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إخالء املسؤولية
طبعت هذه الوثيقة في الشكل الذي قدمت به ودون حترير رسمي، وهي تعكس أراء خبراء عملوا على كتابتها 
اللجنة  رأي  عن  األشكال  من  شكل  بأي  تعبر  وال  سوريا”  ملستقبل  الوطنية  “األجندة  برنامج  إطار  ضمن 

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – االسكوا.

DISCLAIMER
The views expressed in this document, which has been reproduced without for-
 mal editing, are those of experts of the ”National Agenda for the Future of Syria“
Programme and do not necessarily reflect the views of ESCWA

 Carnegie Corporation of New( مت انهاء هذه الوثيقة جزئيا بدعم من مؤسسة كارنيغي – نيويورك
York(. وجميع اآلراء واألفكار املوجودة ضمن الوثيقة هي مسؤولية برنامج “األجندة الوطنية ملستقبل سوريا”.
 
This document was made possible )in part( by a grant from Carnegie Corpora-
tion of New York. The statements made and views expressed in the document 
are solely the responsibility of the Programme of the National Agenda for the 
Future of Syria.
 

ان هـذا التقريـر هـو ثمـرة جهـود تضافـرت في البحـث والتحليـل والتدقيـق من قبل اكثر من 1500 
خبير وخبيرة من السوريون، الذين جمعتهم مبـادرة مشكورة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 
آسيا – االسكوا، على مختلف املشارب واضعني خلفهم خالفاتهم السياسية ليكونوا حتت سقف واحد 
وليضعوا معا رؤا مستقبلية لبلدهم. وأعد هذا التقرير بناء على نتاج أالف الساعات من العمل الطويل 
وعشرات االجتماعات التي ضمت مجموعات من نخبة املفكرين واخلبراء السوريني الذين قدموا املئات من 
االوراق الفرعية واخللفية التي أثرت مادته العلمية باألفكار القيمة واالقتراحات العملية واخليارات على 

مستوى السياسات. 
ونظرا للمتغيرات الكبرى التي متر لها اجلمهورية العربية السورية والتحديات اجلمى التي تواجه هذا البلد 
فان هذا التقرير ال يعتبر النسخة االخيرة بل سوف يبقى قيد التحديث والتعديل خالل املرحلة القادمة 

من برنامج “االجندة الوطنية ملستقبل سوريا”.

التحرير:
ساهم في حترير هذا التقرير مشكورا كل من الدكتور مهدي صدقي الدجاني والدكتور دارم البصام

أعضاء الفريق اللذي قام بإدارة وتنسيق وتطوير برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا:

منـسق البرنامجباسل كغدو

رئيس فريق املصاحلة و التماسك اجملتمعيماريا السالم 

رئيس فريق احلوكمة و التطوير املؤسساتي و الدمقرطةرنا متري 
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رئيس فريق إعادة اإلعمار و االنعاش االقتصادي فيليب شيط

رئيس مجموعة آليات التمكني احلوكميةعمر ضاحي

رئيس مجموعة االقتصاد الكليأحمد شيخ عبيد

خبير سياسات ماليةبيان احمليثاوي

منسق مجموعات العمل العابرة للقطاعاتخالد البيطار

خبير إعالميعرب العيسى

مساعد باحث/ رصد وتقييم رياض البغدادي البارزي

مساعد باحثرانيا ناصر

ترجمة/مساعد مشروعمرمي فرح أبو داوود

مساعد مشروعراتب األتاسي

مساعدة إداريةخديجة منصور

مساعد باحثريا يونس

موظفة موارد بشريةرشا العابد

مسؤول تشبيكأحمد أندورة

وآخرون
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توطئة 

قبل انقضاء سنة على اشتعال فتيل النزاع في سوريا، اختمرت قَناعٌة جوهرها أنه مهما طال أمد 

هذا النزاع فمن الواجب اجلمع بني مواكبته واملشاركة في مسعى إطفاء ناره، وبني “استباق التحديات 

التي سينتجها” واالستجابة املبكرة آلثاره. وهي حتدياٌت وجودية بامتياز. من هذه التحديات حتدي عودة 

الالجئني والنازحني، وحتدي املصاحلة، وحتدي إعادة اإلعمار. وكما توضح عبر النزاعات السابقة، البد لكل 

بلد يعصف به نزاع كالذي عصف بسوريا من رؤيٍة يسترشد بها بعد أن يضع النزاع أوزارَه، لتكون تلك 

الرؤية منارة على طريق إعادة البناء. كما أنه البد من دعم عملية صناعة القرار دعما خاصا يعزز قدرتها 

على تلبية احلاجات اخلاصة ملرحلة ما بعد النزاع. وفي ذلك الح لي أن اإلسهام في حتقيق هذين األمرين 

من أوجب الواجبات. كما الح أنه من اجلدير أن يكون اإلسهاُم فيهما ذا طبيعٍة قاعديٍة ارتكازية. من 

الرؤية املستقبلية من خالل صياغة  أن يكون اإلسهام في مسألة  التي مؤداها  الفكرة  هنا نضجت 

مجموعة من “األسس الكلية” التي يجدر أن تستلهمها تلك الرؤية املستقبلية، وأن يكون اإلسهام 

في مسألة دعم صناعة القرار عقب انتهاء النزاع من خالل صياغة حزمة من “السياسات اإلجمالية” 

الواجب تبنيها عندئٍذ. من رَِحِم هذه القناعة وهذه التصورات وُلدت فكرةُ “برنامج األجندة الوطنية 

ملستقبل سوريا”. 

لكن حتديا ظل يفرض نفسه، وهو التحدي املتمثل في عدم وجود جتارب سابقة أُسست ضمنها 

برامُج لصياغة أجندة وطنية قبل انتهاء النزاع. لقد متثلت االستجابة لهذا التحدي في عدة خطوات 

اتخذها أعضاء الفريق الذي صمم هيكل البرنامج. أما اخلطوة األولى فهي تبني عدد من املبادئ التي 

يجدر أن تتمثلها عملية تصميم هيكل البرنامج والتي كان فريق العمل على قناعة أنها ستضعه 

على أول الطريق الصحيح. من هذه املبادئ مبدأ “امللكية الوطنية”. ومَتَثُّال لهذا املبدأ اتفق على أن يكون 

املشاركون في البرنامج سوريني، وأن توضع نتاجاته حتت تصرف اجملتمع السوري أوال. أما املبدأ الثاني 

فهو “أن يكون التضمني أساس املشاركة”، أي أن ميثل املشاركون مختلف شرائح النسيج اجملتمعي 

السوري. ومَتَثُّال لهذا املبدأ، سعت إدارة البرنامج إلى أن يشارك أكبر عدد ممكن من اخلبراء والفنيني في 

لقاءات البرنامج. ولست أبالغ إذ أقول إن عدد املشاركني في منصة احلوار قد ناهز ألفا وأربعمئة شخص 

من املعنيني، ومئة وخمس وستني من اخلبراء اخملتصني في قطاعات تنموية مختلفة جتاوزت اخلمسني، 

ونحو مئتني من منظمات اجملتمع املدني. أما املبدأ الثالث فهو “أن يكون احلوار املوضوعي احلر أساس 

مؤسسيٍة  طبيعٍة  ذا  حواريا  إطارا  لتكون  حوار”  “منصة  البرنامج  أسس  املبدأ  لهذا  ومَتَثُّال  العمل”. 

ومجال  االقتصادي،  واجملال  االجتماعي،  اجملال  هي:  متداخلة  ثالثة  مجاالت  على  احلوار  ركز  وقد  مرنٍة. 

الفريق استجابة لتحدي عدم وجود جتارب سابقة  التي اتخذها أعضاء  الثانية  أما اخلطوة  احلوكمة. 

ميكن االهتداء بها فيما يتصل بتصميم البرنامج فهي إطالق “العنان للخيال وروح اإلبداع واالبتكار” 

فهي  الثالثة،  أما اخلطوة  املناسب منها.  إنضاج  إلى  النقاش وصوال  التصورات على طاولة  ثم وضع 

“تصويب املسار خالل السير” مبعنى إطالق البرنامج على جناح السرعة بناء على أن طبيعة الوضع ال 
حتتمل أي إرجاء، ثم إجراء التقييم الالزم خالل السير على طريق التنفيذ. وهكذا وُلد لدينا هيكٌل فريدٌ 
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لبرنامٍج فريٍد أصبح بعد والدته موضعا لالقتداء. 

وقد جاءت رعاية اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( لهذا البرنامج ضمن سياق 

النزاعات. كما جاءت ضمن سياق  آثار  أدوارها كمنظمة أممية تنموية فيما يتصل مبواجهة  ممارستها 

أوسع وهو دعم العملية التنموية والتحول الدميقراطي في املنطقة العربية السيما بعد األحداث التي 

شهدتها املنطقة بدءا من العام 2010. كما جاءت رعاية اإلسكوا لهذا البرنامج بناء على قناعتها 

وأبعادها  جذورها  النزاعات واستجالء  الالزمة لتشخيص  الفنية  بأن هناك حاجة الستكمال اخلبرات 

ومضاعفاتها. 

احلوارات  تلك  عصارات  جتميع  فكرة  تبلورت  البرنامج،  أطلقها  التي  احلوارات  سياق  وضمن 

والدراسات املقترنة بها في الوثيقة املاثلة التي توافق املشاركون على تسميتها “اإلطار االستراتيجي 

بحيث  الوثيقة  صممت  احملتويات،  قائمة  توضح  وكما  النزاع”.  بعد  ما  سوريا   - السياسات  لبدائل 

واستشرافا  وآلثاره،  النزاع  إنتاج  في  أسهمت  التي  الهيكلية  الداخلية  للعوامل  تشخيصا  تتضمن 

لسيناريوهات انتهائه. كما تضمنت الوثيقة األسس التي رأى املشاركون أنها جديرة بأن ترتكز عليها 

الرؤية املستقبلية التي من املرجو أن يصوغها السوريون بعد انتهاء النزاع، وأبرز السياسات الكلية 

الوثيقة نفسها  أن متثل  البرنامج  القائمني على  رجاء  فقد كان  ذلك،  بجانب  تبنيها عندئٍذ.  الواجب 

قاعدة ارتكاز حلوار ونقاش مجتمعي رزين رصني يجمع كافة مكونات النسيج اجملتمعي السوري فيما 

يتصل باملستقبل.

أُكاَُل طيبا كثيرا من الصعب إحصاؤه  لقد آتت شجرة برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا 

الدراسات  من  مجموعة  البرنامج  عن  صدر  املاضية،  األربع  السنوات  فخالل  السانحة.  هذه  في 

الرصينة التي تناولت ُجملًة من أبعاد النزاع. وقد أعد فريق العمل بعض تلك الدراسات بالتعاون مع 

البرنامج بنشر هذه  القائمون على  دوائر أكادميية عاملية متخصصة في الشأن السوري. ولم يكتف 

األوراق، بل أطلقوها بالتعاون مع مراكز إعالمية وفكرية عاملية ومحلية بُغية أن تكون في القلب من 

حركة النقاش األممي على املستوى الفكري والسياسي واألكادميي أيضا. كما نسج البرنامج عددا من 

الشبكات الفعالة مع عدد من املعنيني بالنزاع من السوريني وغير السوريني في الداخل واخلارج. 

ثمرته  تظل  الوطنية ملستقبل سوريا،  األجندة  برنامج  ثمار  أهم  من  واحدة  الوثيقة  مُتثل  وبينما 

الفريد”  السوري  اإلنسان  أنه مكننا من معاينة “معدن  وللمشاركني  ولزمالئي  لي  بالنسبة  الكبرى 

لها.  تعرض  التي  الكبرى  احملنة  جتاوز  على  اهلل  بإذن  قادرٌ  اإلنسان  هذا  أن  لنا  أوضحت  والتي  مجددا، 

قادرة على  األعني غير  يثير غبارا يجعل  فإنه  البلدان،  ببلد من  نزاٌع  عندما يعصف  فلنكن صريحني. 

اليأـس  فيجد  األمل،  نوافذ  على  الغبار  بعض  يتراكم  رمبا  النزاع  أمد  طول  ومع  بجالء.  الطريق  تبني 

منفذا إلى الصدور، ورمبا يسرى الشعور بالعجز في أوصال الكثيرين. وال يَْخَفى أنه قد أصاب كثيرا من 

السوريني شيٌء من هذا كله خالل محطات النزاع اخملتلفة. لكن عندما اجتمعت مجموعة من أبناء 

الوطن يحملون في أفئدتهم إصرارا ال تزعزعُه ريح عاتية ودأبا ال يعوقُُه َملل وال كسل، وعندما بذلوا ما 

بذلوا في سبيل إيجاد النقاط املشتركة على الرغم من اختالفاتهم، وعندما ُجعلت الصدارةُ للمقاربة 

رصينة  أطروحات  وصاغوا  عميقة،  تصوراٍت  وأنضجوا  موضوعي،  علميٌ  حوارٌ  بينهم  تَدفقَ  العلمية، 

مشتركة. وقد أوضحت لهم هذه التجربة التي خاضوها في نطاقهم الضيق أن استعادة الُلحمة في 

النطاق اجملتمعي الواسع أمر ممكن. بجانب ذلك، فإن الدراسات التي أجروها سرعان ما أماطت اللثام 

لقد  واملهجر.  الوطن  في  السوريني  بني  النزاع”  الشجاعة لتحديات  عن مناذج فريدة من “االستجابة 

جتلت تلك النماذج في مَتَثُّل قيم التراث السوري اجلامع، وفي عدم التنكر للُعرى التي توثقت بني أبناء 

الوطن، وفي احلرص على لمِّ الشمل، وفي العفو، وفي املرونة والقدرة على التكيف، وفي الروح اخلالقة 

واملبادرة. كل ذلك، وغيره مما يحتاج إلى صفحات وصفحات لبيانه بيانا يوفيه حقه، جعلني وزمالئي 

نثق أن اجملتمع السوري قادرٌ على الوقوف على قدميه مجددا، وعلى حتمل مسؤوليته أمام التاريخ وأمام 

األجيال الالحقة، وعلى إعادة بناء وطننا اجلميل .... سوريا.   

ال يفوتني في النهاية أن أوجه جزيل الشكر لكل من أسهم مبثقاِل ذرٍة من جهد في إجناح البرنامج 

وفي إعداد هذه الوثيقة.  

عبد اهلل الدردري 

 نائب األمني التنفيذي لشؤون البرامج

األمم املتحدة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية

لغربي آسيا )اإلسكوا(
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بني عدم االستقرار على منوذج اقتصادي محدد ومتكن األنساق الغنائمية من عرقلتها من جهة 
أخرى    

24

ج(
موجة اإلصالٍح الثانيٌة بني االستقرار على منوذج اقتصادي ذي بعد اجتماعي وتوطيد أركان 

التخطيط الشامل وحتقيق منو جيد من جهة، وبني نقص التوازن التنموي ونقص التدرج من 
جهة أخرى   

24

25العوامل الهيكلية االقتصادية -2
25التركيب الهيكلي للناجت احمللي االجمالي أ(

تغيرات وتغييرات حادة في تركيبة الناجت اإلجمالي تضمنت تراجع قطاعات أساسية )كالزراعة( 1(
وارتفاع مساهمة قطاعات ذات عوائد تنموية ضئيلة 

25

26عناية القطاع اخلاص باالستثمارات سريعة الربح وجتاهل االستثمارات ذات العائد التنموي العام  2(
27حصة الفرد من الناجت احمللي اإلجماليب(

حصة الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بني التحسن الطفيف، وبني بقائها ضمن مستوى 1(
منخفض

27

27املالية العامة ت(
27املالية العامة بني تراجع إيرادات الدولة، وعدم فعالية اخليارات الضريبية املعتمدة  1(
28اإليرادات العامةث(

اإليرادات العامة بني محاوالت إصالح النظام الضريبي، واستمرار ضعف منو اإليرادات نتيجة عدم 
كفاية اإلصالحات  

28

29اإلنفاق العام ج(
اإلنفاق العام بني تقليص البعد عن النقطة املعبرة عن اإلنفاق املتوازن من جهة، وبني عدم 

االلتزام مبعايير األجور ومعايير التحويالت للشركات العامة، وتراجع اإلنفاق التنموي من جهة 
29

31عجز املوازنةح(
السياسة املالية بني التمكن من خفض عجز املوازنة ومن زيادة الرواتب وترشيد اإلنفاق وزيادة 
اإليرادات وتوفير االعتمادات، وبني عدم استدامة الزيادة العتمادها على إيرادات غير مستدامة، 

ولتواضع أداء املؤسسات املالية.   
31

31الدين العامخ(
31الدين العام بني االنخفاض وبني قصور سياسات سداد ديون القطاع العام  

32السياسة النقديةد(
السياسة النقدية بني النجاح في احلفاظ على استقرار نسبي لسعر الصرف، وبناء احتياطي 

نقدي رصني من جهة، وبني انخفاض معدل منو العرض النقدي واإلخفاق في احليلولة دون ارتفاع 
األسعار والتضخم

32

33االستثمار ذ(
33منظومة االستثمار بني البيروقراطية والفساد 

34التجارة والتنافسيةر(
تنافسية االقتصاد السوري بني االختالالت الهيكلية الكامنة، واملمارسات االحتكارية من جهة 

وبني اإلصالح النسبي من جهة أخرى
34

35العوامل االجتماعيةج-
35عوامل عامة -1
35بنيٌة اجتماعيٌة يضغط عليها منط حكٍم ميزج بني أنساق أوتوقراطية وشمولية  أ(

35حتديٌث قاصرب(
36الدولة والقوى اجملتمعية بني املواطنة املنقوصة، وعدم إحسان إدارة التنوع  ت(
37انقساٌم طبقيٌ ازداد حدة   ث(
38نقص التوازن التنموي االجتماعي  ج(

التخطيط التنموي التقليدي بني تعميم اخلدمات االجتماعية من خالل االستثمار في االنتشار ح(
األفقي ملكوناتها، واالفتقار إلى أهداف محددة ممكنٌ قياُسها 

38

38عوامل هيكلية-2
38السكانأ(
38تواضع السياسات السكانية وإخفاقها في االستجابة لتحدي ارتفاع مستوى اإلجناب   1(
38تشوه التوزع السكاني2(
39ضعف اخلصائص النوعية لشرائح واسعة داخل القوة البشرية وقوة العمل  3(

غياب سياسات تنظم الهجرة وتعقد الصلة مع املهاجرين على نحو ميكن من تعظيم خدمتهم 4(
للوطن 

39

39مصادر الدخل وسوق العملب(
39منو متواضع لقوة العمل 1(
40نظام ضمان اجتماعي قاصر 2(
40شبكات أمان اجتماعي ضعيفة    ·
o     .40دعم متذبذب متراجع ميثل عبئا على املوازنة
o41برامج عمل لتوليد الدخل ال تستوعب شرائح واسعة من الفقراء
o 41استحداث متأخر لنظام اإلعانات الغذائية ونظاٌم التحويالت النقدية
41شبكات تأمينات اجتماعية توفر تغطية متواضعة ·
42شبكات التأمني الصحي بني التراجع عن اخلدمة الصحية العمومية وتواضع القدرة التشميلية  ·
42سبل العيش واقتصاديات األسرةت(

الدخل بني تواضع زيادة األجور من جهة والتآكل بسبب رفع الدعم وتغير أمناط االستهالك 1(
وارتفاع معدالت النمو السكاني من جهة

42

اتساع دائرة الفقر والتهميش على الرغم من حتقيق التنمية عوائد نتيجة لعدم عدالة توزيع 2(
تلك العوائد 

43

44التعليم ث(
44عجز النظام التعليمي عن استيعاب كافة الراغبني لاللتحاق بالتعليم وارتفاع مستوى التسرب1(
44قصور طرائق التعليم وتقدمي الكم على الكيف2(

عدم قدرة التحسن احملدود الناجت عن سياسات اإلصالح على احليلولة دون حصول تداعيات سلبية 3(
ألوجه اخللل املتجذرة

45

46تواضع اإلنفاق على التعليم4(
47الصحة العامة واألمن الصحيج(

غياب مرجعية موحدة ناظمة وسياسة صحية موحدة وضعف البيئة التشريعية، وانعكاس 1(
ذلك على اجلودة  

47

48ارتفاع مستوى اإلنفاق الشخصي وانخفاض اإلنفاق العام2(
48سوء توزيع اخلدمات الصحية3(
50اخلدمات األساسيةح(



فهر�سفهر�س

xiii xii

إخفاق قطاع السكن وخدماته في تلبية احتياجات املواطنني املتنامية الناجمة عن معدالت 
النمو السكاني املرتفعة وعن تغير النمط املعيشي واالنتقال بطور كبير من اخلدمات من 

التصنيف الكمالي إلى األساسي
50

51خامتة   ث-

53الفصل الثالث: آثار النزاع الداخلية
55توطئة

55آثار النزاع احلوكميةأ-
55تصدُع كثير ٌ من أسس العقد احلوكمي القائم وبروز احلاجة إلى عقد حوكمي متوازن-1
55إصالحاٌت دستوريٌة غير كافية وبطيئة -2

مؤسسات الدولة بني استمرار تراجع أداء البعض، وتوقف البعض، واضطرار البعض اآلخر لتمثل -3
مفهوم املرونة اإلدارية مللء جزء من الفراغ املؤسسي

56

56ظهور هياكل جديدة للحوكمة والقضاء-4
58ارتفاع مستوى إسهام اجملتمع املدني في احليز احلوكمي-5
59ارتفاع مستوى إسهام املرأة في احليز احلوكمي-6
60اإلعالم بني تكريس االستقطاب وزيادة حرية التعبير -7
62بروز ظاهرة “أمراء احلرب” و”اقتصاد احلرب”-8
62بروز ظاهرة االحتماء بأطر االنتماء التقليدية ملواجهة تراجع مؤسسات الدولة-9
62آثار النزاع االقتصاديةب

الناجت احمللي االجمالي 1-

63تراجع الناجت احمللي اإلجمالي وتراجع النمو االقتصاديأ( 
66هيكلية الناجت خالل سنوات النزاعب(
70اإلنفاق األسري واملستوى القياسي لألسعار2-

70بني ارتفاع األسعار وتراجع قيمة العملة وانخفاض حجم املعروض  
71 املالية العامة والدين العام3-
71زيادة جسيمة في قيمة عجز امليزان املالي العام-
74 تدهور قطاع التجارة اخلارجية  4-
76السياسة النقدية5- 
76انخفاض االحتياطي الرسمي من القطع األجنبي-
79العقوبات االقتصادية واإلضرار مبقومات االقتصاد السوري6-
 آثار اجتماعية هيكلية2-

80السكان أ(
84وأد سياسات إصالح احلالة السكانية1(
84النزوح واللجوء واإلضرار برأس املال البشري السوري2(
85مصادر الدخل وسوق العملب( 
85خسارة مواقع العمل القائمة، وتناقص فرص العمل، وتدهور األجور، وغياب البيئة اآلمنة1(
86ظهور صور عمل تعتمد على العنف2(
86االعتماد على مصادر للدخل غير مستدامة3(
86سبل العيش واقتصاديات األسرةت(

86االعتماد على الديون واملساعدات وبيع األصول املنتجة1(
87صعوبة احلصول على الغذاء2(
87وقوع شرائح واسعة في الفقر ومزيد من االتساع لدائرة الفقر3(
89التعليم ث(
89تغييب الكثير من مقومات النظام التعليمي اجلوهرية-
90الصحةج(
90تغييب الكثير من مقومات القطاع الصحي األساسية1(
90العقوبات االقتصادية وإعاقة اإلغاثة الصحية2(
92تفتيت املنظومة الصحية3(
92غياب استراتيجية صحية ملواجهة الظروف القاهرة ومزيد من التدهور في املنظومة الصحية492( 
اخلدمات األساسيةح(

92تراجع خدمات اإلسكان وزيادة الفقر املائي1(
93تراجع خدمات الصرف الصحي2(

93خامتة

97الفصل الرابع: السيناريوهات احملتملة النتهاء النزاع في سوريا
99 توطئة

99مالمح عملية صياغة السيناريوهات احملتملة النتهاء النزاع في سوريا وضوابطهاأ-
100مقاربة “السرد اإلبداعي” ب-

ت-
صياغة السيناريوهات احملتملة بني سؤال: ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ وسؤال: ما الذي يجب أن 

يحدث بعد ذلك؟
100

101أربعة أمناط من املستقبالت ث-
101أربعة سيناريوهات محتملة ج-
101دالئل رجحان السيناريو اخملتارح-

103الفصل اخلامس: »أسس الرؤية املستقبلية سوريا 2030«
105 توطئة

105ثوابت أسس الرؤية املستقبلية )سوريا 2030(أ-
105مرجعيات أسس الرؤية املستقبلية )سوريا 2030(ب-
105حدود أسس الرؤية املستقبلية )سوريا 2030(ت-
105أسس الرؤية املستقبلية )سوريا 2030(ث-
110خامتة ج-

11الفصل السادس: األسس االستراتيجية ملرحلتي بناء السالم وبناء الدولة:
113توطئة 

احملور األول هو سياسيات مرحلة الطوارئ واإلغاثة والعمل اإلنساني والذي يعالج عملية عودة الالجئني 
واملهجرين باإلضافة إلى سياسات االستجابة احمللية. 

117

135احملور الثاني: سياسات بناء الشرعية وإعادة التأهيل املؤسسي. 
144احملور الثالث: سياسات املصاحلة والتماسك االجتماعي. 
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153احملور الرابع: سياسات إعادة تأهيل البنية التحتية املادية واالجتماعية. 
158احملور اخلامس: سياسات احلماية االجتماعية والتنمية. 

183احملور السادس: سياسات احلوكمة الرشيدة واإلصالح املؤسسي. 
189احملور السابع: سياسات التنمية الشاملة.  

197احملور الثامن: سياسات التطوير التقاني وإدارة املوارد الطبيعية والبيئية. 
206احملور التاسع: سياسات االتصاالت واملعلومات. 

219الفصل السابع: مقاربة األولويات التنموية وآليات التدخل االقتصادي واملالي
221توطئة 

221أدوات التحليل االقتصادية واملالية لرسم األولوياتأ-
221منهجية بناء السيناريوهاتب-
221سياق السيناريوهات-1
222منطق السيناريوهات-2
222الهدف املعياري للسيناريوهات-3
222أدوات التحليل االقتصادي-4
223الفرضيات املشتركة للسيناريوهات )سيناريوهات اإلطار االقتصادي الكلي بعد النزاع(-5
223سيناريو استعادة األداء االقتصادي لعام 2010 باستخدام CGEأ(
223االفتراضات1(
224نتائج احملاكاة2(

سيناريو استعادة األداء االقتصادي لعام 2010 وفق سيناريو احلل املرجح باستخدام منوذج ب(
للبرمجة املالية

226

226الفرضيات1(
227اإلسقاطات2(
227اإلطار االقتصادي واملالي3(
228فجوة التمويل4(
228سيناريو تفعيل محركات االنتعاش والنمو الذاتية في االقتصاد السوري بعد النزاعت(
229استراتيجية االقتصاد الكلي في مرحلة ما بعد النزاع-6
231خيارات التمويل واستدامة االقتصاد الكلي-7
231حتّديات السياسة االقتصادية-8
231حتديات البيئة االقتصادية الكليةأ(
232التحديات على املستوى التقني ب(
232منهجية حتديد األولويات القطاعيةت-

235الفصل الثامن: البرامج التنفيذية لبرنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا
237توطئة

237في التعريف واملبادئ الرئيسية للبرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرارأ-
238غايات البرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرار واإلطار اإلجرائيب-
239مجاالت عمل البرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرارت-
239برنامج مبادرات السالم احمللي وإعادة البناء -1
241برنامج العودة إلى الديار  -2

244مستويات العمل في البرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرارث-
244اختيار مناطق تدخل البرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرارج-
244بعض معايير حتديد مواقع التدخل الفردية داخل سوريا-1
245احتماالت اختيار عناقيد من مناطق التدخل لتنفيذ البرامج -2
245التعاون مع السوريني خارج سوريا في املنطقة والعالم -3

245األهداف التي يقتضي حتقيقها من اختيار املوقع وتنفيذ برنامج التدخل
245متطلبات التنفيذ-4
245الفرص والتحديات أمام البرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرارح-
245الفرص -1
246التحديات -2

249اخلامتة 

255املراجع 

267 املالحق
املرحلة الثانية ملشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا-

النماذج االقتصادية-

جدول باالسقاطات االفتصادية-
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فهر�س االأ�سكال

رقم 
الصفحة

عنوان الشكل الفصل

املقدمة

2 القطاعات التنفيذية

الفصل الثاني: العوامل الهيكلية الداخلية التي أسهمت في إنتاج النزاع

19 العمالة حسب اجلنس ونوع املهنة، في القطاعني العام واخلاص الرسمي 2010 اجلدول رقم )1(

20 موظفي احلكومة حسب احملافظة، 2010 اجلدول رقم )2(

21 تقييم األداء املؤسساتي ملنتصف اخلطة اخلمسية العاشرة الشكل رقم )1(

21 مؤشرات التنافسية للمؤسسات العامة واخلاصة في سوريا خالل األعوام 2006، 2007، 2008 اجلدول رقم )3(

26 تطور مساهمة القطاعات في تشكيل الناجت الشكل رقم )2(

27 نسبة مساهمة القطاعني العام واخلاص في تشكيل الناجت احمللي االجمالي الشكل رقم )3(

28 تطور التركيب لهيكلي لإليرادات الشكل رقم )4(

30 التركيب الهيكلي لإلنفاق اجلاري الشكل رقم )5(

31 تطور عجز املوازنة العامة للدولة الشكل رقم )6(

33 تطور سعر الصرف مقابل الدوالر األمريكي الشكل رقم )7(

34 تطور االستثمار كنسبة من الناجت )باألسعار اجلارية( الشكل رقم )8(

35 الصادرات والواردات وعجز امليزان التجاري كنسبة من الناجت )اسعار جارية( الشكل رقم )9(

40 تطور معدالت منو قوة العمل والبطالة الشكل رقم )10(

41 تطور الدعم احلكومي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي )2001-2015( الشكل رقم )11(

42 تطور بيانات التأمينات االجتماعية اجلدول رقم )4(

45 تطور مؤشرات الكفاءة الداخلية للتعليم خالل 2000-2010 الشكل رقم )12(

46 معدالت االلتحاق بالتعليم اجلدول رقم )5(

46 نسبة االناث إلى الذكور في مرحلة التعليم االساسي )6-14( الشكل رقم )13(

47 تطور اإلنفاق على التعليم الشكل رقم )14(

48 تطور اإلنفاق العام على الصحة الشكل رقم )15(

49 تطور مؤشرات التنمية الصحية اجلدول رقم )6(

49 تطور متوسطات السكان لكل مركز صحي وسرير مشافي الشكل رقم )16(

50 خدمات الهاتف الثابت واحملمول اجلدول رقم )7(

الفصل الثالث: آثار النزاع الداخلية

63 خسارة الناجت احمللي االجمالي احلقيقي )أسعار عام 2010(، )مليار دوالر( الشكل رقم )17(

64 �معدالت انكماش الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
مقابل معدالت النمو التي كان مفترض حتقيقها في غياب النزاع

الشكل رقم )18(

65 خسارة مخزون رأس املال 2015-2011، )نسب مئوية، مليار دوالر( الشكل رقم )19(

65 معدالت انكماش االنتاج في بعض القطاعات االقتصادية خالل الفترة 2011-2015 الشكل رقم )20(

66 اإليرادات الفعلية اليومية لتنظيم داعش في دير الزور، شهر شباط 2015، ألف دوالر امريكي الشكل رقم )21(

67 نسب مساهمة القطاعات في الناجت احلقيقي )اسعار 2000 الثابتة( الشكل رقم )22(

67 متوسط االنكماش السنوي في الناجت خالل الفترة 2011-2014 الشكل رقم )23(

67 معدل النمو/ االنكماش في الناجت احلقيقي )بأسعار 2000 الثابتة( خالل 2015 الشكل رقم )24(

69 حالة األمن الغذائي في سوريا في ظل النزاع الدائر الشكل رقم )25(

71 تضخم أسعار مجموعة من السلع بني شهري تشرين ثاني 2014 وتشرين ثاني 2015 الشكل رقم )26(

71 تضخم سعر مجموعة من السلع الغذائية بني آذار 2011 وتشرين الثاني 2015 الشكل رقم )27(

72 تقديرات إجمالي االيرادات واإلنفاق العام وعجز امليزان املالي العام، مليار ليرة سورية الشكل رقم )28(

72 زيادة هائلة في االنفاق اجلاري وانخفاض كبير في االنفاق التنموي خالل سنوات النزاع، الوحدة مليار ل. س الشكل رقم )29(

73 زيادة كبيرة في كتلتي الرواتب واألجور والتحويالت والدعم خال سنوات النزاع، مليار ل.س الشكل رقم )30(

رقم 
الصفحة

عنوان الشكل الفصل

73 انخفاض هائل في االيرادات النفطية وغير النفطية خالل سنوات النزاع، مليار ل.س الشكل رقم )31(

74 تناقص مكونات االيرادات غير النفطية في امليزان املالي العام خالل سنوات النزاع، مليار ل.س الشكل رقم )32(

74 الصادرات والواردات والعجز التجاري )الوحدة، مليون دوالر( الشكل رقم )33(

75 أهم الدول املوردة للبضائع والسلع إلى سوريا خالل الفترة 2014-2011 )مليون دوالر أمريكي( الشكل رقم )34(

75 أهم املستوردين للصادرات السورية خالل الفترة 2014-2011، )مليون دوالر( الشكل رقم )35(

76 أهم الصادرات السورية خالل الفترة 2014-2011 )الوحدة، مليون دوالر( الشكل رقم )36(

76 أهم الواردات السورية خالل الفترة 2014-2011 )الوحدة، مليون دوالر( الشكل رقم )37(

77 الرقم القياسي لألسعار وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي، )سنة االساس 2010=100( الشكل رقم )38(

78 مؤشر الرقم القياسي ومعدل التضخم خالل سنوات النزاع، )سنة االساس 2010=100( الشكل رقم )39(

78 سعر الصرف احلقيقي للدوالر االمريكي مقابل الليرة السورية خالل سنوات النزاع الشكل رقم )40(

79 تغيرات سعر الصرف الرسمي واملوازي خالل الفترة 2011-2015 الشكل رقم )41(

84 السكان النازحون داخلياً وفق كل محافظة، 2015 الشكل رقم )41(  

85 الالجئون السوريني في بلدان اجلوار الشكل رقم )42(  

86 التركيب الهيكلي لسبل العيش الشكل رقم )43(

88 تطور معدل الفقر الشكل رقم )44(

88 درجة الفقر ونسبة فجوته خالل الفترة 2010-2015 الشكل رقم )45(

89 السكان احملتاجون إلى مساعدة إنسانية، 2015 الشكل رقم )46(

90 نسب االلتحاق في جميع مراحل التعليم  الشكل رقم )47(

90 مستشفيات عامة وخاصة تعمل، 2015 الشكل رقم )48(

91 مؤشرات صحية مختارة، 2012-2015 الشكل رقم )49(

الفصل السادس: األسس االستراتيجية ملرحلتي بناء السالم وبناء الدولة: سوريا ما بعد النزاع

140 اإلصالح املؤسساتي الشكل رقم )53(

140 مكونات إطار اإلصالح املؤسساتي املقترح اجلدول رقم )9(

141 مراحل عملية انتخابات منوذجية، من األعلى وباجتاه عقارب الساعة الشكل رقم )54(

147 مقترحاً مستقبلياً للخطوط الرئيسية لتنفيذ عملية عدالة انتقالية متكاملة شكل غير مرقّم

198 التحول إلى مجتمع معرفي الشكل رقم )55(

الفصل السابع: مقاربة األولويات التنموية وآليات التدخل االقتصادي واملالي

223 تطور الناجت احمللي اإلجمالي فيما لو مت البدء ببرنامج إلعادة اإلعمار في عام 2013 الشكل رقم )56(

223 معدل البطالة فيما لو مت البدء ببرنامج إلعادة اإلعمار في عام 2013 الشكل رقم )57(

224 رصيد رأس املال الشكل رقم )58(

224 منو الناجت احمللي اإلجمالي الشكل رقم )59( 

224 مستويات الناجت احمللي اإلجمالي الشكل رقم )60(

224 معدل البطالة الشكل رقم )61(

225 االستثمار العام كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي الشكل رقم )62(

225 االستثمار الكلي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي الشكل رقم )63(

225 عجز املالية العامة الشكل رقم )64( 

225 الدين الكلي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي الشكل رقم )65( 

227 اإلسقاطات األولية لسيناريو استعادة األداء االقتصادي لعام 2010 بنهاية 2027 )مليار دوالر والنمو نسبة مئوية( الشكل رقم )66(

228 فجوة التمويل الشكل رقم )67(

233 التوزيع النسبي ألولويات األنفاق االستثماري بني القطاعات االقتصادية في مرحلة ما بعد النزاع ـ مرحلة بناء السالم الشكل رقم )68( 

233 التوزيع النسبي ألولويات األنفاق االستثماري بني القطاعات االقتصادية في مرحلة ما بعد النزاع ـ مرحلة بناء الدولة الشكل رقم )69(

الفصل الثامن: البرامج التنفيذية لبرنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

238 ترابط البرامج التنفيذية على املدى الطويل الشكل رقم )71( 



1

فهر�س

املقدمة



1 1

فهر�س

كما تشير دراسات تناولت آثار النزاع إلى أن تدمير من 
واملادي  البشري  املال  رأس  ودمار في  وبنية حتتية  مساكن 
وغيرها يقدر وحده بـأكثر من 95 مليار دوالر. كما ذهبت 
إلى أن مساحة األراضي الزراعية املستثمرة قد انخفضت 
بنسبة %40، كما جاوز عدد النازحني والالجئني ما يزيد 
عن 11 مليون سورية وسوري. زد على ذلك أن الدمار الذي 
إلى  أدى  النقل قد  وانقطاع طرق  واملدارس  باملشافي  حلق 
عجز ثلث السكان في سوريا عن حتصيل أمنهم الغذائي 
من  كما تشير الدراسات إلى أن أكثر من 80%  اليومي. 
وأن حوالي  األعلى  الفقر  أصبحوا حتت خط  قد  السكان 
54 % أصبحوا دون خط الفقر األدنى وأن حوالي 29 % 
وأن املاليني  )املدقع(  الغذائي  الفقر  قد أصبحوا دون خط 
من السوريني باتوا غير قادرين اليوم على تأمني حاجاتهم 
الرئيسية من ماء وغذاء ومسكن وتعليم وأدوية وغيرها. 
مأوى،  بال  اليوم  منهم  العديد  إن  بل  هذا فحسب،  ليس 
منهم  والكثير  التعليم،  من  محرومون  األطفال  ومئات 
يعانون من االستغالل والعنف اجلسدي، وأعداد ال يستهان 
أسوأ  ويعانني  املعيل  فقدن  السوريات  النساء  من  بها 
إضافة إلى  النوع االجتماعي.  صور العنف املؤسس على 
تعرض ما يزيد عن مليون شخص إلعاقة جزئية أو دائمة. 
وليس من املبالغة القول إن لهيب النزاع قد طال جميع 
جميع  حتملته  الكارثي  النزاع  أثر  جتليات  وأن  احلياة  أوجه 
مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية التي حققتها 
العديد  في  تصل  وكادت  املاضية،  العقود  خالل  سوريا 
من  كان  فقد  األلفية.  التنمية  أهداف  حتقيق  إلى  منها 
تراجع األمن والسلم األهلي وسيادة  النزاع  تداعيات هذا 
القانون، وحتويل سوريا إلى بؤرة وساحة للنزاع خلف دمارا 

لم تشهده البشرية منذ احلرب العاملية الثانية. كما كان 
من تداعياته تدهور نوعية حياة السوريني بالداخل واخلارج 
األذى  إلى  والنساء  األطفال  وتعرض  احلرب  اقتصاد  وازدهار 
واالستغالل وارتفاع مؤشرات احلرمان البشري وتراجع النمو 
نسب  وزيادة  واملادي  البشري  املال  رأس  وتآكل  االقتصادي 
هذا  كل  مسبوقة.  غير  مستويات  إلى  والبطالة  الفقر 
أدى إلى تهديد استقرار مؤسسات الدولة السورية للمرة 
األولى منذ االستقالل، وإلى تعطيل العديد منها، كما أدى 

إلى انقسامات مجتمعية حادة. 

1- افرتا�س منطلقي
النزف  إيقاف  بضرورة  االقتناع  من  االنطالق  وبجانب 
دون  واحليلولة  املستويات  كافة  على  النزاع  سببه  الذي 
على  القائمون  انطلق  فقد  التدهور،  من  مزيٍد  حصول 
األضرار  فداحة  من  الرغم  على  أنه  افتراض  من  البرنامج 
والبناء  اغتنامها  يجدر  فرص  فثمة  النزاع  خلفها  التي 
عليها. وهذا افتراض تعززه سنن التاريخ وجتارب الشعوب. 
التي  اجلديدة  احلقائق  بعض  عن  الفرص  هذه  تنتج  قد 
التحوالت  بعض  عن  تنتج  وقد  النزاع،  خالل  استجدت 
عن  الفرص  تنتج  وقد  ينتجها.  النزاع  أخذ  التي  اجلذرية 
وال  النزاع.  خالل  حصلت  ضمنية  وأخرى  صريحة  تنازالت 
يَخفى أن رصد هذه الفرص قد يكون صعبا في ظل كثرة 
اخلسائر وضخامتها. وفي كل األحوال، إن السبيل الوحيد 
لرصد مثل هذه الفرص وتبني كيفية البناء عليها هو إجراء 
دراسات علمية موضوعية كالدراسات التي أجريت ضمن 
   . سياق البرنامج والتي متخضت عن صياغة الوثيقة املاثلة

املقدمة

برنامج االأجندة الوطنية مل�ستقبل �سوريا والوثيقة املنبثقة عنه 

اأ- الربنامج

كاهل  على  الواقعة  الوطنية  للمسؤولية  متثال  ملستقبل سوريا  الوطنية  األجندة  برنامج  مبادرة  انطالق  كان  لقد 
جميع السوريني. لقد ارتكزت هذه املبادرة على فهم راسخ مفاده أن »الشأن العام هو شأن جميع السوريني. ليس هذا 
فحسب، بل إن كل مواطن سوري لديه ما يقدمه إلطفاء نار النزاع، وعليه أن يقدم ما لديه حتقيقا ملصلحة مجتمعه 

عموما، ومصلحته هو على وجه اخلصوص. 

هذا، ولقد أسهمت سرعة استفحال النزاع وفداحة األضرار التي خلفها في ترسيخ القناعة التي مفادها أن اإلسراع 
في إطالق البرنامج واحد من أوجب واجبات الوقت. فلنستحضر ما ورد في تقرير اإلسكوا »سوريا: خمس سنوات على 

احلرب« )2016( بشأن آثار النزاع. السطور اآلتية تتضمن بعض ذلك:  

وعالقة  االجتماعية  العالقات  بنية  وغير  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  النظام  وبنية  النزاع طبيعة  غير  لقد 
جذرياً، حيث قتل وأصيب حوالي 2.3 مليون شخص أي ما يقارب 11.5 باملئة من عدد السكان.  الدولة باجملتمع تغييراً 
وأكثر من 200 ألف شخص هم اليوم في عداد املفقودين. وما يفوق 7.5 مليون شخص هم من النازحني داخليا. وحوالي 
6.1 مليون شخص ُهجروا خارج البالد إلى الدول اجملاورة. وهذه األرقام مرشحة لالزدياد، أما األرقام االقتصادية فهي تشير 
إلى أن إجمالي الناجت احمللي الذي كان حوالي 60.2 مليار دوالر عام 2010 أصبح اليوم ال يتجاوز 27.2 مليار دوالر )وفقاً 
ألسعار 2010( بتراجع يقدر بحوالي 55 باملئة من قيمته السابقة. وتقدر اخلسائر خالل األعوام اخلمسة املاضية مبا يقارب 

259.6 مليار دوالر. 

املقدمة برنامج االأجندة الوطنية مل�ستقبل �سوريا
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2- مبادئ حاكمة 
املشاركون  ألزم  البرنامج،  غايات  حتقيق  سبيل  في 
الكلية  املبادئ  من  حزمة  لتمثل  بالسعي  أنفسهم 
هذه  من  الوثيقة.  هذه  صياغة  سياق  ضمن  السيما 
مسعى  إليه  يستند  أن  يجب  الذي  األساس  أن  املبادئ 
هو حق  البناء  إعادة  وإيقاد مشعل  النزاع  نار هذا  إطفاء 
جميع السوريني في العيش معا بسالم في وطنهم، وفي 
ينتظمها  دولة مؤسساٍت  العام  تُشرف على شأنهم  أن 
متوازن. ومن هذه املبادئ مبدأ »التضمني  اجتماعيٌ  َعقدٌ 
بالوثيقة  باالسترشاد  املَعني  أن  مفاده  الذي  الكامل« 
أي  برمته،  السوري  اجملتمع  هو  التنفيذ  موضع  ووضعها 
جميع السوريني في الوطن وخارجه دون استثناء. واملأمول 
سياسي  اجتماعي–  اجملموع حامل  هذا  يتمخض عن  أن 
عريض القاعدة يُعبرٌ عن جميع مكونات اجملتمع ويضطلع 
ومن  التنفيذ.  موضع  الوثيقة  هذه  وضع  عملية  بريادة 
اجملتمع  إلى  النظر  يأبى  أنه  املأمول  احلامل  خصائص هذا 
من  كان  أخيرا،  واألقلية«.  »األغلبية  ثنائية  منظور  من 
ضرورة  لتمثلها  بالسعي  املشاركون  التزم  التي  املبادئ 
ذلك قيم  مبا في  السلم  تعزز  التي  القيم  تلك  استلهام 
والتنمية  والعدالة االجتماعية  واملواطنة  اإلنسان  حقوق 
الكافة  واستحقاق  والتكافؤ  والدميقراطية  املستدامة 

للعيش الكرمي بعيدا عن الترهيب. 

استظهروا  البرنامج،  غايات  في  املشاركون  نظر  وإذ 
أن حتقيق تلك الغايات يستلزم إجناز عدة أهداف مباشرة. 
ببلورة  واملشاركني  اخلبراء  تكليف  فهو  األول  الهدف  أما 
فيما  إحلاحا  األكثر  البدائل  على  دفتاها  تُطوى  وثيقة 
يتصل بالسياسات االجتماعية واالقتصادية واحلوكمية، 
وأهم التحديات أثناء املرحلة التي تعقب التسوية، وترتكز 
والتماسك  املصاحلة  محور  اآلتية:  الثالثة  احملاور  على 
والتحول  املؤسسات  وبناء  احلوكمة  ومحور  االجتماعي، 
االقتصادي.  واالنعاش  البناء  إعادة  ومحور  الدميقراطي، 
وأما الهدف الثاني فهو تطوير شبكات تواصل وشراكات 
أبناء  واملعنيني من  تتضافر فيها جهود أصحاب املصالح 
واإلقليميني  الدوليني  الشركاء  وجهود  السوري  الشعب 
خالل املرحلة التي تعقب التسوية لوضع األسس الفنية 
الوطنية  األجندة  برنامج  تنفيذ  لضمان  واللوجستية 
قدرات  تعزيز  فهو  الثالث  الهدف  وأما  سوريا.  ملستقبل 
املعنيني من جميع االختصاصات على املشاركة احلقيقية 
أعلى  حتقيق  لضمان  اجلديدة  سوريا  إلى  االنتقال  في 
السياسات  في صنع  املؤثرة  الفعالة  املشاركة  من  عائد 

والبدائل التنموية. 

وبني يدي تأمل هذه األهداف احملددة، تبني للمشاركني 
مستويات.  ثالثة  على  البرنامج  يتحرك  أن  إلى  احلاجة 
تقني غايته صياغة  علمي  معرفيٌ  األول نظرٌي  املستوى 
الوثيقة  خطتها  التي  للرؤية  الناظم  املعرفي  اإلطار 
املرحلة  في  البالد  إلدارة  الالزمة  السياسات   بدائل  و 
االنتقالية. املستوى الثاني حوارٌي غايته بناء توافق واسع 
بإتاحة  يتعلق  الثالث  املستوى  املقترحة.  البدائل  حول 

لدعم  للمعنيني  والعملية  النظرية  البرنامج  مخرجات 
عملية االنتقال من مرحلة النزاع املسلح إلى مرحلة بناء 

السالم ومنها إلى مرحلة إعادة بناء الدولة.

3- هيكل الربنامج 
لقد استندت عملية تصميم هيكل برنامج األجندة 
إلى  املاثلة  الوثيقة  وتصميم  سوريا  ملستقبل  الوطنية 
ومعيار  »العملية«  مبعيار  االلتزام  أهمها  ضوابط  عدة 
»الفعالية« واألخذ في عني االعتبار حقائق الواقع السوري. 
ليعكس  للبرنامج  الوظيفي  الهيكل  ُصمم  ذلك  وفي 
تقسيم القطاعات ضمن محاور رئيسية ثالثة هي احملور 
االجتماعي واحملور احلوكمي واحملور االقتصادي. ويتوخى هذا 
اخلبراء  مجموعات  على  العمل  توزيع  تسهيل  التقسيم 
والفنيني. كما صممت الوثيقة تصميما سلسا ليتيسر 
ووضعها  توصياتها  وتبني  تناولها  املعنيني  جميع  على 
موضع التنفيذ. فقد َحَوت حتليال واستعراضا للسياسات 
الواجب تبنيها في محاور رئيسية كما يظهر في الشكل 

التوضيحي اآلتي: 

وقد حدد البرنامج خمسة مواضيع عابرة للقطاعات 
االجتماعي  والنوع  املدني  واجملتمع  اإلنسان  حقوق  هي 
من  نوعني  بني  املقاربة  هذه  وتفرق  واالستدامة.  والبيئة 
أما النوع األول فهي السياسات القطاعية.  السياسات: 
تلك  أي  التمكينية،  السياسات  فهي  اآلخر  النوع  وأما 
كما  القطاعية  السياسات  تنفيذ  إليها  يستند  التي 
الوثيقة  صممت  كما  الوثيقة.  فصول  في  الحقا  سنرى 
بني  والتفاعل  التداخل  درجة  مواضيعها  تعكس  بحيث 

القطاعات اخملتلفة. 

مراحل  ثالث  إلى  البرنامج  عمل  َم  قُسِّ ذلك،  بجانب 
األولي  التقييم  مرحلة  هي  األولى  املرحلة  أساسية. 
املرحلة  النزاع.  قبل  واحلوكمية لسوريا  التنموية  للحالة 
الثانية هي مرحلة تقييم مكامن الضعف في السياسات 
سيناريوهات  تطوير  مرحلة  هي  الثالثة  املرحلة  العامة. 

وبدائل السياسات. وفي السطور اآلتية أهم معالم هذه 
املراحل. 

التنموية  للحالة  األولي  التقييم  مرحلة  األولى:  املرحلة 
واحلوكمية  

بدأت املرحلة األولى بتقرير جذور األزمة لتتوج بالتقرير 
لالقتصاد  الراهنة  احلالة  وحتليل  للبرنامج،  االستهاللي 
واجملتمع السوري. وقد استندت عملية إعداد التقرير إلى 

اآلتي: 

في  اخلبراء  من  كبيرة  مجموعة  ضمت  اجتماعاٌت   
التوجهات  مختلف  من  واملعنيني  السوري  الشأن 

السياسية. 

فنيني  ضمت  محددة  فنية  عناوين  حتت  اجتماعاٌت   
توجهاتهم  عن  النظر  بغض  اختيارهم  جرى  خبراء 
السياسية ملناقشة ظروف النزاع ومسبباته وعوامل 

استمراره وسبل مواجهته. 

خبراء  صاغها  نقاش  ورقة  أربعني  على  يزيد  ما   
الختصاصه،  وفقا  كٌل  االجتماعات،  في  مشاركون 

ووفقا لألولويات التي حددها اخلبراء املعنيون.

منهجيات تقييم لألوضاع االقتصادية واالجتماعية   
التي  الدولية  املعايير  إلى  تستند  التي  واحلوكمية 

تتسم باحلياد واملوضوعية واالكادميية البحثية.  

منوذج رياضي كلي ديناميكي جرى تصميمه لقياس    
أن  ميكن  مبا  والتنبؤ  التغير  وقياس  النزاع  خلفه  ما 
وفقاً  الالحقة  األعوام  خالل  االقتصاد  إليه  يؤول 
إلى نظرة متفائلة  األول يستند  املشهد  ملشهدين. 
تتوقع انتهاء النزاع في أجل قريب. أما املشهد اآلخر 
فيستند إلى نظرة متشائمة تتوقع أن يستمر النزاع 

حتى عام 2015. 

في  الضعف  مكامن  تقييم  مرحلة  الثانية:  املرحلة 
السياسات العامة

خالل هذه املرحلة، اختيرت مجموعة من القطاعات 
فجوات  إخضاع  بغية  محددة  ملعايير  وفقا  األولوية  ذات 
السياسات العامة فيها للتقييم بهدف التأسيس ملرحلة 
النزاع  آثار  حتليال عميقا  وقد حلل اخلبراء  الوثيقة.  كتابة 
في كل قطاع من تلك القطاعات اخملتارة، وحللوا وضعها 
في  سياسات  من  تضمينه  يلزم  ما  حتديد  بهدف  الراهن 

الوثيقة اإلطارية. 

وبدائل  سيناريوهات  تطوير  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 
السياسات

خالل هذه املرحلة، قُسمت السياسات إلى مرحلتني 
وقد  الدولة«.  بناء  و«مرحلة  السلم«  بناء  »مرحلة  هما 
سياسات  تتبنى  أن  بغية  التقسيم  هذا  اعتماد  جرى 
السياسي  االتفاق  تعقب  التي  السلم  بناء  مرحلة 
األولويات املتعلقة بدرء العنف وبناء الشرعية واستعادة 
بوضع أسس  والبدء  االجتماعي  والتكيف  القانون  حكم 

الدميقراطية  باجتاه  واملؤسساتي  الهيكلي  التحول 
تنفيذ  على  العمل  ذلك  من  الغاية  وكانت  والتنمية. 
اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي املتفق عليه 
والتعامل مع األخطار التي تهدد السالم الهش. وباإلضافة 
إلى إعطاء األولوية إلى دعم الفئات األكثر هشاشة، فقد 
أعطيت األولوية في هذه املرحلة لالستجابة احمللية. كما 
أعطيت األولوية في هذه املرحلة لعودة املهجرين الطوعية 
واآلمنة والكرمية وبناء الشرعية وإعادة التأهيل املؤسسي 
بناء  وإعادة  االنتقالية  والعدالة  االجتماعية  واملصاحلة 
اخلدمات  تقدمي  تسهل  التي  تلك  خاصة  التحتية  البنية 
والتعليم.  والصحة  واملسكن  والغذاء  كاملاء  األساسية 
املشاريع  لتلك  الدعم  غالب  يُقدم  املرحلة  هذه  وفي 
القادرة على حتقيق األمن الغذائي للسوريني، وعلى إعادة 
تدوير عجلة االقتصاد خاصة على املستوى احمللي، وعلى 
حتفيز املقاتلني لترك السالح من خالل تعميق إدراك عوائد 
إلى  والعودة  السالح  لترك  الفرصة  ومنحهم  السالم، 
العمل التنموي الذي يخدم استمرار السالم واستدامته. 
أما سياسات مرحلة بناء الدولة فتستند على سياسات 
مرحلة بناء السالم. ذلك أن مخرجات مرحلة بناء السالم 

متثل مدخالت أساسية ملرحلة بناء الدولة.

مراعاة  من  تنطلق  أن  السياسات  هذه  شرائط  ومن 
تكفل  أن  فهي  غايتها  أما  ومسبباته.  النزاع  عوامل 
اجتماعي  عقد  إطار  ضمن  احملقق  السالم  استدامة 
استراتيجية  ودولية  إقليمية  إطار عالقات  وضمن  جديد، 
تعززه  كما  اخلصوص  وجه  على  سوريا  في  السالم  تعزز 
األخذ  مع  هذا  العموم.  وجه  على  اإلقليمي  احمليط  في 
الدولية  املوازين  وتغير  الدولية  التغيرات  االعتبار  بعني 
التغيرات  من  واالستفادة  اجلديد  اجليوسياسي  والواقع 
في منظومة القيم الدولية اجلديدة والتوجهات العاملية 
عموما، ومع االسترشاد بأهداف التنمية املستدامة على 

وجه اخلصوص. 

4- اأهمية الربنامج 
جلوس  أن  يقينيا  وضوحا  البرنامج  أوضح  لقد 
السوريني إلى طاولة »مستديرة« أمر ممكن، بكل ما تعنيه 
املعنى  هذا  وضوح  وإن  معنى.  من  »مستديرة«  كلمة 
واألمل، وهما  الثقة  يسهم إسهاما عمليا في استعادة 
وهما أمران  النزاع.  أمران فقدهما الكثيرون بسبب وطأة 
النزاع.  إنهاء  شروط  من  أساسيا  شرطا  توافرهما  ميثل 
وميثل البرنامج »سابقة« من املتوقع أن يجري استلهامها 
هذا،  العربية.  واملنطقة  سوريا  في  واسع  نطاق  على 
ويرتكز البرنامج على »بنية بشرية فسيفسائية فريدة« 
التوجهات  مختلف  من  سوريني  وفاعلني  خبراء  يضم  إذ 
النزاع يوما بيوم في الوطن وخارجه، ويتفاعلون  يواكبون 
فيها.  للتأثير  ويسعون  بأحداثه  ويتأثرون  مجرياته  مع 
وهذا املزيج الفريد فرضته طبيعة غاية البرنامج الفريدة. 
تعاٍف  عامل  ذاته  حد  في  ميثل  البرنامج  أن  ذلك  على  زد 
للمناعة  استعادة  وعامل  السوري  اجلمعي  للجسد  عاٍم 

املقدمة برنامج االأجندة الوطنية مل�ستقبل �سوريا االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�ساتاملقدمة

يف �سبيل 

حتقيق غايات 

الربنامج، األزم 

امل�ساركون 

اأنف�سهم 

بال�سعي لتمثل 

حزمة من 

املبادئ الكلية 

ال�سيما �سمن 

�سياق �سياغة 

هذه الوثيقة.

اختريت 

جمموعة من 

القطاعات ذات 

االأولوية وفقا 

ملعايري حمددة 

بغية اإخ�ساع 

فجوات 

ال�سيا�سات العامة 

فيها للتقييم 

بهدف التاأ�سي�س 

ملرحلة كتابة 

الوثيقة.



5 4

املغاالة  من  ليس  تقدم،  ما  بجانب  والُلحمة.  واحلصانة 
القول إن البرنامج رمبا يكون واحدا من األطر القليلة التي 
شارك فيها خبراء من جميع مكونات الشعب السوريني 
مشاركًة زايلها االستقطاب والتجابه، والتي لم تصطبغ 
تنموي  »إصالح  حتقيق  تتوخى  والتي  سياسية،  بصبغة 
شامل«. هذا، ويصب البرنامج مباشرة في مصب »صون 
الوحدة السورية«، وميثل وسيلة أساسية من وسائل متثل 
املعرفي،  املستوى  على  حقيقيا.  متثال  السورية  الوحدة 
علمية  معرفية  قاعدة  »بناء  لـ  وسيلة  البرنامج  يعد 
املنعطف  هذا  في  الضرورة  شديدة  النزاع«  حول  رصينة 
احلاد واخلطير. ومما هو جدير باملالحظة في هذا الصدد أن 
كثيرا من املعنيني بالشأن السوري قد بات ينظر إلى نتائج 
الدراسات واحلوارات التي يجريها البرنامج بحسبانها من 
الواقع.  عن  التعبير  على  وقدرة  مصداقية  النتائج  أكثر 
البرنامج  أسسها  التي  الشاملة  املعرفية  القاعدة  وإن 
صاحلة أن تلعب دور »قاعدة ارتكاز معرفية« جلميع جهود 
إعادة البناء واإلعمار. هذا، وقد تسنى للبرنامج أن ينسج 
»قاعدة  ميثلوا  أن  املتوقع  من  الذين  اخلبراء  من  شبكًة 
ارتكاز بشرية« جلهود إعادة البناء واإلعمار في عدد هائل 
من التخصصات، وأن يتواصلوا مع مختلف الفاعلني ذوي 
لهؤالء  البرنامج  أتاح  وقد  واإلعمار.  البناء  بإعادة  الصلة 
إعادة  بعملية  املتعلقة  األطر  أبرز  إلى  التعرف  اخلبراء 
البناء واإلعمار وأبرز معالم هذه العملية. بجانب كل ما 
تقدم، يعد البرنامج واحدا من املبادرات النوعية للمجتمع 
عبر  وتطوره  »صموده«  بـ  وهو  اليافع،  السوري  املدني 
فيما  به  يُحتذى  أمنوذجا  ميثل  العجاف  النزاع  سنوات 
املبادرات  املدني السيما  اجملتمع  مبادرات  بتصميم  يتصل 
طويلة املدى واملبادرات ذات النطاق الواسع والوزن الثقيل. 
املدني  اجملتمع  أوتاد  جلذور  ضربا  ميثل  باستمراره  إنه  ثم 
الوعي  السيما  السوري  اجلمعي  الوعي  تربة  في  عميقا 
النسبة  ميثلون  أصبحوا  الذين  بالشباب  اخلاص  اجلمعي 
بدوره  يسهم  ما  وهو  سوريا،  سكان  إجمالي  من  األكبر 
في استدامة ثقافة اجملتمع املدني في سوريا، وفي جعلها 
عصية على االقتالع. وكما ورد في التوطئة، يعد برنامج 
األجندة الوطنية ملستقبل سوريا البرنامج األول من نوعه 
في العالم على مستوى جهود تسوية النزاعات املزمنة. 
العلمية  للدراسات  موضوعا  يصبح  البرنامج  أخذ  وقد 
باجلامعات ومراكز األبحاث السيما تلك الدراسات املعنية 

بالنزاعات. 

معني  سيناريو  ترشيح  إلى  البرنامج  يسعى  ال  وإذ 
بضرورة  جازماً  اعتقاداً  يعتقد  أنه  إال  النزاع،  من  للخروج 
التضمينية كحجر  التوافقية  السياسية  العملية  جناح 
وعليه  معاً.  للسوريني  مشترك  مستقبل  ألي  أساس 
شراكات متعددة مع مجموعة  بناء  البرنامج على  عمل 
من املؤسسات املعرفية والبحثية واجلامعات، كما شارك 
في كافة املبادرات التي جمعت السوريني بشكل رسمي 
قدم  للمعرفة  مولد  وكبرنامج  كميسر  رسمي  غير  أو 
السالم  لعملية  اخملتلفة  املعرفية  النواحي  خاللها  من 
حلل  األمثل  االستراتيجيات  خاللها  من  وطرح  احملتملة 

في  واملشاركة  احلوار  خالل  من  البرنامج  ويعمل  النزاع. 
هذه املبادرات واملنصات على رفد حوار مبني على حقائق 
عن  السياسية،  والعملية  سوريا  مستقبل  حول  فنية 
طريق رسم مكوناتها األساسية وطرح احللول وتوصيف 
مخارج  تصور  على  السوريني  ملساعدة  املعيارية  األدوات 
النزاع والكيفية التي ميكن عن طريقها البدء بتطبيقها 
وفق جداول زمنية مقترحة ومتغيرة تبعاً للواقع السوري. 

5- حدود الربنامج 
ملستقبل  الوطنية  األجندة  برنامج  انطالق  من  بدءا 
سوريا، أخذت ترتسم حدود هذا البرنامج. فقد استظهر 
من  إطارٍ  مجرد  البرنامج  أن  األول  اليوم  منذ  املشاركون 
وبدائل  خيارات  طرح  في  تسهم  أن  ترجو  التي  األطر 
تصرف  حتت  توضع  تنموية  واستراتيجيات  سياسات 
التي  احلوارية  األطر  جميع  مع  يتكامل  وأنه  السوريني، 
تصب في مصب إنهاء النزاع، وضبط املسار خالل املرحلة 
التي تعقب التسوية. يؤخذ من ذلك، بداهًة، أن البرنامج 
أي  على  قائم  آخر  حواري  إطار  ألي  بديال  نفسه  يقدم  ال 
مخرجاته  حتل  ألن  يتطلع  وال  املستويات،  من  مستوى 
ينبغي  ال  كما  قائم.  آخر  إطار حواري  أي  محل مخرجات 
أن يتبادر إلى الذهن من قريب أو بعيد أن البرنامج يفترض 
لنفسه صفة متثيلية باملعنى السياسي، أو أنه مخول في 
على  نوع  أي  من  حلول  لفرض  يسعى  أنه  أو  التخطيط، 
السوريني. إن هذا اإلدراك من قبل القائمني على البرنامج 
لطبيعة اختصاصه وحدود دوره هو الذي حدا به أال يسير 
في مسارات أو يتصدى لقضايا تخرج على اختصاصه.    

6- القيود والتحديات
البرنامج  واجه  مجردة،  كفكرة  اجلنيني  َطوْرِِه  ومنذ 
محفوفا  وعرا  طريقه  جعلت  جمة  وعوائق  صعوبات 
أولى تلك الصعوبات عدم وجود جتارب  مبخاطر حقيقية. 
شبيهة سابقة ميكن االستناد إليها في تسويغ وتسويق 
فكرة البرنامج ومبادئه الناظمة وإقناع مختلف األطراف 
هذا  منتجاته.  وتصميم  هيكله  وصياغة  بها  املعنية 
ضغط  من  مثله  وما  االستقطاب  خطاب  الى  باإلضافة 
بهذا  اقترنت  وقد  البرنامج.  أنشطة  في  املشاركني  على 
حالة  تدهور  عن  الناجمة  الصعوبة  النفسي  الضغط 
الواقع  أخيرا، وليس آخرا، فإن معطيات  البالد..  األمن في 
وحتى  النزاع  فتيل  اشتعال  منذ  التغير  عن  تكف  لم 
منهجا  يتبنى  أن  البرنامج  على  فرض  ما  وهو  اليوم، 
مرنا في التعامل مع الواقع ومع منتجاته املتوقعة. وقد 
ساعد على متكني هذا املنهج املرونة التي أبدتها االسكوا 

واجلهات املانحة الداعمة للبرنامج.

ب- الوثيقة 

ليس من املبالغة القول إن هذه الوثيقة حتوي بعض 
أبرز  ومن  جديٍد.  اجتماعي  لعقد  تؤسس  التي  العناصر 
وعدالة  التوافق  اجلديد  االجتماعي  العقد  هذا  أسس 
والتضمني  احلريات  وصون  القانون  وسيادة  التمثيل 
واالستيعاب ونبذ اإلقصاء والتهميش وإكبار التنوع بكل 
صوره وصون حق الكافة في املشاركة في إدارة احليز العام 
باحلوار  وااللتزام  اإلنسان  حقوق  ومركزية  التعبير  وحرية 
اخلالفات  لتسوية  كوسيلة  الدميقراطية  واملؤسسات 
جديدة  ملرحلة  يؤسس  عقدٌ  هو  االجتماعية.  والعدالة 
التعايش  وإلى  الكبير  احلضاري  سوريا  إرث  من  تستلهم 
به  ميتاز  الذي  الثقافي  والتنوع  االجتماعي  والتماسك  
اجملتمع السوري. هذا وإنه حَلرٌي بالكافة اتخاذ هذه األسس 
استكمال  في  املتمثلة  اجلريئة  املهمة  نحو  منطلقا 
تسهم  أن  منعقدٌ  األمل  وإن  اجلديد.  العقد  هذا  صياغة 
متكني  في  املأمول  اجلديد  االجتماعي  العقد  ذلك  عناصر 
ـــ من القيام مبسؤولياتهم  ــ أفرادا ومؤسساٍتـ  اجلميعـ 
األهلي  والسلم  املتحققة  التنموية  اإلجنازات  واستدامة 

وبناء دولة املؤسسات والقانون.  

1- اأهمية الوثيقة 
تقل  ال  استثنائية  أهمية  ذات  املاثلة  الوثيقة  تُعد 
كل  وقبل  أوال  عنه.  انبثقت  الذي  البرنامج  أهمية  عن 
شيء، متثل الوثيقة في حد ذاتها »ثمرة ملموسة« خلُروج 
االنشغال  أسر  من  السوري  اجملتمع  من  شريحة  وعي 
دائرة  لدخولهم  ملموسة  وثمرة  واالقتتال،  باالستقطاب 
العمل على استعادة الُلحمة وإعادة البناء واإلعمار. مؤدى 
ذلك أنه باإلضافة إلى أنه قد ثبت أن السوريني قادرون على 
مثمر  اجللوس  هذا  فإن  »مستديرة«،  طاولة  إلى  اجللوس 
معاجلاتها،  سعة  ضوء  وفي  هذا،  أكَُلُه.  يؤتي  أخذ  وقد 
فرعية  دراسات  الوثيقة في حتفيز  أن تسهم  املتوقع  من 
تفصل القول فيما أتى ُمجمال فيها. وإنَّ تراكم هذا النوع 
خلطط  املوضوعي  النقيض  ميثل  التنموية  الدراسات  من 
إعادة إيقاد نار النزاع  التي ال يكف املستفيدون منه عن 
صياغتها. معنى ذلك أن كل »وحدِة معرفة« من وحدات 
مباشرا  إسهاما  تسهم  الوثيقة  بها  تزخر  التي  املعرفة 
استمرار  ضمان  وفي  املرتقبة  التسوية  أوتاد  تثبيت  في 
إن  نقول  أن  املبالغة  وليس من  هذا،  املسير.  القاطرة في 
وفي الواقع أن فرادة  الوثيقة ذات طبيعة معرفية فريدة. 
التي تضافرت في  اخلبرات  لفرادة مزيج  مضمونها صدى 
كتابتها، وصدى لفرادة غاية البرنامج الذي انبثقت منه. 
فهي ليست دراسة أكادميية باملعنى النمطي على الرغم 
من أنها قد التزمت معايير أكادميية صارمة، وال هي دراسة 
تنموية باملعنى النمطي الذي ينسحب على وثائق بعض 
إلى  استندت  قد  أنها  من  الرغم  على  األممية  املنظمات 
كتلك  خمسية  خطة  هي  وال  دقيقة،  تنموية  مؤشرات 
من  الرغم  على  التخطيط  وزارات  تصدرها  التي  اخلطط 
أنها تتضمن استشرافا واقعيا وطموحا ملا يُتوقع أن يكون 

إنَّ  القادمتني.  العشريتني  السوريني حتقيقه خالل  بوسع 
اجملتمع  تعافي  عن  التعبير  يتجاوز مجرد  الوثيقة  إنضاج 
السوري تعافيا عاما ليمثل »ممارسة صحية« فعلية على 
طريق متثل هذا التعافي. ومع أن املشاركني واخلبراء الذي 
الوثيقة ليسوا ممثلني للمجتمع السوري باملعنى  صاغوا 
السياسي احلسابي الضيق للتمثيل، فهم على التحقيق 
ميثلون بعضا من الوعي اجلمعي السوري باملعنى الفكري 
الستلهام  سعيهم  مبوجب  وذلك  واجملرد،  والواسع  العام 
الستلهام  سعيهم  ومبوجب  الوعي  هذا  في  ما  أفضل 
القول  املغاالة  من  وليس  السوريني.  تطلعات  أفضل 
باعث  كان  التي  القليلة  الوثائق  من  واحدةٌ  الوثيقة  إن 
ولم  إبحارها  خالل  التنمية  سفينة  توجيه  صياغتها 
حاال  سياسية  كأداة  استخدامها  صياغتها  باعث  يكن 
فريق  تصورات  عن  تعبر  ال  الوثيقة  أن  كما  مستقبال.  أو 
الوثائق  وهي واحدة من  أي طرف من األطراف.  أو  أو حزب 
»توافق  إلى  املرتكزة  التنمية  على  َعْيُنها  التي  القليلة 
جميع مكونات اجملتمع السوري«، والتي عينها على إعادة 
املستطاع.  قدر  اإلجماع  على  املؤسس  واإلعمار  البناء 
بجانب ما تقدم، متثل الوثيقة وسيلة أساسية من وسائل 
املستويات  السورية على كافة  األراضي  وحدة  »جتسيد« 
مؤسسات  وشرعية  املوارد  وإدارة  التخطيط  فيها  مبا 
التنموي  لإلصالح  عمليا«  »جتسيدا  متثل  وهي  الدولة، 
أضف  واإلداري.  السياسي  اإلصالح  وليس مجرد  الشامل 
أَنَّ الوثيقة ذات دور شديد احليوية خالل مرحلة ما  لذلك 
بعد التسوية وهي مرحلة انتقالية ذات طبيعة وحتديات 
األوضاع  فيها  تكون  للغاية  حرجة  مرحلة  فهي  خاصة. 
هشة وتكون احلاجة ماسة خاللها لتوطيد أركان السلم 
وإطالة أمده، وتكون توقعات أغلب األطراف عالية للغاية 
التي استلمت زمام األمور  فيما يتصل مبا على احلكومة 
كما تكون األعني شاخصًة بانتظار حتقيق قفزات  إجنازه. 
واسعة نحو تثبيت دعائم السلم واألمن، وبانتظار عوائد 
إجنازات على صعيد  االنتعاش وحتقيق  واستعادة  السلم، 
يوما  املرحلة  أيام هذه  يوم من  وهذا يجعل كل  التنمية. 
ومن الدروس املستفادة من نزاعات سابقة أن كال  ذهبيا. 
الشأن  بتسيير  إليها  يُعهد  التي  اجلديدة  احلكومة  من 
توافقية  رؤية  إلى  بحاجة  واجملتمع  التسوية  عقب  العام 
املبحرة في بحر لم  السفينة  إرشاد  جامعة تسهم في 
االعتبارات  ومن  بعد.  أمواجه  تنخفض  ولم  ريُحُه  تهدأ 
إلى  ترتكز  أنها  خاصة  أهمية  الوثيقة  تكسب  التي 
حجم ال يستهان به من البيانات واملعلومات واإلحصاءات 
القطاعات  بجميع  واملتعلقة  للغاية  احليوية  واملعطيات 
والتي جرى استخالصها عبر نحِو سنوات النزاع العجاف 
على  والبيانات  املعلومات  هذه  استخلصت  وقد  الست. 
ذُكر  كما  املقرر،  ومن  جسيمة.  عوائق  وجود  من  الرغم 
آنفا، أن يخضع هذا املضمون إلى حتديث سنوي. إنَّ توجيه 
ميثل  تصرفهم  حتت  ووضِعها  السوريني  إلى  الوثيقة 
والتضمني  األطراف  جميع  »مشاركة  ملبدأ  تكريٍس  أداةَ 
االجتماعي  العقد  من  القلب  في  هما  واللذين  الكامل« 

املقدمة برنامج االأجندة الوطنية مل�ستقبل �سوريا االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�ساتاملقدمة
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اجلديد املرجو. أخيرا وليس آخرا، متثل الوثيقة املاثلة واحدة 
بالشأن  واملهتمني  املدني  اجملتمع  »مبادرات  ثمار  أبرز  من 
السوري«، ومتثل دليال دامغا على أن املبادرات غير الرسمية 
وأن هذه  لها،  ودولة بحاجة  وأن سوريا كمجتمع  مهمة، 

املبادرات تتكامل مع املبادرات الرسمية.

2- حدود الوثيقة
حدودٌ  ارتسمت  للبرنامج،  حدود  ارتسمت  وكما 
هذه  أبرز  نوجز  ولعلنا  رحمه.  من  خرجت  التي  للوثيقة 

احلدود في النقاط اآلتية: 

أوال، اقتصرت الوثيقة على حتليل العوامل الهيكلية 
الداخلية التي أسهمت في إنتاج النزاع. مؤدى ذلك أوال أنها 
فلنستحضر  اخلارجية.  العوامل  حتليل  ملهمة  تتصَد  لم 
النزاعات املعاصرة تندلع نتيجة عوامل  أن غالبية  ابتداء 
النزاع  أن  والداني  القاصي  ويعلم  و«خارجية«.  »داخلية« 
حتليل  أن  على  القاعدة.  لهذه  استثناء  ليس  سوريا  في 
ضمن  وال  البرنامج  نطاق  ضمن  ليس  اخلارجية  العوامل 
الوثيقة نصب عينها حتليل  لقد وضعت  الوثيقة.  نطاق 
أبرز العوامل الهيكلية الداخلية وتفاعالتها التي أدت إلى 
فقدان شيء من املناعة. وال يخفى أن هذا الفقدان لبعض 
اخلارجية،  للعوامل  املناخ  تهيئة  في  أسهم  قد  املناعة 
على  االقتصار  مؤدى  ثانيا،  فعلها.  تفعل  لكي  تكن،  أيا 
أو  البرنامج  نطاق  ضمن  ليس  أنه  الهيكلية«  »العوامل 
في  أسهمت  التي  اللحظية«  »العوامل  تناول  الوثيقة 

تفجير النزاع وتسعيره في 2011. 

اقتصرت على  قد  الوثيقة  أن  إلى  التنبُه  جديرٌ  ثانيا، 
بيان التصورات الكلية واملبادئ العامة واألسس القاعدية 
عمدا  جتنبت  قد  وأنها  اعتمادها،  يجدر  التي  االرتكازية 
إيراد أي تصورات جزئية مسّبقٍة بشأن ما يجب أن تكون 
عليه سوريا املستقبل. كما جتنبت تناول تفاصيل أمنوذج 
االجتماعي  االقتصادي  األمنوذج  وجزئيات  املرجو  احلوكمة 
املفضل. علة ذلك أن على السوريني وحدهم ومن ميثلهم 
سوري  وطني  حوار  خالل  من  املهمة  بهذه  االضطالع 
جميع  مشاركة  ِقواُمه  اخلارجي  التدخل  ضد  محصن 
لإلقصاء  معها  مكان  ال  تضمينية  مشاركة  السوريني 

والتهميش. 

مع  التعامل  وجوب  إلى  التنبه  أيضا  جدير  ثالثا، 
املستقبلية  والسيناريوهات  االستشرافات  جميع 
تلك  استندت صياغة  لقد  مرنا.  تعامال  بالوثيقة  الواردة 
للواقع  معينة  قراءة  إلى  والسيناريوهات  االستشرافات 
منهاجية  ضوابط  وإلى  األحداث  وصيرورة  القوة  ومليزان 
أال  الطبيعي  ومن  الوارد  ومن  تفصيال.  بعضها  ستتناول 
تتحقق بعض عناصر تلك االستشرافات والسيناريوهات. 
فقدان  تصور  إلى  املسارعة  يجب  فال  ذلك،  حصل  فإذا 
توصيات الوثيقة أهميتها. بل يجب األخذ بتلك التوصيات 

بعد إجراء املواءمات الالزمة.1 

1  يعبر عن هذا الضابط في الدراسات االجتماعية بالتعبير الالتيني 
 .mutatis mutandis

الوثيقة  تناولتها  التي  القضايا  اختيرت  لقد  رابعا، 
بناء على حزمة من احليثيات واملعايير العلمية وتصورات 
وبداهة،  بها سوريا.  متر  التي  املرحلة  محددة عن طبيعة 
ذات  تكون  قد  الوثيقة  تتناولها  لم  أخرى  قضايا  هنالك 
صلة مبرحلة ما بعد التسوية، وقد يرى البعض أنها جديرة 
بالتناول. وال يجب أن يؤخذ من عدم تناول أي منها قصد 

جتاهلها. 

هذه  أن  الدوام  على  واضحا  يكون  أن  البد  خامسا، 
وثائق  من  آخرون  فاعلون  أصدره  ما  مع  تتكامل  الوثيقة 
أخرى، وتتكامل مع ما قد يصدر مستقبال. كما تتكامل 
هذه الوثيقة مع أي أسس أخرى قد يتوصل إليها الشعب 
السوري عبر ممثليه من خالل اآلليات التي قد يتفق عليها 
عند إبرام التسوية واستعادة السلم والشروع في إعادة 
البرنامج  أن  الظن  الذهن  إلى  يتبادر  أن  يجب  وال  البناء. 
يدعي أنها اإلطار الوحيد املطروح فيما يتصل مبرحلة ما 

بعد انتهاء النزاع.  

أمر  كليا  أو  جزئيا  الوثيقة  هذه  تبني  إن  سادسا، 
أو كليا لهم  تبنيها جزئيا  فإذا شاؤوا  السوريون.  يختاره 

ذلك، وإذا رأوا عكس ذلك، فذلك قرارهم. 

إلى  للوصول  مت  الذي  احلوار  البرنامج في  يرى  سابعا، 
وزناً  لسوريا  املستقبلية  والرؤية  األولويات  على  التوافق 
هاماً جداً قد يفوق أحياناً وزن الوثيقة نفسها لناحية أن 
حوار  طاولة  على  معاً  وجلوسها  السورية  اخلبرات  لقاء 
القدرة  حيث  من  األكبر  األثر  له  كان  بناء  إيجابي  تقني 
مستقبل  نحو  والتطلع  السياسية  اخلالفات  جتاوز  على 

مشترك للسوريني جميعاً.

3- القيود والتحديات
تعاضدت حزمة من  قد  بأنه  ابتداء  اإلقرار  اجلدير  من 
القيود خالل صياغة الوثيقة على نحو مثل حتديا لعملية 
إليه  آلت  ما  فداحة  أن  هو  األول  القيد  لعل  صياغتها. 
األحوال ال ميكن أن تعبر عنها األرقام تعبيرا دقيقا، وال ميكن 
االدعاء بأن أي أرقام تصدر بشأنها دقيقة مائة باملائة. لكن 
هذا القيد لم يحل بني الوثيقة وبني أن حتاول جاهدة رصد 
الغالبية العظمى من األضرار التي حلقت بسوريا مجتمعا 
ودولة، وأن جتتهد أن يأتي تشخيصها واألرقام ذات الصلة 
أقرب ما تكون إلى الواقع. أما القيد الثاني فهو أنه نظرا 
الستمرار النزاع فإن بعض اإلحصاءات الواردة في الوثيقة 
ولعله من  تتسم بعدم النهائية وبأنها عرضة للتعديل. 
الوثيقة  حتديث  اعتزم  قد  البرنامج  أن  إلى  التنبه  اجلدير 
حتديثا سنويا. أما القيد الثالث، فهو خطاب االستقطاب 
وطموحات احلسم الكامل لدى جميع األطراف ورغبة كل 
فقد  وفق معادلة صفرية.  نصر كامل  في حتقيق  منهم 
أدى شيوع هذا اخلطاب وتلك الطموحات إلى تصور عدم 
عن  والتخلي  التوافق  قوامها  وثيقة  على  االتفاق  إمكان 
املرتكزة إلى معادلة صفرية حتى ضمن  توقعات احلسم 

مجموعة اخلبراء واملشاركني. 

4- هيكل الوثيقة
الزماني  النزاع  لقد خصص الفصل األول لبيان إطار 
وترجع  واملكاني وسمات اجملتمع السوري عشية اندالعه. 
أهمية هذا الفصل إلى أنه يتيح النظر إلى النزاع ضمن 
عصف  الذي  فالنزاع  لها.  ينتسب  التي  املرحلة  سياق 
العاملي  بالواقع  الصلة  وثيق  آخر،  نزاع  كأي  بسوريا، 
هذه  من  جزء  وسوريا  به.  احمليط  املرحلي  واإلقليمي 
اقتراب بقاعها من بعضها مثلما أن  يزداد  التي  املعمورة 
مجتمعها جزء من اجملتمع اإلنساني الذي يزداد تواصل أممه 
ببعضها بسبب سرعة تطور عالم االتصال. كذلك، فإنه 
من الضروري استحضار مالمح اجملتمع السوري األساسية 
عشية اندالع النزاع ألن ذلك ميثل خلفية متكن من الوقوف 
على أرض ثابتة خالل تناول تفاصيل املشهد في الفصول 
الالحقة. ومن املعلوم أن مالمح اجملتمع الواحد قد تختلف 
الزمني  أن املدى  الرغم من  من مرحلة ملرحلة أخرى على 
الفاصل قد يكون محدودا. وكل ذلك ال يخل مبا ذكر سابقا 
إنتاج  في  أسهمت  التي  اخلارجية  العوامل  حتليل  أن  من 
فالفصل األول يكتفي  الوثيقة.  النزاع ليس ضمن نطاق 
اإليجاز  في  غاية  عرضا  العاملي  الوضع  معالم  بعرض 
جملرد حتقيق غاية التأطير ليس إال، ثم هو يتبع ذلك ببيان 
النزاع السوري وهو  األثر الكلي لذلك الوضع العاملي في 

انطباق سمات النزاعات متعددة األطراف عليه.  

الهيكلية  العوامل  فيتناول  الثاني  الفصل  أما 
الداخلية التي أسهمت في إنتاج النزاع. وسيركز الفصل 
على ما رأى املشاركون أنه ميثل أبرز عناصر تلك العوامل 
إيراد أي  أن يؤخذ من عدم  وال يصح  الداخلية.  الهيكلية 
عناصر أخرى غير العناصر اخملتارة أنها غير جديرة بالعناية. 
هذا، وإن في فهم هذه العوامل الهيكلية الداخلية جزء 
من اإلجابة عن السؤال املمتد الذي حتما سيظل يفرض 
اختلفت  هل  النزاع:  ستعقب  التي  العقود  خالل  نفسه 
فعال أسس الوضع االجتماعي واحلوكمي واالقتصادي عما 
وهل يعبر  كانت عليه خالل العقود التي سبقت النزاع؟ 

االختالف عن تعاٍف أم عن تدهور؟

آثار  للوقوف على  الثالث فهو مخصص  الفصل  أما 
النزاع الداخلية. فمنذ يومه األول، أخذ النزاع ينتج موجات 
نوعية  حتوالت  خالله  تبرز  أخذت  كما  التداعيات.  من 
والتغيرات  والتحوالت  التداعيات  هذه  فارقة.  وتغيرات 
تركت بصماتها على البشر واحلجر والشجر، وعلى الوعي 
وكان من  البيئة.  وعلى  العمران،  وعلى  السوري،  اجلمعي 
بني اخلالصات التي أخذت تزداد وضوحا يوما بعد يوم في 
هذا الصدد أنه حتما ستكون هناك اختالفات نوعية بني 
حال سوريا مجتمعا ودولة قبل النزاع وبعده. إن في فهم 
ما هي تداعيات  السؤال:  النزاع جزءا من اإلجابة عن  آثار 
مناعة  دعم  في  تسهم  أن  ميكن  التي  اإليجابية  النزاع 
الضروري  من  والتي  النزاع  بعد  السوري  اجلمعي  اجلسد 
وما هي تداعيات النزاع السلبية  عليها؟  تعزيزها والبناء 
انتهاء  بعد  الهشاشة  زيادة  في  تسهم  أن  ميكن  التي 
النزاع والتي من الضروري السعي لتقليصها وصوال إلى 

التي  الهيكلية  العوامل  طبيعة  ضوء  في  وإنه  إزالتها؟ 
تصاغ  النزاع  آثار  ضوء  وفي  للنزاع  بنيوية  بواعث  مثلت 
أسس أي رؤية مستقبلية وأي سياسات بديلة. فضال عن 
ذلك، فإن في فهم آثار النزاع جزءا من اإلجابة عن السؤال: 
هي  وما  اإلعمار  إعادة  لعملية  املثلى  الصياغة  هي  ما 

مكوناتها على املستوى املعنوي واملادي؟

انتهاء  سيناريوهات  فيتناول  الرابع  الفصل  أما 
عوامل  جملموعة  وفقا  صيغت  والتي  احملتملة  النزاع 
وقد  داخلية وخارجية ووفقا العتبارات واختبارات علمية. 
هذه  أحد  ترجيح  في  البرنامج  في  املشاركون  اجتهد 
وجدير  االجتهاد.  هذا  يدعم  ما  موردين  السيناريوهات 
بالذكر أن الوثيقة تتعامل مع ذلك السيناريو املرجح من 
سيناريوهات انتهاء النزاع كإطار فرضي يؤطر وضع الرؤية 

التنموية لسوريا للعام 2030 موضع التنفيذ.

لـ »أسس  اخلامس فيتضمن استعراضا  الفصل  أما 
من  خرجت  التي   »)2030 )سوريا  املستقبلية  الرؤية 
سوريا.  ملستقبل  الوطنية  األجندة  برنامج  حوارات  رحم 
التصورات املستقبلية  هذه األسس عبارة عن حزمة من 
الكلية اجململة التي تسهم في توجيه دفة عملية صياغة 
سياساٍت بديلة تلبي متطلبات املرحلتني اللتني من املرجو 
بناء  مرحلة  هي:  األولى  املرحلة  النزاع.  انتهاء  تعقبا  أن 
الدولة. وقد  السلم أما املرحلة الثانية فهي مرحلة بناء 
تشخيص  محصلة  على  بناء  السياسات  هذه  صيغت 
محصلة  على  وبناء  الثاني،  بالفصل  الوارد  النزاع  جذور 
على  وبناء  الثالث،  بالفصل  الوارد  النزاع  آثار  تشخيص 

استشراف سيناريو انتهاء النزاع الوارد بالفصل الرابع. 

أما الفصل السادس فيتناول أبرز السياسات البديلة 
هذه  متثل  سوريا.  في  الدولة  وبناء  السالم  بناء  ملرحلتي 
السياسات الغرض األكبر بني أغراض هذه الوثيقة. فهي 
مبثابة الئحة من اخلطوات النوعية ذات األهمية القصوى 
تنفيذا  متثل  وهي  النزاع.  انتهاء  بعد  ما  مرحلة  خالل 
ألسس الرؤية الواردة في الفصل اخلامس بعد تقسيمها 

إلى محاور تنموية.

أما الفصل السابع فيتضمن مقاربة ملسألة ترجيح 
تلك  من  االنطالق  أهمية  وشرح  التنموية  األولويات 
املستقبلية،  السياسات  رسم  في  التنموية  األولويات 
هذه  لوضع  املطلوبة  واملالي  االقتصادي  التدخل  وآليات 
اقتصادية  ذات  سياسات  وهي  التنفيذ.  موضع  الرؤية 
التي  كلية متثل جزءا أساسيا من االستجابة للتحديات 
وقد  النزاع.  انتهاء  بعد  السورية  احلكومات  ستواجه 
صيغت هذه السياسات انطالقا من احلرص على املواءمة 
بني حتديني أساسيني سيواجهان كل حكومة عقب انتهاء 
النزاع. أما التحدي األول فهو نقص املوارد البشرية واملادية 
ارتفاع  فهو  الثاني  التحدي  وأما  اإلعمار.  إلعادة  الالزمة 
حاجاتهم  بسبب  السيما  املواطنني  توقعات  مستوى 
وضعها  عن  القرار  لصانع  غنى  ال  هي سياساٌت  امللحة. 

نصب عينه فيما يتصل بترتيب األولويات االقتصادية.   

املقدمة برنامج االأجندة الوطنية مل�ستقبل �سوريا االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�ساتاملقدمة
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املرحلة  لنتائج  ربطا  فيتضمن  الثامن  الفصل  أما 
مبا  سوريا  ملستقبل  الوطنية  األجندة  برنامج  من  األولى 
متتد  التي  الثانية  املرحلة  خالل  عليه  العمل  سيجري 
يأتي هذا الفصل انطالقا من إدراك  لسنوات أربع قادمة. 
أن أجل انتهاء النزاع قد ال يحل القريب العاجل. ومن هنا 
ومتثل  اآلن  من  تبدأ  برامج  لتنفيذ  إطار  إلى  احلاجة  برزت 
يقترح  ذلك  وفي  البرنامج.  مخرجات  من  يتجزأ  ال  جزءا 
الفصل إطارا عاما ملبادرات ميكن تنفيذها من اآلن تسهم 
في تعزيز فرص السيناريو الثاني من جهة، ومتهد لتطبيق 
وتتضمن  السادس،  الفصل  في  املقترحة  السياسات 
تطبيق أقسام منها. وإن إيراد هذه البرامج يحقق هدفني: 
السياسات  من  أقسام  اختبار  فهو  األول  الهدف  أما 
املقترحة وحتديثها. وأما الهدف اآلخر فهو حتقيق الفائدة 
املرجوة من هذه البرامج بصفة عامة السيما فيما يتصل 

بتحسني فرص السلم احمللي وسبل العيش.  

معالم  لوضع  مخصص  فهو  التاسع  الفصل  أما 
ملستقبل  الوطنية  األجندة  ملشروع  الثانية  املرحلة 
التي ستعقب صدور  املرحلة  الثانية هي  املرحلة  سوريا. 
مخرجات  ألبرز  حتديدا  الفصل  ويتضمن  املاثلة.  الوثيقة 
أقسام  من  قسم  كل  في  املرجة  واإلجنازات  املرحلة  هذه 
أن حظ  األولى  املرحلة  وإذا كان من سمات  املرحلة.  هذه 
املرحلة  التطبيق، فإن من سمات  التنظير أكبر من حظ 

الثانية أن حظ التطبيق أكبر. 

الوثيقة.  عصارات  ألبرز  فسنخصصها  اخلامتة  أما 
له  توصلت  ملا  الكبرى  الدالالت  على  سنقف  وفيها 
العام«  املبدئي  »املوقف  سنناقش  وفيها  الدراسات. 
بإزاء  لتبنيه  السوريني  الوثيقة  خالصات  تدعو  الذي 
املقترحة  املستقبلية  الرؤية  أسس  مع  التعامل  فكرة 

والسياسات القاعدية املقترحة.

****

الف�سل االأول

االإطار املكاين والزماين للنزاع 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�ساتاملقدمة
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الف�سل االأولاالإطار املكاين والزماين للنزاع

توطئة 

الوقوف على خصائص  التمهيدي  الفصل  غاية هذا 
املكان الذي اندلع فيه النزاع وخصائص املرحلة التاريخية 
التي ينتسب لها. إن شئت قلت إن الغاية من هذا الفصل 
التاريخية  املرحلة  ومعالم  النزاع  »إحداثيات«  رصد  هي 
النزاع.  اندالع  عشية  سوريا  ومالمح  فيها  اندلع  التي 
سنبدأ بتسليط الضوء على موقع سوريا اجلغرافي وعلى 
االجتماع  طبيعة  في  العام  وتأثيرهما  التاريخي  إرثها 
محطات  أبرز  سنستعرض  ذلك  بعد  السوري.  الوطني 
الوطنية  الدولة  ونشوء  السوري  السياسي  االجتماع 
سنعمد  بعدها،  حتليل.  أي  من  خلوا  سرديا  استعراضا 
النزاع  اندالع  قبيل  السوري  اجملتمع  معالم  تلخيص  إلى 
مباشرة. يعقب ذلك استعراض أبرز مالمح الوضع العاملي 
بعدها،  النزاع.  اندالع  قبيل  الدولية  العالقات  ووضع 
التي  األطراف  متعددة  النزاعات  سمات  أبرز  سنتناول 

انطبقت على النزاع في سوريا.    

صياغة  في  وأثرها  اجلغرافي  املوقع  خصوصية  أ- 

االجتماع الوطني السوري وفي درجة التنوع اجملتمعي 

بخصوصية،  اجلغرافي  سوريا  موقع  اتسم  تاريخيا، 
كما اتسمت مسيرتها التاريخية بقدر كبير من الفرادة. 
فسوريا تقع فيما ميكن تسميته »حزام مركز املعمورة.« 
موجات  طريق  نهاية  في  وقوعها  ذلك  على  ترتب  وقد 
أول  وفي  آسيا،  من شرق  القادمة  اإلمبراطورية  املساعي 
القادمة  اإلمبراطورية  املساعي  موجات  طريق  ومنتصف 
من الغرب. وعبر عدة ألفيات كانت سوريا مركزا أساسيا 
بالنسبة لعدد كبير من املساعي اإلمبراطورية. في بعض 
األحيان كانت هي املركز األول للمسعى االمبراطوري كما 
هو احلال بالنسبة للمسعى الفينيقي على سبيل املثال. 
مدن  أهم  بني  من  سوريا  مدن  كانت  األحيان  بعض  وفي 
للمسعى  بالنسبة  احلال  هو  كما  االمبراطوري  السياق 
كانت  كما  والعثماني.  والبيزنطي  الروماني  االمبراطوري 
غرب  بلدان  مواطني  تنقل  حركة  من  القلب  في  سوريا 
اإلداري.  التداخل  نتيجة  وشمالها  أفريقيا  وشرق  آسيا 
وخالل أربعة عشر قرن، كانت سوريا في القلب من حركة 
املوقع  هذا  وبسبب  احلرير.  وطريق  والعمرة  احلج  قوافل 
اجلغرافي، وألسباب أخرى يضيق املقام عن حصرها، ظلت 
بعض مدن سوريا الكبرى في جميع السياقات احلضارية 
وعمرانيا على  ثقافيا  تشع  للمعنى«1  »مراكز  املتعاقبة 

محيطها املباشر ومحيطها البعيد.

أثر  والتاريخية  اجلغرافية  سوريا  خلصوصية  كان 
فعندما  السوري.  الوطني  االجتماع  صياغة  في  واضح 
السوري  السياسي  االجتماع  طبيعة  في  النظر  ندقق 
منو  ملسيرة  ثمرة  ميثل  الراهن  اجملتمعي  النسيج  أن  جند 
آلالف  استمرت  طبيعية  »عضوية«  اجتماعية  روابط 
»وعيا  السوري  اجلمعي  الوعي  جعل  ما  وهذا  السنني. 
عابرا لألحقاب«. كما أن استقرار مجموعات بشرية وافدة 

.centers of meaning 1 يعبر عنها باللغة اإلجنليزية بعبارة

في البر السوري قد حتقق عبر حقبة ممتدة وكانت موجات 
النسيج  في  اندماجها  وكان  احلجم  متوسطة  الهجرة 
السوري سلسا نسبياً. مختصر هذه النقطة أن النسيج 
السوري يتفوق فيه عامل النمو العضوي الطبيعي تفوقا 
هائال على عامل التركيب البشري والتجميع. زد على ذلك 
إما  أعمارها  كانت  كثيرة  »دول«  عليه  تعاقبت  قد  أنه 
كل ذلك وغيره مما ال يتسع املقام  متوسطة أو محدودة. 
ميثل  اجتماعا  السوري  السياسي  االجتماع  جعل  لذكره 
فيه »النسيج اجملتمعي« »قاعدته النهائية« ويتسع فيه 
نطاق »ارتكاز الدولة على النسيج اجملتمعي« ويضيق فيه 

نطاق »ارتكاز النسيج اجملتمعي على الدولة«. 

كما أدت خصوصية سوريا اجلغرافية والتاريخية إلى 
ارتفاع مستوى التنوع اجملتمعي. يتكون الشعب السوري 
وكنعانية  وفينيقية  عربية  أصول  ذات  مجموعات  من 
وبيزنطية  كلدانية  سريانية  وآشورية  وأكدية  وعمورية 
سوريا  في  استقرت  املاضية،  القرون  وخالل  وكردية. 
مجموعات عرقية هاجرت من بلدان الطوق املباشر وبلدان 
احلصر  ال  املثال  سبيل  على  بينها  من  الواسع  الطوق 
مجموعات ذات أصول أرمنية وشركسية وألبانية وتركية 
وبوسنية. وعبرعدة ألفيات كانت سوريا البلد األكبر في 
إقليم بالد الشام كانت عاصمتها، دمشق، عاصمة ثقافية 
عليا لبلدان الشام. كما كانت عاصمة سوريا االقتصادية، 
الشمالي.  للجوار  عليا  وحرفية  جتارية  عاصمة  حلب، 
أكثر  خالل  اإلداري  والترابط  ومصر  سوريا  جتاور  ونتيجة 
من مرحلة تاريخية، اتسع نطاق التصاهر بني اجملتمعني. 
وخالل األلفيات املتعاقبة، استقرت في سوريا مجموعات 
عرقية مختلفة وفدت مع احلمالت اإلمبراطورية الزاحفة 
تصاهر  حصل  قد  أنه  القول  نافلة  ومن  آسيا.  شرق  من 
وعبر  واجملموعات.  األقوام  هذه  جميع  بني  النطاق  واسع 
عدة ألفيات، طورت كل واحدة من مدن سوريا »شخصية 
مدينية« خاصة على املستوى احلضاري. كما شاعت في 
واآلرامية  والكردية  العربية  منها  لغات  مجموعة  سوريا 

والشركسية واألرمينية والتركمانية وغيرها.

وقد تنوعت املشارب اإلميانية لهذا النسيج اجملتمعي 
احملاضن  أهم  من  الشام  بالد  كانت  فقد  الفسيفسائي. 
املبكرة ألتباع الديانات السماوية. كما شهدت بالد الشام 
تلك  أتباع  بعض  بني  احتدمت  التي  الصراعات  عموما 
ومتثل مدينة دمشق أوضح شاهد مكاني على  الديانات. 
الغنى الروحي في سوريا. ومما يعبر عن ذلك تلك املنطقة 
املقدس«  »املثلث  تسميتها  الناس  لبعض  يطيب  التي 
رمبا بعد  ــــ  العالم  أنها تضم أكبر جتمع في  على  بناء 
القدس في فلسطني ــــ لدور العبادة التابعة للديانات 
أما  الثالث في مساحة ال تتجاوز كيلومترا مربعا واحدا. 
أن  من  أكثر  فهي  التنوع  هذا  على  الثقافية  الشواهد 
حتصى. ونحن جند، في احلياة اليومية للناس، أمثلة كثيرة 

لرموز إميانية يشترك أتباع أكثر من دين في توقيرها.
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الدولة  ونشوء  السوري  السياسي  االجتماع  ب- 

الوطنية في إقليم يغلي  

كان االجتماع السياسي السوري خالل مسيرته عبر 
بعد  احلدة  مير مبنعطفات شديدة  أخذ  قد  املنصرم  القرن 
انهيار االمبراطورية العثمانية خالل الربع األول من القرن 
العشرين الذي أعقبه وقوع سوريا حتت نير االستعمار ثم 
تصوغ  أخذت  التي  الوطنية  الدولة  بناء  ثم  استقاللها 
مكانها في اإلقليم. في عام 1918 ووصول امللك فيصل 
واجليش العربي إلى دمشق، عقد أول مؤمتر سوري عام، مايو 
1919. ويعد هذا املؤمتر حجر ارتكاز سورية احلديثة. وقد 
أعلن املؤمتر استقالل سوريا في 1920، ثم بعد ذلك بأربعة 
البالد.  دستور   85 عددهم  البالغ  املندوبون  أعلن  أشهر 
مبوجب ذلك الدستور، أصبحت سوريا دولة المركزية وفقا 
لنظام امللكية الدستورية الذي يعتمد مبدأ الفصل بني 
السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية. في 
فرنسا سوريا ضمن سياق مسعاها  احتلت  عام 1920 
إذكاء  إلى  االستعماري  القرار  سعى  وقد  االمبراطوري. 
على  السوري  اجملتمعي  النسيج  مكونات  بني  اجلهوية 
مختلف املستويات ضمن سياق نهج فرق تسد. كما أعاق 
وتدخل   ،1928 عام  في  التأسيسية  اجلمعية  مسعى 
املفوض السامي الفرنسي في صياغة دستور عام 1930، 
في  لفرنسا.  تبعية سوريا  تكريس  ضمن سياق محاولة 
ثم أسند األمر إلى  عام 1946، نالت سوريا استقاللها. 
دستور عام 1950  إنشاء  ذلك  أعقب  حكومة منتخبة. 
انتخابات  أنتجتها  التي  التأسيسية  اجلمعية  قبل  من 
اتفق  وقد  العام 1949.  من  الثاني  تشرين  في  مفتوحة 
على أن جتري إدارة شئون البالد وفقا لدستور عام 1930 
ريثما تنتهي عملية صياغة الدستور اجلديد ودخوله حيز 
النفاذ. وفي عام 1958 أبرمت الوحدة بني سوريا ومصر 
عام  في  االنفصال.  يُعلَن  أن  قبل  سنوات   3 دامت  والتي 
الوصول  االشتراكي  العربي  البعث  حلزب  تسنى   ،1963
إلى سدة احلكم. وبعد وصول حزب البعث للسلطة، جرى 
اعتماد ثالثة دساتير هي دستور 1964 ثم دستور 1969 
 1973 بدستور  العمل  استمر  وقد   .1973 دستور  ثم 

حتى العام 2012.

وقد اعتمد الدستور نظاما رئاسيا. طيلة هذه الفترة 
النمط  أما  للحكم.  منطني  بني  بنيوي  صراع  هناك  كان 
األول فقوامه اعتماد الصيغة الغربية للدميقراطية التي 
النمط  وأما  السلطة.  وتداول  احلزبية  التعددية  جوهرها 
للدميقراطية  االشتراكية  الصيغة  اعتماد  فقوامه  اآلخر 
التي جوهرها وجود حزب واحد وحصر االختالف واملساءلة 
األخيرة  الصيغة  فرض   إلى  الصراع  انتهى  وقد  داخله. 
األوتوقراطية  األنساق  ارتفاع منسوب  التي متخض عنها 
الصراع بني  وقد جرى هذا  ارتفاعا ملحوظا.  والشمولية 
من  كبيٍر  عدد  وتفاعل  جتابه  سياق  ضمن  احلكم  أمناط 
سياسية  قوى  حملتها  التي  األيديولوجية  السياقات 
مختلفة. وكان معظم هذه السياقات األيديولوجية التي 
انتشرت في سوريا جزءا ال يتجزأ من جدل األيديولوجيات 

الذي برز في املشرق العربي واملنطقة العربية ككل وغرب 
آسيا كذلك. على مستوى آخر، في عام 1967، هاجمت 
القوات اإلسرائيلية كال من مصر وسوريا وكان من بني أبرز 
باإلضافة  للجوالن  اإلسرائيلي  االحتالل  بدء  احلرب  نتائج 
اندلعت   1973 عام  وفي  مصر.  من  أجزاء  الحتالل 
التراجع  من  قدر  عن  متخضت  التي  أكتوبر  تشرين  حرب 
اإلسرائيلي. وعقب اندالع النزاع في لبنان في أبريل 1975 
أصدرت جامعة الدولة العربية قرارات قضت بتأليف قوات 
ردع عربية أنيط بها الفصل بني األطراف املتنازعني. وبعد 
العربية  البلدان  سحبت  وإرسالها  القوات  هذه  تأليف 
قواتها عدا سوريا. وقد شارك اجليش السوري في مواجهة 
الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 1982 التي احتلت خاللها 
الثمانينات  وخالل  بيروت.  العاصمة  اإلسرائيلية  القوات 
احملاوالت  ملواجهة  السورية  احلكومة  والتسعينات سعت 
اإلسرائيلية املنصبة على مد نفوذها في لبنان. كما كان 
احلكومة  مع  باملشاركة  حاسم  دور  السورية  للحكومة 
السعودية في إبرام اتفاق الطائف الذي أبرم عام 1989 
لبنان.  في  النزاع  مبوجبها  انتهى  تسوية  مثل  والذي 
وخالل الثمانينات أيضا، عادت العالقات السورية املصرية 
العراقية  احلكومة  اتخاذ  وبعد  لسنوات.  انقطاعها  بعد 
السوري  اجليش  شارك  الكويت عام 1990،  بغزو  قراراها 
ضمن عملية عاصفة الصحراء في حترير الكويت. وخالل 
التسعينات ازداد التوتر بني تركيا وسوريا على نحو وصلت 
معه العالقات إلى شفير احلرب. باملقابل، تعززت العالقات 
السياسية واالقتصادية بني احلكومة السورية واحلكومة 
للعراق خالل  البريطاني  األمريكي  االحتالل  وإثر  اإليرانية. 
إلى سوريا.  العراقيني  من  اآلالف  مئات  جلأ  العام 2003، 
اجليش  السورية سحب  احلكومة  قررت  عام 2004  وفي 
السوري نهائيا من لبنان. وفي عام 2006 اندلعت حرب 
إلى  اللبنانيني  من  اآلالف  مئات  إثرها  على  جلأ  التي  متوز 

سوريا. 

ت- معالم اجملتمع السوري األساسية قبل النزاع 

والواقع  السوري  اجملتمع  كان  النزاع،  اندالع  قبل 
أن  أوال  فلنستحضر  خاصة.  بأطوار  مرا  قد  السكاني 
اندالع  وقبل  مربع.  كيلومتر   185180 سوريا  مساحة 
النزاع، ناهز إجمالي عدد سكان سوريا 21 مليون نسمة. 
بعد  الرقم  هذا  إلى  السكان  ارتفاع عدد  اخلبراء  عزا  وقد 
ونصف  ماليني  أربعة  نحو  السكان  عدد  إجمالي  كان  أن 
اخلدمات  مستوى  ارتفاع  إلى   1960 عام  نسمة  مليون 
حصول  دون  حال  مما  األساسية  السلع  وتوافر  الصحية 
أزمات غذائية طاحنة، واستمرار معدالت اخلصوبة ضمن 
الرغم  على  اإلقليم  ببلدان  باملقارنة  مرتفعة  مستويات 
عما  انخفض  قد  سوريا  في  اخلصوبة  مستوى  أن  من 
النزاع  على  السابقة  العشرية  وخالل  آنذاك.  عليه  كان 
لم  والتي  للخارج  السوريني  هجرة  موجات  استمرت 
جاليات  نشوء  إلى  مؤدية  الزمان  من  قرن  طيلة  تنقطع 
على  املعمورة.  بقاع  مختلف  في  مستقرة  سورية 
نصف  على  يزيد  ما  كان  السكانية،  الكثافة  مستوى 

السكان مقيما في املدن التي تعد حلب ودمشق أكبرها 
من حيث عدد السكان. ومنذ ما يربو على ربع قرن، أخذت 
موجات التحديث تتعاقب. وقد زاد مستوى التحديث في 
املدن عنه في الريف والقرى زيادة كبيرة مما جنم عنه مبرور 
الوقت فجوة فيما يتصل بنمط العيش ومنظومة القيم. 
موجات  أخذت  البالد،  في  التحديث  عجلة  زيادة  ومع 
الهجرة من الريف إلى املدينة تزداد ضخامة حتى وصلت 
وخالل  النزاع.  اندالع  قبل  مسبوقة  غير  مستويات  إلى 
الشباب  نسبة  ارتفعت  النزاع،  على  السابقني  العقدين 
وخالل  مسبوق.  غير  ارتفاعا  السكان  عدد  إجمالي  إلى 
آثارا  ضرب اجلفاف سوريا مخلفا  و 2008  عامي 2007 
السنوات  خالل  الزراعي.  القطاع  مستوى  على  وخيمة 
االقتصاد  لتطوير  محاوالت  جرت  النزاع،  على  السابقة 
السوري كان عمادها االنتقال من االقتصادي الذي يغلب 
عليه املكون االشتراكي، إلى اقتصاد السوق االجتماعي. 
وقد ظل االقتصاد السوري حتى وقت قريب يعتمد على 
الزراعة والصناعة والنفط وحتويالت املقيمني باخلارج قبل 
أن يتضاءل االعتماد على النفط والزراعة خالل العشرية 
غالبية  دخل  مستوى  ظل  وقد  النزاع.  على  السابقة 

املواطنني ظل حتت املتوسط ملا يزيد على ربع قرن.

شديدة  انتقالية  مرحلة  األممية  العالقات  دخول  ث- 

احلدة قبيل اندالع النزاع

التاريخي  وإرثها  اجلغرافي  سوريا  وضع  اتسم  وكما 
باخلصوصية، اتسمت اللحظة التاريخية التي اندلع فيها 
النزاع هي األخرى بفرادة واضحة، إذ اندلع النزاع في مرحلة 
شديدة  وسياسيًة  اقتصاديًة  أزماٍت  شهدت  انتقالية 
األزمات.  هذه  جميع  من  القلب  في  سوريا  وكانت  احلدة، 
يعاني  العاملي  االقتصادي  الوضع  برح  ما   ،2008 فمنذ 
انكماشا وتباطؤا. وعوضا عن انتهاج سياسات اقتصادية 
اقتصاداتها  متثل  التي  البلدان  انتهجت  منفتحة، 
املتحدة  كالواليات  العاملي  االقتصادي  للوضع  محركاٍت 
اخلروج  على  تساعد  ال  انكماشية  سياسات  األمريكية 
الطلب  إضعاف  خالل  من  تعمقها  أخذت  بل  األزمة  من 
تلك  أن  ومع  العاملية.  والتجارة  واالستثمار  والتشغيل 
فإن  احمللي،  املستوى  على  حتفيز  سياسات  نفذت  البلدان 
بل  فحسب،  هذا  ليس  أكلها.  تؤت  لم  السياسات  هذه 
إن اقتصادا مركزيا كاقتصاد الواليات املتحدة قد استمر 
العام ملستويات  الدين  تراجعا حادا وصل بسببه  يتراجع 
بني  االنفصام  زاد  األوروبية،  الساحة  على  مسبوقة.  غير 
السياسة النقدية التي يقودها املصرف املركزي األوروبي 
األوروبية على حدة  البلدان  من جهة وسياسات كل من 
من  عدد  في  االنفصام  هذا  تبدى  وقد  أخرى.  جهة  من 
السياسات أبرزها سياسات اإلنفاق وسياسات الضرائب. 
مثل  حادة  تراجعا  أوروبية  بلدان  اقتصادات  تراجعت  كما 
األزمة  حدة  زيادة  تداعيات  بني  من  كان  واليونان.  إيطاليا 
االقتصادية في الوضع العاملي اتساع نطاق الفقر الغذائي 
اتساعا مطردا على مستوى العالم. ولم تفلح اقتصادات 
البلدان الكبرى في انتشال االقتصادات الواقعة في أزمة 

خانقة واالقتصادات النامية من الركود. باملقابل، شهدت 
قوى  صعود  سوريا  في  النزاع  على  السابقة  العشرية 
يحتل  الصيني  االقتصاد  أخذ  فقد  جديدة،  اقتصادية 
مواقع مركزية في اخلريطة االقتصادية العاملية. وقد نتج 
عن ذلك انتقال رؤوس مال ال يستهان بها إلى الصني وإلى 
البلدان التي يرتبط اقتصادها باقتصاد الصني. وقد تزامن 
ذلك مع خطوات اتخذتها الصني في سبيل توسيع نطاق 
نفوذها االقتصادي العاملي وقدرتها على توجيه رؤوس املال. 
من هذه اخلطوات تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار في 
أخذ  والذي  تأسيسه،  الصني  قادت  الذي  التحتية  البنية 
يهدد صدارة املؤسسات املالية الغربية التي كانت صاحبة 

نفوذ مالي ما بعد احلرب العاملية الثانية.

في  النزاع  على  السابقة  العشرية  شهدت  كما 
بعد  االقتصادي  التوازن  الستعادة  روسي  مسعى  سوريا 
الترنح خالل التسعينات عقب تفكك االحتاد  مرحلة من 
السوفييتي. كما شهدت العشرية السابقة على النزاع 
نفوذها  نطاق  لتوسيع  إقليمية  قوى  جانب  من  مسعى 
وقد رأت بعض  ودورها على الساحة اإلقليمية والعاملية. 
في  نفوذها  من  يخصم  املسعى  هذا  أن  الكبرى  البلدان 
هذا  عن  متخض  لقد  مهمة.  جغرافية  بقعة  من  أكثر 
الوضع تصارع منطني من أمناط حوكمة العالقات األممية. 
الذي حاولت  القطبية  أحادية  األول فهو منط  النمط  أما 
الواليات املتحدة ومن ورائها غالبية حلفائها األطلسيني 
توطيد أركانه. وكانت قد جرت خالل العقدين املنصرمني 
محاوالت لتوطيد أركان هذا النظام تارة من خالل التدخل 
الدولة  أبنية  هدم  محاولة  تضمن  الذي  املباشر  اخلشن 
القائمة، وتارة أخرى من خالل التدخل الناعم وغير املباشر 
في  حصل  كما  اجلماهير  تثوير  محاولة  تضمن  الذي 
لروسيا.  مجاورة  بلدان  في  اندلعت  التي  امللونة  الثورات 
حاولت  الذي  األقطاب  تعدد  منط  فهو  اآلخر  النمط  وأما 
توطيد أركانه بلدان كثيرة من أبرزها الصني وروسيا وإيران 
على  احتدمت  التي  املواجهات  وبجانب  والهند.  وتركيا 
مستوى  على  مواجهاٌت  احتدمت  امللفات،  هذه  مستوى 
وإقليميا.  عامليا  عموما  النفوذ  ومساحة  القوى  ميزان 
ومع أنه كانت هناك مواجهة بني هذين النمطني، تنوعت 
 َّ عز تنوعا  اخملتلفة  الكثيرين  األطراف  مصالح  تقاطعات 
بإزاء  وتواجهوا  اختلفوا  األطراف  بعض  أن  لدرجة  نظيرُه 
ملف  بإزاء  تعاونوا  نفسه  الوقت  وفي  امللفات،  من  ملف 
شهدت  التي  امللفات  من  غفير  عدد  هناك  كان  آخر. 
صراعات. ولعل من أبرز تلك امللفات ملف االستحواذ على 
وملف  أخرى،  مخزونات  على  والتنازع  نفطية  مخزونات 
التنازع على حقول غاز، وملف خطوط أنابيب الطاقة عبر 
بقاع معينة، وملف صراع العمالت، وملف تطوير القدرات 
غير التقليدية، وملف سباق التسلح، وملف تنازع النفوذ، 
وقد كانت سوريا  اإلرهاب.  وملف  السائلة،  احلدود  وملف 
تأثرا  تأثرت  كما  امللفات،  طرفا أساسيا في عدد من هذه 

غير مباشر بعدد آخر منها.

املواجهات  هذه  من  الكثير  أسهم  النهاية،  وفي 
اخلارجية في إشعال فتيل النزاع وفي تسعير ناره، وذلك، 

كان االجتماع 

ال�سيا�سي 

ال�سوري خالل 

م�سريته عرب 

القرن املن�رسم 

قد اأخذ مير 

مبنعطفات 

�سديدة احلدة 

بعد انهيار 

االمرباطورية 

العثمانية 

خالل الربع 

االأول من القرن 

الع�رسين الذي 

اأعقبه وقوع 

�سوريا حتت نري 

اال�ستعمار ثم 

ا�ستقاللها ثم بناء 

الدولة الوطنية 

التي اأخذت 

ت�سوغ مكانها 

يف االإقليم. 

وكما ات�سم 

و�سع �سوريا 

اجلغرايف 

واإرثها التاريخي 

باخل�سو�سية، 

ات�سمت اللحظة 

التاريخية التي 

اندلع فيها 

النزاع هي 

االأخرى بفرادة 

وا�سحة، اإذ 

اندلع النزاع 

يف مرحلة 

انتقالية �سهدت 

اأزماٍت اقت�ساديًة 

و�سيا�سيًة �سديدة 

احلدة، وكانت 

�سوريا يف 

القلب من جميع 

هذه االأزمات. 
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االإطار املكاين والزماين للنزاع الف�سل االأول

البنيوية  الهيكلية  العوامل  إسهام  بجانب  بالطبع، 
سيتضح  كما  ــــ  النزاع  فتيل  إشعال  في  الداخلية 
تفجير  برز من عوامل  ما  وبجانب  ــــ  اآلتي  الفصل  في 

حلظية.

   

النزاعات  سمات  وانطباق  األممي  الوضع  تعقيد  ج- 

متعددة األطراف على النزاع في سوريا 

مواجهات  يتضمن  الذي  املعقد  األممي  الوضع  هذا 
املواجهات  تلك  من  كثيٍر  وإسهاُم  مستويات،  عدة  على 
املذكورة في إشعال فتيل النزاع، جعل خصائص النزاعات 
النزاع في سوريا، ال سيما  متعددة األطراف تنطبق على 
النزاعات التي حتصل خالل مراحل انتقالية. من خصائص 
مجموعة  تفاعل  على  بناء  تندلع  أنها  النزاعات  هذه 
ذات  األطراف  مبصالح  الصلة  ذات  اخملتلفة  العوامل  من 
مع  جهة  من  العوامل  تلك  تفاعل  على  وبناء  الصلة، 
حلظة  من  وبدءا  أخرى.  جهة  من  ُمحفزة  حلظية  عوامل 
ويكتسب  دورة حياة  للنزاع  تصبح  النزاع،  فتيل  اشتعال 
ذات  مواجهة  تنشأ  كما  به.  خاصة  ودينامية  دفع  قوة 
مستوى محلي ومستوى إقليمي ومستوى عاملي في آن. 
ومعادالت  القوى  موازين  بتبدل  األصلية  العوامل  وتتأثر 
التي  والداخلية  اخلارجية  واألهداف  والعالقات  املصالح 
انخراط  زيادة  عنه  يتمخض  ما  وهو  النزاع،  خالل  تنشأ 
أطراف وتناقص انخراط أطراف. أي أن النزاع يصبح ظاهرة 
متحركة متغيرة ذات أطوار. ومما يستتبعه ذلك أنه ليس 

األكبر  التأثير  أصحاب  الفاعلون  يكون  أن  الضروري  من 
أصحاب  الفاعلني  هم  النزاع  نار  اضطرام  بدء  طور  خالل 
التأثير األكبر خالل طور علو لهيب النزاع أو هم الفاعلني 
ونظرا  النزاع.  نار  األكبر خالل طور خمود  التأثير  أصحاب 
واملالية،  العسكرية  الفاعلني  ومالءة  الفاعلني  لتعدد 
ونظرا الستمرار املرحلة االنتقالية على املستوى العاملي، 
من  جبهة  قبل  من  النزاع  حسم  الصعب  من  يصبح 
واحد  فاعل  بوسع  يكون  وال  قصير،  وقت  خالل  اجلبهات 
النزاع  عوامل  جميع  في  يتحكم  أن  قدرته  بلغت  مهما 
ومساره، فيطول أمد النزاع. ويتدهور النزاع تدهورا يرتفع 
تنشأ عالقة طردية بني طول  وقد  العنف.  معه مستوى 
لشعور  ذلك  يرجع  وقد  العنف،  ومستوى  النزاع  أمد 
النزاع  أمد  طال  كلما  أنه  أي  والتوتر.  باإلرهاق  األطراف 
أطراٌف  جتد  فقد  ذلك،  بجانب  العنف.  منسوب  ارتفع 
ليست طرفا في النزاع مصلحًة مالية ضخمة وسريعة 
في بيع السالح ألطراف النزاع. كما تتفشى في هذا النوع 
يكون  أن  غَلب  وإن  السالح  فوضى  ظاهرة  النزاعات  من 
وكثيرا  آخر.  إلى  نزاع  من  يختلف  الفوضى سقف  لهذه 
ما تنشأ ضمن سياق هذه النزاعات حزمٌة من املواجهات 
في بعض  النزاع  حركة  أن  أي  العبثية.  الفرعية  واحلروب 
أطواره وفي بعض مناطقه تصبح عشوائية على الرغم 
من وجود عوامل هيكلية داخلية أدت للنزاع وعلى الرغم 

من وجود فاعلني واعني. 

أبرز  تناول  لنا  آن  ومكانيا،  زمانيا  النزاع  تأطير  بعد 
إنتاج  في  أسهمت  التي  الداخلية  الهيكلية  العوامل 

النزاع.

****

الف�سل الثاين

 العوامل الهيكلية الداخلية التي

ا�سهمت يف انتاج النزاع

هذا الو�سع 

االأممي املعقد 

الذي يت�سمن 

مواجهات 

على عدة 

م�ستويات، 

واإ�سهاُم كثرٍي 

يف اإ�سعال 

فتيل النزاع، 

جعل خ�سائ�س 

النزاعات 

متعددة 

االأطراف تنطبق 

على النزاع 

يف �سوريا، ال 

�سيما النزاعات 

التي حت�سل 

خالل مراحل 

انتقالية.
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الف�سل الثاين العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع

توطئة 

يتناول هذا الفصل بالتحليل أبرز العوامل الهيكلية 
تنقسم  وهي  النزاع  إنتاج  في  أسهمت  التي  الداخلية 
سيتضمن  واجتماعية.  واقتصادية  عوامل حوكمية  إلى 
احلوكمة  منوذج  مناقشة  احلوكمية  العوامل  تشخيص 
)الدستورية  القانونية  والبنية  النزاع،  قبل  القائم 
وبنية  املؤسسية،  والبنية  والتشريعية(،  والقضائية 
املرأة على املستوى  ووضع  املدني،  اجملتمع األهلي واجملتمع 
العوامل  تشخيص  أما  اإلعالم.  ووضع  احلوكمي، 
احلكومات  تعامل  مناقشة  فسيتضمن  االقتصادية 
املتعاقبة لتحديات التداعيات االقتصادية لتفكك االحتاد 
على  الضوء  وتسليط  التسعينات،  خالل  السوفييتي 
أوجه  من  اعتراها  وما  أجنزته  وما  األولى  اإلصالح  موجة 
الثانية  اإلصالح  موجة  على  الضوء  وتسليط  نقص، 
كما سيتضمن  أوجه قصور.  من  اعتراها  وما  أجنزته  وما 
التركيب  مناقشة  االقتصادية  العوامل  تشخيص 
الناجت  من  الفرد  وحصة  اإلجمالي،  احمللي  للناجت  الهيكلي 
اإلجمالي،  احمللي  الناجت  الفرد من  وحصة  اإلجمالي،  احمللي 
وعجز  العام،  واإلنفاق  العامة،  واإليرادات  العامة،  واملالية 
والسياسة  العام،  والدين  املالية،  والسياسة  املوازنة، 
وأما  والتنافسية.  والتجارة  واالستثمار،  النقدية. 
مناقشة  فسيتضمن  االجتماعية  العوامل  تشخيص 
السياسية،  والبنية  االجتماعية  البنية  بني  العالقة 
الطبقي،  والوضع  التنوع،  وإدارة  واملواطنة،  والتحديٌث، 
والعالقة بني العوملة والهوية، والتنمية، االجتماعية. كما 
سيتضمن تشخيص العوامل االجتماعية مناقشة حالة 
العيش  وسبل  العمل،  وسوق  الدخل  ومصادر  السكان، 
واألمن  العامة  والصحة  والتعليم،  األسرة،  واقتصاديات 

الصحي، واخلدمات األساسية. 

اأ- العوامل احلوكمية 

وُمجافاة  التضمني،  ُمنافاة  بني  احلوكمة  منوذج   -1

املساءلة األفقية والرأسية، واالنتفاع 

منوذجا  الدولة  متثلت  قرن،  ربع  على  يزيد  ما  عبر 
من  كبير  بقدر  يسمح  ال  املركزية  شديد  للحوكمة 
التضمني حتى وإن كان محدودا، وال يفسح اجملال للمساءلة 
حتى وإن كانت ضمن احلد األدنى. لقد متثل العيب البنيوي 
النزاع في  القائم حتى  احلوكمة  منوذج  اعترى  الذي  األول 
اعتماد صيغة شديدة  املركزية التي مفادها سعي الدولة 
ملباشرة جميع األدوار العامة واحليلولة بني املواطنني وقوى 
واملساءلة  كاملراقبة  الطبيعية  أدوارها  أداء  وبني  اجملتمع 
املبادرات  إطالق  وبني  املدني  اجملتمع  قوى  بني  واحليلولة   ،
ترسيخ  الشمولية  هذه  جتليات  أبرز  من  كان  الطوعية. 
إذ  البعث  حزب  هيمنة   1973 عام  دستور  من   8 املادة 
قررت »أن احلزب احلاكم في اجملتمع والدولة هو حزب البعث 
العربي االشتراكي« بقيادة »اجلبهة الوطنية التقدمية«. 
وقد أريد لهذه »اجلبهة« أن تكون مؤلفة من أحزاب أخرى 

تضم  وأن  االستقاللية  من  أدنى  بحد  متمتعة  متنوعة 
هيمن  كما  وشيوعية.  واشتراكية  قومية  عربية  أحزابا 
حزب البعث هيمنة كاملة على مجلس الشعب )البرملان( 
نصف  األقل«  »على  حجزت  التي   53 املادة  خالل  من 
املادتان  حددت  وقد  والفالحني.  للعمال  البرملان  كراسي 
48 و49 أدوار وأهداف »املنظمات الشعبية« جاعلة أولى 
عن  والّدفاع  االشتراكي  العربي  اجملتمع  »بناء  األدوار  هذه 
النظام«. وقد متخض عن ذلك سيطرة حزب البعث على 
أجهزة الدولة باإلضافة إلى االحتادات والغرف والتعاونيات 
مفادها  التي  الظاهرة  عنه  نتج  كما  املهنية.  والنقابات 
متتع املؤمتر العام للحزب بسلطة أكبر من سلطة مجلس 
كوادر  بتدخل  اإلطار  هذا  سمح  كما  املنتخب.  الشعب 
احلزب في جميع مناحي اإلدارة العامة وربط اإلدارة احملترفة 
للشأن العام بقرارات احلزب ومؤمتراته العامة. في الوقت 
تتحرك  التي  املستقلة  األخرى  األحزاب  أن  جند  نفسه 
خارج نطاق اجلبهة الوطنية التقدمية قد حظرت. نتيجة 
لهذه الصيغة من صيغ الشمولية، ضاقت شرايني احلياة 
من  الشعب  من  كبيرة  شرائح  واسُتبعدت  السياسية 
املشاركة الفعلية في الشأن العام. وفرضت قيود واسعة 
أما  والسياسية.  واألهلية  املدنية  املبادرات  على  النطاق 
العيب البنيوي الثاني الذي اعترى منوذج احلوكمة القائم 
غرضه  تغوال  األمنية«  األجهزة  »تغول  فهو  النزاع  حتى 
وكان  والعمودية.  األفقية  املساءلة  محاصرة  األساسي 
للحصانة التي حازتها تلك األجهزة عواقب سلبية على 
سيادة القانون والتمثيل النيابي. وخالل العقود املنصرمة، 
لم تنقطع خروقات األجهزة األمنية على مستوى حقوق 
عن  صادرة  تقارير  منها  الكثير  وثقت  والتي  اإلنسان، 
مؤسسات متخصصة. ومن صور تلك اخلروقات االعتقال 
أو  تهم  توجيه  دون  طويلة  ملدد  واالحتجاز  التعسفي 
محاكمة، وسوء حالة السجون. هذا التغول هو ما وطد 
املساءلة  تعطيل  في  أسهم  إذ  باحلكم  التفرد  أركان 
األفقية التي تتجسد في احملاسبة التي تُباشر من خالل 
الثالث  السلطات  إلى  تنتسب  التي  اخملتلفة  املؤسسات 
تعطيل  وفي  الوسيطة،  واملنظمات  لإلعالم  باإلضافة 
أما  االقتراع.  صناديق  في  تُترجم  التي  الرأسية  املساءلة 
العيب البنيوي الثالث الذي اعترى منوذج احلوكمة القائم 
حتى النزاع فهو »الغنائمية« التي معناها سعي جهات 
يستغل  نحو  على  اجملتمع  هرمية  لتوظيف  الدولة  في 
فيه أصحاب النفوذ موارد الدولة لنسج شبكات والء في 
النمط  هذا  مقتضى  إن  الدولة.  مؤسسات  وفي  اجملتمع 
واحليز  العام  احليز  بني  الفصل  عدم  العالقات  أمناط  من 
التمييز  وعدم  الدولة،  وأعمال  احلكم  ممارسة  في  اخلاص 
بني الوظيفتني اإلدارية والسياسية ألجهزة الدولة. جتلى 
هذا العيب مبا يسمى »رأسمالية احملاسيب« التي مفادها 
حتالف جهات نافذة بالدولة مع مكونات رأسمالية نفعية 
في اجملتمع حتالفا تقدم مبوجبه اجلهات النافذة مزايا غير 
من  وتعفيها  النفعية  الرأسمالية  للمكونات  قانونية 
ومن  الطرفان.  يقتسمها  أرباح  مراكمة  بغية  املساءلة 
جزئيا على  احملاسيب،  رأسمالية  أن  باملالحظة هنا  اجلدير 
وقوع  إلى  أفضت  التي  الشمولية  إفرازات  هي من  األقل، 

يتناول هذا 

الف�سل بالتحليل 

اأبرز العوامل 

الهيكلية 

الداخلية التي 

اأ�سهمت يف 

اإنتاج النزاع 

وهي تنق�سم 

اإىل عوامل 

حوكمية 

واقت�سادية 

واجتماعية.
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ترتب  ما  وهو  احلزب  يد  في  املادية  املصالح  حبال  جميع 
األساسي  الطريق  هي  احلزب  عضوية  أصبحت  أن  عليه 
منصة  احلزب  جعلت  والتي  املادية،  املصالح  لتحقيق 
على  وساعدت  الدولة  مؤسسات  داخل  املهني  لالرتقاء 
نشر احملسوبيات وانتاج شبكات الفساد. لقد بات التقرّب 
من أوساط السلطة والقّوة وسيلة بناء الثروة في بعض 
األحوال، وليس النشاط االقتصادي املعتاد وريادة األعمال. 
املمارسات  من  موجات  احملاسيب  رأسمالية  أنتجت  وقد 
العيب  أما  االقتصاد1.  مجاالت  مختلف  في  االحتكارية 
البنيوي الرابع في منوذج احلوكمة فهو اإلخفاق في إقامة 
الساحة  على  اخليارات  متطلبات  بني  بالقسط  الوزن 
بها من جهة  املتعلقة  القضايا  وتأثيرات بعض  اخلارجية 
وبني حاجة الساحة الداخلية إلى إصالح حوكمي جذري 
التحرك  أن  الدولة  في  جهاٌت  رأت  فقد  أخرى.  جهة  من 
في  املرونة  واعتماد  واجلمود  التصلب  مفارقة  باجتاه 
الساحة الداخلية ينطوي على مخاطرة إضعاف وضعها 
خارجيا وداخليا. كما رأت أنه مبستطاعها توظيف بعض 
القضايا اخلارجية في بناء الشرعية وزيادة حدة الهيمنة 

على اجملال الداخلي العام. 

والقضائية  )الدستورية  القانونية  البنية   -2

السلطات،  بني  التوازن  مبدأ  خرق  بني  والتشريعية( 

وانتهاك مبدأ استقالل السلطات

القانونية  البنية  تعرضت  قرن،  ربع  يزيد على  عبر ما 
مبدأ  النتهاك  والقضائية(  والتشريعية  )الدستورية 
السلطات.  بني  التوازن  مبدأ  وخرق  السلطات،  استقالل 
أن  التفاصيل  في  اخلوض  وقبل  البداية  في  مفيدٌ 
نستحضر مالمح املشهد الدستوري منذ بدايته. فخالل 
جهود  الفرنسي  االحتالل  إجهاض  وبعد  االنتداب،  فترة 
عملية  شهدت   ،1928 العام  في  التأسيسية  اجلمعية 
السامي  املفوض  من  تدخال   1930 عام  دستور  صياغة 
الفرنسي. كان من أبرز نتائج هذا التدخل إضافة املادة رقم 
116 التي سعت لصيانة النفوذ االستعماري الفرنسي. 
باالنتداب،  الصريح  االعتراف  بوجوب  املادة  قضت  فقد 
يعارض  أن  الدستور  أحكام  من  حكم  ألي  يجوز  ال  وأنه 
يجوز  ال  وأنه  الدولية،  فرنسا  وتعهدات  املنتدب  سلطة 
الفرنسية،  احلكومة  ممثلو  اتخذها  التي  القرارات  تعديل 
االتفاق بني  بعد   َّ إال والتنظيمية  التشريعية  الصفة  ذات 
احلكومتني الفرنسية والسورية. أعقب ذلك إنشاء دستور 
العام 1950 من قبل اجلمعية التأسيسية التي أنتجتها 
انتخابات مفتوحة في تشرين الثاني من العام 1949. وقد 
اتفق  وقد  للدولة.  رئيسا  التأسيسية  اجلمعية  انتخبت 
على أن جتري إدارة شئون البالد وفقا لدستور عام 1930 
ريثما تنتهي عملية صياغة الدستور اجلديد ودخوله حيز 
النفاذ. وكان دستور العام 1950 آخر دستور صاغته هيئة 

1 ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن سوريا قد حصلت على عالمة تصنيف 
-0.47 من القيم الواردة بني )-2.5 و+2.5( في مؤشر سيادة القانون والصادر 
عن البنك الدولي لعام 2009 وهو مؤشر ذاتي على إدارة احلكم يقيس إحساس 
بالقانون.  املواطنني  وتقيد  القانوني  احلياد  ألفكار  املباشر  وملسهم  املواطنني 

وتعد القيم األعلى لهذا املؤشر هي األفضل.

شهدت الساحة  الفترة،  وخالل هذه  منتخبة دميقراطيا. 
صياغة  سياق  ضمن  غنية  ونقاشات  حوارات  السورية 
أصبحت  املتتالية  الدساتير  أن صياغة  إال  للبالد.  دستور 
ومبساهمة  منتخبة  غير  هيئات  تباشرها  فأكثر  أكثر 
مجتمعية متواضعة. وبعد وصول حزب البعث للسلطة، 
دستور  ثم  دستور 1964  دساتير هي  ثالثة  اعتماد  جرى 
بدستور  العمل  استمر  وقد   .1973 دستور  ثم   1969
السورية  الدساتير  أن  ومع   .2012 العام  حتى   1973
برزت  فقد  السلطات،  فصل  مبدأ  على  باستمرار  نصت 
من  كل  إخضاع  إلى  عمدت  سياقات  الفترة  هذه  خالل 
التنفيذية.  للسلطة  والقضائية  التشريعية  السلطة 
لقد صاغت دستور 1973 جلنة انتخبها احلزب احلاكم، ثم 
آذار1973   12 الشعبي في  لالستفتاء  الدستور  أخضع 
لينال املوافقة الشعبية. وباخملالفة ملبدأ استقالل القضاء 
الذي نص عليه دستور عام 1973، جند أن الدستور 1973 
ذاته قد خص رئيس اجلمهورية بصالحيات رئيس مجلس 
املؤسسات  الدستور  أخضع  وكذلك  األعلى.  القضاء 
القضائية لوزارة العدل إداريا والتي هي جزء من السلطة 
جند  القضائية  السلطة  قانون  إلى  وبالرجوع  التنفيذية. 
أنه قد نص في مادته الـ 65 على أن ينوب وزير العدل عن 
رئيس اجلمهورية في رئاسة مجلس القضاء األعلى. كما 
الدستورية.  احملكمة  أعضاء  يعني  من  هو  الرئيس  أن  جند 
القضائية  املؤسسات  تعرضت  الواقعي،  املستوى  وعلى 
والتشريعية لهيمنة األمن وتدخله في العمل القضائي 
نظاما  الدستور  كرس  ذلك،  بجانب  التشريعي.  والعمل 
السلطات.  بني  التوازن  مبدأ  زايله  سياق  ضمن  رئاسيا 
اجلمهورية  رئيس  يتمتع  الدستور  أحكام  فبموجب 
ما  الدستور  في  يوجد  وال  السعة.  شديدة  بصالحيات 
ميكن من ممارسة رقابة حقيقية من قبل مجلس الشعب 
هذا  ليس  العامة.  واإلدارة  السياسات  على  املنتخب 
فحسب، بل إن رئاسة اجلمهورية قد احتفظت لنفسها 
بسلطات وصالحيات تشريعية ونفوذ كبير على مجلس 
الشعب )املادة 107، 110، 111( شمل احلق، ضمنا، في 
االعتراض على أي تعديل دستوري حتى لو اعُتمد بأغلبية 
تعزيز  وضمن سياق  )املادة 149(.  الشعب  ثلثي مجلس 
القضائية  السلطة  على  التنفيذية  السلطة  هيمنة 
املراسيم  خالل  من  استثنائية  محاكم  استحدثت 
شملت  وقد  الدستور.  طريق  عن  وليس  التشريعية 
العسكرية،  احملاكم  الدولة،  أمن  محاكم  احملاكم  هذه 
أخرى  تنظم قضايا  التي  احملاكم  ومجموعة متنوعة من 
الزراعي والنزاعات املتعلقة مبلكية األراضي.  مثل العمل 
ويتسم الواقع القضائي في هذه احملاكم باإلخالل بحقوق 
املدعى عليهم وحرمانهم التمتع بحقوق الدفاع املتعارف 
عليها عامليا. كذلك ضمن سياق تعزيز هيمنة السلطة 
التنفيذية صيغ قانون انتخابات ال يلبي املعايير املتعارف 
من  املعتمدة  املعايير  مثل  االنتخابات  لقوانني  عليها 
جداول  هناك  فليست   .2002 عام  البندقية  جلنة  قبل 
واضح  نظام  هناك  وليس  الشطب(.  )لوائح  االنتخابية 
للتمويل واإلنفاق االنتخابي. وال وجود لنظام طعن فعال. 
زد على ذلك أنه على مستوى املمارسة ال توجد ضمانات 

ملمارسة االقتراع بحرية.
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مستوى  على  التوازن  وعدم  اجلغرافي،  املستوى  على 

النوع االجتماعي، والترهل

املؤسسات  بنية  عانت  قرن،  ربع  على  يزيد  ما  عبر 
املستوى  على  التوازن  وعدم  التسييس،  جراء  العامة 
والترهل.  االجتماعي،  النوع  مستوى  وعلى  اجلغرافي 
جعل  إلى  بالدولة  جهات  سعت  ممنهج،  نحو  على  أوال، 
القوة العاملة باملؤسسات العامة قاعدة ارتكاز لتمكني 
السياقات الشمولية، ورأت في مأل مواقع العمل املرتبط 
وشرعية،  وشعبية  قوة  مصدر  األيديولوجي  بالتثقيف 
وعامل تكريس العتماد اجملتمع على الدولة. على مستوى 
الوحدات  بعض  توظيف  إلى  بالدولة  جهات  سعت  آخر، 
املؤسسية وبعض العاملني في الرقابة على اجملتمع. وقد 
استخدام  في  التعسف  من  مختلفة  أمناطا  ذلك  ولََّد 
املواطنني،  مع  التعامل  أسس  تشويه  وإلى  السلطة، 
املؤسسات  هذه  أن  مفاده  الذي  األساس  بينها  ومن 
وجدت ابتداء خلدمة املواطنني. ثانيا، على مستوى التوزع 
التوظيف  نسب  بني  النطاق  واسع  تباينا  جند  اجلغرافي، 
العاملة  القوة  تكافي  فبينما  احملافظات  في  احلكومي 

في الالذقية وطرطوس والقنيطرة نحو 40 %، جند أنها 
تكافئ حوالي 21 %، أو حتى أقل من ذلك، في محافظات 
الرقة وإدلب وحلب. ثالثا، كان هناك تفاوت جلي في نسبة 
عدد  فاق  فقد  االجتماعي.  النوع  مستوى  على  العاملني 
نسبة  كانت  مضاعفة.  بأضعاف  النساء  عدد  الرجال 
العشرية  الفترة  خالل  العام 27%.  القطاع  في  النساء 
ذهبت  العليا،  الوظائف  مستوى  وعلى  لالزمة  السابقة 
بعض التقديرات إلى أن نحو 14.5 % فقط من املوظفني 
املستوى«  رفيعي  واملوظفني  واملدراء  »املشرعني  فئة  في 
التحليالت  بعض  رأت  وقد  الفترة   نفس  النساء  كن من 
فقد مثلت نسبة جيدة من  النسبة،  أنه مع ضآلة هذه 
أنه  تأسيسا على  املنطقة  املقارن على مستوى  املنظور 
الالتي  النساء  نسبة  كانت  العربية  البلدان  غالبية  في 
شغلن وظائف عليا أقل. ومما يجدر التنبيه إليه أن التفاوت 
اجللي في نسبة العاملني على مستوى النوع االجتماعي 
في القطاع العام هو جزء ال يتجزأ من ذلك التفاوت في 
اجملتمع السوري ككل. فقد كانت نسبة النساء العامالت 
في القطاع اخلاص النظامي 6 %، بينما كانت في القطاع 
اخلاص غير املنظم 9.3 %. إن معنى ذلك أن درجة التمييز 
القطاع  النوع االجتماعي في  التشغيل على أساس  في 
العام.  القطاع  التمييز في  درجة  بكثير من  أعلى  اخلاص 

اجلدول اآلتي يبني ذلك بيانا رقميا مفصال: 

اجلدول رقم )1(

العمالة حسب اجلنس ونوع املهنة، في القطاعني العام واخلاص الرسمي 2010

نوع املهنة
القطاع اخلاص الرسميالقطاع العام

اجملموعانثىذكراجملموعانثىذكر

4031068144712433454124534699املشرعون وكبار املسؤولني واملديرين

2223142315544538698528229199114481املتخصصني

1152224635316157567269991977188الفنيني واملتخصصني املساعدين

2124095433026673927950991637866كتبة

2563326072824058825036593624844عمال املبيعات واخلدمات

3680595427532451528562353077عمال الزراعة والصيد

8604460829212664364414309657952احلرفيني وما يرتبط بها من اعمال املهن

العاملني في املصانع، مشغلني اآلالت 
وعمال خط التجميع

11431237141180251833626586189948

1742621379018805283616759191207عمال املهن األولية

994186365837136002320373411439202181261اجملموع 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )sy.cbssyr.www//:http(، القوى العاملة السورية 2010.
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أكبر  من  واحدا  العام  القطاع  ظل  لقد  رابعا، 
القطاعات من حيث حجمه ومن حيث عدد فرص العمل 
التي يوفرها، ففي العام 2010 كان يعمل فيه ما يقارب 
27 % من مجمل القوة العاملة )اجلدول 2(. اجلدول اآلتي 

يعبر عن هذا الترهل من خالل لغة األرقام:

اجلدول رقم )2(

موظفي احلكومة حسب احملافظة، 2010

النسبةإجمالي املوظفنيموظفي احلكومةاحملافظة

12854048602326.5دمشق

157813103126315حلب

18953273633126ريف دمشق

16062146570234.5حمص

12263246440626.4حماه

12899429613043.6الالذقية

6176629508821إدلب

8038330205526.6احلسكة

6337822240928.5دير الزور

11984124411549طرطوس

4154119938720.8الرقة

6283220088231.3درعا

330679343435.4السويداء

90841723352.7القنيطرة

1360023505445827إجمالي سوريا

العمل  سوق  )مسح  لإلحصاء  املركزي  املكتب  املصدر: 

)2010

أجورا  يتلقون  الذين  العاملني  عدد  قُدر   ،2011 وفي 
من احلكومة بـ 1489420 ضمن اجمالي عدد العاملني 
الذي قدر بـ 4949238   وقد مثل هذا  العدد الكبير من 
العاملني في القطاع العام عبئا على موازنة الدولة. ومع 
ذلك، وعلى الرغم من أن العقوبات التي فرضت على سوريا 
خالل عقود القرن املاضي األخيرة قد ضاعفت من صعوبة 
سداد األجورفي حاالت محددة، أخفقت الدولة في خفض 
درجة اندفاع شرائح واسعة باجملتمع نحو العمل بالقطاع 
العام. لقد أظهرت االستطالعات أن أغلب الشباب الذين 
تراوحت أعمارهم بني 19 - 24 سنة ويحملون الشهادة 
الثانوية أو اجلامعية والذين هم بصدد دخول سوق العمل 
العتبارات  اخلاص  القطاع  على  العام  القطاع  يفّضلون 
ظل  فقد  واالمتيازات.  واألجور  الوظيفي  باألمن  تتعلق 
مبا  االجتماعية  اخلدمات  من  عددا  يؤمن  العام  القطاع 
على  والصحة  االجتماعي  والضمان  التعليم  ذلك  في 
االقتصادية.  والعقوبات  املوارد،  الرغم من استمرار ضآلة 
للعمل  األساسي  اجلذب  عامل  متثل  املزايا  هذه  وظلت 
بالقطاع العام. هذه البنية املؤسسية املترهلة املسيسة 
التوازن  بعدم  تتسم  والتي  التسييس  جراء  تعاني  والتي 

مستوى  على  التوازن  وبعدم  اجلغرافي،  املستوى  على 
الرئيسي  احملرك  دور  تلعب  برحت  ما  االجتماعي،  النوع 
وخالل  االقتصادية.  التنمية  خطة  تنفيذ  على  والقائم 
دور  صياغة  إعادة  نحو  احلكومات  توجهت  التسعينات، 
العام  القطاع  دور  أخذ  متدرج،  نحو  وعلى  القطاع.  هذا 
ينحصر في توجيه عملية التنمية وتنسيق عملية توفير 
املناسبة واحلوافز للقطاع اخلاص للقيام  القانونية  األطر 
بدور أكبر، بينما حافظ القطاع العام على دوره التقليدي 
في مجاالت الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية. ز.

ب، ومناوأة  4-  اإلصالح املؤسسي بني التباطؤ، والتَّحسُّ

شبكات املصالح 

وخالل العشرية السابقة على النزاع، برزت محاوالت 
جادة إلجراء إصالح مؤسسي، لكن تلك احملاوالت اتسمت 
بالتباطؤ والتخوف من أن تكون لها تداعيات سلبية، كما 
تعرضت لعرقلة من قبل شبكات املصالح، وهو ما أدى إلى 
أن تكون نتائج اإلصالحات املؤسساتية متواضعة. انطالقا 
البنية  تعتري  برحت  ما  التي  العيوب  عمق  إدراك  من 
املؤسسية، وانطالقا من إدراك أن اإلصالح املؤسساتي ميثل 
حاضن عملية اإلصالح االقتصادي  االجتماعي، أولت اخلطة 
عناية   2010  –  2006 بني  للفترة  العاشرة  اخلمسية 
خاصة لإلصالح املؤسساتي. وقد  واجهت عملية إصالح 
البنية املؤسسية أربعة حتديات رئيسية. أما التحدي األول 
فهو التحدي القانوني املتمثل في تواضع مستوى تنسيق 
آثار التشريعات املستحدثة في التشريعات القائمة وفي 
املؤسسات القائمة. ومعلوم أن تواضع التنسيق هذا يؤدي 
إلى تعقيدات جمة في التنفيذ. أما التحدي الثاني فهو 
املرونة  مستوى  تواضع  في  املتمثل  املؤسسي  التحدي 
نوعية  تعديالت  السريع الستيعاب  التواؤم  على  والقدرة 
في وظائف املؤسسات القائمة. أما التحدي الثالث فهو 
التحدي املتعلق باملوارد البشرية واملتمثل في عدم فاعلية 
اإلصالحية  النقلة  حلصول  الالزمة  القدرات  بناء  برامج 
والتي تتيح تبني أنساق املمارسة املؤسسية التي قوامها 
الرابع  التحدي  أما  الدقيقة.  والشفافية  اجلادة  املساءلة 
نظم  ضعف  عدم  في  املتمثل  التقني  التحدي  فهو 
بني  الدولة  ملؤسسات  املنسقة  واالتصاالت  املعلومات 
التحديات  هذه  مواجهة  في  وزارة.  كل  وداخل  الوزارات 
هذه  شملت  وقد  نوعية.  خطوات  مجموعة  اتخذت 
كهيئة  جديدة   ومؤسسات  هيئات  استحداَث  اخلطوات 
املالية  واألسواق  األوراق  وهيئة  االحتكار  ومنع  املنافسة 
االقليمي،   التخطيط  وهيئة  والرسوم  الضرائب  وهيئة 
كما شملت اخلطوات إصدار قوانني وتشريعات  وغيرها.1 
مؤسساتية  بنية  صياغة  مصب  في  تصب  ومراسيم 
لتحديث  مختلفة  مبادرات  هناك  كانت  كما  جديدة. 
القدرات اإلدارية من بينها تأسيس املعهد الوطني لإلدارة 
العاشرة  اخلمسية  اخلطة  وتبني   2002 أيار  في  العامة 
استراتيجيات إضافية لترجمة أهداف اإلصالح اإلداري إلى 
واقع ملموس. على الرغم من ذلك كله، اتسمت عملية 
تنفيذ اخلطوات اإلصالحية وما يلحق بها بالبطء والتأخر. 

املسارات  بعض  في  ظهر  ما  أكثر  التأخر  هذا  ظهر  وقد 
قانون  صدور  تأخر  فقد  السياسي.  كاملسار  احلساسة 
عصري مالئم لألحزاب السياسية. كما تأخر صدور قانون 
اإلعالم  قانون  صدور  وتأخر  وشفاف.  متثيلي  انتخابات 
وقانون اجلمعيات وغيرها من القوانني واالجراءات الضرورية 
لإلصالح املؤسسي. لقد وجهت خطوات اإلصالح املذكورة 
وما حلق بها بعرقلة من قبل جهات مختلفة في الدولة 
رمبا يُعزى لها شيٌء من البطء املذكور والتأخر. ففي ناحية 
تفضي  أن  من  الدولة  في  جهاٍت  لدى  حتسٌب  برز  أولى، 
قاعدة  وفقدانها  شرعيتها  تآكل  إلى  اإلصالح  خطوات 
نفوذها  أركان  توطيد  في  توظفها  ظلت  شعبية  ارتكاز 
طيلة عقود. وفي ناحية ثانية، برز تخوٌف لدى جهاٍت في 
أعداد  تسريح  إلى  اإلصالح  عملية  تودي  أن  من  الدولة 
ارتفاع مستوى  يترتب على ذلك  وأن  املوظفني  كبيرة من 
في ناحية  البطالة وهو ما قد يؤدي إلى عدم االستقرار. 
اإلصالح  في  التعجل  أن  الدولة  في  جهاٌت  رأت  ثالثة، 
التيقن من  أوال  الضروري  وأنه من  ينطوي على مخاطرة، 
جهات  اتخذت  فقد  آخرا،  وليس  أخيرا  املؤشرات.  كافة 
بناء  اإلصالح  خطوات  بإزاء  الدولة موقفا حذرا  أخرى في 
على تصور أنها قد تستلزم االستعانة بخبرات خارجية، 
وهو ما قد يؤدي إلى فتح الباب أمام تدخل أطراف خارجية 
في الشأن الداخلي. لقد أدى تباطؤ اإلصالح إلى عدم قدرة 
املهام اجلديدة املطلوبة منها وعلى  أداء  املؤسسات على 
تلبية متطلبات توطيد أركان اقتصاد السوق االجتماعي. 
من األمثلة على ذلك حترير أسعار املشتقات النفطية دون 
وجود البنية املؤسسية القادرة على إدارة األسعار وتوجيه 

الدعم ملستحقيه بالكفاءة املطلوبة.

الشكل رقم )1(

تقييم األداء املؤسساتي ملنتصف اخلطة

 اخلمسية العاشرة 

العام  القطاع  إصالح  في  الشديد  البطء  أدى  كما 
ضغوطا  ذلك  أنتج  وقد  اخلسائر.  تراكم  إلى  االقتصادي 
تعقيدات  من  وزاد  العامة،  املوازنة  على  بها  يستهان  ال 
التشابكات املالية كما توقعت اخلطة اخلمسية العاشرة. 
وقد عانت معظم الوزارات جراء سوء التنسيق فيما بينها 
الكبرى  والبرامج  واالستراتيجيات  امللفات  في  خاصة 
واملناطق  املدن  وإدارة  املائية،  املوارد  إدارة  مثل  املشتركة 
السياحية،  واخلدمات  االستثمار  وإدارة حركة  الصناعية، 
والسياسة املالية والنقدية وسوق العمل واخلدمة املدنية 
وغير ذلك. باإلضافة إلى ما تقدم، أدى التأخر في اإلصالح 

العامة  اخلدمات  حتسني  برنامج  تعثر  إلى  املؤسساتي 
إلى  يتطلعون  كانوا  الذين  املواطنني  مع  اإلدارة  وعالقة 
دورهم  وأن ميارسوا  اليومية  يؤثر اإلصالح في حياتهم  أن 
لم  احملصلة،  وفي  حقوقهم.  من  حق  هو  الذي  الرقابي 
إعادة  نحو  ثابتة  بخطى  السير  العام  للقطاع  يتسن 
اإلصالح  أولويات  وفق  أكفأ  أداء  يؤدي  أن  بغية  الهيكلٍة 
املدنية من  اخلدمة  والتنظيمي جلميع مؤسسات  اإلداري 
وكنتيجة نهائية  أجل خلق ثقافة الشفافية واملساءلة. 
أداء  جوانب  بعض  في  حتسنٌ  حصل  سبق،  ما  جلميع 
املؤسسات العامة، لكن مؤشرات التنافسية ظلت تشير 
استمرار  العيوب  تلك  أبرز  من  خطيرة.  عيوب  وجود  إلى 
هدر األموال العامة، وتعقيد اإلجراءات القضائية، وتفشي 
احملاسبة  أنظمة  وضعف  املوظفني،  قرارات  في  الفساد 
والرقابة، وضعف كفاءة مجالس اإلدارة وعبء التشريعات 
ومما  احلكومية.  السياسات  شفافية  وضعف  احلكومية، 
تأثيرا  تؤثر  العامة  املؤسسات  حالة  أن  مالحظته  جتدر 
أن كثيرا  على  بناء  مباشرا في حالة املؤسسات اخلاصة، 
املؤسسات  في  الشائعة  واملمارسات  العمل  أنساق  من 
لذلك،  اخلاصة.  املؤسسات  على  نفسها  تفرض  العامة 
العامة  الذي تفشى في أوصال املؤسسات  فإن الضعف 
التحسن  انتقل  كما  اخلاصة.  املؤسسات  إلى  انتقل 
الذي نتج عن اخلطة اخلمسية إلى املؤسسات  الطفيف 
  : اخلاصة كذلك. اجلدول اآلتي يعكس هذه العيوب في أرقام

اجلدول رقم )3(

مؤشرات التنافسية للمؤسسات العامة واخلاصة في 
سوريا خالل األعوام 2006، 2007، 2008

املؤشر
الترتيب

200620072008

736154مؤشر املؤسسات

43114100هدر األموال

888077استقالل القضاء

717771الفساد في قرارات املوظفني

124120116ضعف أنظمة احملاسبة والرقابة

11886109كفاءة مجالس اإلدارة

867863عبء التشريعات احلكومية

112106-شفافية السياسات احلكومية

وتقرير   2007 لعام  الوطني  التنافسية  تقرير  املصدر: 

التنافسية العاملي لعام 2008

التهميش  بني  املدني  واجملتمع  األهلي  اجملتمع  بنية   -5

واإلعاقة 

اجملتمع  تعرض  النزاع،  على  السابقة  العقود  خالل 
بينه  حالت  وإعاقة  تهميش  إلى  املدني  واجملتمع  األهلي 
احلماية  أبرزها  من  التي  احلوكمية  أدواره  ممارسة  وبني 
والتوعية احلوكمية واملساءلة. قبل الولوج في التفاصيل، 

برزت حماوالت 

الإجراء اإ�سالح 

موؤ�س�سي، لكن 

تلك املحاوالت 

ات�سمت بالتباطوؤ 

والتخوف  

كما تعر�ست 

لعرقلة من 

قبل �سبكات 

امل�سالح، 

اأدى اإىل اأن 

تكون نتائج 

االإ�سالحات 

املوؤ�س�ساتية 

متوا�سعة.

خالل العقود 

ال�سابقة على 

النزاع، تعر�س 

املجتمع 

االأهلي 

واملجتمع 

املدين اإىل 

تهمي�س واإعاقة 

حالت بينه وبني 

ممار�سة اأدواره 

احلوكمية التي 

من اأبرزها احلماية 

والتوعية 

احلوكمية 

وامل�ساءلة. 
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متثل الفترة السابقة  قليال.  قد يفيدنا الرجوع إلى الوراء 
اجلمعيات  مسيرة  في  فارقة  نقطة   1960 العام  على 
اجلمعيات  نسبة  بلغت  الفترة،  تلك  فخالل  األهلية. 
من   %  28.50 من  أكثر   1950 العام  قبل  املستحدثة 
مجموع اجلمعيات األهلية، بينما بلغت نسبة اجلمعيات 
أكثر  و1960   1950 عامي  بني  املستحدثة  األهلية 
سوريا.  في  األهلية  اجلمعيات  مجموع  من   %  32 من 
األهلية  اجلمعيات  من   %  59 من  أكثر  أن  يعني  وهذا 
عدد  أخذ  ذلك  بعد   .1960 العام  قبل  استحدثت  قد 
إلى  عاد  لكنه  فشيئا،  شيئا  يتناقص  األهلية  اجلمعيات 
التحسن مجددا مسجال ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة ما 
بني العام 1981 والعام 1990. ولعل مرجع ذلك ظهور ما 
سمي بطابع النشاط السياسي للجمعيات إبان أحداث 
الثمانينات  وسنوات  السبعينات  من  األخيرة  السنوات 
اجلمعيات  من  عدد  مارس  السنوات  تلك  فخالل  األولى. 
األهلية أنشطة سياسية. وهو أمر مخالف للقانون في 
وقد أدى ذلك إلى إغالق عدد منها، وعدم منحها  سوريا. 
التراخيص الالزمة إلعادة العمل. كما أدى إلى فرض مزيد 
وقد تسبب  األهلية.  اجلمعيات  أنشطة  الرقابة على  من 
ذلك كله في نقص عدد اجلمعيات األهلية. باملقابل تنامي 
والدولي  العربي  املستوى  على  األهلية  اجلمعيات  دور 
نتيجة تأثيرات العوملة وانتشار الدعوات املنادية بتوسيع 

دور اجملتمع املدني في احليز العام.

في  النظر  معاودة  أخذت   ،2000 العام  من  وبدءا   
واخلطط  السياسات  اعتمدته  الذي  التنموي  النموذج 
اجلدل  في  كبيراً  مكاناً  حتتل  التنموية  واالستراتيجيات 
الكبيرة  االختالالت  وبروز  البنيوية  األزمة  من  اخملرج  حول 
في االقتصاد الكلي وآثارها االجتماعية. وألول مرة، طرح 
دور  في  والتفكير  النظر  استراتيجيات  تطوير  موضوع 
وتنمية  التنمية،  عملية  في  األهلية  اجلمعيات  قطاع 
دور القطاع اخلاص، وتطوير حس وممارسة القطاع اخلاص 
احمللية.  اجملتمعات  تنمية  في  االجتماعية  ملسؤوليته 
التنمية  نقاشات  على مستوى  الطرح جديدا  هذا  وكان 
وأدبياتها، بينما تركز الطرح السابق على تطوير املنظمات 
الشعبية، وهي منظمات شعبية قطاعية تهتم بشرائح 
للخطة  التحول  ويعزى  هذا،  أساسية.  بدرجة  محددة 
اخلمسية العاشرة التي أمست في حد ذاتها منوذجا جديدا 
للتنمية يقوم على الشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص 
واجملتمع األهلي والتوسع في مجاالت التعاون الدولي مع 
وكاالت التنمية واملنظمات والصناديق املانحة. لكن احلذر 
الفترة  هذه  في  كله.  ذلك  أمام  عائقا  ميثل  ظل  األمني 
املستوى  على  يعني،  األهلي  اجملتمع  تفعيل  تصور  كان 
الوظيفي، احللول نسبيا مكان الدولة في القطاعات التي 
أخذت تنسحب منها الدولة انسحابا متدرجا مبا يخفف 
شبكات  وضعف  التحرير  لعملية  السلبية  اآلثار  من 
التحرير  مراحل  خالل  يشيع  الذي  االجتماعي  األمان 
املراحل  عد  على  العرف  جرى  قد  أنه  ذلك  االقتصادية. 
األولى من عمليات التحرير االقتصادي مراحل سلبية في 
للتحول  الساعية  البلدان  التي شهدتها  التجارب  أغلب 

التحول  يعني هذا  أن  دون  وذلك  واالجتماعي.  االقتصادي 
وباألخص في  االجتماعي  الشأن  رعاية  الدولة عن  تخلي 
التنموي،  املستوى  على  أما  والصحة.  التعليم  مجالي 
اجملتمع  مؤسسات  دور  تفعيل  تصور  يعنيه  ما  فكان 
والتمكني،  الفقر،  من  احلد  من  املساهمة  في  األهلي 
في  اجملتمعية  املشاركة  أشكال  وتعزيز  القدرات،  وبناء 
والتكامل  التطوعي،  العمل  قيم  وتنمية  العام،  الشأن 
جرت  ولقد  لأللفية.  العاملي  البرنامج  أهداف  تنفيذ  مع 
محاوالت عديدة من أجل تغيير قانون اجلمعيات والوصول 
إلى قانون يتناسب مع مرحلة االنفتاح االقتصادي وتنامي 
وقد ألفت جلان  دور منظمات اجملتمع املدني عامليا وعربيا. 
عديدة من اجل صياغة قانون جديد للجمعيات إال أن كل 
احملاوالت ظلت محصورة في إطار االجتماعات واالقتراحات 
للجمعيات  قانون  على  الدولة  حافظت  لقد  واملسودات. 
األهلية بشكله القدمي وأجرت عليه العديد من التعديالت 
كي تبقيه ميارس دورا رقابيا شديدا ومحافظا على مركزية 
فمنعت  الالزمة،  واملوافقات  التراخيص  منح  في  الدولة 
بذلك العمل اجلمعياتي من أن يرقى إلى الدور املنوط به 
يزدد  لم  عاما،  وطوال 40  املشاركة(    )املراقبة،التحفيز، 
عدد اجلمعيات األهلية إال بنسبة ال تتعدى 5 %. فحتى 
 580 األهلية  اجلمعيات  عدد  يتجاوز  لم   2004 عام 
وقد  واإلحسان.  والبر  اخلير  أعمال  في  جمعية معظمها 
وحلب  دمشق  محافظات  في  منها  األكبر  القسم  كان 
في  األهلية  اجلمعيات  عدد  يتجاوز  ولم  دمشق.  وريف 
السلطة  لكن  جمعية.   17 برمتها  الشرقية  املنطقة 
استمرار  إمكانية  عدم  استشعرت  واألمنية  التنفيذية 
باملوافقات  املرونة  ببعض  فسسمحت  اخلنق،  عملية 
واملنح والتراخيص فزاد عدد اجلمعيات إلى أكثر من 1200 
اجلديدة  اجلمعيات  تلك  واتسمت  بحلول2010.  جمعية 
بالتنوع وتناول موضوعات جديدة كالبيئة والتمكني واملرأة 
والثقافة والتنمية اجملتمعية بعكس احليز العام الذي كان 
واالعمال  واالحسان  بالبر  واملتصل  السابق  في  سائدا 
األمر لم  القصوى،لكن في حقيقة  اهميته  رغم  اخليرية 
يعكس أداء تلك اجلمعيات إحاطة بالتطورات االقتصادية 
بل  ليس هذا فحسب،  واملتنامية.  الناشئة  واالجتماعية 
إن أداءها الذي زايلته الفاعلية املطلوبة لم يعكس اإلدراك 
رافعة أساسية  املدني  اجملتمع  أن مؤسسات  الذي مفاده 

في احليز العام.

6- املرأة بني التمييز احلوكمي والتمثيل الصوري   

مثلت السياسات غير املتوازنة فيما يتصل بالتعامل 
الرئيسة  احلوكمي  اخللل  أوجه  من  آخر  وجها  املرأة  مع 
خالل العقود التي سبقت النزاع. بالنسبة ملشاركة املرأة 
األول  الوطني  التقرير  استخدم  فقد  العامة،  احلياة  في 
الساكن«  تعبير »التمثيل  السكان في سوريا  عن حالة 
للتعبير عن »صورية« مشاركة املرأة السورية في الفضاء 
اجلمعيات  بقانون  جاريا  العمل  يزل  لم  كما  السياسي. 
التنفيذية،  في إحدى تعليماته  الذي يحرم،  لعام 1958 
أي مجموعة نسوية من تشكيل جمعية غير حكومية. 

وعلى الرغم من أن قانون األحزاب هو قانون جديد ويفترض 
أن يكون عصريا، إال أنه لم يضع أي قواعد تضمن متثيل 
ينتمني  التي  األحزاب  في  القرار  صنع  مواقع  في  النساء 
القانوني ضد النساء  التمييز  زد على ذلك أن هذا  إليها. 
الصورة  تكرس  تقليدية  ثقافية  منظومة  مع  يترافق 
النمطية للمرأة. هذا، وعلى الرغم من أن وضع املرأة في 
املنطقة  بلدان  من  كثير  في  وضعها  من  أفضل  سوريا 
العربية، إال أن هناك اتهامات بالتمييز ضد املرأة في قوانني 
األحوال الشخصية متثل بوابة للتمييز ضدها في القوانني 

السورية األخرى. 

اإلعالم 

احلوكمية  العوامل  من  اإلعالم  إدارة  سوء  كان  لقد 
التي أسهمت في إضعاف التماسك العام. خالل العقد 
اعالمية  مؤسسة   124 تنافست  النزاع  على  السابق 
مرخصة لدى وزارة اإلعالم ومسجلة في سجالت اجمللس 
الوطني لإلعالم على أخذ حصتها من املتابعة باإلضافة 
غير  سوري  إلكتروني  إعالمي  موقع   333 من  أكثر  إلى 
على  منها  بعض  مع  التعامل  يتم  ولكن  فعليا  مرخص 
أساس »األمر الواقع«. ولم يصدر اعتراف قانوني بوسائل 
أنها  التواصل مثل الشبكات االجتماعية واملدونات على 
بل  اإلعالم،  قانون  يتناولها  ولم  جديدة  إعالمية  وسائل 
تناولها قانون اجلرمية اإللكترونية السورية وخاصة باملواد 
28 و29 و30 منه. كما واجهت الصحف واملواقع احلجب 
كبلت  كما  األحيان.  بعض  في  التام  واإليقاف  املتكرر 
معظم املطبوعات التي صدرت قبل العام 2006 برسوم 
كبيرة ودعاوى من قبل املؤسسة العربية لإلعالن وعدد من 
املطبوعات  تلك  أصحاب  أنهكت  التي  اجلزائية  الدعاوى 

والعاملني فيها.

ب- العوامل االقت�سادية

1- عوامل إجمالية

هذا  اإلجمالية.  االقتصادية  العوامل  بتناول  نبدأ 
اخللل  أوجه  على  طائٍر  نظرة  نلقي  أن  لنا  يتيح  التناول 
الواقع  في  عقود  عبر  تراكمت  التي  الكلية  االقتصادية 
ومعامله  الواقع  أطر هذا  لنا  السوري فتتضح  االقتصادي 

الكبرى.     

أ( تواضع استجابة احلكومات لتحديات التداعيات 

خالل  السوفييتي  االحتاد  لتفكك  االقتصادية 

التسعينات

املتعاقبة  احلكومات  استجابة  مستوى  كان  لقد 
تفكك  عن  الناجت  االقتصادي  للزلزال  التسعينات  خالل 
االحتاد السوفييتي متواضعا مما كانت له آثار سلبية ممتدة 
العقد  خالل  فعلها  تفعل  ظلت  السوري  االقتصاد  في 
التبادل  إلى تقلص  أدى تفكك االحتاد السوفيتي  الالحق. 
التجاري بني سوريا وبني البلدان التي كانت جزءا من االحتاد 
وسريعا  حادا  تقلصا  الشرقية  أوروبا  وبلدان  السوفييتي 
نتيجة لعوامل عدة منها تفكك النظم القائمة في تلك 
غالبيتها  وجلوء  انتقالية طويلة،  مبرحلة  ومرورها  البلدان 
إلى تغيير سياساتها وعالقاتها االقتصادية. وقد أدى ذلك 
في  ارتدادات  إلى  تناوله  عن  املقام  يضيق  ما  وغيره  كله 
الساحة االقتصادية السورية. من هذه االرتدادات فقدان 
التجاريني  الشركاء  من  كبيرا  عددا  السوري  االقتصاد 
اخلارجيني وتأثر الصادرات والواردات. وعلى صعيد ثان، فقد 
االقتصاد السوري دعم اقتصاد كان من أضخم اقتصادات 
العالم. أما االقتصاد الروسي، قطب الرحى في االقتصاد 
مبرحلة  مر  فقد  األساسي،  ووريثه  السابق  السوفييتي 
اخلارجي.  بالتدخل  سلبا  تأثر  كما  اآلخر  هو  وزن  فقدان 
الى  السوفييتي  االحتاد  سقوط  أدى  ثالث،  صعيد  وعلى 
الذي  االشتراكي  االقتصادي  النظام  مصداقية  إضعاف 
كانت سوريا تستلهمه عمليا وأيديولوجيا. في وجه هذه 
املتعاقبة  احلكومات  استجابة  كانت  اجلسام،  التحديات 
شراكات  نسج  إلى  املبادرة  عن  عجزت  فقد  ضعيفة. 
اقتصادية جديدة على جناح السرعة وفتح أسواق جديدة. 
ولم تتخذ خطوات واسعة على طريق زيادة الروابط التي 
العربية  املنطقة  واقتصاد  السوري  االقتصاد  بني  تربط 
واقتصاد بلدان املتوسط بلدان غرب ووسط آسيا باإلضافة 
إلى اقتصادات بلدان أخرى السيما تلك التي كانت فيها 
احلكومات  تسارع  لم  ذلك،  عن  فضال  سورية.   جاليات 
تراكمت  التي  الهيكلية  االختالالت  إلى إصالح  املتعاقبة 
عبر ربع قرن. فعلى سبيل املثال ال احلصر، لم تكن هناك 
القاعدة  الهيكلية  االختالالت  إلصالح  حاسمة  مبادرات 
القطاعية  التوازنات  في  واخللل  واخلدمية،  اإلنتاجية 
من  محدود  عدد  في  الصادرات  وتَركز  الوطني،  لالقتصاد 
السلع باإلضافة إلى محدودية األسواق اخلارجية، وضعف 
حجم االستثمار األجنبي املباشر، والفقر املعلوماتي فيما 
يتصل بخريطة االقتصاد العاملي واألسواق اخلارجية. كل 
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السوري.  االقتصاد  تنافسية  ضعف  زيادة  عنه  نتج  ذلك 
وقوع  وإلى  التكيف،  عملية  أمد  طول  إلى  أدى  كما 

االقتصاد السوري في حالة ركود وعطالة. 

وضع  في  النجاح  بني  األولى  اإلصالح  موجة  ب( 
من  جيد  منو  وحتقيق  اإلصالح،  طريق  على  األقدام 
اقتصادي  منوذج  على  االستقرار  عدم  بني  جهة، 
من  عرقلتها  من  الغنائمية  األنساق  ومتكن  محدد 

جهة أخرى    

وإذ برزت أولى محاوالت اإلصالح االقتصادي اجلادة مع 
مطلع األلفية، وجنحت في املهمة الصعبة التي مفادها 
عدم  شابها  فقد  اإلصالح،  طريق  على  األقدام  وضع 
استمرار  وأعاقها  اقتصادي محدد،  منوذج  على  االستقرار 
تتحرك  كانت  التي  السابق  النموذج  عناصر  من  كثير 
بقوة القصور الذاتي، وأخيرا متكنت الغنائمية من إيقاف 
مسيرتها. لقد برزت هذه احملاولة في حلظة تاريخية زادت 
فيها تشابكات العالقات االقتصادية زيادة غير مسبوقة 
وقد  العالم.  مستوى  على  االقتصادية  الشراكات  وزادت 
معالم  مبحاولة صياغة  اإلصالحية  احملاولة  هذه  اتسمت 
السوري  باالقتصاد  يجدر  الذي  االقتصادي  النموذج 
حكومة  تأليف  احملاولة  هذه  أثمرت  وقد  استلهامه. 
وكانت  املعاصر،  سوريا  تاريخ  في  مرة  ألول  تكنوقراط 
اخلطة اخلمسية التاسعة اخلاصة بالفترة من عام 2000 
احملاولة.  لهذه  األساسية  القاطرة  هي   2005 عام  إلى 
كان الشاغل األكبر لإلصالحات خالل هذه الفترة البحث 
االقتصاد  اعترت  التي  الهيكلية  لالختالالت  مخارج  عن 
وبات  االقتصادي  الركود  فترة  خالل  برزت  والتي  السوري، 
من الصعب جتاهل مؤشراتها الضاغطة والظاهرة. ومن 
املوضوعات التي احتلت مساحة واسعة من النقاش فيما 
يتصل بصياغة النموذج اجلديد موضوع الدور الذي يجب 
تدخلها،  ومدى  الوطني  االقتصاد  في  الدولة  تلعبه  أن 
واالجتماعية  االقتصادية  الهيكلة  طبيعة  وموضوع 
والسياسية والقانونية الشاملة اجلديدة. وفي سبيل ذلك 
أُلفت جلان عدة، وطرحت مقترحات وبرامج عديدة. وضمن 
سياق هذه احملاولة، ظهر مبدأ التخطيط الـتأشيري. وقد 
النظر واألطروحات.  التباين في وجهات  برز قدر كبير من 
نحو  االندفاع  خالل  من  اإلصالح  ينشد  توجٌه  برز  فقد 
حتريرا  االقتصاد  حترير  يُؤْثر  آخر  توجه  برز  بينما  العوملة، 
هذه  من  واحد  لصالح  األمر  يحسم  ولم  حذرا.  متدرجا 
هذه  عمل  نتائج  تبني  عدم  الى  أفضى  مما  التوجهات 
ولعل  متكامل.  إصالحي  برنامج  في  وجتميعها  اللجان 
هذا، باإلضافة ألسباب أخرى، ما دفع بعض احلكومات إلى 
إصالحات انتقائية وأبقاها ضمن النهج التنموي السابق 
لكن  االرجتال.  من  به  يستهان  ال  بقدر  يتسم  كان  الذي 
به.  بأس  ال  منو  معدالت  حتقيق  عن  أسفرت  احملاولة  هذه 
فخالل الفترة ما بني عام 2000 وعام 2005 بلغ معدل 
منو الوسطي في الناجت احمللي اإلجمالي 3.1 %. لكن هذا 
النمو كان منوا متذبذبا نظرا العتماده اعتمادا كبيرا على 
منوه  يتوقف  الذي  الزراعة  كقطاع  التقليدية،  القطاعات 
الصناعات  وقطاع  املناخية،  العوامل  على  كبيرة  بدرجة 

االستخراجية الذي يعتمد على األسعار العاملية للنفط. 
وقد حقق الناجت احمللي اإلجمالي منوا كبيرا في عام 2004 
إذ بلغ نحو 6.1 % بينما لم يتجاوز منو الناجت احمللي حدود 
التوالي.  على  و2005   2000 عامي   % و1.1   %  0.6
أدت   ،2005 وعام   2000 عام  بني  ما  الفترة  وخالل 
معدل  من  القريبة  احملققة  االقتصادي  النمو  معدالت 
ارتفاع  إلى   %  2.45 حدود  عند  الراكد  السكاني  النمو 
بسيط في مؤشر حصة الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
ألف   58.2 إلى  عام 2000  ليرة سورية  ألف   55.4 من 
ليرة سورية( عام 2006. على الرغم من ذلك، لم يتسن 
أقدامها.  تثبت  أن  هذه  األولى  اإلصالح  محاولة  لهذه 
ولعل مرجع ذلك عدم إكمال صياغة النموذج االقتصادي، 
التي  السابق  االقتصادي  النموذج  عناصر  من  عدد  وبقاء 
التي  واملناوأة  الذاتي،  القصور  بتأثير  فعلها  تفعل  ظلت 
أبدتها األنساق الغنائمية التي ظلت جذورها ضاربة في 
أعماق تربة االقتصاد السوري والتي اتخذت موقفا رافضا 

لتوجهات تلك احملاولة اإلصالحية. 

منوذج  على  االستقرار  بني  الثانية  اإلصالح  موجة  ت( 
التخطيط  أركان  وتوطيد  اجتماعي  بعد  ذي  اقتصادي 
الشامل وحتقيق منو جيد من جهة، وبني نقص التوازن 

التنموي ونقص التدرج من جهة أخرى   

تتشكل  أخذت  و2005،   2004 العامني  خالل 
مالمح موجة إصالح اقتصادي اجتماعي ثانية تسنى لها 
االستقرار على منوذج اقتصادي ذي بعد اجتماعي وتوطيد 
أركان التخطيط التنموي الشامل، وحتقيق منو جيد، لكنها 
اعتراها نقص التوازن التنموي االجتماعي ونقص التدرج. 
برزت خاللها عوامل  احملاولة في حلظة  أُطلقت هذه  لقد 
ضاغطة. وقد شملت تلك العوامل الضاغطة زيادة أعباء 
احلكومة في توفير مقومات العيش وتأمني فرص العمل 
شملت  كما  البطالة.  أعباء  من  والتخفيف  والتشغيل 
ووصوله  العام  القطاع  وتدهور  االقتصادي،  األداء  تراجع 
كما  والفساد.  الهدر  معدالت  وزيادة  الترنح،  مرحلة  إلى 
املستوى  على  اجلديدة  املتغيرات  الضغوط  تلك  شملت 
وتيرته  زادت  الذي  واملدني  االجتماعي  واحلراك  االجتماعي 
لم  نحو  على  يضغط  وأخذ  اجلديدة  األلفية  بداية  مع 
يعد باإلمكان جتاهله. في ضوء ذلك، جرى اإلعالن في عام 
2005 عن تبني نهج »اقتصاد السوق االجتماعي«. وقد 
االقتصادي  والتحرير  اإلصالح  بني  توافقيا  حال  ذلك  مثل 
من جهة، والتأطير والتضمني االجتماعي من جهة أخرى. 
من  السوري  االقتصاد  بنقل  هذه  اإلصالح  موجة  اعتنت 
املعتمد  الشامل  اإلصالح  إلى  االنتقائي  اإلصالح  إطار 
مثلت  وقد  جديد.  تنموي  ونهج  جديدة  كلية  رؤية  على 
قاطرات  من  أساسية  قاطرة  العاشرة  اخلمسية  اخلطة 
أحلت  وقد  اجلديدة.  االقتصادي  اإلصالح  عملية  تنفيذ 
اخلطة مفاهيم اقتصادية جديدة محل املفاهيم القدمية 
اقتصاديا  نهجا  وأسست  املشاركة،  فرص  من  وعززت 
اخلطة  تُعد  لذلك،  سبقه.  عما  كليا  يختلف  جديدا 
نقطة حتول كبير على صعيد االقتصاد واجملتمع السوري. 
صورة  في  أوال  اخلطة  عناصر  من  كثير  ترجمة  جرى  وقد 

الغاية  التي كانت  اجلديدة  واملراسيم  القوانني  حزمة من 
منها أن تكون إطارا أكثر مرونة للنشاط االقتصادي في 
املثال ال احلصر،  على سبيل  املرحلة اجلديدة، مبا في ذلك، 
القوانني واملراسيم التي كانت تتوخى توسيع النشاطات 

االقتصادية وزيادة مساحة املطارح االستثمارية.

الثانية  االقتصادي  اإلصالح  محاولة  حققت  وقد 
أوال،  هائلة.  معوقات  بروز  من  الرغم  على  نوعية  إجنازاٍت 
متخضت احملاولة عن تسجيل معدالت منو مرتفعة جتاوزت 
إلى  أفضت  فقد  السكاني.  النمو  معدل  ضعف  أحيانا 
ارتفاع في املعدل الوسطي السنوي لنمو الناجت 4.9 %. 
منخفضة  معدالت  ُسجلت  النقدية،  السياسة  وفي 
وقد  سنويا.   %  5 يتجاوز  لم  الذي  للتضخم  نسبيا 
الليرة  صرف  سعر  في  ملحوظ  استقرار  مع  ذلك  ترافق 
مع  ترافق  كما  العمالت.  وبقية  والدوالر  اليورو  مقابل 
الذي  األجنبي  القطع  من  االحتياطي  إجمالي  استقرار 
ترافق  كما  شهرا من تغطية املستوردات.  وصل إلى 29 
مع تضاعف القطع األجنبي واحمللي في املصارف العامة. 
فضال  محدودا.  اخلارجي  الدين  بقاء  مع  أخيرا  وترافق 
سياق  ضمن  العام  القطاع  هيمنة  قُلصت  ذلك،  عن 
يُحرِّكها  تشعبا  أكثر  إنتاج  قاعدة  تأسيس  نحو  التوجه 
اإلصالحات  من  العديد  استتبع  ما  وهو  اخلاص،  القطاع 
الذي  اخلاص  االستثمار  وحتفيز  األعمال،  بيئة  لتطوير 
مستوى  على  بها.  يستهان  ال  دفع  قوة  واكتسب  ارتفع 
الصادرات، زادت الصادرات السورية، وحتديدا غير النفطية 
منها، واكتسبت هي األخرى قوة دفع بفعل زيادة الطلب 
والنفاذ إلى أسواق الدول العربية في إطار منطقة التجارة 
العربية احلرة الكبرى، واتفاقية منطقة التجارة احلرة مع 
القطاعي  النمو  معدالت  في  استقرار  حتقق  وإذ  تركيا. 
على  االعتماد  تقلص  اخلدمات،  لقطاعات  مرتفع  ومنو 
وانتعشت قطاعات كانت هامشية فيما مضى  النفط، 
زاد  سبق،  ما  جميع  إلى  باإلضافة  والتأمني.  كاملصارف 
الدعم احلكومي خالل السنوات األخيرة زيادة كبيرة حتى 
بلغ 374 مليار ليرة سورية أي 18.4 % من الناجت احمللي 
من  الرغم  على  اإلجنازات  هذه  حتققت  وقد  اإلجمالي. 
عدم استغالل جميع طاقات االقتصاد السوري الكامنة. 
الظروف  من  عدد  من  الرغم  على  حتققت  اإلجنازات  هذه 
الداخلية  الساحة  على  استجدت  التي  املواتية  غير 
أزمة  املواتية  غير  الظروف  تلك  أبرز  بني  ومن  واإلقليمية. 
لبنان عام 2005، وحرب متوز عام 2006 وما أدت إليه من 
جلوء ما يقارب مليون لبناني إلى سوريا. ومنها جفاف عام 
إذ  النفط احمللي  إنتاج  تراجع  ومنها  وعام 2008.   2007
العام  من  بدءا  سالبا  النفطية  الصادرات  صافي  أصبح 
نتيجة  النفط  مشتقات  استيراد  فاتورة  وازدياد   ،2007
هذا  االستيراد.  كميات  وزيادة  العاملية  األسعار  ارتفاع 
في  باإلضافة إلى ارتفاع أسعار املواد األولية ومواد البناء 

السوق العاملية، والضغوط اخلارجية.   

حققتها  التي  التنمية  كانت  نفسه،  الوقت  في 
محاولة اإلصالح االقتصادي الثانية ــــ في شق منها ال 
يُستهاُن به ــــ تنميًة غير متوازنة، كما اتسمت بنقص 

عكسية.  نتائج  أنتج  ما  وهو  اجملتمعي  والتأهيل  التدرج 
فعلى صعيد أول، أتى االتفاق التجاري مع تركيا وسياسة 
الوطنية،  الصناعات  حساب  على  الصني  من  االستيراد 
فأُغلق العديد من املصانع في عدد كبير من املدن بسبب 
الصناعات  بعض  كانت  لقد  املتوازنة.  غير  املنافسة 
حكومي  دعم  صناديق  إلى  بحاجة  السورية  التقليدية 
كصناعة  خاصة  حمائية  وإجراءات  حتفيز  وسياسات 
املوبيليا والصناعات احلرفية التقليدية. وعلى صعيد ثاٍن، 
بينما استمر االقتصاد بتحقيق مؤشرات األمن الغذائي، 
عقد  في  سوريا  عرفته  مما  أقل  التغطية  نسبة  كانت 
احلكومة  تضغط  لم  ثالث،  صعيد  وعلى  التسعينيات. 
العائد  القطاع اخلاص كي يهتم باالستثمارات ذات  على 
الربح،  سريعة  باالستثمارات  اهتمامه  بجانب  التنموي 
املرتبط  املناسب  بالتشغيل  قيامه  عدم  إلى  إضافة 
والتأمينات  العمل  بقوانني  التزامه  وعدم  اجلديد،  بدوره 
التغيرات  بعض  أثرت  رابع،  صعيد  على  االجتماعية. 
الهيكلية التي أقدمت عليها اخلطة سلبا على الطبقة 
الوسطى ومحدودي الدخل والفقراء. مبوازاة ذلك، لم تنتبه 
الستيعاب  اجملتمع  وتأهيل  التدرج  أهمية  إلى  احلكومة 
أمناط النموذج االقتصادي اجلديد، ولم تبذل اجلهد الكافي 
ال  كافيا  جهدا  تبذل  لم  أنها  ذلك  من  األخطر  التوعية. 
في احليلولة دون االرتفاع احلاد والسريع في األسعار قبل 
حصوله، وال في كبح جماح األسعار عند بداية ارتفاعها، 
وال في خفضها بعد مرور سنوات على ارتفاعها وظهور 
آثار ذلك االرتفاع الوخيمة وما ترتب عليها من إثقال كاهل 
برامج  االجتهاد في صياغة  ذلك عدم  زد على  املواطنني. 
فئات  وحماية  احلادة  النقلة  هذه  آثار  لتقليص  كافية 

اجملتمع األكثر ضعفا والتي مثلت غالبية الشعب.  

أتاح  الذي  اإلجمالية  االقتصادية  العوامل  تناول  بعد 
أن  لنا  الكلية،  القصور  أوجه  على  طائٍر  نظرة  إلقاء  لنا 
مستوى  على  احملددة  االقتصادية  العوامل  أبرز  نتناول 
إلقاء  التناول  هذا  لنا  ويتيح  االقتصادية.  املؤشرات 
خالل  تراكمت  محددة  اختالالٍت  أوجه  على  غواص  نظرة 
الصورة  عناصر  لنا  فتتضح  النزاع  على  السابقة  الفترة 
األساسية بعد أن اتضحت معاملها الكبرى. وفي حقيقة 
األمر، إن هذه االختالالت نتاج العوامل العامة اإلجمالية 

املذكورة. 

2- العوامل الهيكلية االقتصادية 

أ( التركيب الهيكلي للناجت احمللي االجمالي 

اإلجمالي  الناجت  تركيبة  وتغييرات حادة في  تغيرات   )1
تضمنت تراجع قطاعات أساسية وارتفاع مساهمة 

قطاعات ذات عوائد تنموية ضئيلة 

خالل العشرية السابقة على النزاع، حصلت تغيرات 
الناجت  تركيبة  في  حادة  جوهرية  تغييرات  واسُتحِدثَت 
اإلجمالي. فلقد شهدت الفترة بني عامي 2005-2000 
وسطي  والتشييد  البناء  قطاع  منو  معدل  في  ارتفاعا 
الفترة 12.9، وهي نتيجة طبيعية الرتفاع معدالت البناء 

واإذ برزت 

اأوىل حماوالت 

االإ�سالح 

االقت�سادي 

اجلادة مع 

مطلع االألفية، 

وجنحت 

يف املهمة 

ال�سعبة التي 

مفادها و�سع 

االأقدام على 

طريق االإ�سالح، 

فقد �سابها 

عدم اال�ستقرار 

على منوذج 

اقت�سادي 

حمدد، 

واأعاقها ا�ستمرار 

كثري من عنا�رس 

النموذج ال�سابق 

التي كانت 

تتحرك بقوة 

الق�سور الذاتي، 

واأخريا متكنت 

الغنائمية من 

اإيقاف م�سريتها. 

يف الوقت 

نف�سه، كانت 

التنمية التي 

حققتها 

حماولة االإ�سالح 

االقت�سادي 

الثانية ــــ يف 

�سق منها ال 

ُي�ستهاُن به 

تنميًة غري 

متوازنة، كما 

ات�سمت بنق�س 

التدرج والتاأهيل 

املجتمعي 

وهو ما اأنتج 

نتائج عك�سية. 
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الصناعية،  )املدن  والعام  اخلاص  للقطاعني  االستثماري 
ارتفاعا  شهدت  كما  وغيرها(،  والسكن  النقل  مشاريع 
في معدل منو قطاعات التجارة واملال والتأمني والعقارات 
والصناعة التحويلية إذ سجلت تلك القطاعات وسطي 
منو سنوي 12.1 % و10.1 % و7.9 % على التوالي. في 
الوقت نفسه، شهدت قطاعات الصناعة االستخراجية 
االستخراجية  للصناعة   %  1.5 متواضعا  منوا  والزراعة 
و3.6 % للزراعة. كما منا قطاع املال والتأمني والعقارات 
بوسطي سنوي 9.7 %. كما منا قطاع النقل واالتصاالت 
اخلدمات  قطاعي  سجل  بينما   %  8.9 وسطي  مبعدل 
أعلى  والشخصية  االجتماعية  واخلدمات  احلكومية 
على   % و13.8   11.7 سنوي  وبوسطي  منو  معدالت 
بوسطي  والتعدين  الصناعة  قطاع  منا  بينما  التوالي. 
التحويلية  الصناعات  أن  من  الرغم  على   %  4 سنوي 
سجلت منواً مرتفعاً وبحدود 7.9 % سنوياً. هذا، وقد أدى 
تفاوت معدالت منو القطاعات إلى تغير بسيط في تركيبة 
الناجت )نظراً للثقل والوزن النسبي لقطاعات النمو الزراعة 
ارتفعت مساهمة قطاع  فقد  االستخراجية.  والصناعة 
واخلدمات احلكومية من  إلى 19 %،  التجارة من 16 % 
8 % إلى 11 %، بينما شهد قطاع الصناعة انخفاضاً 
الرغم من  وعلى  إلى 25 %.  املساهمة من 30 %  في 
التحويلية  الصناعات  مساهمة  في  الطفيف  االرتفاع 
االنخفاض  لتغطية  كافياً  يكن  لم  االرتفاع  هذا  أن  إال 
انخفضت  كما  االستخراجية.  الصناعة  مساهمة  في 
 % 25 انخفاضا طفيفا من  الصناعة  قطاع  مساهمة 
واستطاع تطور قطاع الصناعات التحويلية  إلى 24 % 
قطاع  مساهمة  نقص  في  نسبيا  تعويضا  يخلق  أن 
نتيجة  بالتراجع  أخذت  التي  االستخراجية  الصناعات 
اخلدمات  قطاع  وسجل  النفط.  إنتاج  مستويات  تدني 
احلكومية ارتفاعاً ملحوظا في مساهمته من 11 % إلى 
14 %، وارتفعت مساهمة كل من قطاعات املال والتأمني 
مبقدار  االجتماعية  واخلدمات  والتشييد  والبناء  والتجارة 

نقطة مئوية واحدة.

انخفاضا  الزراعة  قطاع  مساهمة  شهدت  وبينما 
عام 2000  بني  ما  الفترة  خالل  إلى 23 %  من 25 % 
إلى  املساهمة من 23 %  انخفضت هذه  وعام 2005، 
 2010 وعام   2005 عام  بني  ما  الفترة  خالل   %  16
ينجم  ولم   .%  1.5- بلغ  وبوسطي  سلبيا  منوا  مسجال 
تراجع قطاع الزراعة عن منو بطيء لقطاع الزراعة مقارنة 
ببقية القطاعات، بل كان نتيجة لتراجع حقيقي لإلنتاج 
املائية مما هدد  للموارد  إدارة  ترافق مع سوء  الذي  الزراعي 
وأسهم  السوري،  االقتصاد  مستوى  على  الغذائي  األمن 
عامي  اجلفاف  حتديات  مواجهة  على  املقدرة  عدم  في 
2007 و2008. وقد أعقب ذلك ما جرى للقطاع نتيجة 
واحملروقات  األسمدة  من  اإلنتاج  مستلزمات  أسعار  رفع 
بفعل سياسات إعادة توزيع الدعم التي أقرتها احلكومة 
الذي  الزراعي  اإلنتاج  ذلك  أوقع  وقد   .2008 العام  في 
ميثل القطاع اخلاص أكثر من 98 % منه في العديد من 
املشكالت تراجع معها اإلنتاج الزراعي وخرجت مساحات 

كثير  في  الزراعية  الدورة  وتراجعت  االستثمار  من  كبيرة 
هذا فضال  العام.  واحدة في  زراعية  دورة  إلى  املناطق  من 
عن تراجع العمالة الزراعية إلى أقل من 20 % والهجرة 
الريفية الكثيفة التي حدثت جراء تلك السياسات. هذا 
األحيان  بعض  في  َّر سلبا  أث والنفط  الزراعة  في  التراجع 
في  والفجوة  الغذائي  األمن  مثل  حيوية  مسائل  في 

االحتياجات الغذائية.

على  منه  كبير  شق  في  االقتصادي  النمو  اعتمد 
جانب  عليه  يغلب  الذي  العقارات  قطاع  مثل  قطاعات 
والتجارة  اخلدمات  قطاعي  إلى  باإلضافة  املضاربات، 
القطاع  اتسم  وقد  الضعيفة.  اإلنتاجية  الذين يعتمدان 
فيه  نخر  فقد  داخله.  التعامالت  انتظام  بعدم  العقاري 
الفساد واحملسوبية والتعدي على األراضي الزراعية. كما 
التنظيمية  اخملططات  مالءمة  عدم  جراء  القطاع  عانى 
والسياسات  اإلقليمي  التخطيط  ملبادئ  العمرانية 
اخملططات  صدر  وتأخر  التنفيذ  سوء  من  السكانية 
قطاع  ويُعد  العشوائيات  انتشار  وبالتالي  التنظيمية 
اخلدمات والتجارة جزءا كبيرا من القطاع غير املنظم الذي 
سجل نحو 44 % من االقتصاد الوطني الذي لم تفلح 
كل احملاوالت لتنظيمه. ليس هذا فحسب، بل إنه قد ظل 
للدولة  العامة  املوازنة  مما فوت على  دوريا،  تناميا  يتنامى 
وأجهض عملية مأسسة  والرسوم  الضرائب  الكثير من 

العملية االقتصادية وإدارتها بالشكل الفعال. 

الشكل رقم )2(
تطور مساهمة القطاعات في تشكيل الناجت

العاشرة  اخلمسيتني  للخطتني  الراهن  الوضع  حتليل  املصدر: 
الدولي وحسابات  والتعاون  التخطيط  هيئة  عشرة،  واحلادية 

الباحثني بناًء على اجملموعات اإلحصائية حتى عام 2011 

الربح  سريعة  باالستثمارات  اخلاص  القطاع  عناية   )2
وجتاهل االستثمارات ذات العائد التنموي العام  

القطاع اخلاص حصل على مزايا،  أن  الرغم من  على 
عنايته  نتيجة  اقتصادي  فائض  حتقيق  عن  عجز  فإنه 
ذات  االستثمارات  وجتاهل  الربح  سريعة  باالستثمارات 
العوائد التنموية الكبرى. فمثال، لم يهتم القطاع اخلاص 
والسياحة  الصناعة  في  املدى  طويلة  باالستثمارات 
لقد  التحتية.  والبنية  والبرمجيات  املعرفة  واقتصاد 
 2005 وعام   2000 عام  بني  األولى  الفترة  شهدت 
نسبة مساهمة للقطاع اخلاص في تشكيل الناجت احمللي 
ولم يطرأ تغير كبير على هذه  اإلجمالي بحدود 60 %. 
املساهمة خالل الفترة الثانية بني عامي 2006 و2010، 

في  اخلاص  القطاع  مساهمة  ارتفاع  من  الرغم  على 
إنتاجية  في  احلاصل  النقص  أن  إال  اخلدمية  القطاعات 
القطاع الزراعي اململوك بشبه كامل من القطاع اخلاص 

أثرت على املساهمة.

الشكل رقم )3(

نسبة مساهمة القطاعني العام واخلاص في تشكيل 
الناجت احمللي االجمالي

اخلمسيتني  للخطتني  الراهن  الوضع  حتليل  املصدر: 
الدولي.  والتعاون  التخطيط  هيئة  عشرة،  واحلادية  العاشرة 

واجملموعة االحصائية حتى العام 2011.  

ب( حصة الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي

التحسن  بني  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الفرد  حصة 
الطفيف، وبني بقائها ضمن مستوى منخفض

الناجت  من  الفرد  فيه حصة  الذي حتسنت  الوقت  في 
السابقة  العشرية  خالل  طفيفا  حتسنا  اإلجمالي  احمللي 
أقل من مستوى  بقيت ضمن مستوى  فقد  النزاع،  على 
الفترة  خالل  املنطقة.  بلدان  غالب  في  الفرد  نصيب 
النمو  معدالت  أدت   ،)2005-2000( األولى  اإلصالحية 
السكاني  النمو  معدل  من  القريبة  احملققة  االقتصادي 
الراكد عند حدود )2.45 %( إلى ارتفاع بسيط في مؤشر 
ألف   55.4( من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الفرد  حصة 
ليرة( عام 2000 إلى )58.2 ألف ليرة( عام 2006. وقد 
ترتب على ذلك أن نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
قد منا منوا بسيطا وبوسطي سنوي )1.1 %( خالل هذه 
الفترة. هذا وتشير تقديرات نصيب الفرد من الناجت احمللي 
دون  االقتصادي  النشاط  استمرار  حال  في  اإلجمالي 
كان  الفرد  نصيب  أن  إلى   2006 عام  بعد  ما  إصالحات 
سيستمر باالرتفاع بوتيرة أقل من الفترة السابقة ليصل 
عام 2010 إلى حدود )60.3 ألف ليرة( وبوسطي معدل 
اإلصالحات  أدت موجة  لقد   .)% 0.8( منو سنوي حوالي 
احمللي  الناجت  من  الفرد  نصيب  في  ارتفاع  إلى  الثانية 
االقتصادي  النمو  معدل  وسطي  لتجاوز  نظرا  اإلجمالي 
ملعدل النمو السكاني خالل نفس الفترة، من )57.8 ألف 
ترتب على  وقد  عام 2010.  ليرة(  ألف  إلى )69.7  ليرة( 
ذلك أن وسطي معدل منو نصيب الفرد من الناجت قد بلغ 
وعام 2010،  عام 2006  بني  ما  الفترة  خالل   )% 3.4(
بينما لم يتجاوز )1.1 %( في الفترة ما بني عام 2000 
و 2005. هذا علما أنه في الفترتني بقي وسطي معدل 
منو نصيب الفرد من الناجت أقل من معدل نصيب الفرد في 

عدد من بلدان املنطقة مبا في ذلك البلدان التي ال متتلك 
مقومات النمو املوجودة في االقتصاد السوري. ومن بني ما 
يشير له ذلك نقص مواكبة محاولتي اإلصالح للتطورات 

الهيكلية املتسارعة على صعيد االقتصاد العاملي.2

ت( املالية العامة 

املالية العامة بني تراجع إيرادات الدولة، وعدم فعالية   
اخليارات الضريبية املعتمدة  

العامة  املالية  شابت  األلفية،  األول من  العقد  خالل 
وعدم  الدولة  إيرادات  تراجع  أبرزها  قصور  أوجه  عدة 
لقد  الضريبي.  التحصيل  بكفاءة  االرتفاع  على  القدرة 
فأوال،  صعيد.  من  أكثر  على  الدولة  إيرادات  تراجعت 
تراجعت اإليرادات النفطية لعدة أسباب أبرزها االنخفاض 
في  العاملي.  السوق  في  النفط  ألسعار  واحلاد  السريع 
الضريبية  اإليرادات  في  للزيادة  يتسن  لم  نفسه،  الوقت 
على  املتزايدة  التمويلية  الفجوة  تغطية  النفطية  غير 
اإلنفاق  كضريبة  جديدة  ضرائب  استحداث  من  الرغم 
في  النسبي  التحسن  من  الرغم  وعلى  االستهالكي 
اإلدارة الضريبية مع استمرار وجود ثغرات كبيرة للتهرب 
والتجنب الضريبي، إضافة إلى اإلعفاءات الضريبية التي 
الدولة من  إيراد  تراجع  كما  االستثمار.  استحدثت جلذب 
احلقيقية احملصلة من مؤسسات  واألرباح  الدخل  ضرائب 
أدائه  تراجع  بسبب  االقتصادي  العام  القطاع  وشركات 
الدخل  ضرائب  حصيلة  ترق  ولم  منها.  العديد  وتعثر 
إلى  اخلاص  القطاع  على  املفروضة  احلقيقية  واألرباح 
في  اخلاص  القطاع  مساهمة  حلجم  املتزايد  املستوى 
الناجت(  أرباع  يزيد عن ثالثة  )إلى ما  الناجت احمللي اإلجمالي 
إال بنسبة متواضعة جدا رغم تقدمي حوافز عدة لتسديد 
من  العام  اإلنفاق  انخفض  وقد  هذا،  املتأخرة.  الضرائب 
حوالي 30 % من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2001 إلى 
25 % عام 2010 مترافقا مع ضعف كفاءة وتخصيص 
املوارد، ومن ثم فقد تفاقم الهدر وعجز املوازنة. وقد مثل 
اإلنفاق اجلاري تقريبا ثلثي املوازنة وتركز في املرتبة األولى 
بالرواتب واألجور لتشكل 63 % وسطيا من اإلنفاق اجلاري 
على الرغم  خالل الفترة ما بني عام 2000 وعام 2010 
بالنسبة  أما  باإلنتاج.  ارتباطها  وعدم  األجور  تدني  من 
تدريجيا  انخفضت  فقد  احلكومة  من  املقدمة  لإلعانات 
النفقات في عام 2000  من إجمالي  من حوالي 20 % 
إلعادة  وذلك ضمن خطة  عام 2010  في   % 10.3 إلى 
ويستثنى  النفطية.  املوارد  تراجع  الدعم في ظل  ترشيد 
من ذلك عام 2009 حيث قفزت نسبة اإلعانات املقدمة 
العامة  النفقات  إجمالي  من   14.5 إلى  احلكومة  من 
األساسية.  السلع  من  املستوردات  كلفة  ارتفاع  بسبب 
وقد عملت السياسة املالية على التخفيف من حدة آثار 
األزمة االقتصادية العاملية في عام 2009 على االقتصاد 
السوري عبر تبني سياسة مالية توسعية حيث ارتفعت 

2 هذا، وتشير تقديرات استمرار نتائج إصالحات الفترة الثانية في حالة عدم 
ارتفاعا  سيرتفع  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الفرد  نصيب  أن  إلى  النزاع  اندالع 
منو  ومبعدل  سورية(  ليرة  ألف   95.4( حدود  إلى   2015 عام  ليصل  متدرجا 

وسطي متوقع خالل الفترة )2011-2015( بحوالي )4.8 %(.
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بذلك  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  العامة  النفقات  نسبة 
عبر  في عام 2008  مقارنة 22.6 %  إلى 26 %  العام 
والتي كان جزء  األجور  وزيادة  العام  االستثمار  في  الزيادة 
وجتدر اإلشارة  منها مبثابة تعويض دعم أسعار احملروقات. 
إلى أن فاتورة الدعم بلغت أوجها في عام 2008 بحوالي 
مليار دوالر ثم  مليار ليرة سورية أي ما يقارب 8.5   400
انخفضت في عام 2009–2010 إلى حوالي 3.4 مليار 
احملروقات.  سعر  دعم  عن  بالتخلي  البدء  نتيجة  دوالر 
نتيجة لذلك، حافظت املوازنة العامة على عجز متدن ال 
يتجاوز 2 % من الناجت احمللي اإلجمالي عام 2010. كذلك 
مستمر  بتناقص  فهو  النفطي  غير  للعجز  بالنسبة 
بفعل تناقص مساهمة القطاع النفطي باملوازنة والذي 
في  احلكومي،  التمويل  في  األساس  اعتبر حجر  ما  طاملا 
حني تناقصت نسبة إجمالي الدين العام من الناجت احمللي 
 %  23 يقارب  ما  إلى   2000 عام   %  63 من  اإلجمالي 
عام 2010. وال يرجع عجز املوازنة املنخفض خالل الفترة 
املدروسة بالضرورة إلى اإلدارة الكفؤة للموازنة العامة بل 
بعدم تطبيق  انعكس  والذي  العامة  النفقات  تقنني  إلى 
االستراتيجيات والسياسات املوضوعة لتحقيق األهداف 

الكلية في اخلطة العاشرة. 

ث( اإليرادات العامة

النظام  إصالح  محاوالت  بني  العامة  اإليرادات   
الضريبي، واستمرار ضعف منو اإليرادات نتيجة عدم 

كفاية اإلصالحات  

النفطي  لإلنتاج  املستمر  االنخفاض  ظل  في 
وانخفاض العائدات النفطية أصبح االهتمام أكبر بزيادة 
العامة  للموازنة  األخرى كمصدر متويل سيادي  الضرائب 
مثلت  وعام 2005  خالل الفترة بني عام 2000  للدولة. 
للدولة  العامة  الرئيس للموازنة  املورد  النفطية  اإليرادات 
من  الرغم  على  مستمرا  اجتاها  االنخفاض  نحو  واجتهت 
ارتفاع أسعار النفط العاملية وذلك بسبب تراجع اإلنتاج 
من  إذ كان ميثل ما نسبته )45 %(  النفطي في سوريا 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   )% و)12.3  اإليرادات  إجمالي 
عام 2000، بينما تراجع عام 2005 ليمثل )28 %( من 
إجمالي اإليرادات و)7 %( من الناجت احمللي اإلجمالي. كانت 
الضرائب غير النفطية )ضريبة الدخل واألرباح احلقيقية، 
ضريبة املمتلكات، رسوم التجارة اخلارجية وضرائب ورسوم 
إجمالي  من   )%  36( نسبته  ما  متثل  أخرى(  متفرقة 
اإليرادات و)9.8 %( من الناجت احمللي اإلجمالي عام 2000، 
ثم ارتفعت عام 2005 إلى )45 %( من إجمالي اإليرادات 
وحوالي 17 % من الناجت احمللي اإلجمالي. هذا وقد مثلت 
تتكون من فوائض شركات  التي  الضريبية  اإليرادات غير 
القطاع العام ما عدا فوائض الشركات النفطية التي مت 
احتسابها من ضمن اإليرادات املتعلقة بالنفطما نسبته 
من   % و18  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إجمالي  من   %  5
إجمالي اإليرادات لعام 2000، ثم ارتفعت إلى ما نسبته 
)6.3 %( من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي وحوالي )27 
%( من إجمالي اإليرادات عام 2005. وفي الواقع أن هذه 

النسب املنخفضة تدل على دالالت سلبية لوضع القطاع 
العام  القطاع  فيه  هيمن  نهج  ظل  في  اإلنتاجي  العام 

على معظم مكامن اإلنتاج.

الشكل رقم )4(

تطور التركيب الهيكلي لإليرادات

املصدر: وزارة املالية

عامي  بني  الفترة  خالل  كليا  تغيرا  الصورة  تغيرت 
النفطية  اإليرادات  انخفضت  فقد   .)2010-2006(
الناجت  من  و)9.5 %(  اإليرادات  إجمالي  من   )% 45( من 
عامي  بني  الفترة  في  سنوي  كوسطي  اإلجمالي  احمللي 
)2000-2005( إلى )26 %( من إجمالي اإليرادات و)5.5 
كوسطي سنوي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إجمالي  من   )%
للفترة )2006-2010(. وقد حصل ذلك نتيجة لعاملني 
عائدات  انخفاض  في  األول  العامل  يتمثل  أساسيني. 
النفط. أما العامل الثاني فهو ناجم عن االرتفاع الكبير 
في  اإلجمالي.  احمللي  والناجت  العامة  اإليرادات  من  في كل 
الضريبية  اإليرادات  في مساهمة  االنخفاض  هذا  مقابل 
ارتفعت  والتنمية  العام  اإلنفاق  متويل  في  النفطية 
ارتفاعاً  النفطية  غير  الضريبية  اإليرادات  مساهمة 
واضحاً. فبعد أن مثلت )38 %( من اإليرادات اإلجمالية 
سنوي  كوسطي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   )% و)10 
إلى  ارتفعت   )2005-2000( عامي  بني  الفترة  خالل 
)47 %( من إجمالي اإليرادات و)9.7 %( من الناجت احمللي 
اإلجمالي كوسطي سنوي للفترة )2006-2010(. هذا، 
احلقيقية  واألرباح  الدخل  ضرائب  حصة  تناقصت  وقد 
عام   )%  8( من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  كنسبة 
2000 إلى )3 %( عام 2010. أما كنسبة من اإليرادات 
مقارنة  عام 2000  فقد مثلت حوالي )31 %(  العامة، 
اإليرادات  انخفاض  وذلك بسبب  عام 2010   )% 14( بـ 
ضرائب  خصوصاً  الناجت  من  كنسبة  بالنفط  املتعلقة 
الشركة السورية للنفط وتراجع أداء العديد من شركات 
معظمها.  وتعثر  االقتصادي  العام  القطاع  ومؤسسات 
والدخل  احلقيقية  األرباح  ضريبة  حصة  بلغت  وقد  هذا 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  اخلاص  القطاع  على  املقطوع 
)1 %( عام 2000 وارتفعت ارتفاعا بسيطا عام 2010 
فقد  العامة،  اإليرادات  من  كنسبة  أما   .)%  2( لتصبح 
 )%  9( إلى  وارتفعت  عام 2000   )%  5( حوالي  مثلت 
عام 2010. لكن تبقى هذه الزيادة متواضعة جداً مقارنة 
احمللي  الناجت  تكوين  اخلاص في  القطاع  بحجم مساهمة 
أساسيا  تأثرا  متأثرة   ،)%  65( عن  تزيد  والتي  اإلجمالي 

غير  اخلاص  للقطاع  واسع  وانتشار  الضريبي  بالتسرب 
مثلت  املالي.  والتخمني  الرقابة  أجهزة  وفساد  املنظم 
عام 2000  بسيطة  نسبة  االستهالكي  اإلنفاق  ضريبة 
تقدر بـ 1 % من إجمالي اإليرادات و0.1 % من الناجت احمللي 
من  و 0.15 %   % 7 إلى  عام 2010  لترتفع  اإلجمالي 
إجمالي اإليرادات والناجت احمللي اإلجمالي على التوالي. وقد 
ثابتة  اخلارجية  التجارة  ورسوم  اجلمركية  اإليرادات  بقيت 
عند حدود 6 % كنسبة من إجمالي اإليرادات. أما كنسبة 
من الناجت احمللي اإلجمالي، فقد تناقصت من 1.6 % عام 
الضريبية  اإليرادات  أما  عام 2010.   % 1.5 إلى   2000
األخرى )رسوم سيارات، طابع، تبغ، كحول( فقد مثلت عام 
وحوالي  اإليرادات،  إجمالي  من  ما نسبته 11 %   2000
3 % من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي بينما مثلت عام 
2010 حوالي 13 % و 3.2 % من إجمالي اإليرادات والناجت 
احمللي اإلجمالي على التوالي. على مستوى آخر، ارتفعت 
اإليرادات غير الضريبية كنسبة من إجمالي اإليرادات من 
)17 %( كوسطي سنوي خالل الفترة )2005-2000( 
إلى )27 %( خالل الفترة )2006-2010(. وقد جنم هذا 
اإلنتاجية،  القطاعات  إيرادات  االرتفاع عن صعود معظم 
فيما مثلت إيرادات قطاع النقل واالتصاالت كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي حوالي 0.9 % عام 2000 متزايدة 
إلى 1.8 % عام 2010، يليه قطاع اخلدمات العامة حيث 
إلى 1.1 %  عام 2000  اإليرادات من 0.25 %  ارتفعت 
عام 2010، ثم قطاع املال والتأمني إذ ارتفعت من 1.5% 
عام 2000 إلى 2.3 % عام 2010 ويليه قطاع الصناعة 
عام 2000  االستخراجية فقد منت نسبته من 0.5 % 
إلى 0.65 % من الناجت احمللي اإلجمالي عام 2010. ولقد 
انخفضت حصة قطاع الصناعة التحويلية من حوالي 1 
% عام 2000 إلى 0.8 % عام 2010، وقطاع التجارة من 
وقد أتى هذا االنخفاض بسبب  إلى 0.12 %.   % 0.20
الصناعي  العام  القطاع  قدرة  وعدم  االقتصادي  االنفتاح 
إصالح  في  التأخر  ظل  في  االنفتاح  هذا  مواكبة  على 
أخذ  الذي  احلاصل  واإلداري  واالقتصادي  التقني  الترهل 
يتفشى في هذه املؤسسات وهو ما زاد التكلفة واخلسائر 
والعجز والذي بدوره ميثل السبب الرئيس لزيادة الهدر الذي 
حصل في اإلنفاق العام. ولم تفلح اجلهود املتواصلة حلل 
تلك املعضلة، وإن كانت اخلطة اخلامسة قد حاولت نقل 
إنتاجياً  املباشرة  احلكومية  اإلدارة  من  الصناعي  القطاع 
على  الشركات  من  واحلصول  الشركات  إدارة  إلى  وماليا 

صافي األرباح إلى جانب الضرائب على الدخل واألرباح. 

وعلى الرغم من صدور وتعديل العديد من التشريعات 
انخفاض  من  احلاصلة  اإليرادات  فجوة  أن  إال  الضريبية 
تلك  أهم  كان  املعاجلة.  خارج  ظلت  النفطية  املوارد 
القوانني القانون 24 للضرائب املوحدة على الدخل الذي 
اعتمد على تنمية املوارد بالتوسع األفقي وليس بالزيادة 
الضريبي  لالستعالم   25 القانون  صدر  كما  الضريبية. 
إلى عدد من  باإلضافة  هذا  الضريبي.  التهرب  ومكافحة 
بإلغاء  املتعلق   56 املرسوم  أهمها  واملراسيم  القوانني 
واملرسوم  االغتراب  لرسم   60 واملرسوم  التركات،  ضريبة 

لعام   68 واملرسوم  اجلمركية،  الرسوم  لتعديل   319
2004 إلحداث هيئة للرقابة على التأمني. إن حصول هذه 
الضريبية  اإلدارة  في  الضعف  على  بوضوح  يدل  الفجوة 
املنظم  غير  القطاع  اتساع  الضريبي  والتجنب  والتهرب 
ونقص في الكوادر املطلوبة املؤهلة في مجال التحصيل 

الضريبي إلى جانب ضعف كبير في املساءلة واحملاسبة.

دور هام في ضعف  العام  القطاع  إصالح  لتأخر  كان 
منو اإليرادات بصورة عامة. ذلك أن الشركات العامة كانت 
التي  السيئة  اإلدارة  نتيجة طريقة  تعاني خسائر كبيرة 
ال تعتمد الكفاءة، وال تتضمن محاسبة للقائمني عليها 
إلى  احملولة  اإليرادات  حجم  من  يقلل  مما  النتائج،  على 
ويصعب عملية استقطاب االستثمار  اخلزينة من جهة، 
هذه  من  العديد  تعثرت  وقد  املؤسسات.  هذه  إلى  العام 
فيما  أخرى  عامة  شركات  لصالح  بديون  املؤسسات 
عادت  ُحلت  كلما  والتي  املالية  بالتشابكات  يسمى 

لتتراكم من جديد. 

اإلعفاءات  نظام  أن  اتضح  فقد  تقدم،  ما  بجانب 
خذ  لالقتصاد.  التنموية  األهداف  يخدم  ال  الضريبية 
لذلك مثال الربط املباشر بني اإلعفاء الضريبي والتشغيل 
الضريبية عبئا على  اإلعفاءات  لقد أصبحت كثرة  مثال. 
االقتصاد في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكون محفزا 
فضل املستثمرون  اخملتلفة،  األعمال  بيئة  تقارير  وفي  له. 
وحتسني  والكهرباء  كالوقود  اإلنتاج  مدخالت  تأمني 
شروط االستيراد والتصدير على اإلعفاءات الضريبة التي 
االقتصاد.  لتنشيط  األهم  املدخل  احلكومة  فيها  وجدت 
كل  تفلح  فلم  السفن.  تشتهي  مبا  جتر  لم  الرياح  لكن 
وهو  فرصه.  وزيادة  االستثمار  بجلب  الضريبة  اإلعفاءات 
أقرتها  التي  ما حصل مثال في حالة اإلعفاءات الضريبة 
احلكومة بالنسبة للمنطقة الشرقية. ولم تعالج املوارد 
أكثر  مصادر  على  أساسا  التركيز  خالل  من  الضريبية 
عدالة كمصادر الدخل والثروة ورأس املال وحتسني كفاءة 
اإلدارة الضريبية واالستعالم الضريبي واجلباية والتحصيل 
الضريبي. كما لم تعالج مشكلة العجز التمويني وعجز 
ملستحقيه  الدعم  هذا  وتوجيه  النفطية  املشتقات 
ليطال الفئات األكثر فقراً واألكثر حاجة له. وعلى الرغم 
من اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها احلكومة من خالل رفع 
الدعم عم املشتقات النفطية والكهرباء واملاء، لم تفلح 
تلك اإلجراءات في حتقيق ما هو مراد منها نتيجة اإلخفاق 
التنموية  السياسات  تأخر  ونتيجة  تطبيقها،  في  الذريع 
وصندوق  الزراعة  دعم  صناديق  عمل  كتأخر  املرافقة 

املعونة االجتماعية وصندوق دعم الصناعة وهكذا. 

ج( اإلنفاق العام 

اإلنفاق العام بني تقليص البعد عن النقطة املعبرة   
االلتزام  عدم  وبني  جهة،  من  املتوازن  اإلنفاق  عن 
مبعايير األجور ومعايير التحويالت للشركات العامة، 

وتراجع اإلنفاق التنموي من جهة. 

السابق  العقد  خالل  املالي  اإلنفاق  سياسات  أن  مع 

يف ظل 

االنخفا�س 

امل�ستمر لالإنتاج 
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العائدات 
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عن النقطة 

املعربة عن 

االإنفاق املتوازن، 

اإال اأنها قد 

�سابتها اأوجه 

ق�سور كان من 

بينها، مثال، عدم 

االلتزام مبعايري 

االأجور ومعايري 

التحويالت 

لل�رسكات 

العامة، كما 

اأنها متخ�ست 

عن تراجع 

غري مربر يف 

معدل االإنفاق 

التنموي. 
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عن  املعبرة  النقطة  عن  البعد  قلصت  قد  النزاع  على 
أوجه قصور كان من  أنها قد شابتها  إال  املتوازن،  اإلنفاق 
بينها، مثال، عدم االلتزام مبعايير األجور ومعايير التحويالت 
للشركات العامة، كما أنها متخضت عن تراجع غير مبرر 
في معدل اإلنفاق التنموي. لقد مثل اإلنفاق العام بشقيه 
اجلاري واالستثماري ما نسبته )30.2 %( من الناجت احمللي 
اإلجمالي كوسطي سنوي خالل الفترة )2005-2000( 
كوسطي سنوي  إلى 25.5%  النسبة  هذه  وانخفضت 
االنخفاض  هذا  جنم  وقد   .)2010-2006( الفترة  خالل 
اإلنفاق  في  اخلاص  القطاع  مشاركة  ارتفاع  عن  أساسا 
التنموي من جهة، ومنو الناجت احمللي اإلجمالي بنسب أكبر 
من نسب منو اإلنفاق العام كدليل على حتسن نسبي في 
وانخفض  كفاءة استخدام املوارد املالية من جهة أخرى. 
الوسطي السنوي لإلنفاق العام اجلاري من اجمالي االنفاق 
خالل الفترة )2000-2005( من )66.1 %( إلى )65.6 
اإلنفاق  تركز  بينما   ،)2010-2006( الفترة  خالل   )%

اجلاري في البنود التالية:

مثلت الرواتب واألجور النسبة األكبر حوالي )35 %( 
اجلاري كوسطي  اإلنفاق  من  و)54 %(  العام  اإلنفاق  من 
سنوي خالل الفترة االصالحية االولى، لترتفع هذه النسبة 
عام 2010 إلى )43 %( من اإلنفاق العام و)64 %( من 
اإلنفاق اجلاري خالل الفترة الثانية )2006-2010( نتيجة 
لتزايد عدد العاملني بالدولة املترافقة مع الزيادات الناجتة 
السنوية  والتعيينات  للعاملني،  السنوية  الترفيعات  عن 
الرواتب  زيادات  ومراسيم  األجل  قصيرة  عقود  خالل  من 
واألجور للعاملني في الدولة. وجدير بالتنويه هنا أنه على 
الرغم من ارتفاع نصيب الرواتب واألجور فإن سلم األجور 
وال  ضعيفا  يزال  ال  العام  القطاع  في  الدخل  ومتوسط 
مؤسساتية  تقييم  معايير  يعتمد  وال  باإلنتاجية  يرتبط 
التطور  تعكس  شفافة  مبؤشرات  مرتبطة  دولية 
والعدالة  الفرص  تكافؤ  وتعكس مبدأ  للعاملني  املرحلي 

االجتماعية. 

الشكل رقم )5(

التركيب الهيكلي لإلنفاق اجلاري

وزارة  بيانات  الى  باالستناد  الباحثني  حسابات  املصدر: 
املالية

وتأتي النفقات التحويلية في املرتبة الثانية من حيث 
احلصة النسبية إذ بلغت ما نسبته )18 %( من إجمالي 
اإلنفاق العام وحوالي )27.6 %( من إجمالي اإلنفاق اجلاري 

كوسطي سنوي للفترة )2000-2005(، بينما تناقصت 
وحوالي  العام  اإلنفاق  من   )%  10.4( إلى  النسبة  هذه 
)16.5 %( من اإلنفاق اجلاري للفترة )2006-2010(، إذ 
تُظهر احلصة النسبية لهذا اإلنفاق اجتاها عاما متناقصا 
بينما زادت كقيمة مطلقة من )60.5( مليار ليرة سورية 
عام 2000 إلى )71.7( مليار عام 2010. متثل التحويالت 
التحويلية  النفقات  األكبر في  العامة احلصة  للشركات 
مبعدل )33 %( كوسطي للفترة )2000-2010(، ويأتي 
بعدها صندوق تثبيت األسعار مبعدل )30 %(، ثم نفقات 
كوسطي  التقاعد والضمان االجتماعي مبعدل )27 %( 
بالنسبة  التحويالت  أن  مع مالحظة  هذا  الفترة.  لنفس 
ظلت  اإلنتاجية  الشركات  وباألخص  العامة  للشركات 
مبنأى عن التقييم املالي الربحي، إذ بقيت وزارة املالية حتول 
موازنات سنوية إلى تلك الشركات على الرغم من كونها 
 200 بنحو  اخلاسرة  الشركات  عدد  قدر  وقد  خاسرة. 
شركة عامة حكومية. وظل العاملون في تلك الشركات 
يحصلون على نفس املزايا واملكافآت التي يحصل عليها 
نظرائهم في الشركات الرابحة. هذا مع مالحظة أن تطور 
متواضعا  كان  الدين  فوائد  ومدفوعات  اإلدارية  النفقات 
باملقارنة ببنود اإلنفاق األخرى إذ مثل كٌل منهما  ما نسبته 
2005-( الفترة  كوسطي  اجلاري  اإلنفاق  من   )%  8.6(
2000( وانخفض وسطي نسبتها من االنفاق اجلاري الى 
)7.2 %( خالل الفترة )2006-2010(. أما نسبة اإلنفاق 
التنموي )استثماري جاري( فقد ارتفعت ارتفاعا طفيفا. 
فبعد أن مثل اإلنفاق التنموي حوالي )34 %( من اجمالي 
 )2005-2000( الفترة  خالل  سنوي  كوسطي  اإلنفاق 
 .)2010-2006( الفترة  خالل   )%  34.4( الى  ارتفع 
وعلى الرغم من أن خطط التنمية توخت أن ميثل اإلنفاق 
االستثماري ما نسبته )14 %( من الناجت مع ضرورة رفع 
االستثمارية  للمشاريع  أولوية  وإيالء  االستثمار  كفاءة 
دراسات  على  واملبنية  املستدامة  التنمية  حتقق  التي 
املالية  بيانات  ان  إال  وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  جدوى 
االستثماري  االنفاق  نسبة  انخفاض  الى  تشير  العامة 
الفترة  كوسطي سنوي خالل   )% 10.3( الناجت من  من 
االصالحية االولى الى )8.8 %( خالل الفترة الثانية على 
الرغم من تزايده بالقيمة املطلقة من )69.6( مليار ليرة 
سورية عام 2000 إلى )243( مليار عام 2010 باألسعار 
اخلطة  حول  كبيرا  تساؤال  التغير  هذا  وميثل  اجلارية. 
التي جاءت من  العاشرة  أي اخلطة اخلمسية  اإلصالحية، 
أجل إحداث التحول االقتصادي الكبير والشامل. فتراجع 
قد يفسر  التنموي ميثل عالمة استفهام كبيرة.  اإلنفاق 
األمر باعتالء القطاع اخلاص ملنصة اإلنفاق التنموي. لكن 
االستثمارات  من  مبزيد  مرهون  اخلاص  للقطاع  الدور  هذا 
احلكومية الضخمة إليجاد البيئة احملفزة للقطاع اخلاص 
لقد  احلقيقي.  االقتصادي  النشاط  زيادة  يعمل على  كي 
حظيت اخلدمات االجتماعية بالنسبة األكبر من اإلنفاق 
اإلنفاق  إجمالي  من  حصته  وسطي  بلغ  إذ  االستثماري 
 36( حوالي   )2005-2001( الفترة  خالل  االستثماري 
%(، بينما بلغ خالل الفترة )2006-2010( حوالي )37 
%(، متزايدة بالقيمة املطلقة من )25( مليار ليرة سورية 

هذا  جنم  وقد   .2010 عام  مليار   )91( إلى   2000 عام 
االرتفاع عن ضغوط النمو السكاني املرتفع على اخلدمات 
العامة والتحسن النسبي في نوعية وهيكلية اخلدمات 
في  والتوسع  باألساس  اخلدمة  تكلفة  وارتفاع  العامة، 
جتمعات  وباجتاه  الطرفية  املناطق  باجتاه  اخلدمات  تلك 
سكانية غير مراكز مدن احملافظات. تال ذلك قطاع املرافق 
االجتماعي  اجلانبني  يطال  مزدوجا  دورا  تؤدي  التي  العامة 
واالقتصادي، بحصة من إجمالي اإلنفاق االستثماري تصل 
و)22   )2005-2001( للفترة  كوسطي   )%  20( إلى 
متزايدة  وبقيمة   )2010-2006( الفترة  كوسطي   )%
مليار  إلى )59(  مليار ليرة سورية عام 2000  من )20( 
التحويلية  الصناعة  قطاع  يحظ  ولم  هذا،  عام 2010. 
الطموح  مع  املتناسب  الكافي  االستثماري  باالهتمام 
تنشيط  إلى  املستند  الوطنية  اخلطط  منت  في  النظري 
القطاع كقاطرة للنمو االقتصادي. فقد انخفضت نسب 
اإلنفاق االستثماري وظل القطاع العام الصناعي املترهل 
بني جتاذبات تيارات اإلصالح واحملافظة في ظل انتشار كبير 
واحملاسبة  املسائلة  معايير  ضعف  رافقه  الذي  للفساد 
املتعاقبة  احلكومات  أن  هنا  باملالحظة  وجدير  والرقابة. 
قد فضلت مراكمة االحتياطات من القطع األجنبي في 
البنك املركزي إلى أن وصل إلى 29 شهرا من املستوردات، 
يحقق  الذي  التنموي  اإلنفاق  في  التوسع  حساب  على 

التشغيل.3 

ح( عجز املوازنة

السياسة املالية بني التمكن من خفض عجز املوازنة   
اإليرادات  وزيادة  اإلنفاق  وترشيد  الرواتب  زيادة  ومن 
الزيادة  استدامة  عدم  وبني  االعتمادات،  وتوفير 
العتمادها على إيرادات غير مستدامة، ولتواضع أداء 

املؤسسات املالية.   

على الرغم من أن السياسات املالية العامة قد متكنت 
من خفض عجز املوازنة ومن زيادة الرواتب وترشيد اإلنفاق 
اإلداري وزيادة اإليرادات احمللية وتوفير االعتمادات للمشاريع 
مستدامة  تكن  لم  الزيادة  تلك  أن  إال  االستثمارية، 
النفطية  اإليرادات  الغالب على  اعتمادها في  أمد  لطول 
وارتفاع  اإليرادات  مصادر  تنويع  ينتجها  ولم  املتناقصة، 
كفاءة أداء املؤسسات املالية كتوسيع املطارح الضريبية 
عام  بني  ما  ومنصفة.  عادلة  جبائيه  سياسات  واعتماد 
املوازنة  عجز  سنوي  وسطي  بلغ   2005 وعام   2000
)-2.8 %( من الناجت احمللي اإلجمالي. وقد ارتفع هذا العجز 
خالل الفترة ما بني عام 2006 وعام 2010 إلى وسطي 
سنوي )-10.6 %(، وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة، 
سياسات  ظل  في  ومضبوطة  مقبولة  تزال  ما  أنها  إال 
االنفتاح والتحرير االقتصادي ونهج اإلنفاق التوسعي. هذا 
عملية  ظل  في  املطلوب  املستوى  إلى  يرَق  لم  أنه  علماً 
التجاذب بني االنفتاح املدروس والتحرير الكامل الذي ارتآه 

3  رأى بعض اخلبراء أنه كان يكفي أن تساوي تلك االحتياطات 12 شهرا على 
التشغيل  حتقق  استراتيجية  تنموية  مشاريع  في  يزيد  ما  واستثمار  األكثر 
األمثل وتفضي إلى فرص تنموية أكثر اتساقا مع ما طرحته اخلطة العاشرة 

من إصالحات هيكلية.

االستمرار  تقديرات  وتشير  االقتصاديون.  اخلبراء  بعض 
وخاصة اإلصالحات  العام 2006  بدون إصالحات ما بعد 
الضريبية وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام إلى أن عجز 
سنويا  عجز  كوسطي   )%  4.9-( سيمثل  كان  املوازنة 
خالل الفترة بني عام 2006 وعام 2010، وكان سيرتفع 
خالل الفترة بني عام 2011 وعام 2015 إلى )-9.4 %(، 
هذا  أن  إلى  اإلصالحات  استمرار  تقديرات  تشير  بينما 
 2.6-( إلى  نفسها  الفترة  كان سينخفض خالل  العجز 
خالل  سنوي  كوسطي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   )%
الفترة بني عام 2011 وعام 2015. على أن عجز املوازنة 
الذي بقي في احلدود الدنيا ال ميثل مؤشرا على حتسن في 
تردد  ينم عن  بل  االقتصادية،  والتنظيمية  اإلدارية  البيئة 
التنموي.  التوسع  عن  السابقة  الفترة  خالل  احلكومة 
لوجدنا  العاشرة  اخلطة  في  املدرجة  البرامج  راجعنا  ولو 
أن عددا كبيرا من تلك البرامج بقي دون تنفيذ، بينما لم 
ومن أمثلة ذلك  الوقت املناسب.  البعض اآلخر في  ينفذ 
املشافي التي تتضمن 200 سرير التي بنيت في معظم 
مستلزمات  تستكمل  لم  والتي  السورية،  احملافظات 
اخلدمات  تقدمي  في  أدوارها  ملباشرة  بها  اخلاصة  العمل 
التسع  احلكومية  اجلامعات  إلى  باإلضافة  هذا  الصحية. 
عن  سوى  يعلن  لم  التي  ااالخرى  احملافظات  في  املقررة 
واحدة منها هي جامعة الفرات. ومن األمثلة أيضا سكك 
احلديد السريعة، ومشروعات النقل )جنوب شمال وشرق 
غرب، ومترو االنفاق في دمشق(، ومشروعات الري الكبرى 
ابو  ومشروعات  دجلة،  ري  مشروع   ( السورية  اجلزيرة  في 
خشب وابو جروان على الفرات(، وغيرها من البرامج التي 
كانت بحاجة إلى االقتراض والتوسع دون النظر إلى عجز 

املوازنة املنخفض.

الشكل رقم )6(
تطور عجز املوازنة العامة للدولة

وزارة  بيانات  الى  باالستناد  الباحثني  حسابات  املصدر: 
املالية. واجملموعة اإلحصائية.

خ( الدين العام

سياسات  قصور  وبني  االنخفاض  بني  العام  الدين   
سداد ديون القطاع العام  

العام  الدين  إجمالي  نسبة  تناقص  من  الرغم  على 
إلى   2000 عام   )%  63( من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من 
عام 2010،  ومن ثم إلى )23 %(  عام 2006   )% 36(
بالقصور.  احمللي  الدين  سداد  سياسات  اتسمت  فقد 

على الرغم 
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مديونية  ذات  كدولة  صنفت  سوريا  أن  باملالحظة  جديرٌ 
الداخلي  االقتراض  لزيادة  فرصة  أتاح  مما  منخفضة 
وتوسيع  التحتية  البنية  مشاريع  متويل  في  واخلارجي 
القاعدة االستثمارية. كما تراجعت نسبة الدين اخلارجي 
إلى الناجت احمللي اإلجمالي من حوالي )10 %( عام 2006 
الستدامة  هام  كمؤشر   2010 عام   )%  7( حوالي  إلى 
املالية العامة التي مفادها قدرة احلكومة على االستمرار 
بسياسات االنفاق واإليرادات على املدى الطويل دون تهديد 
مالءة احلكومة أو عجزها عن الوفاء ببعض من التزاماتها 
نفقات.  من  به  تعهدت  ما  تنفيذ  عن  عجزها   أو  املالية 
لكن ال يؤخذ من ذلك توافر معايير الشفافية واإلفصاح 
على  الضريبية.  الفوائد  وحساب  األرباح  جني  ومعايير 
الضفة األخرى، جند أن سياسات سداد الدين قد شابتها 

أوجه قصور.

للتأمينات  العامة  للمؤسسات  تراكمت  فمثال، 
االجتماعية ديون مستحقة على عدد من شركات القطاع 
الليرات، وهي ديون تراكمت عبر  العام تصل إلى مليارات 
العام بإجراء  أن تقوم شركات القطاع  فترات طويلة دون 
الضريبية  والفوائد  الغرامات  ولدفع  للسداد  جدولة 
النزاعات  من  النوع  هذا  يسوى  ما  وغالبا  بها.  املتصلة 
بقرارات من مجلس الوزراء واللجنة االقتصادية مما يفوت 
على املنتفعني من املؤسسة العامة للتأمني مبالغ مالية 
مستحقة. هذا فضال عن تراكم ديون للشركات العامة 
ليرة  تريليون   2 على  قيمتها  زادت  البعض  بعضها  بني 
وشركة  للكهرباء  العامة  )الشركة  الثابتة  باألسعار 
محروقات وشركة األسمدة، وديون للمصارف العامة على 

مؤسسات االعالف واملطاحن ... إلخ(.

د( السياسة النقدية

على  احلفاظ  في  النجاح  بني  النقدية  السياسة   
استقرار نسبي لسعر الصرف، وبناء احتياطي نقدي 
العرض  منو  معدل  انخفاض  وبني  جهة،  من  رصني 
األسعار  ارتفاع  دون  احليلولة  في  واإلخفاق  النقدي 

والتضخم

إجماال، ميكن القول باطمئنان أن السياسة النقدية 
في  أفلحت  قد  الثالثة  األلفية  من  األول  العقد  خالل 
احلفاظ على استقرار سعر الصرف واحليلولة دون حصول 
نقدي رصني من جهة،  احتياطي  وبناء  فيه  تقلبات حادة 
في  واإلخفاق  النقدي  العرض  منو  معدل  انخفاض  وبني 

احليلولة دون ارتفاع األسعار والتضخم.

االنفتاح  ظل  في  النقدية  السياسة  سعت  لقد 
تلك  بني  من  كان  عديدة.  أدوات  تفعيل  إلى  االقتصادي 
عام  والتسليف  النقد  مجلس  تفعيل  إعادة  األدوات 
مبا  النقدية  السياسة  إدارة  به مهمة  تناط  الذي   2002
يخدم حتقيق األهداف العامة مثل رفع معدالت التشغيل 
وزيادة معدالت االستثمار األجنبي وتوحيد أسعار الصرف. 
التشريعية  واملراسيم  القوانني  من  العديد  صدر  كما 
والصرافة  التأمني  وشركات  للمصارف  الترخيص  مثل 

املالية.  لألوراق  وهيئة  املالية،  لألوراق  سوق  واستحداث 
في حتديد سعر  املركزي صالحياته  املصرف  استعاد  كما 
إذ  منقوصة  املتخذة  اخلطوات  بقيت  ذلك،  ومع  الصرف. 
ظل مجلس النقد والتسليف واملصرف املركزي يستخدم 
وحتديد  القانوني  االحتياطي  نسبة  مثل  املباشرة  أدواته 
حددت  كما  متقلبا.  استخداما  الصرف  أسعار  أنظمة 
املباشرة  غير  أدواته  استخدام  عن  بعيدا  الفائدة  أسعار 
األكثر  الدور  له  ليكون  املفتوحة  السوق  في  والتدخل 

فاعلية في استقرار النقد وضبط التضخم.

الرئيسية في الفترة  النقدية  وبالنظر إلى املتغيرات 
املتداول  النقد  أن  جند   2010 وعام   2001 عام  بني  ما 
في  الزيادة  تركزت  حيث  ملحوظ  بشكل  زاد  قد   )M0(
قبل  من  التجارية  واملصارف  للحكومة  اإلقراض  زيادة 
القاعدة  من  أساسيا  جزءا  يعد  والذي  املركزي  املصرف 
للمصارف  املبسطة  امليزانية  ووفق  ـــــ  بينما  النقدية. 
اخلارجية  التجارة  أن متويل عمليات  نالحظ  ــــ  التجارية 
كان كبيرا ومن ثم تناقصت نسبة األصول األجنبية في 
مليار دوالر عام 2005  املصارف التجارية من حوالي 12 
اإلقراض  منا  كما  دوالر عام 2010  مليار   7.5 إلى حوالي 
عما كان  أضعاف عام 2010  للقطاع اخلاص بحوالي 8 
تطورت  فقد  اخلصوم  جانب  على  أما   .2001 عام  عليه 
والتوفير  ألجل  الودائع  وخاصة  واضح  بشكل  الودائع 
بينما   %  300 بنسبة  زادت  حيث  األجنبي  وبالقطع 
عادت للتراجع مع بداية النزاع عام 2011. باستثناء عام 
على  املستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  حافظ   ،2008
ما  الفترة  كامل  خالل  واحدة  عشرية  مرتبة  من  معدل 
بني عام 2000 وعام 2010 مع استقرار في سعر صرف 
الليرة. فقد بلغ التضخم السنوي في عام 2001 معدال 
بدأ  ولكنه   %  1 إلى   2002 في  تراجع  ثم   3% قدره 
الصعود تدريجيا حتى وصل إلى ما يقارب 10 % في عام 
2006 مع تسارع االنتعاش االقتصادي بسبب اإلصالحات 
التي بوشر تطبيقها آنذاك على الصعيد املصرفي واملالي 
حتديدا وعلى صعيد التحرير االقتصادي بشكل عام. ولكن 
في عام 2008، قفز معدل التضخم إلى 15.2 % متأثراً 
بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء العاملية والذي تزامن في ذلك 
في  الطاقة  حوامل  دعم  من  كبير  جزء  إلغاء  مع  العام 
إلى  االنخفاض  عاود  الالحقني  العامني  في  لكنه  سوريا. 

مستويات تقل عن 5 % سنويا.

عام  بعد  فيما  العراقيني  الالجئني  تدفق  أسهم  وقد 
نفسه  الوقت  في  لكنه  احمللي  الطلب  في حتفيز   2005
أسهم في ارتفاع األسعار خصوصا فيما يتعلق بالسكن 
واخلدمات العامة، وهو ما مثل ضغطا على املالية العامة. 
وقد ساهم منو نشاط التجارة والسياحة واخلدمات املالية 
عند حوالي  الليرة مستقرا  على سعر صرف  اإلبقاء  في 
50 ليرة مقابل الدوالر األمريكي الواحد. هذا مع مالحظة 
وربطها  األمريكي  بالدوالر  الليرة  ارتباط  أنه قد جرى فك 
 SDR اخلاصة«  السحب  حقوق  »وحدة  عمالت  بسلة 
بهدف حماية قيمتها من تقلبات أسعار الصرف العاملية 

ومبا يتناسب مع واقع ميزان املدفوعات السوري.

الشكل رقم )7(

تطور سعر الصرف مقابل الدوالر األمريكي

على  السياسات،احلرب  لبحوث  السوري  املركز  املصدر: 
التنمية .2014

 2005 وعام   2000 عام  بني  الفترة  شهدت  ولقد 
سياسات انكماشية أدت إلى انخفاض معدل منو العرض 
مع   2005 عام  نهاية  حتى  متدرجا  انخفاضا  النقدي 
عام  ذروتها  بلغت  إيجابية  منو  معدالت  على  حفاظها 

2006 نتيجة حرب متوز لتعود لالرتفاع بعدها.

هذا بينما تقلص انخفاض معدل منو العرض النقدي، 
يؤكد  مما  بأنواعها،  الودائع  انخفاض  مع  ترافق  ما  وهو 
العملة  بودائع  األجنبي  القطع  ودائع  استبدال  عملية 
احمللية وخاصة في فترة األزمات كعام 2006 هذا ما عدا 
النقدي  النظام  خارج  املوجودة  األجنبي  القطع  كمية 
والتي ال حتيط السلطات النقدية بها علما. وعلى الرغم 
من السياسات االنكماشية في اجلانب االستثماري إال أن 
معدل التضخم ارتفع من )1 %( إلى )9.8 %( بني عام 

2000 وعام 2005.

بعد  اتخذت  التي  اإلصالح  من خطوات  الرغم  وعلى 
عام 2006، فإن معدالت التضخم سجلت نسبا مقبولة 
الفترة  تلك  كوسطي سنوي خالل  عند حدود )4.5 %( 
واخلدمي،  السلعي  والعرض  اإلنتاج  الرتفاع نسب  نتيجة 
االستثنائي  التضخم  معدل  عن  النظر  بغض  وذلك 
ألنها  وذلك   ،)%  10( من  والقريب   2008 عام  املسجل 
بعاملني:  فيها  األسعار  تأثرت  استثنائية  سنة  كانت 
خاصة  لألسعار  العاملي  واالرتفاع  اجلفاف،  موجة  تعمق 
بالليرة  الودائع  حققت  ذلك،  عن  فضال  منها.  الغذائية 
ثقة  تنامي  يعكس  مما  كبيرا  منوا  املصرفي  القطاع  في 
املودعني بقدرة املصرف املركزي على احلفاظ على استقرار 
الليرة وعلى جناح السياسة اجلديدة التي اتبعها املصرف 
املركزي جتاه أسعار الفائدة في حتفيز اإليداع بالليرة. فقد 
ارتفع مجموع الودائع مبعدل منو سنوي )10.3 %( خالل 
مقارنة بوسطي  وعام 2010  بني عام 2006  ما  الفترة 
عام  بني  ما  الفترة  خالل   )%  7.6( سنوي  منو  معدل 
2000 وعام 2006. وقد حدثت الزيادات الكبيرة بالودائع 
منها  الصغيرة  األعمال  لتنشيط  نظرا  ليرة  املليون  دون 
واملتوسطة وتنوع النشاط االقتصادي القائم على احلرف 
واألعمال التجارية واملنشآت صغيرة احلجم. وعلى الرغم 
احمللية  بالعملة  اإليداع  علميات  لتحفيز  محاوالت  من 

وبالقطع األجنبي إال أنها لم ترق إلى املستوى املطلوب. 
دوالر  مليار  بالدوالر  اإليداع  جتاوز  عدم  ذلك  عن  نتج  وقد 

خالل هذه الفترة.

ذ( االستثمار 

منظومة االستثمار بني البيروقراطية والفساد   

ـ  كبرى  اختالالت  االستثمار  منظومة  اعترت  لقد 
كالبيروقراطية والفساد ـ حالت دون االستفادة من زيادة 
عن  الناجت  املستثمر  حماس  ارتفاع  ومن  املستثمر  املال 
التمويل  على  املستثمر  حصول  كان  ولقد  اإلصالحات. 
التي شهدت مستويات عالية  املوضوعات  بني  الالزم من 

من الفساد. 

االستثمارات  حجم  تضاعف   ،2000 عام  في 
 )347( إلى  ليرة  مليار   )156( من  للمشاريع  اإلجمالية 
مليار ليرة في عام 2005، وذلك نتيجة إلجراءات تشجيع 
على  الضريبية  الشرائح  تخفيض  حيث  من  االستثمار 
الدخل، ومن حيث السياسات االقتصادية احملفزة للقطاع 
اإلدارية  اإلجراءات  وتبسيط  التنموي،  دوره  ألداء  اخلاص 

إلقامة املشاريع. 

وخالل الفترة ما بني عام 2000 وعام 2006 حتديدا، 
اإلجمالي  لالستثمار  السنوي  النمو  معدل  وسطي  بلغ 
نسبة  جتاوز  عدم  ذلك  على  ترتب  وقد   .%  7.5 حوالي 
 %  21 اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  الفعلية  االستثمار 
موزعة إلى 8.9 % لالستثمار اخلاص و12.1 % لالستثمار 
العام. وقد جعل ذلك حصة االستثمار اخلاص من إجمالي 

االستثمارات ال تتجاوز نسبة 30.4 %.

وخالل الفترة ما بني عام 2006 وعام 2010، ارتفع 
وسطي معدل النمو السنوي لالستثمار إلى )11.2 %( 
مدفوعا بنمو كبير في االستثمار اخلاص بوسطي معدل 
السنوي  النمو  وسطي  بلغ  بينما   ،)%  15( سنوي  منو 
نسبة  انخفضت  وبذلك   .)%  7( اخلاص  لالستثمار 
 19.5( إلى  اجلارية  باألسعار  احمللي  الناجت  من  االستثمار 
نسبة  بانخفاض  مدفوعا  االنخفاض  هذا  كان  وقد   .)%
أن  بعد   )% 8.2( إلى  لتصل  الناجت  من  العام  االستثمار 
سجلت )12.1 %( خالل الفترة ما بني عام 2000 وعام 
القطاع  لصالح  كان  املميز  االرتفاع  أن  ويالحظ   .2005
احمللي  الناجت  من  استثماراته  نسبة  ارتفعت  الذي  اخلاص 
لتبلغ )11.2 %( بعد أن سجلت )8.9 %( خالل الفترة 

ما بني عام 2000 وعام 2005.

مناخ  حتسن  منها  عوامل  عدة  عن  ذلك  نتج  وقد 
توزيع  إعادة  في  الطفيف  التحسن  ومنها  االستثمار. 
األدوار على نحو أكثر توازنا. ومنها ضعف إجراءات إصالح 
2000- عامي  بني  الفترة  وخالل  املترهل.  العام  القطاع 
2005، ساهم القطاع اخلاص في تشكيل الناجت بوسطي 
نسبة سنوي )60.5 %(. وخالل الفترة بني عامي -2006
طفيفا  انخفاضا  املساهمة  نسبة  انخفضت   2010

لتصل إلى )60.2 %(. 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات الف�سل الثاينالف�سل الثاين العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع

اإجماال، ميكن 

القول باطمئنان 

اأن ال�سيا�سة 

النقدية خالل 

العقد االأول من 

االألفية الثالثة 

قد اأفلحت 

يف احلفاظ 

على ا�ستقرار 

�سعر ال�رسف 

واحليلولة دون 

ح�سول تقلبات 

حادة فيه 

وبناء احتياطي 

نقدي ر�سني 

من جهة، 

وبني انخفا�س 
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العر�س النقدي 

واالإخفاق يف 

احليلولة دون 

ارتفاع االأ�سعار 

والت�سخم.

لقد اعرتت 

منظومة 

اال�ستثمار اختالالت 

كربى ـ 

كالبريوقراطية 

والف�ساد ـ حالت 

دون اال�ستفادة 

من زيادة املال 

امل�ستثمر ومن 

ارتفاع حما�س 

امل�ستثمر الناجت 

عن االإ�سالحات. 
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تطور االستثمار كنسبة من الناجت )باألسعار اجلارية(

ارقام  الى  باالستناد  اخملتصني  الباحثني  حسابات  املصدر: 
احلادية  اخلمسية  واخلطة  العاشرة  اخلمسية  اخلطة 
لبحوث  السوري  املركز  واالغتراب،  العنف  وتقرير  عشرة، 

السياسات، 2015.

في الوقت نفسه، جند أن العالقة بني منشآت القطاع 
اخلاص والقطاع املصرفي افتقرت إلى املقومات الضرورية 
القطاع  حصة  كانت  فقد  االستثماري.  املناخ  لتحسني 
اخلاص من إجمالي التسليفات املمنوحة من قبل القطاع 
املصرفي بالليرة والقطع األجنبي أقل من حصة القطاع 
الفترة  خالل  كوسطي   )%  57 مقابل   %  43( العام 
القطاع  مساهمة  أن  من  الرغم  على   )2006-2010(
اخلاص في الناجت احمللي اإلجمالي تفوق مساهمة القطاع 
متويل  تخص  التسليفات  تلك  معظم  أن  كما  العام. 
يكن  لم  اخلاص  القطاع  أن  يعني  وهذا  جتارية.  عمليات 
على  وتوزيعها  الوطنية  املدخرات  استيعاب  على  قادرا 

االستثمارات في القطاعات اإلنتاجية بكفاءة. 

ر( التجارة والتنافسية

تنافسية االقتصاد السوري بني االختالالت الهيكلية   
وبني  جهة  من  االحتكارية  واملمارسات  الكامنة، 

اإلصالح النسبي من جهة أخرى

هيكليٌة،  اختالالٌت  التجارة  منظومة  اعترت  كذلك 
كما أعاقت احلركة فيها ممارساٌت احتكارية، وهو ما حال 
دون االستفادة من متكن عملية اإلصالح من إحداث األثر 
اإليجابي املتمثل في زيادة املال املستثمر وارتفاع مستوى 
األلفية  السوري  االقتصاد  دخل  لقد  املستثمر.  حماس 
التي  الهيكلية  االختالالت  من  بعدد  موسوما  الثالثة 
املدفوعات  ميزان  في  احملقق  الفائض  وراء  تستتر  كانت 
االختالالت  هذه  من  التجاري.  امليزان  خاص  وبشكل 
على  قدرتها  وعدم  واخلدمية،  اإلنتاجية  القاعدة  ضعف 
على  االعتماد  أمد  وطول  واخلارجية،  الداخلية  املنافسة 
وانخفاض  األخرى،  اخلام  واملواد  النفطية  الصادرات 
عاٍل  واستيراد  والنقل(،  )السياحة  اخلدمية  اإليرادات 
وضعف حجم  والتأمني،  واملال  والنقل  السياحة  خلدمات 
الطاقة  قطاع  إلى  وتوجهه  املباشر  األجنبي  االستثمار 
التي  اجلمركية  وغير  اجلمركية  والقيود  والغاز(،  )النفط 
أعاقت حركة التجارة اخلارجية. ومن هذه االختالالت أيضا 

تركز الصادرات في عدد محدود من السلع باإلضافة إلى 
محدودية األسواق اخلارجية، وتزايد املستوردات من السلع 
السلع  من  املستوردات  انعكاس  وعدم  االستهالكية، 
املصنعة.  الصادرات  زيادة  على  والرأسمالية  الوسيطة 
فخالل الفترة بني عام 2000 وعام 2005، منت الصادرات 
بينما   ،)%  16.1( سنوي  منو  معدل  بوسطي  السورية 
منت الواردات بوسطي معدل منو سنوي )27.8 %(. وقد 
في  اخلارجية  التجارة  انتقال  إلى  النمو  هذا  تفاوت  أدى 
سوريا من مرحلة الفائض في امليزان التجاري إلى مرحلة 
فيها  يسجل  سنة  أول   2004 العام  كان  فقد  العجز. 
مبقدار )43 مليار ليرة سورية( بعد  امليزان التجاري عجزاً 
مليار   28 حوالي   2000 عام  في  املوازنة  فائض  كان  أن 
ليرة سورية. لقد كان سبب هذا التغير في التعامل مع 
العالم اخلارجي انخفاض الصادرات النفطية التي اعتمد 
االقتصاد التقليدي عليها اعتمادا أساسيا. وقد أدى هذا 
احمللي  الناجت  من  الصادرات  نسبة  انخفاض  إلى  التغير 
اإلجمالي من )52.8 %( عام 2000 إلى )29.3 %( عام 
خالل  الناجت  إلى  الواردات  نسبة  انخفضت  كما   .2005
نفس الفترة من )46 %( إلى )34.7 %(. وقد ترتب على 
الناجت احمللي اإلجمالي  املوازنة كنسبة من  أن فائض  ذلك 
باألسعار اجلارية )6.8 %( احملقق عام 2000 قد حتول عام 
2005 إلى عجز بلغت نسبته من الناجت اإلجمالي )-5.4

.)%

أوجه  بعض  في  تقدم  إلى  اإلصالحات  أفضت  لقد   
العالقات االقتصادية. فقد حدث تغير إيجابي في هيكلية 
غير  الصادرات  أهمية  زيادة  جوهره  السورية  الصادرات 
 %  14.1 متثل  الصادرات  تلك  كانت  فبينما  النفطية. 
من الناجت احمللي اإلجمالي عام 2005 أصبحت متثل 20.1 
النفطية  الصادرات  حصة  وانخفضت   .2010 عام   %
 2005 عام  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %  14.06 من 
السلع  نسبة  ارتفعت  كما   .2010 عام   %  10.9 إلى 
حصة  تراجع  مقابل  الصادرات  إجمالي  من  النهائية 
املصنعة  اإلجمالية  الصادرات  أن  إال  الوسيطة،  السلع 
هذا،  للغاية.  منخفضة  ظلت  الرأسمالية  السلع  من 
وقد ارتفعت حصة القطاع اخلاص من إجمالي الصادرات 
مقابل تراجع حصة القطاع العام. وفي الوقت عينه، ازداد 
العربية  املنطقة  اقتصاد  في  السوري  االقتصاد  اندماج 
بعد تفعيل اتفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى. 
تساوي  العربية  البلدان  إلى  الصادرات  كانت  أن  فبعد 
16.2 % من إجمالي الصادرات أصبحت في عام 2010 
تساوي 51 %. وحصل ذلك مقابل تراجع نسبة الصادرات 
من  نسبتها  كانت  أن  فبعد  األوروبي.  االحتاد  بلدان  إلى 
إجمالي الصادرات تساوي 44.6 % عام 2005 انخفضت 
إلى 30.8 % عام 2010. باملقابل، جند أن الفترة ما بني 
عام 2006 وعام 2010 قد شهدت إصالحات عدة بهدف 
تعزيز املوقع التجاري وتنافسية االقتصاد السوري. كان من 
اتفاقات جتارية هامة على  إبرام  بني أهم تلك اإلصالحات 
طريق االنفتاح على األسواق اإلقليمية والعاملية كترتيبات 
واتفاق  الكبرى،  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  إقامة 
كما مت  الثنائية،  االتفاقات  وعدد من  تركيا،  الشراكة مع 

التحضير لدخول اتفاق الشراكة السورية األوروبية. وفي 
على  اجلمركية  الرسوم  خفضت  االتفاقات  هذه  سياق 
السعرية(  )غير  اإلدارية  القيود  وأزيلت بعض  املستوردات 
جهود  واجهت  العوائق  من  جملة  لكن  االستيراد.  على 
االحتكارية لبعض  املمارسات  العوائق  من هذه  اإلصالح. 
نشاطات  بعض  على  املهيمنة  العام  القطاع  شركات 
القطاع  في  االحتكارية  واملمارسات  اخلارجية،  التجارة 
اخلاص حيث سيطر بعض التجار والوكالء التجاريني على 
استيراد بعض السلع ذات الطلب املرتفع. هذا فضال عن 
عدم توفر املعلومات الكافية عن األسواق اخلارجية، وندرة 

إتقان أساليب التسويق احلديثة.

الشكل رقم )9(

الصادرات والواردات وعجز امليزان التجاري كنسبة من 
الناجت )اسعار جارية(

ما بني عام 2006  للفترة  اإلحصائية  اجملموعات  املصدر: 
وعام 2011. املكتب املركزي لإلحصاء. 

األساسية  احلقيقة  تُخف  لم  هذه  التطور  مالمح 
فقد  السوري.  االقتصاد  انكشاف  زيادة  مفادها  التي 
للواردات  الصادرات  لتغطية  السنوي  الوسطي  انخفض 
عام 2000  بني  ما  الفترة  احملقق خالل   )% 106.3( من 
سنوي  تغطية  كوسطي   )%  80.5( إلى   2005 وعام 
خالل الفترة ما بني عام 2006 وعام 2010. كما ارتفعت 
من  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  والواردات  الصادرات  نسبة 
)50 %( كوسطي للفترة ما بني عام 2000 وعام 2005 
إلى )%60( كوسطي للفترة 2010-2006. إال أن حتسن 
الواردات ميكن أن يسوغ جزءا من هذا االنكشاف  تركيبة 
الثانية وما  الفترة  كميزة أساسية حلجم االستثمار في 
يستلزمه من معدات ومواد خام. وقد شهدت الفترة بني 
في  فائض  من  تدريجيا  حتوال   2005 وعام   2000 عام 
امليزان التجاري َمثَّل ما نسبته )1.5 %( من الناجت احمللي 
االجمالي في عام 2000 إلى عجز مثَّل نسبة من الناجت 
احمللي في عام 2005 تبلغ )5.4 %(. وقد ارتفعت نسبة 
هذا العجز ارتفاعا كبيرا خالل الفترة بني عام 2006 وعام 
2010 حتى بات ميثل ما نسبته )8.7 %( من الناجت احمللي 

لعام 4.2010 

4  يشير سيناريو استمرار األوضاع دون اندالع النزاع إلى إن العجز كان 
سينخفض تدريجيا ليصل عام 2015 إلى ما نسبته )%5.4( من الناجت 

احمللي اإلجمالي.

ج- العوامل االجتماعية

1-  عوامل عامة 

بنيٌة اجتماعيٌة تتعرض لضغوطات منط حكٍم ميزج  أ( 
بني أنساق أوتوقراطية وشمولية  

البنية  خضعت  قرن،  ربع  على  يربو  ما  طيلة 
أنساق  فيه  امتزجت  حكٍم  منط  لضغوطات  االجتماعية 
الضغط  هذا  جوهر  كان  شمولية.  وأنساق  أوتوقراطية 
السياسي ومنطلقاته  النمط  محاولة جعل مبادئ هذا 
الفعل  لنتاجات  ومعاييرَ  االجتماعية  للحياة  أسسا 
برز  ذلك،  على  وتأسيسا  االجتماعي.  والتفاعل  اإلنساني 
الثقافي  النتاج  صياغات  على  يفرض  أن  غايته  مسعى 
األنساق  هذه  مببادئ  االلتزام  اجملتمع  في  والفني  واألدبي 
والفكرية  النظرية  والشمولية ومبنطلقاته  األوتوقراطية 
وبغاياته املستقبلية. وقد كان يراد من التزام اجملتمع بهذه 
وكان من  املبادئ اإلسهام في استدامة منط احلكم هذا. 
ضوء  في  شيء  كل  قياس  يجري  أن  املسعى  هذا  مراد 
الشمولي.  األوتوقراطي  السياسي  النسق  ذلك  مبادئ 
مقومات  إحالل  مراده  من  كان  بل  فحسب،  هذا  ليس 
احلياة  مقومات  محل  والشمولية  األوتوقراطية  األنساق 
التلقني  إحالل  مثال  لذلك  خذ  الطبيعية.  االجتماعية 
التسطيحي االختزالي و«احلقن الفكري«5محل التنشئة 
التربية  منظومة  في  وإقحامه  الطبيعية  االجتماعية6 
املركزية  السلطة  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس  والتعليم. 
أن تكون هي من ينفرد بتوجيه عمليات تبني  قد سعت 
وبناء  األساس.  في  مجتمعي  طابع  ذات  قيم  منظومات 
على ذلك فقد أصرت السلطة املركزية أن تكون هي من 
وأن تكون  التحديث على اجملتمع،  عملية  َعـٍل  يفرض من 

هي التي تقرر خطوات هذه العملية.

ب( حتديٌث قاصر

التحديث  عملية  سارت  فقد  تقدم،  ما  بجانب 
من  أوسع  بخطواٍت  املركزية  السلطة  مستوى  على 
اخلطوات التي سارت بها عملية التحديث على مستوى 
بني  التواؤم  عدم  من  قدر  نشوء  صاحبه  ما  وهو  اجملتمع، 
وبني  جهة،  من  املوروثة  التعامل  وصيغ  العالقات  أمناط 
أخرى،  جهة  من  احلديثة  التعامل  وصيغ  العالقات  أمناط 
أننا  نوضح  أن  ابتداء  مفيدٌ  مختلفة.  والٍء  صيغ  ونشوء 
العالقات  وأنساق  السوري  االجتماعي  التكوين  نحلل 
للتشكل  نظرية  مناذج  ثالثة  خالل  من  االجتماعية 
واملعولم«.  واحلديث،  التقليدي،  »النموذج  هي  اجملتمعي 
وقلنا هناك أنه يوجد في اجملتمع السوري مزيج من هذه 
األنساق الثالثة ضمن توازن متحرك في الزمن. هذا املزيج 
تفاعل مع الوضع السياسي القائم. ومنذ ما قبل تفكك 
فمرحلة  االنتداب  مبرحلة  ومرورا  العثمانية  السلطنة 
الشام  بالد  في  السياسي  االجتماع  أخذ  االستقالل، 
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ينصاغ ضمن قالب دولة األمة الوطنية. من أسس منوذج 
اتخاذ  سياق  ضمن  املدنية  تََبنِّي  الوطنية7  األمة  دولة 
القومية”  “أحادية  فكرة  وتبني  أمنوذجا،  األوروبية  املدنية 
قوميا  إطارا  السياسي  االجتماع  يتمثل  مبوجبها  التي 
واحدا ويجري تهميش وقمع األطر القومية األخرى. ومن 
نظام  واعتماد  الفردية،  تبني  كذلك  النموذج  هذا  أسس 
باجملتمع،  الوحيدة  احليثية  املواطنة  وجعل  الفردي،  الوالء 
كالقبيلة  الطبيعية  االجتماعية  األبنية  إسهام  وعدم 
ذات  عامة  بأدوار  والطائفة  املمتدة  والعائلة  والعشيرة 
في  وسيطة  بأدوار  اضطالعها  وعدم  سياسية،  طبيعة 
النموذج  هذا  أسس  ومن  والفرد.  السطة  بني  ما  احليز 
اتخاذ القانون الوضعي الوطني مرجعا أعلى فيما يتصل 
بتنظيم العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 
ومن أسسه كذلك التوسع في التصنيع وتقلص االعتماد 
وجود  كذلك  النموذج  هذا  أسس  ومن  الزراعة.  على 
تقوم  للغاية  واسعة  صالحيات  ذات  مركزية”  “سلطة 
بأدوار عامة كثيرة تشمل اإلشراف على عملية التعليم 
وتنفيذها. ومن مكونات هذا النموذج “جهاز رسمي إداري” 
)بيروقراطية( شديد الضخامة يضم شبكة معقدة من 
املؤسسات الرسمية. ويستمد هذا اجلهاز من نظام قيم 
أساسا  “العقالنية”  ــــ  املثالي  الوضع  في  ــــ  يعتمد 
للعالئق القائمة في أجهزة الدولة. ومن أبرز سمات هذا 
الكفاءة  أساس  على  الهرمية  تأسيس  القيمي  النظام 
القانون،  وإعالء  الشخصية،  االعتبارات  ونبذ  اإلدارية، 
اللوائح  على  واالعتماد  اجلمعية،  على  الفردية  وتقدمي 
وغير  محايدة  أنها  املثالي  الوضع  في  يفترض  والتي 
جتليات  وفي  النمطية.  وإعالء  العفوية  ونبذ  شخصية، 
منوذج دولة األمة الوطنية املتأخرة، أصبحت “احلزبية” من 
عناصر هذا النموذج، مع مالحظة بروز صيغتان للحزبية 
كما ذكر آنفا صيغة احلزب الواحد وصيغة تعدد األحزاب. 
واجلهاز  املركزية  السلطة  على  يطلق  بات  الوقت  مبرور 
أن  ذلك  مرجع  يكون  وقد  “الدولة”.  اسم  سويا  اإلداري 
السلطة املركزية هي التي متثل الدولة، وقد يكون مرجعه 
اتساع صالحيات السلطة السياسية. وقد يكون مرجعه 
األمران معا. وكما هو حال معظم البلدان النامية، لم جتر 
اجملاالت ألسباب  واحدا في كافة  التحديث جريانا  عملية 
موضوعية تتعلق بتفاوت الدورة الزمنية ملستويات الفعل 
االقتصادي،  )السياسي،  اخملتلفة  اجملتمعي  والتشكل 
باخليارات  تتعلق  ألسباب  وكذلك  الثقافي(،  االجتماعي، 
بالتحول  املعنية  القوى  تبنتها  التي  واالستراتيجيات 
اجملتمعي. وعلى املستوى االجتماعي )والثقافي(، فإن جزءا 
ال يستهان به من أمناط العالقات وصيغ التعامل املوروثة 
التي عهدتها بعض البنى املوروثة بقيت على حالها. وقد 
نتج عن ذلك بروز قدر من عدم التواؤم بني أمناط العالقات 
وصيغ التعامل التقليدية من جهة، وبني أمناط العالقات 
وصيغ التعامل احلديثة من جهة أخرى. وفي بعض األحيان 
ـــ أي السلطة املركزية )الدولة(  سعى كل من الطرفنيـ 
وأحيانا تطويع  اآلخر،  لالستفادة من  ــــ  املوروثة  والبنى 
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اآلخر. على مستوى آخر، بقيت بعض نظم الوالء املوروثة 
والعائلة  والطائفة  العشيرة  داخل  الوالء  نظم  مثل 
منط  هناك  كان  فأوال  للوالء:  منطان  جتاور  وبذلك  املمتدة. 
ومؤسساتها  والدولة  احلزب  خالل  من  الفردي  الوالء 
وأجهزتها ــــ التي كانت أقوى خالل فترات ازدهار الدولة 
وصعودها املدعوم باأليديولوجيا القومية احلزبية وفعالية 
جهاز الدولة املركزي. وثانيا، كان هناك منط الوالء اجلمعي 
املمتدة  والعائلة  والطائفة  والعشيرة  القبيلة  خالل  من 

والزعامة احمللية. 

املنقوصة،  املواطنة  بني  اجملتمعية  والقوى  الدولة  ت( 
وعدم إحسان إدارة التنوع  

مَتَثُّل  مسيرته  عبر  السوري  للمجتمع  تسنى  بينما 
اعترت  فقد  الواسع،  مبعناها  املواطنة  أسس  من  عددٍ 
نقص  أوجُه  التمثل خالل مرحلة ما بعد االستقالل  هذا 
هوياتية  سياسات  الدولة  تبني  نتيجة  بها  يستهان  ال 
قاصرة. لقد برز رد فعل قوي جتاه محاولة االنتداب تفكيك 
النسيج اجملتمعي وتقسيم سوريا إلى دويالت قائمة على 
اجملامع الطائفية، وهو ما مثل استعدادا مجتمعيا لتمثل 
السلطة  أن  من  الرغم  وعلى  الكامل.  التضمني  قيم 
للوطن،  االنتماء  أركان  توطيد  مسعى  باشرت  املركزية 
الرشيدة  اإلدارة  ألسس  مناقضة  خيارات  تبنت  أنها  إال 
للتنوع. من ذلك أنها تبنت فكرة »أحادية القومية«، وهو 
ما جعلها تسلك سلوكا غير تضميني وغير استيعابي 
فاجلنسية  السورية.  اجلنسية  بالتعامل مع  يتصل  فيما 
هي املظهر القانوني للمواطنة. وميثل اكتساب اجلنسية 
الدرجة األساسية األولى املمهدة لبناء مواطنة املواطن. 
فإن لم يتمتع اإلنسان بجنسية متيزه ويُعترف من خاللها 
بانتمائه إلى وطن ما، ومن ثم إلى مجتمع رضي بالعقد 
دولة رضي بسلطة  وإلى  ينظم عالقاته مبن حوله،  الذي 
املواطن  يبلغ  فلن  ظلها،  في  حقوقه  واستحق  قانونها 
العتبة األولى للمواطنة، ولسوف يستقرّ في خانة الالجئ 
من  األخيرة  العقود  في  سوريا  عرفت  وقد  الطريد.  أو 
تاريخها حاالت بّينة من حرمان اجلنسية ملواطنني سوريني 
مستحقني لها، ومن أشهر الفئات احملرومة األكراد أو ما 
اصطلح على تسميته »أجانب احلسكة«. واليزال النقاش 
محتدما حول أحقية األكراد باجلنسية السورية بناء على 
في  تركيا  من  قدومهم  إلى  تشير  الدراسات  بعض  أن 
أحقاب تاريخية حديثة. مبوازاة ذلك، جند أن نهج السلطة 
املركزية قد أوصلها إلى حرمان أوالد السوريات املتزوجات 
حق  مينح  السوري2  فالقانون  اجلنسية.  من  أجانب  من 
حق  أن  غير  واألرض.  الدم  ملعيار  وفقا  اجلنسية  اكتساب 
الدم ينحصر في األبوة فحسب. فال ميكن للمرأة ملتزوجة 
وهو  ألبنائها3.  السورية  منح جنسيتها  سوري  غير  من 
أكثر  على  ملواطنيتها  وانتهاكا  املرأة  ضد  متييزا  يعد  ما 
من صعيد. بجانب ذلك، جند أن مؤسسات الدولة وبعض 
املراحل  إحدى  خالل  تبنت  قد  السياسية  اجملتمع  قوى 
من  قدر  على  تنطوي  العربية  القومية  صيغ  من  صيغة 
األخرى مبا في  االنتماء  لدوائر  باالنتماء  واإلجحاف  املغاالة 
العرقية  للدوائر  واالنتماء  القطرية  للدائرة  االنتماء  ذلك 

جنح  بينما  أنه  جند  ذلك،  عن  فضال  األخرى.  واللسانية 
به  بأس  ال  قدر  حتقيق  في  االجتماعي  التماسك  منوذج 
الوطني  الشعور  بوتقة  في  اجملتمع  انصهار مكونات  من 
انصهارا انطلق من احترام التنوع الديني والطائفي، فقد 
العرقية  الهويات  حاملي  بني  التصاحلي  النموذج  كان 
أن  ذلك  قسريا.  منوذجا  منه  جزء  في  املتنوعة  والدينية 
الدولة لم تسمح بحرية التعبير عن الهوية ضمن اجملتمع 
املدني، وفرضت رقابة صارمة على املؤسسات املدنية التي 
مستوى  أن  ومع  الوطنية.  الوحدة  ترسيخ  في  تسهم 
في  غيره  من  أعلى  سوريا  في  املؤسساتية  الكثافة 
املنطقة، إال أن هذه الكثافة املؤسساتية ظلت ضعيفة 
وقد  هذا،  واملدنية.  االجتماعية  املنظمات  مستوى  على 
اكتفت الدولة بالتستر على التنافر الذي برز بني كثير من 
واكتفت  مختلفة  مستويات  على  االجتماعية  املكونات 
ببعض  األمر  وبلغ  ينفجر،  لئال  وإدارته  عليه  بالضغط 
الضغط  في  األمني  الثقل  توظف  أن  الدولة  مؤسسات 
صورة  على  للمحافظة  اجملتمعية  املكونات  عالقات  على 

التعايش.

أنه عوضا  املواطنة  انتقص من  مما  ثان،  وعلى صعيد 
عن أن يفرز اجملتمُع الدولَة التي تلبي مصاحله، برز مسعى 
من قبل جهات في الدولة إلنشاء قاعدة مجتمعية ترتكز 
الدولة عليها ميكن تسميتها بـ »اجملتمع املضاد«. فالدولة 
مبوجبها  جترى  طبيعية  تنافس  عملية  عبر  تنشأ  لم 
انتخابات يتنافس فيها أشخاص وأحزاب. ولم تكن عملية 
الوصول إلى مواقع احلكم مرتكزة على قاعدة اجتماعية 
الدولة  اجتهدت  ولذلك  وآزرتها.  السلطة  حول  التّفت 
من  تتألف  مصلحتها  وتلبي  تؤيدها  قاعدة  إنشاء  في 
احلكم  أوجدها(  التي وجدها )وأحيانا  احلواضن اجملتمعية 
في  وهي  واملذهبية(،  )القومية  الثقافية  املكّونات  في 
التي وجدها في  احلواضن  ومن  بدوية،  أو  ريفية  غالبيتها 
عالم املال واالقتصاد )برجوازية تقليدية وطفيلية(، وهي 
في غالبيتها مدينية. وقد متوضع هذا اجملتمع املضاد بني 
بينهما من  الواصل  اجلسر  دور  ليلعب  واجملتمع  السلطة 
جهة واحلصن الذي يحمي السلطة من اجملتمع احلقيقي 

من جهة أخرى.

متثل  إمكانات  املضاد  اجملتمع  هذا  وجود  أضعف  لقد 
مع  تتناقض  طبيعته  ألن  كامال  متثال  املواطنة  مفهوم 
املثال ال احلصر،  فعلى سبيل  املواطنة األساسية.  مبادئ 
بني  واملساواة  املشاركة  مبدأ  مع  يتناقض  وجوده  أن  جند 
املواطنني ألنه يعزز ظاهرة احتكار الفرص. كما يتناقض 
بآليات  تتحكم  أن  لفئة  يسمح  ألنه  احلرية  مفهوم  مع 
الضبط التي متنع قوى اجملتمع من منافسته على مواقعه. 
يتيح  ألنه  املساءلة  مع  يتناقض  املضاد  اجملتمع  أن  كما 

لفئة أن تكون فوق القانون. 

برزت  قد  أنه  فنجد  اجملتمعية،  للقوى  بالنسبة  أما 
الفتات  األخرى  هي  ترفع  أيديولوجية  تكوينات  بينها 
التوازن واملغاالة واالنغالق واإلقصاء  هوياتية تتسم بعدم 
فعوضا  للتنوع«.  رشيدة  غير  مجتمعية  »إدارة  مثل  مما 

أمر  أنه  على  معينة  انتماء  دائرة  إلى  االنتماء  فهم  عن 
طبيعي يتيح للمواطن فهم ذاته ومحيطه، وعوضا عن 
يخلو  ال  حتمية  بشرية  ظاهرة  بحسبانه  التنوع  فهم 
واسعة »نزعة  هيمنت على وعي شرائح  منها مجتمع، 
التشبث  اإلقصائي  االنتماء  جوهر  اإلقصائي«.  االنتماء 
بدائرة انتماء تشبثا ِقوامه تضخيم األنا اجلمعية املعبرة 
عن هذه الدائرة، وفي الوقت نفسه تصور شركاء الوطن 
كمنافسني وجوديني جملرد أنهم ال ينتمون إلى دائرة االنتماء 
املعنية، والنظر إلى كل مجموعة تنتمي إلى دائرة انتماء 
على  فيهم  الشك  وتقدمي  سلبية،  منطية  نظرة  أخرى 
منطيٌة سلبية  حسن الظن. بناء على ذلك، رُسمت صورٌ 
أو  دينية  أو  قومية  جلماعات  السورية  األرض  امتداد  على 

مذهبية. 

ث( انقساٌم طبقيٌ ازداد حدة   

انفجار  قُبيل  السوري  اجملتمع  بنية  في  ندقق  عندما 
النزاع مباشرة جند أنها كانت منقسمة إلى ثالث مكونات 
أساسية. أما املكون األول فهو يتألف من فئة اجتماعية 
مهمشة تقبع في أدنى السلم االقتصادي إذ لم يتسن لها 
انشغاال  مشغولة  فظلت  اقتصادية،  مكتسبات  حتقيق 
كامال بتأمني قوتها اليومي. كما لم يتسن لها احلصول 
على تعليم مناسب يتيح لها حتسني وضعها االقتصادي. 
وهي أقرب إلى القيم التقليدية منها إلى القيم احلداثية. 
واألحياء  البعيدة  األرياف  في  موجودة  الغالب  في  وهي 
العشوائية. أما املكون الثاني فيتألف من فئة اجتماعية 
على  حصلت  ذلك  ومع  ومتواضعة  محدودة  موارد  ذات 
حد معقول من التعليم، لكن هذه الفئة لم حتصل على 
تأثرت شرائح  وقد  العمل.  فرص متساوية على مستوى 
واسعة ضمن هذه الفئة بالتيارات الفكرية واالجتماعية 

السائدة اليسارية واليمينية.

كما أن قطاعات ال يستهان بها منها ظلت منشغلة 
السياسي  واحلراك  واالجتماعية  االقتصادية  بالتحوالت 
الذي حدث في املنطقة العربية. وتتسم منظومة القيم 
التي تتبناها هذه الفئة بأنها مزيج من احلداثة والتقليد. 
الصغيرة  واملدن  األرياف  في  الفئة  هذه  تقطن  ما  وغالبا 

واحملافظات الطرفية التي تعاني ترجعاً في التنمية، 

استفادت  فئة  من  فيتألف  الثالث  املكون  أما 
العالقة  ومن  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت  من 
اقتصادية  مكاسب  حتقيق  في  الدولة  في  جهات  مع 
وسياسية مع أنها لم حتقق إجنازات تعليمية. وقد تكونت 
التجار  فئة  من  الكبرى  املدن  بعض  في  املركزية  نواتها 
ورجال األعمال وأصحاب املنشآت السياحية واالقتصادية 
وأصحاب احملال. وقد تأثرت هذه الفئة تأثرا واسعا بالعوملة 
منظومة  وتتسم  واالقتصادية.  واالجتماعية  الثقافية 
طبيعة  ذات  بأنها  الفئة  هذه  تتبناها  التي  القيم 
املكونات  هذه  إلى  نضيف  أن  وعلينا  هذا،  استهالكية. 
الثالثة فئات اجتماعية عابرة تتبنى قيم املواطنة واجملتمع 
احلضاري.  ومضمونها  احلداثة  إلى  األقرب  وهي  املدني. 
مكونا  لتمثل  تتشكل  أن  الفئة  لهذه  الوقت  يتح  ولم 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات الف�سل الثاينالف�سل الثاين العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع
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اجتماعيا قائما بذاته.

ج(  نقص التوازن التنموي االجتماعي  

بني  تفاوٌت  برز  النزاع،  على  السابقة  العقود  وطيلة 
املدن فيما يتصل بالتنمية، كما برز تفاوٌت أشد حدة بني 
التفاوت صورة من صور  وفي احلالتني مثل  واألرياف،  املدن 
عدم العدالة االجتماعية. على مستوى العالقة بني املدن، 
ـــ دمشق وحلب حتديدا  مثلت احلاضرات املدينية الكبرىـ 
ــــ املركزين اللذين استأثرا باحلصة األكبر من التنمية. أما 
على مستوى العالقة بني املدن واألرياف، فقد حظيت املدن 
وبناء  والتأهيل  التعليم  بنشر  يتصل  فيما  اكبر  بعناية 
الوقت  وفي  بعناية ضئيلة،  الريف  بينما حظي  القدرات، 
نفسه جند أنه قد ساد بني بعض األوساط املدينية التصور 
العاملة  لليد  مصدرٍ  سوى  ليس  الريف  أن  مفاده  الذي 
التي تتلقى أجرا محدودا. لقد رأى البعض في اطراد هذه 
العالقة غير املتوازنة دون املبادرة إلى تقليص عدم التوازن 
مبزايا  املدن  متتع  إدامة  بغية  التوازن  عدم  حلالة  تكريسا 
يظهر  احلال،  بطبيعة  االقتنصادية.  االجتماعية  التنمية 
التمييز في التنمية بني املدن واألرياف أكثر ما يظهر في 
ظل  قد  الريف  في  الفقر  معدل  أن  خافيا  فليس  الفقر. 
لدراسات  وفقا  احلضر  في  الفقر  معدل  من  بكثير  أعلى 
الفقر 2004 - 2009. وال يعكس هذا األمر وطول أمده 
املبذولة  اجلهود  بل يعكس ضآلة  تنمويا فحسب،  تفاوتا 
من  وجه  هي  التي  املتوازنة  التنمية  حتقيق  سبيل  في 
أوجه العدالة االجتماعية، والدفع باجتاه التنمية الريفية. 
املتوازنة  غير  االقتصادية  االجتماعية  التنمية  أدت  كما 
إلى نشوء مجموعة من ظواهر التشوه الدميغرافي التي 
ترسخت كواقع مع مرور العقود. من هذه الظواهر ترييف 
املدن. ولم يكن هذا الترييف هامشيا، بل كان في بعض 
أن بعض  إلى  البعض قد ذهب  أن  احلاالت جوهريا لدرجة 
ذات طبيعة  وأصبحت  املدنية  فقدت طبيعتها  قد  املدن 
غير  التنمية  هذه  عن  الناجمة  الظواهر  ومن  ريفية. 
الفقر.  وأحزمة  العمرانية  العشوائيات  نشوء  املتوازنة 
وقد كان من الظواهر املقلقة فيما يتصل بأحزمة الكتل 
املدن ضآلة  على حدود  انتشرت  التي  الريفية  السكانية 
املدينة  مواطني  بني  واالجتماعي  اإلنساني  التفاعل 
تلك  يقطنون  الذين  الريف  من  القادمون  املواطنني  وبني 
األحزمة. كما كان من معالم التنمية غير املتوازنة ضآلة 
في  االتصال  وسائل  وضآلة  واألرياف،  املدن  بني  االتصال 
األرياف، وضآلة ظهور الريف احلقيقية ومشكالته وآالمه 

في اإلعالم.  

التقليدي بني تعميم اخلدمات  التنموي  ح( التخطيط 
االنتشار  في  االستثمار  خالل  من  االجتماعية 
األفقي ملكوناتها، واالفتقار إلى أهداف محددة ممكنٌ 

قياُسها. 

بتعميم  تقليديا  التنموي  التخطيط  ُعني  وبينما 
االنتشار  في  االستثمار  خالل  من  االجتماعية  اخلدمات 
قياسها.  أهداف ممكنٌ  إلى  افتقر  فقد  ملكوناتها،  األفقي 
التاسعة  حتى  األولى  من  التنمية  خطط  تبنت  فقد 

وسبل  والصحة  بالتعليم  خاصة  اجتماعية  سياسات 
املؤشرات  في  تطورا  االهتمام  هذا  أنتج  وقد  املعيشة. 
عن  مبعزل  حصل  ذلك  لكن  القطاعات.  لهذه  الكمية 
صياغة منوذج تنموي متكامل. كما افتقر التخطيط إلى 
زمنيا.  قياسها ومحددة  واضحة ميكن  اجتماعية  أهداف 
واحلماية  الفقر  موضوع  التقليدي  التخطيط  يوِل  ولم 
أن  ذلك  على  زد  يستحقها.  التي  العناية  االجتماعية 
إلى  تفتقر  صياغة  صيغت  قد  االجتماعية  السياسات 
كما  بينها.  التكامل  إدراك  من  تنطلق  شمولية  نظرة 

صيغت مبعزل عن تكاملها مع السياسات االقتصادية.  

2- عوامل هيكلية

أ( السكان

التي  السكانية  التنمية  سياسات  تستطع  لم 
التي  تلك  وحتى  الوطنية  اخلطط  إطار  في  تبنيها  جرى 
التعامل  من  للسكان  الوطنية  السياسة  في  أدرجت 
معظم  بركود  امتازت  التي  السكانية  املشكالت  مع 
بأن  وميكن االدعاء  الثالثة.  األلفية  مؤشراتها منذ مطلع 
العناصر احملورية اآلتية متثل جوهر املشكالت الدميوغرافية 

في سوريا قبل النزاع.

في  وإخفاقها  السكانية  السياسات  تواضع   )1
االستجابة لتحدي ارتفاع مستوى اإلجناب   

لقد اتسمت السياسات السكانية بالتواضع والعجز 
عن االستجابة لتحدي ارتفاع مستوى اإلجناب والعجز عن 
لقد  استيعاب.  استراتيجية  أو  تنظيم  برامج  صياغة 
استمر منو السكان مبعدل )%2.4( خالل السنوات العشر 
التي سبقت النزاع، ومثلت املشكلة عدم تراجع معدل منو 
السكان حسب املسجلني بالسجل املدني، وهو ما يعني 
ارتفاعا في مستوى اإلجناب. كما أن هناك مشكة تتمثل 
في  سنويا.   650,000 بواقع  للسكان  املطلقة  بالزيادة 
الوقت نفسه، خلت خطط التنمية من عملية تنظيم أو 
التوعية  اتسمت سياسات  كما  استيعاب.  استراتيجية 
اإلجنابية بالتواضع الشديد مما أسهم في اإلخفاق في احلد 

من التزايد املتسارع للسكان.

2(  تشوه التوزع السكاني

السكاني  التوزع  برح  ما  الدميغرافي،  املستوى  على 
تعتريه عوامل تشوه لم يزدها الوقت إال اتساعا. لقد تركز 
نحو %44 من إجمالي عدد السكان في محافظتي حلب 
دمشق  في  السكانية  الكثافة  وتصل  وريفها.  ودمشق 
تصل  باملقابل،  نسمة/كم2.  ألف   )14.4( أكثر من  إلى 
الالذقية  مثل  احملافظات  بعض  في  السكانية  الكثافة 
في  أمثالها  تسعة  من  أكثر  إلى  نسمة/كم2   )420(
محافظات أخرى مثل دير الزور والرقة وحمص والقنيطرة. 
املتعاقبة  احلكومات  تصغ  لم  املنصرمة،  العقود  وخالل 
ولو حتى  الدميغرافي  اخللل  تتوخى تصحيح هذا  خططا 

جزئيا.  

داخل  واسعة  لشرائح  النوعية  اخلصائص  ضعف   )3
القوة البشرية وقوة العمل  

اخللل  السكانية  التنمية  سياسات  اعترى  لقد 
املتمثل في ضعف اخلصائص النوعية لشرائح ال يستهان 
ذلك  ويشمل  العمل.  وقوة  البشرية  القوة  داخل  بها 
أو  واالستخدام  والتأهيل  والتدريب  التعليم  مستويات 
التشغيل واإلنتاجية. فبحسب بيانات مسح قوة العمل 
لـحوالي  التعليمي  املستوى  يتعد  لم   ،2010 لعام 
بينما  اإلعدادية،  املرحلة  البشرية  القوة  من   )77%(
البشرية يحمل الشهادة  القوة  من  كان نحو )59.8%( 

االبتدائية فما دون ذلك. 

مع  الصلة  وتعقد  الهجرة  تنظم  سياسات  غياب    )4
خدمتهم  تعظيم  من  ميكن  نحو  على  املهاجرين 

للوطن 

خالل الفترة السابقة على النزاع، غابت عن املشهد 
السوري سياسات رسمية ومبادرات مجتمعية متكاملة 
بتنظيم  يتصل  وفيما  الهجرة  بتنظيم  يتصل  فيما 
تكن  لم  املهجر.  ببلدان  املقيمني  السوريني  بني  العالقة 
كانت حركة  بل  السوريني حركة محدودة،  حركة هجرة 
واسعة النطاق نتج عنها خروج كتلة سكانية ال يستهان 
وقد  املهاجرين.  من  كبيرة  نسبة  الشباب  مثل  وقد  بها. 
الطاقات  من  كبيرا  قدرا  الوطن  فقدان  إلى  ذلك  أفضى 

والكفاءات.

العالم.  قارات  مختلف  في  السوريون  انتشر  وقد 
ثقيل  وزن  ذات  بلدان  في  سورية  جاليات  انتسجت  وقد 
على الساحة األممية مثل الواليات املتحدة وأملانيا وروسيا 
مؤسسات  وجود  من  الرغم  وعلى  وتركيا.  والسعودية 
هذه  دور  كان  فقد  باملغتربني،  تعنى  أن  بقترض  رسمية 
علمية  دراسات  تبرز  فلم  التواضع.  شديد  املؤسسات 
جادة عن دوافع الهجرة، وعن التحديات التي يصادفونها، 
وعن الفرص واإلمكانات التي تلوح في األفق فيما يتصل 
من  واالستفادة  باملهجر  الوطن  خدمة  في  باإلسهام 
الطاقات والعالقات التي نُسجت في املهجر، واالستفادة 
من النفوذ الذي تسنى للبعض بناؤه في املهجر. اتسمت 
كما  والفردية.  العشوائية  من  كبير  بقدر  هجرة  حركة 
الصدد.  هذا  في  متواضعا  السورية  السفارات  أداء  كان 
الدولة.  أداء  من  كثيرا  أفضل  اجملتمع  قوى  أداء  يكن  ولم 
تسهم  التي  الطوعية  اجملتمعية  املبادرات  غابت  فقد 
معها  وغابت  والوطن،  املغتربني  بني  اجلسور  تشييد  في 
أنفسهم  املهاجرين  بني  حتى  ــــ  اجملتمعية  املبادرات 
اجملتمع  ورفد  الهجرة  ظاهرة  دراسة  تتوخى  التي  ــــ 
والدولة بخالصات علمية وأطروحات بشأن مستقبل هذه 
التي تسهم في  املبادرات اجملتمعية  كما غابت  الظاهرة. 
بها  متتعت  التي  والعالئقية  املالية  املالءة  من  االستفادة 
بعض شرائح املهاجرين فيما يتصل بتشغيل الشباب في 
تسهم  وصغيرة  متوسطة  مشروعات  وتأسيس  الوطن 

في مكافحة البطالة وتقليصها.  

ب( مصادر الدخل وسوق العمل

1( منو متواضع لقوة العمل 

)2005-2000( عامي  بني  الفترة  شهدت  لقد 
وهو   .)0.8%( مبقدار  العمل  لقوة  سنوياً  وسطياً  منو 
في  املرتفعة  السكان  منو  مبعدالت  مقارنة  متواضع  منو 
بحوالي  سنوياً  منواً  سجلت  التي  الثمانينات  نهايات 
فقد  شديد.  بتذبذب  النمو  هذا  اتسم  وقد   .)3.4%(
شهد عام 2001معدل منو بحدود )%6.9( بينما شهد 
العام 2003 معدل منو سلبي مبقدار )%6.9-(. كان هذا 
التذبذب طبيعياً في اقتصاد اعتمد اعتمادا أساسيا على 
قطاعني تقليديني الصناعات االستخراجية التي شهدت 
تدريجياً، والزراعة التي تعتمد إلى حد كبير على  تراجعاً 
بطالة  معدل  الفترة  شهدت  كما  املناخية.  التقلبات 
كوسطي سنوي بحدود )%10.6(. كان القطاع الزراعي 
بلغت مساهمته في  إذ  الفترة  بداية  األكبر في  املشغل 
عام  انخفضت   )32%( بحدود   2000 عام  التشغيل 
االنخفاض  هذا  قابل  وقد   .)20.1%( حدود  إلى   2005
والتشييد من  البناء  ارتفاع في مساهمة كل من قطاع 
)%12.4( إلى )%19.5( خالل نفس الفترة، وارتفاع في 
إلى )27.1%(.  مساهمة قطاع اخلدمات من )22.7%( 
 )2010-2006( الثانية  اإلصالحية  الفترة  شهدت  وقد 
فقد  العمل.  وقوة  التشغيل  في مؤشرات  نسبياً  حتسناً 
مع   )1.6%( بحدود  سنوي  بوسطي  العمل  قوة  منت 
التحسن  هذا  أن  إال  الفترة.  سنوات  بني  أفضل  استقرار 
املفترضة  النظرية  النمو  مبعدالت  مقارنًة  متواضعاً  ظل 
مبعدل  تنمو  أن  املفترض  من  كان  التي  العمل  لقوة 
التسعينيات  فترة  في  السكاني  النمو  معدل  يفوق 
املقدر بحدود )%3(. وقد قابل هذا النمو املتواضع لقوة 
التي منت  العمل  متواضع للسكان خارج قوة  منٌو  العمل 
وتشير   .)0.9%( بحدود  الفترة  خالل  سنوي  كوسطي 
اخلارجية  الهجرة  معدالت  في  تسارع  إلى  الظاهرة  هذه 
السوريني  السكان  عدد  بني  املقارنة  تشير  إذ  للسكان، 
املدنية  األحوال  سجالت  في  املسجل  وعددهم  املقيمني 
إلى أن عدد املهاجرين سنوياً خالل الفترة بلغ قرابة )200 
السنوي  الوسطي  معدل  انخفض  وقد  مهاجر(.  ألف 
للبطالة خالل الفترة ليصل إلى )%8.8( نتيجة الرتفاع 
معدالت التشغيل في قطاعات املال والتأمني والعقارات 
من )%16.1( إلى )%17.9( بني بداية الفترة ونهايتها، 
وانخفاض منو قوة العمل نتيجًة لعدم فعالية السوق في 
الصناعة  قطاع  مساهمة  ارتفعت  كما  الوظائف  خلق 
البناء  قطاع  ومساهمة   ،)16%( إلى   )14.5%( من 
هذا  قابل  وقد   .)»15.4%( إلى   )13%( من  والتشييد 
االرتفاع انخفاٌض كبيرٌ في مساهمة القطاع الزراعي من 
)%18.9( إلى )%13.2(. أما على صعيد املشاركة في 
إلى  عام 2000  من 52.3%  تراجعت  فقد  العمل،  قوة 
وجغرافي.  جنسوي  كبير  متايز  مع   ،2010 عام   42.7%
إلى   81% من  الذكور  مشاركة  تراجع  لوحظ  فقد 
إلى  من 21.3%  اإلناث  لدى  حاد  تراجع  مقابل   72.2%
من  احلضر  في  املشاركة  تراجع  لوحظ  كما   .12.9%
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%48.5 إلى %43 وفي الريف من %56.4 إلى 42.4%. 
وهو مؤشر سلبي الستدامة النمو االقتصادي وأحد األدلة 
في  التنموي  النموذج  واستيعابية  تضمينية  عدم  على 
في مشاركة  تطورٌ  االقتصادي  النمو  يرافق  لم  إذ  سوريا 
القوة البشرية في سوق العمل التي انخفضت انخفاضا 
كبيرا. ويشير ذلك إلى أن االقتصاد السوري قد أخفق في 
تأثّر  وقد  العمل.  سوق  إلى  احملتملني  الداخلني  استيعاب 
أضرت  التي  املتعاقبة  اجلفاف  بحاالت  العمل  فرص  خلق 
البطيئة  واالستجابة  الزراعي،  القطاع  في  بالتشغيل 
ثم،  ومن  التشغيل.  القطاعات في مجال  بقّية  قبل  من 
لم يستطع االقتصاد السوري أن يوجد سوى 400 ألف 
فرصة عمل صافية خالل العقد األول من األلفية، مبعّدل 
منو سنوي يبلغ %0.9، ممّا أدى إلى تراجع معّدل التشغيل 

من %47 في عام 2000 إلى %39 في العام 2010. 

الشكل رقم )10(

تطور معدالت منو قوة العمل والبطالة

وعلى الرغم من انخفاض معدالت البطالة خالل العقد 
أن  إال   8.6% إلى   14% من  اجلديدة  األلفية  من  األول 
بالهروب من سوق  ومدفوعاً  االنخفاض كان ظاهرياً  هذا 
العمل الناجم عن اإلحباط واالنتظار اململ للحصول على 
اجلنسوي  بالتمايز  مدفوعا  كان  كما  واألعمال.  الوظائف 
التقليدي  دورها  من  للخروج  املرأة  حتفيز  دون  حال  الذي 
النمطي في العمل املنزلي إلى مكامن اإلنتاج. وقد اتسم 
بعدم  و2010   2001 بني  الفترة  في  االقتصادي  النمو 
املقدرة على توسيع املشاركة في إنتاج وحتقيق التنمية. 
وسطياً  للناجت  بالنسبة  التشغيل  مرونة  بلغت  فقد 
0.15، وهي نسبة ضعيفة جداً، متأثراً بالتراجع احلاد في 
اجلفاف  موجات  نتيجة  الزراعة  قطاع  في  العمل  فرص 
املتالحقة، وتركز النمو في قطاعات غير كثيفة العمالة 
)اخلدمات واملال والتأمني والعقارات(. أضف لذلك إحجام 
التوسع وعدم استقطابه فرص عمل  العام عن  القطاع 
جديدة. هذا فضال عن أن سوق العمل ظلت في منأى عن 
إضافياً  مالحقة التخصصات اجلديدة التي أوجدت عامالً 
على  زد  اخلارج.  نحو  السورية  البشرية  الكوادر  لهجرة 
احلد  وعدم حتقيق  العمل  إصالحات سوق  أن ضعف  ذلك 
األدنى من معايير العمل الالئق قد أدى إلى تباطؤ معدل 
منو قوة العمل التي اتسمت بالثبات في بعض السنوات. 
بدأت عام  التي  هذا ويشير سيناريو استمرار اإلصالحات 
الفترة  خالل  ستنمو  كانت  العمل  قوة  أن  إلى   2006

)2011-2015( بوسطي سنوي بحدود )%4.4( سنوياً. 
كما انه كان من املتوقع أن يبلغ الوسطي السنوي ملعدل 

البطالة بحدود )7.2%(.

2( نظام ضمان اجتماعي قاصر 

ثالثة  من  سوريا  في  االجتماعي  الضمان  يتكون 
مكونات أساسية: شبكات األمان االجتماعي والتأمينات 
األمان  شبكات  وتشمل  الصحي.  والتأمني  االجتماعية 
والغذائية  النقدية  واإلعانات  الدعم  االجتماعي مكونات 
التأمني  ومن حيث استناد نظام  العمل للفقراء.  وبرامج 
من  األول  النوع  البرامج.  من  صنفان  هناك  لالشتراكات، 
بتقدمي املساعدة االجتماعية  الضمان االجتماعي معنىٌ 
إلى  بدورها  تتوزع  والتي  اشتراكات  دون  اجملتمع  فئات  إلى 
التحويالت العمومية التي تقدم جلميع أفراد اجملتمع مثل 
األساسية،  الغذائية  واملواد  النفطية  املشتقات  دعم 
مشروطة  بطرق  واحملرومني  الفقراء  تستهدف  وحتويالت 
البرامج  فيشمل  الثاني  النوع  أما  مشروطة.  غير  أو 
املستندة إلى االشتراكات ويتمثل بالتأمينات االجتماعية 
إجبارية  وهي  الصحي  والتأمني  التقاعد  ومعاشات 
الضمان  مكونات  نتناول  اآلتية،  الفقرات  في  واختيارية 

االجتماعي األساسية: 

 شبكات أمان اجتماعي ضعيفة    

دعم متذبذب متراجع ميثل عبئا على املوازنة  o

الدعم  هيكلة  إعادة  باشرت  قد  الدولة  أن  مع 
وتخفيف أثره في املوازنة العامة إال أن العشرية السابقة 
الدعم  لنسبة  احلاد  التذبذب  النزاع شهدت ظاهرة  على 
من الناجت احمللي اإلجمالي، كما بقي الدعم ميثل عبئا كبيرا 
كثيرا من  الدولة  توفره  الذي  الدعم  شمل  املوازنة.  على 
التموينية  املواد  بعض  وهناك  األساسية.  الغذائية  املواد 
عن  النظر  بغض  كامل  بدعم  حظيت  التي  األساسية 
جزءا  الدولة  دعمت  كما  كاخلبز.  املستهلكة  الكميات 
إذ يخصص  والرز  السكر  مادتي  األسر من  استهالك  من 
بطريقة  معينة  شهرية  كمية  األسرة  من  فرد  لكل 
هذا  موجهة،  وغير  التغطية  عمومية  وهي  البطاقات 
باإلضافة لسلع استراتيجية أخرى مثل القمح والقطن 
أسعار  أيضا  الدولة  دعمت  كما  السكري.  والشوندر 
الطاقة كالكهرباء التي حتتسب أسعارها وفقا لشرائح 
واحملروقات  الفقيرة،  األسر  استهالك  تراعي  تصاعدية 
السنوات  خالل  أسعارها  ارتفاع  من  الرغم  على  التي 
من  أقل  بأسعار  املستهلكني  إلى  تقدم  ظلت  األخيرة 
سعر التكلفة. هذا باإلضافة إلى املياه والصرف الصحي 
والغاز  واملازوت  النفطية  واملشتقات  الطاقة  وأسعار 
السابقة  العشرية  أنه خالل  ومما جتدر مالحظته  املنزلي. 
على النزاع، احتلت مكونات الدعم حيزا كبيرا من اإلنفاق 
العام، وهو من األعلى في دول املنطقة كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي. هذا على الرغم من التأثر بارتفاع أسعار 
متدرجا  تراجعا  النفطي  اإلنتاج  وتراجع  الطاقة  حوامل 
خالل العقد األول من األلفية. وقد ارتفعت نسبة الدعم 

من %13.1 من الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2001 لتصل 
إلى %20.6، عام 2005 بينما بلغت %17 عام 2008، 
ثم تراجعت إلى %14.1 عام 2010 بعد التحرير اجلزئي 

ألسعار املازوت والفيول والكهرباء. 

الشكل رقم )11(
تطور الدعم احلكومي كنسبة من الناجت احمللي 

اإلجمالي )2001-2015(

شرائح  تستوعب  ال  الدخل  لتوليد  عمل  برامج   o
واسعة من الفقراء

توليد  برامج  تنفيذ  األلفية  مطلع  مع  بدأ  وبينما 
تستفد  لم  الفقراء  من  واسعة  شرائح  أن  جند  الدخل، 
من هذه البرامج. فقد صدرت حزمة من التشريعات التي 
املشاريع  ذلك  مبا في  للفقراء  الدخل  توليد  برامج  تنظم 
اتسع  صدورها،  ومبجرد  الصغرى.  واملتناهية  الصغيرة 
عدد املستفيدين منها اتساعا مطردا. لكن خدماتها لم 
استيعاب  في  أخفقت  أنها  كما  كاف.  نحو  على  تتطور 
توفير  على  قدرتهم  لعدم  الفقراء  من  واسعة  شرائح 
املتحدة  األمم  برنامج  جتربة  كانت  املطلوبة.  الضمانات 
النوع.  هذا  من  األولى  )حلب(  احلص  جبل  في  اإلمنائي 
مهمة  الزراعة  وزارة  في  الريفية  املرأة  مديرية  وتتولى 
مشاريعهن  تأسيس  على  الفقيرات  النساء  مساعدة 
متكني  برنامج  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وتتولى  اخلاصة، 
كالصندوق  أهلية  جهات  أن  كما  الفقر.  من  واحلد  املرأة 
السوري لتنمية الريف فردوس ومنظمات دولية كبرنامج 
الغذاء العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكالة األغا 
خان للتنمية وغيرها تعمل على متويل البرامج الصغيرة 
ومتناهية الصغر. وفي عام 2007 صدر القانون رقم 15 
الذي يسمح بإنشاء مؤسسات للتمويل الصغير وينظم 
الطلب  لكن حجم  املركزي.  عملها حتت إشراف املصرف 
على خدمات ومنتجات التمويل متناهي الصغر ظل أكبر 
التمويل  منظومة  وتتسم  تغطيته.  إمكانية  من  بكثير 
ظل  فقد  املنتجات.  في  التنوع  بندرة  الصغر  متناهي 
اعتماد  يُغلبون  الصغر  التمويل متناهي  مقّدمو خدمات 
إطار القروض ووفقا لصيغ تعاقدية جامدة تتسم بعدم 
مؤسسات  عدد  بضآلة  املنظومة  تتسم  كما  املرونة. 
للوصول  مالءمة  آليات  توظيف  على  القادرة  التمويل 
عدد  بلغ  لقد  واملؤسسية.  التشغيلية  االستمرارية  إلى 
العمالء اإلجمالي لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر 
اخلمس الرئيسية في سوريا حوالي 24 ألف عميل نشط 
مكافحة   – البرامج  وتنمية  التشغيل  هيئة  باستثناء 

البطالة سابقا. وبلغ إجمالي هذا العدد حوالي 49 ألف 
البرامج4.  وتنمية  التشغيل  هيئة  قروض  إضافة  بعد 
بداية  مع  بدأت  البرامج  وتنمية  التشغيل  هيئة  أن  ومع 
األلفية تقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر، فإن الدعم 
نطاق  توسعة  إمكانية  وعدم  القروض  على  التمويلي 
واجلدير  اإلقراض.  عمليات  عن  التوقّف  إلى  أدى  التمويل 
بالذكر أنه وفقا لنتائج الدراسات قبل النزاع، كان هنالك 
اخلدمات  من  االستفادة  ميكنها  فقيرة  أسرة  مليون   1.2
فإن غالبية هذه  املستفيدين،  أعداد  إلى  وبالنظر  املالية. 
األسر لم تستفد من خدمات التمويل متناهي الصغر.5 

استحداث متأخر لنظام اإلعانات الغذائية ونظاٌم   o
التحويالت النقدية 

ونظام  الغذائية  اإلعانات  نظام  الدولة  تتنب  لم 
التحويالت النقدية إال خالل اآلونة األخيرة، وبعد أن بلغت 
لإلعانات  بالنسبة  أما  عالية.  مستويات  لهما  احلاجة 
الغذائية  اإلعانات  مكون  سوريا  َعرفت  فقد  الغذائية، 
املوجهة للفقراء على نحو استثنائي مع بداية أزمة اجلفاف 
 .2008/2007 عام  في  واسعة  مناطق  بها  تأثرت  التي 
األسر  التي تستهدف  النقدية  للتحويالت  بالنسبة  وأما 
الفقيرة، فإننا جند أنها لم تبدأ إال عام 2011 مع إحداث 
الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية وتوزيعه لإلعانات 
النقدية املباشرة وملدة عام واحد. وعانت التجربة من أوجه 
قصور شابت عمل الصندوق تتعلق بأدوات وآليات العمل 
األسر  املستهدفة من  الفئات  لتحديد  تبنيها  التي جرى 
االستمرار  على  احلكومة  ومقدرة  جدية  ومدى  الفقيرة 
احلكومة  بدأت  كما  الصندوق.  مكونات  على  باإلنفاق 
ببرامج خجولة بعد عام 2006 تتضمن منح مساعدات 
نقدية للفقراء في مناطق معينة إال أنها بقيت ضعيفة 
الكفاءة محدودة التأثير مثل استهداف املنطقة الشرقية 

األكثر حرمانا في سوريا. 

باحلماية  يتصل  فيما  الدولة  دور  تراجع  ومع 
اعتمادا  يعتمد  السوري  اجملتمع  أخذ  االجتماعية، 
املرتبطة  الرسمية  متزايدا على احلماية االجتماعية غير 
القروض  في  احلماية  تلك  متثلت  وقد  األهلي.  باجملتمع 
للمساعدات  باإلضافة  الصغيرة  التعاضدية  واملبادرات 
املرتبطة  احلماية  أسهمت  كما  اخليرية.  املؤسسات  عبر 
إسهاما  الذاتي  والعون  االجتماعي  والتكافل  بالقرابة 
نوعيا في توفير احلماية للفقراء واملهمشني. وقد لوحظ 
في  كبيرٌ  دورٌ  عائالتهم  إلى  املغتربني  لتحويالت  كان  أنه 

ذلك.

 شبكات تأمينات اجتماعية توفر تغطية متواضعة 

التأمينية  التغطية  نطاق  اتساع  من  الرغم  على 
عما كان عليه الوضع، إال أن هذا النطاق ظل في مجمله 
ضيقا عاجزا عن استيعاب شرائح واسعة في حاجة إلى 
بينما تغطي  الصورة من صور احلماية االجتماعية.  هذه 
والشيخوخة  العمل  إصابات  االجتماعية  التأمينات 
والعجز والوفاة إال أنها ال تغطي مكونات هامة مثل تأمني 
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وتشير  هذا،  املنظم.  وغير  املنظم  اخلاص  القطاع  إلى ضعف تغطيتها في  إضافة  الصحي،  والتأمني  البطالة  وإعانات 
بيانات التأمينات االجتماعية إلى تطور نسبة العمال املشمولني بالتغطية من %23 عام 2001 إلى %33 عام 2010 
)جدول 4(. وعلى الرغم من ازدياد نسبة التغطية، فهي تبقى متواضعة. ويُعزى ذلك إلى االنتشار الواسع للقطاع اخلاص 
غير املنظم وتهرب القطاع اخلاص املنظم من تشميل جزء كبير من عمالته بالتأمني. وجتدر اإلشارة إلى أن املرحلة الثالثة 
من التأمني تشمل املنشآت التي يعمل فيها خمسة عمال فأكثر وهي األكثر تشميال لعمالها في التأمني. أما املرحلة 
الرابعة فتشمل أربعة عمال وما دون ذلك، وهي أقل تشميال على الرغم من أن مساهمة رب العمل املطلوبة هي 1% 
فقط من أجر العامل لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة مقارنة مبساهمة رب العمل في املرحلة الثالثة والتي تبلغ 14% 
من األجر الشهري )دليل االشتراكات التأمينية(. ويذكر أن الدخول من املعاشات التقاعدية شكلت حولي %4.6 من 

وسطي دخل األسرة في سوريا في عام 2010.

اجلدول رقم )4(

 تطور بيانات التأمينات االجتماعية

20012003200520072010

788847979344110011312012601251552مشتغلني قطاع عام 

380157426579494512529188553234مشتغلني قطاع خاص 

9528271168802133106614594731527256إجمالي املؤمن عليهم املرحلة 3 

11690041405923159462517304481804786إجمالي املؤمن عليهم/املرحلة 3 و4

46500664522288469349749459784847898املشتغلون

51871535093069510635954007785442394قوة العمل

%28%27%26%23%18معدل تغطية املرحلة 3 

%33%32%31%28%23معدل تغطية املرحلة 3 و4 

املصدر: بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

اخلدمة  عن  التراجع  بني  الصحي  التأمني  شبكات   
الصحية العمومية وتواضع القدرة التشميلية  

متثل  قصورٌ  الصحي  التأمني  شبكات  اعترى  لقد 
وهو  العمومية  الصحية  اخلدمة  عن  الدولة  تراجع  في 
األفراد صحيا  فيما يتصل بتمكني  للوراء  ما مثل خطوة 
أعداد  تواضع  في  متثل  وقصورٌ  اجتماعيا،  وفي حمايتهم 
سياسة  كانت  أن  بعد  الصحي.  بالتأمني  املشمولني 
العامة  الصحية  اخلدمات  تقدمي  على  تاريخيا  الدولة 
االقتصادية  التحرير  سياسات  بدأت  العمومية.  اجملانية 
بالتأثير في القطاع الصحي من خالل فرض للرسوم على 
بعض اخلدمات الصحية العامة وطرح إصالحات لقطاع 
الصحة بهدف التحول نحو التأمني الصحي على حساب 

اخلدمة العمومية.

رقم 65  التشريعي  املرسوم  سمح  اإلطار،  وفي هذا 
صحي  تأمني  عقود  بإبرام  العامة  للجهات   2009 لعام 
يوفره  الذي  الصحي  الضمان  لديها عوضا عن  للعاملني 
نظام التأمينات االجتماعية. وعلى وجه العموم، ظل عدد 
محدودا.  تشميلهم  الصحي  التأمني  لنظام  تسنى  من 
وقد كان أغلب املشمولني من العاملني في القطاع العام 
اإلداري. على الضفة األخرى، لوحظ تواضع نطاق التأمني 
أصحاب  لتفضيل  اخلاص  القطاع  في  للعاملني  الصحي 
اإلصابة  عند  للعامل  الصحية  اخلدمات  تقدمي  العمل 

وعلى مستوى فردي. 

ت( سبل العيش واقتصاديات األسرة

والتآكل  جهة  من  األجور  زيادة  تواضع  بني  1( الدخل 
وارتفاع  االستهالك  أمناط  وتغير  الدعم  رفع  بسبب 

معدالت النمو السكاني من جهة

عدة  في  واألجور  الرواتب  في  زيادة  حصلت  بينما 
قطاعات، جند أنه لم يتسن لتلك الزيادة تلبية متطلبات 
ارتفاع التضخم وسياسات  عيش األسر لتآكلها بسبب 
وارتفاع  األسر  استهالك  أمناط  وتغيرات  الدعم  رفع 
لقد  إعالة.  من  يستدعيه  وما  السكاني  النمو  معدالت 
نحو47.8%  الوطني  االقتصاد  في  بأجر  العاملون  مثل 
من إجمالي املشتغلني في عام 2000 وارتفعت نسبتهم 
ارتقاء ملحوظا  ارتقت  لتمثل %55.3 عام 2006. كما 
عام  املشتغلني  إجمالي  من  وصلت حدود 63.2%  حتى 
انخفاض  حساب  على  االرتفاع  هذا  أتى  لقد   .20106
إلى   2000 عام   16% من  اجر  بدون  العاملني  نسبة 
العمل  أصحاب  نسبة  وانخفاض   2010 عام   3.8%
الفترة  وخالل  الفترة.  خالل نفس  إلى 4.2%  من 8.4% 
االسمية ملحوظة  األجور  زيادة  كانت   ،2010 – 2001
الذين  األشخاص  نسبة  وانخفضت  اجلنسني.  لكال 
من  أقل  أو  سورية  ليرة   )4000( أجور  على  يحصلون 
ازدادت  بينما  الفترة،  هذه  خالل   4% حوالي  إلى   27%
فما  سورية  ليرة   )14000( األجور  ذوي  السكان  نسبة 
فوق من %1 إلى %28 خالل نفس الفترة. مع ذلك، لم 

الزيادة إال في األجور االسمية بينما اقتصر  تتحقق هذه 
تزايد األجور احلقيقة على الفترة املمتدة من 2001 حتى 
2006 ثم بدأت بالتناقص حتى عام 2010. ولم تتناسب 
أو  العام  القطاع  في  سواء  األجور  في  املتكررة  الزيادات 
اتسعت  فلقد  األرباح.  في  الكبيرة  الزيادات  مع  اخلاص 
الفجوة بني األجور واألرباح اتساعا كبيرا فوصلت الزيادات 
في األرباح إلى أكثر من %300 بينما لم تصل الزيادة في 
األجور إلى أكثر من %100 خالل الفترة 2010-2006. 
بفعل  تآكلت  األجور  في  املتحققة  الزيادات  فإن  باملقابل 
عوامل التضخم والزيادة في سلة أسعار املستهلك على 
 5% معقولة  حدود  ضمن  ظل  التضخم  أن  من  الرغم 
األجور لم  الزيادة في  أن  إال  وسطيا خالل سنوات اخلطة 
لفئات  املعيشة  مستويات  في  ملحوظاً  حتسناً  تعكس 
واسعة من السكان الذين بالكاد تسنى لهم تأمني واملواد 
األجر  بني  الفجوة  وتعمق  الستمرار  الغذائية  األساسية 
واألسعار. وفي ظل نظام ضريبي غير متوازن منت األرباح، 
وتراوحت األجور مكانها وخصوصا بالنسبة لفئات الدخل 
الذين يعملون بأجر. باملقابل، فإن  احملدود، وفئات السكان 
منت  حلسابها  تعمل  التي  الفئات  لدى  الناجتة  األرباح 
الذين  )أي  القطاع  هذا  أن يشهد  دون  بطريقة معقولة، 
عليه،  يعول  أن  ميكن  كبيرا  توسعا  حلسابهم(  يعملون 
في توسيع القاعدة العريضة ملشاريع االقتصاد الوطني. 
مؤشرات  بعض  في  الظاهري  التحسن  من  الرغم  على 
الفقر إال أن فئة املهمشني ظلت واسعة النطاق في ظل 
اتساع الفجوة ليس بني األغنياء والفقراء فحسب بل بني 
الغذائي  الفقر  معدل  انخفض  كما  أنفسهم.  الفقراء 
املدقع بني عامي 2004 و2010 من %2.2 إلى 1.01% 
نتيجًة لزيادة إنفاق األسر السورية على السلة الغذائية 

الضرورية للمعيشة.

2(  اتساع دائرة الفقر والتهميش على الرغم من حتقيق 
التنمية عوائد نتيجة لعدم عدالة توزيع تلك العوائد 

أن  ومع  التهميش،  وزاد  الفقر  دائرة  اتسعت  لقد 
سياسات التنمية حققت بعض العوائد، فلم تفلح في 
افتقار  نتيجة  الفقر  دائرة  من  واسعة  شرائح  انتشال 
أحلت  بينما  للعدالة.  التنمية  عوائد  توزيع  سياسات 
جعل  وعلى  االجتماعية  العدالة  على  الوطنية  اخلطط 
إال  التنموية،  للخطط  رئيسيا  هدفا  البشرية  التنمية 
قصور  أدى  لقد  عادال.  توزيعا  توزع  لم  التنمية  عوائد  أن 
إلى  االقتصادي  النشاط  في  املشاركة  توسيع  سياسات 
انحسار مقتسمي الكعكة في فئات محددة كأصحاب 
العمل والعاملني الذين ميثلون أقل من ربع السكان. وقد 
إلى  املستند  األفقي  االجتماعي  احلراك  من  التحول  أدى 
إلى  عمودي  حراك  إلى  الثروة  لتقاسم  منصفة  آليات 
تعميق الفجوة اإلنصافية بني األغنياء والفقراء. لقد مثل 
من   63.2% نحو  الوطني  االقتصاد  في  بأجر  العاملون 
إجمالي املشتغلني عام 2010، بينما مثل العاملون بدون 
معظمهم  العام،  نفس  في  املشتغلني  من   3.8% أجر 
من العاملني في القطاع الزراعي األسري. وحسب مسح 

من  املداخيل  مثلت   ،2009 لعام  األسرة  ونفقات  دخل 
األجور ومختلف التعويضات نحو %53 من إجمالي دخل 
األسر. ومبقارنة مستويات األجور ومستويات اإلنفاق لعام 
2009، بلغ وسطي األجر الشهري لألسرة في االقتصاد 
إنفاقها  وسطي  بلغ  بينما  ل.س   15400 الوطني 
أي  الغذاء،  اإلنفاق على  منها 45.6%  س9،  ل.   30826
حافزا  األجور  متثل  لم  ثم،  ومن  ل.س.  يعادل 14057  ما 
التوزيع  عدالة  انتهجت سياسات  وقد  للتشغيل.  كافيا 
نهج اإلنفاق الذي يخفي في طياته احتمال أن تكون زيادة 
ارتفاع األسعار ال عن حتسن املستوى  ناجمة عن  اإلنفاق 
املعيشي الذي يعكس مقدرة الفقراء على زيادة إنفاقهم 
)الشهري  ووفقا لهذا املفهوم فقد ارتفع متوسط اإلنفاق 
الشهري األسري للشريحة العشرية األولى األفقر من / 
6357 / ل.س عام 2004، إلى /11208/ ل.س في عام 
التغيرات  نقارن  عندما   .)100%( قاربت  بزيادة   ،2010
نسبيا  استقراراً  جند  الثالث  االجتماعية  الطبقات  على 
الطبقة  الطبقات  تلك  وتشمل  الوسطى.  الطبقة  في 
الوسطى  والطبقة  السكان،  من   50% ومتثل  الدنيا 
ومتثل  األعلى  والطبقة  التالية،  الـ30%  الشرائح  ومتثل 
الشهري.  إنفاقها  حيث  من  واألغنى   20% الشرائح 
إنفاق  إجمالي  من  الوسطى  الطبقة  حصة  ازدادت  فقد 
األسر من %30.4 عام 1997 إلى %31 عام 2007، ثم 
التغير في  ويظهر  عام 2010.  إلى 30.5 %  انخفضت 
إلى   1997 عام   27.4% من  لتنخفض  الدنيا  الطبقة 
إلى 29.6%  وتزداد حصتها  لتعود  عام 2004   25.3%
الطبقة  حساب  على  الزيادة  هذه  أتت  وقد   ،2010 عام 
من  األسر  إنفاق  إجمالي  من  حصتها  لتتناقص  األغنى 
%42 عام 1997 إلى%39.6 عام 2007 و39.9 % عام 

.2010

بعض  في  الظاهري  التحسن  من  الرغم  وعلى    
واسعة  تزال  ما  املهمشني  فئة  أن  إال  الفقر  مؤشرات 
األغنياء  بني  ليس  الفجوة  اتساع  ظل  في  االنتشار 
والفقراء فحسب بل بني الفقراء أنفسهم. وتتيح بيانات 
مسوح دخل ونفقات االسرة مقارنة معدالت الفقر التي 
واالحتياجات  الغذاء  على  السورية  األسر  بإنفاق  تعنى 
األساسية الضرورية. وكما الحظنا سابقا، فقد انخفض 
معدل الفقر الغذائي )املدقع( بني عامي 2004 و2010 
األسر  إنفاق  لزيادة  نتيجًة   1.01% إلى   2.2% من 
إال  للمعيشة،  الضرورية  الغذائية  السلة  على  السورية 
أن هذا االنخفاض يخفي في طياته أسئلة كثيرة حتتويها 
منهجية القياس املعتمدة على اإلنفاق الشهري لالسرة 
بدال من الدخل. أما نسبة الفقر وفق خط الفقر الوطني 
نسبياً  االنتشار  وواسعة  واضحة  كانت  فقد  األعلى10، 
ارتفعت  إذ   ،03/2004-06/2007 عامي  بني  خاصة 
في   33.2% سجلت  أن  بعد   ،33.6% إلى  من30.1 
من  مليوناً  أن 6.7  يعني  الذي  األمر  عام 1997/1996، 
السوريني يصنفون ضمن الفقراء وفق خط الفقر األعلى 
في عام 2007، بعد أن كان عددهم في السنوات السابقة 
على التوالي 4.6 مليون نسمة و5.3 مليون نسمة. وقد 
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عام  إلى 24.8%  لالنخفاض مجدداً  النسبة  عادت هذه 
العقد  وخالل  مواطن.  مليون   5.3 يعادل  ما  أي   ،2010
األول من األلفية الثالثة ضاقت فجوة الفقر في سوريا إذ 
بات الفقر يوصف بالسطحي نتيجة وقوع معظم الفقر 
حتت خط الفقر مباشرة وانخفضت الفجوة من 2.88% 

عام 1997 إلى %2.1 عام 2010. 

تعبر املالمح املذكورة عن »الوجه املادي« للفقر الذي 
اليعكس املستوى املعاشي لالسرة وباتالي البد من مقاربة 
الذي  األبعاد«  متعدد  »الفقر  منظور  من  الفقر  مفهوم 
والوسائل  األساسية  الوظائف  من  احلرمان  مكوناته  من 
الالزمة لتحقيق هذه الوظائف، واحلرمان من تكافؤ الفرص 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية. لقد شهدت سوريا 
آذار عام 2011 جناحا محدودا في بعض  النزاع منذ  قبل 
معظم  طال  القصور  لكن  األبعاد.  متعدد  الفقر  أوجه 
النواحي، مع مالحظة أن القصور األبرز كان صور التنمية 
التنموي  والتمايز  التفاوت  استمرار  إلى  أدى  الذي  احمللية 
بني  الواحدة  احملافظة  وضمن  السورية  احملافظات  بني 
متعدد  الفقر  دراسة  نتائج  وتبني  هذا  وحضرها.  ريفها 
األبعاد  متعدد  الفقر  دليل  قيم  أن  سوريا12  في  األبعاد 
عامي2001  بني  إلى 0.031  انخفضت من 0.050  قد 
و2009. ويعكس هذا االنخفاض حتسنا في احلالة الكلية 
لوضع التنمية البشرية في سوريا لكنه باملقابل ميكن أن 
في بعض جوانبه. لقد كان االنخفاض في  يكون مضلالً 
دليل الفقر متعدد األبعاد كبيرا في املناطق الريفية، من 
0.069 في عام 2001، إلى 0.041 في عام 2009، وأكثر 
وضوحاً بكثير من انخفاض الفقر وفق دليل الفقر متعدد 
و2009   2001 عامي  بني  احلضرية  املناطق  في  األبعاد 

من0.031 إلى 0.022.

لكن الفقر في الريف يبقى أعلى منه في احلضر وفق 
دليل الفقر متعدد األبعاد مما يعكس التفاوت التنموي في 
سوريا ومحدودية جهود التوازن التنموي احمللي الذي يعد 

وجهاً من أوجه العدالة االجتماعية. 

جند  الفقر،  مكونات  أوزان  بني  موازنًة  نعقد  وعندما 
تباينا واضحا. فقد اتضح أن احلرمان من التعليم هو أعلى 
وجه من أوجه احلرمان وهو ما يجعله يحتل املرتبة األعلى 
من مراتب مكونات الفقر. فقد بينت النتائج أن التعليم 
ازدادت  إذ إن مساهمته  الفقر  الرئيسي في  هو املساهم 
فعلياً من ٪38 في عام 1993 إلى ٪57 في عام 2009. 
حيث  الصحة،  من  احلرمان  فيحتلها  الثانية  املرتبة  أما 
استقرت مساهمتها حول نسبة ٪34 خالل نفس الفترة. 
أما احلرمان املتصل مبستوى املعيشة فقد انخفض، وهو ما 
جعل مساهمته في دليل الفقر متعدد األبعاد تنخفض 
ما  وهو  و2009،   2001 األعوام  في   9٪ إلى   24٪ من 
يعتبر قصورا في  السياسات التنموية املعتمدة في توفير 
أسباب ضمان االحتياجات األساسية مبا في ذلك عناصر 
البنى التحتية كالكهرباء، والغاز، ومياه الشرب، والصرف 
االجتماعية  )الرعاية  املواطنني  جلميع  املناسبة  الصحي 
االفقية( أكثر من اعتمادها على حتقيق النتائج )مؤشرات 

التمكني( وفي توسيع في املشاركة اجملتمعية في عملية 
التنمية النوعية واالنتفاع من ثمارها .   

ث( التعليم 

1( عجز النظام التعليمي عن استيعاب كافة الراغبني 
لاللتحاق بالتعليم وارتفاع مستوى التسرب

كافة  استيعاب  عن  التعليمي  النظام  عجز  لقد 
فأوال،  التعليمية.  اخلدمات  على  احلصول  في  الراغبني 
قانون  تفعيل  عن  الرسمية  التعليم  مؤسسات  عجزت 
التعليم اإللزامي وتهاون فيما يتصل بتشغيل الورشات 
التعليم  سن  في  هم  ملن  املنظمة  وغير  املنظمة 
فقد  احلل،  هو  للقانون  اجلامد  التطبيق  ليس  األساسي. 
حوارٌ  يرافق صياغَتُه  إذا لم  واقعيته  التجربة عدم  أثبتت 
حوافز  سلسلة  به  تقترن  ولم  األسرة،  مع  مجتمعي 
متنوعة جتعل من إخراج األطفال من التعليم األساسي 
يقترن  لم  كما  للعائلة.  مباشرٍة  وغير  مباشرةً  خسارةً 
بالقانون حتسني نوعي لكفاءة النظام التعليمي حتسينا 
جند  لذلك  وكنتيجة  صفوفه.  في  الطفل  بقاء  يحفز 
النظام  كفاءة  ضعف  عن  الناجت  التسرب  منسوب  أن 
التعليمي قد ارتفع ارتفاعا كبيرا. بجانب ما تقدم، عجز 
نظام التعليم اجلامعي عن استيعاب أكثر من %20 من 
إخفاق  ذلك  عن  نتج  وقد  الثانوي.  التعليم  في  الناخبني 
في استيعاب اعداد كبيرة من الفئات السكانية في سن 
التعليم، وانخفاضا حادا في نسبة احلائزين على شهادة 
التعليم اجلامعي التي لم يتسن لها جتاوز معدل %5 من 

عدد السكان.

2(  قصور طرائق التعليم وتقدمي الكم على الكيف

التعليم  طرائق  اتسمت  املاضية،  العقود  خالل 
حساب  على  للكم  أكبر  وزن  وبإيالء  بالقصور  عموما 
مواطن،  لكل  التعليم  حق  الدستور  كفل  لقد  الكيف. 
وجعله مجانيا وإلزاميا في مراحله األولى، ومجانيا وغير 
إلزامي في مراحل التعليم ما بعد األساسي، كما انتهج 
التعليم  خلدمات  األفقي  النشر  نهج  التعليمي  النظام 
من  احلرمان  مؤشرات  حتسني  واستطاع  التحتية  وبناُه 
التركيز  هذا  لكن  األساسي.  التعليم  وخاصة  التعليم، 
على اجلانب الكمي قابله إغفاٌل للجانب الكيفي النوعي 
مثل األدوار االقتصادية واجملتمعية للتعليم. فقد اتسمت 
طرائق التعليم بعجزها عن االستجابة ملتطلبات التنمية 
ضخامة  بسبب  قدراتهم  وتنمية  املتعلمني  وحاجات 
التطبيقية  اجلوانب  مساحة  وضآلة  النظرية  املادة  كَم 
الطرائق  سادت  كما  تنفيذها.  ومستلزمات  واألنشطة 
التعليم  في  واحملاضرة  التلقني  تعتمد  التي  التقليدية 
على حساب طرائق التعليم الفعالة مثل التعلم الذاتي، 
والتعاوني، واالستكشافي، واالستعانة بالتقانة في إجناز 
املشروعات. ومما أسهم في ذلك الكثافة العالية للطالب 
تركز  التدريس  برحت طرائق  وما  والصفوف.  الُشعب  في 
على املستويات املعرفية الدنيا مغفلًة املهارات الذهنية 
األساسية من تعليل واستنتاج وموازنة وحتليل وتطبيق 

أن  كما  احلياة.  مواقف  في  للمعرفة  وتوظيٍف  ونقد 
املناهج  في  للمستقبل  باإلعداد  املعنية  التربية  نصيب 
باالستفادة  املعنية  التربية  نصيب  أقل من  التربوية ظل 
فيه  استقر  قد  الذي  الوقت  في  هذا  املاضي.  خبرات  من 
اإلفادة  تدرّب على  التي  السديدة هي  التربوية  النظم  أن 
إلى  والتوجه  احلاضر  مشكالت  معاجلة  في  املاضي  من 
املستقبل في ضوء تخطيط يرصد احتماالت املستقبل، 
تلك  تكتنفها  التي  التحديات  مواجهة  من  وميكن 
في  تخلفه  التعليمي  النظام  على  ويؤخذ  االحتماالت. 
ثمار  جعل  مما  التقنية،  املعلوماتية  التطورات  مواكبة 
العمل،  اإلنتاج وسوق  التعليم غير متوافقة مع حاجات 
سوق  رفد  في  التعليم  قطاع  إخفاق  إلى  أدى  ما  وهو 
أكثر  ومن  املطلوبة.  البشرية  والقوة  باملهارات  العمل 
أساليب  املواكبة  على  عصيانا  التعليم  طرائق  مكونات 
بالقصور  اتسمت  فقد  والتقييم.  والقياس  االمتحانات 
والتركيز على قياس املستوى األول من مستويات املعرفة 
في الغالب األعم أال وهو مستوى احلفظ. هذا باإلضافة 
إلى أن أساليب التقييم غلبت عليها التقليدية وإغفال 
وعلى  املعلم.  في  توافرها  الواجب  الشخصية  الشروط 
النزاع  على  السابقة  اخلطط  طموحات  من  الرغم 
االقتصادي  محيطه  الى  التعليم  إخراج  حاولت  والتي 
أنه لم يتسن  إال  واالجتماعي وربطه به وتعميق مردوده، 
التعليم.  لدور  القاصرة  التقليدية  النظرة  جذور  اقتالع 
قد  اعتمادها  جرى  التي  احلديثة  املناهج  أن  لوحظ  وقد 
أشرفت على تدريسها مؤسسات تعليمية وموارد بشرية 
تباهي  وأخذت  النوعي  الكيفي  اجلانب  أغفلت  تقليدية 
بإجنازات كمية بعضها ناجم عن التالعب في طرق حساب 
املؤشرات. ومن ثم، فقد استمرت أعمال القطاع كاملعتاد. 
قابلها  التعليم  لتطوير  النوعية  اخلطط  فطموحات 
ضعف في أدوات التنفيذ. وفي نهاية املطاف، كانت الثمار 
األساسية لهذا النظام التعليمي القاصر مجرد شهادات 
تعليمية تفتقد إلى قيمة حقيقية، ومواطنني مفتقرين 

إلى العلم الكافي كما الوافي كيفا.

سياسات  عن  الناجت  احملدود  التحسن  قدرة  عدم   )3
اإلصالح على احليلولة دون حصول تداعيات سلبية 

ألوجه اخللل املتجذرة

ودون اإلخالل مبا تقدم، ونتيجة للسياسات الساعية 
باجلانب  يُعَنى  التعليمي  النظام  أخذ  التعليم،  إلصالح 
لأللفية  األول  العقد  خالل  للتعليم  النوعي  الكيفي 
املدرسني  لتأهيل  أكبر  اهتمام  إيالء  جرى  لقد  اجلديدة. 
التعليم  وحتسني مستلزمات  املناهج،  وتطوير  واملعلمني، 
عليه  يدل  ما  وهذا  املدارس.  إلى  اآللية  احلواسب  وإدخال 
الكمي  املستويني  عن  املعبرة  املؤشرات  مختلف  تطور 
من  أقرب  حينها  سوريا  باتت  لدرجة  للتعليم،  والنوعي 
اإلمنائية لأللفية.  املنطقة لتحقيق األهداف  معظم دول 
لكن  قابل ذلك إخفاقات في حتقيق بعض أهداف القطاع 
التعليمي  القطاع  انتهج  لقد  منها.  النوعية  وخاصة 
بديلة  استراتيجية  النزاع  سبقت  التي  السنوات  خالل 
بديلة  لتطوير وتوسيع التعليم النوعي لتحسني الكفاءة 

الداخلية املتمثلة في خفض متوسطي عدد الطالب في 
الشعبة وعدد الطالب للمعلم الواحد. وقد أثمرت اجلهود 
في مجال التعليم األساسي عن خفض النسب من 27.7 
تلميذ في الشعبة و29.7 تلميذ للمعلم عام 2000 إلى 
عام  للمعلم  تلميذ  و17.2  الشعبة  في  تلميذ   27.1
انصب  قد  األكبر  االهتمام  أن  إلى  ذلك  ويشير   .2010
على توفير املوارد البشرية لهذه املرحلة التعليمية لكن 
على حساب نشر املرافق التحتية التعليمية والتي ظلت 
التعليم.  نوعية  لتحسني  املعيارية  النسب  عن  بعيدة 
ذلك أن املعايير العاملية تشير إلى ضرورة الوصول بكثافة 
في  طالب   22 إلى  األساسي  التعليم  في  الشعبة 
التعليم  التحسن كان أفضل في مجال  أن  إال  الشعبة. 
عامي  بني  النسب  هذه  انخفضت  حيث  العام  الثانوي 
و13.2  الشعبة  في  طالب   31.4 من  و2010   2000
طالب  طالب في الشعبة و8  طالب للمدرس إلى 29.9 
الثانوي  التعليم  مجال  في  حتسن  حصل  كما  للمعلم. 
املهني من 34.5 تلميذ في الشعبة و8.6 تلميذ للمعلم 
تلميذ  و5.3  الشعبة  في  تلميذ   28.3 إلى   2000 عام 
ارتفاع  إلى  االنخفاض  هذا  ويُعزى   ،2010 عام  للمعلم 
التي جتاوزت حدود  املهني  التعليم  من  التسرب  معدالت 
يُعزَى إلى االنخفاض الكبير في  %33 عام 2010، كما 
أعداد الطالب الناجم عن القرارات اإلدارية احملددة لنسب 
توزيع الطالب في شقي التعليم الثانوي )العام واملهني(.

الشكل رقم )12(

تطور مؤشرات الكفاءة الداخلية للتعليم خالل 
2000-2010

املصدر: حسابات الباحثني بناًء على بيانات أعداد املدارس 
والطالب واملدرسني الصادرة عن وزارة التربية، واجملموعات 

االحصائية لعامي 2015 و2011.

أما على صعيد املؤشرات التعليمية فقد ارتفع معدل 
 2000 عام  من87.3%  األساسي  بالتعليم  االلتحاق 
ليصل إلى %91 عام 2005 واستمر باالرتفاع إلى 96% 
بنشر  االهتمام  إلى  التحسن  هذا  ويُعزى    .2010 عام 
منها  احلضرية  السورية  املناطق  مختلف  في  املدارس 
التفاوت  في  كانت  األساسية  املشكلة  أن  إال  والريفية. 
في االلتحاق بالتعليم بني احملافظات السورية. فقد ارتفع 
معدل االلتحاق بالتعليم في بعض احملافظات كطرطوس 
بينما   99.5% جتاوزت  حدود  إلى  والالذقية  والسويداء 
انخفض في أخرى كدير الزور والرقة وحلب ودرعا إلى أقل 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات الف�سل الثاينالف�سل الثاين العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع

خالل العقود 

املا�سية، ات�سمت 

طرائق التعليم 

عموما بالق�سور 

وباإيالء وزن اأكرب 

للكم على 

ح�ساب الكيف.

ونتيجة 

لل�سيا�سات 

ال�ساعية الإ�سالح 

التعليم، 

اأخذ النظام 

التعليمي 

ُيعَنى باجلانب 

الكيفي 

النوعي للتعليم 

خالل العقد 

االأول لالألفية 

اجلديدة.
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من %80. ويعزى انخفاض معدل االلتحاق بالتعليم في 
الفقر  معدالت  إلى  احملافظات  من  األخيرة  اجملموعة  هذه 
وانخفاض  فيها  االقتصادي  النشاط  وطبيعة  املرتفعة 
البشرية  واملوارد  التحتية  التعليم فيها )البنى  مقومات 
...(. وتشير بيانات توزع الطالب حسب النوع االجتماعي 
الذكور بني  إلى  اإلناث  في حتسن نسبة  إلى تطور بطيء 
عامي 2000 و2010 إذ ارتفعت من %85 إلى 93.2%. 
األساسي  التعليم  من  التسرب  مبعدل  يتعلق  فيما  أما 
إلى 3.8%  عام 2000  فقد انخفض املعدل من 7.3% 
املستوى  على   ،2010 عام   3.4% إلى  ثم   2005 عام 
حدود  إلى  احملافظات  بعض  في  ارتفع  بينما  اإلجمالي، 

%6.6 كريف دمشق. 

اجلدول رقم )5(

معدالت االلتحاق بالتعليم 

200020052010املؤشر

معدل االلتحاق بالتعليم 
األساسي

87.39196.2

33.634.434معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي

10.519.729معدل االلتحاق بالتعليم العالي 

معدل التسرب من التعليم 
األساسي

7.33.83.4

الطالب  أعداد  على  بناًء  الباحثني  حسابات  املصدر: 
وتقديرات  العالي  والتعليم  التربية  وزارتي  من  الرسمية 

أعداد السكان وفقاً للفئات العمرية.

لم يشهد معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي بشقيه 
تطوراً  و2010   2000 بني  الفترة  خالل  واملهني  العام 
من  الرغم  على  وذلك   34% حدود  في  نسبته  بقيت  إذ 
ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي العام من23.3% 
عام2000 إلى %27.3 عام 2010. لكن هذا االرتفاع كان 
املهني  التعليم  من  التسرب  نسب  ارتفاع  حساب  على 
إلى العام وذلك على الرغم من تبني استراتيجية تطوير 
املستجدين في  أن نسبة  كما  والتقني.  املهني  التعليم 
التعليم الثانوي العام واملهني من الناجحني في شهادة 
التعليم األساسي ارتفعت من %72.8 عام 2000 إلى 
نسبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  هذا،   .2010 عام   77%
اإلناث إلى الذكور في مرحلة التعليم الثانوي العام ارتفاعا 
كبيرا من %91 عام 2000 إلى %103 عام 2010 إال 
الثانوي  التعليم  مرحلة  في  الذكور  إلى  اإلناث  نسبة 
عام   70% من  التراجع  في  استمرت  قد  والفني  املهني 
2000 إلى %64.8 عام 2010 مما يكرس منطية التعليم 
للتعليم  السلبية  اجملتمعية  النظرة  واستمرار  األنثوي 
االلتحاق  معدالت  ارتفعت  وقد  لإلناث.  والفني  املهني 
عام 2000  من 10.5%  كبير  بشكل  العالي  بالتعليم 
النتيجة  هذه  أتت  وقد   .2010 عام   29% إلى  لتصل 
كثمرة لتبني استراتيجية رفع معدالت القبول بالتعليم 
الكليات  وزيادة عدد  للجامعات،  األفقي  والتوسع  العالي 
من 52 كلية عام 2000 إلى 124 كلية عام 2010. هذا 
على الرغم من أن االلتحاق في التعليم العالي اخلاص ما 

برح يكافئ نسبة %1 من الفئة العمرية 23-18 سنة. 
وقد استمرت نسبة اإلناث إلى الذكور في مرحلة التعليم 
العالي بالتحسن حتسنا جوهريا إذ ارتفعت من %58 عام 

2000 إلى %95.1 عام 2015.

الشكل رقم )13(

نسبة االناث إلى الذكور في مرحلة التعليم االساسي 
)6-14(

املصدر: الباحثني اعتمادا على بيانات وزارة التربية.

على  القائمني  وتأهيل  املناهج  تطوير  كان  لقد 
وزيادة  األداء،  لتقومي  نظام  ووضع  التعليمية،  العملية 
القبول  نسب  وزيادة  واللغات،  باملعلوماتية  االهتمام 
اجلهود  بني  من  العمل  لسوق  الضرورية  باالختصاصات 
التعليم  مخرجات  بني  املواءمة  سبيل  في  بُذلت  التي 
كان  وبينما  والنوعية.  الكمية  العمل  سوق  واحتياجات 
قبول الطالب سنويا في كافة االختصاصات يستند في 
السابق إلى سند وحيد هو الطاقة االستيعابية للكليات 
واملعاهد، جرى اعتماد مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام 
عدد  متوسط  منها  مؤشرات  على  املعتمدة  التعليمي 
التعليم  مرحلة  في  الصفية  والقاعة  للمدرس  الطالب 
ومتوسط  للطالب،  املترية  املساحة  ومتوسط  الثانوي، 
التعليم  مرحلة  في  اجلامعي  لألستاذ  الطالب  عدد 
النتائج  بعض  التطوير  ذلك  حقق  وبينما  هذا،  العالي. 
له  يتسن  لم  فإنه  أعاله،  املذكور  النحو  على  اإليجابية 
احليلولة دون أن تتمخض أوجه اخللل التي اعترت سياسة 
التعليم املذكورة سابقا عن تداعياٌت سلبية على سوق 
ارتفاع  في  التداعيات  تلك  متثلت  وقد  والتنمية.  العمل 
االختصاصات.  ببعض  يتصل  فيما  البطالة  معدالت 
كما متثلت التداعيات في الهدر التعليمي الذي جتلى في 
هامشية  أعماالً  املتعلمني  من  قليلة  غير  نسبة  ممارسة 
كما متثلت في  العلمي.  ال تتناسب ومستوى حتصيلهم 
متطلبات  مواكبة  حيث  من  جغرافي  اختالل  حصول 
من  أدنى  مستويات  على  البشرية  املوارد  من  التنمية 
املستوى الوطني )الفائض والعجز(. كما متثلت أخيرا في 
تشوه العالقة بني احتياجات التنمية من املوارد البشرية 
اخلريج اجلامعي وما  باختصاصاتها اخملتلفة )العالقة بني 

يقابله من خريجي املعاهد الفنية، والعمالة املاهرة(.

4( تواضع اإلنفاق على التعليم

اإلنفاق  سياسة  أن  من  الرغم  على  أنه  جند  كذلك 
على التعليم عموما قد شهدت بعض التطوير، فقد ظل 
اجملتمع.  حاجات  يلبي  وال  محدودا  التعليم  على  اإلنفاق 

فلنستحضر ابتداء أن اإلنفاق على التعليم ميثل استثمارا 
ويطور  اإلنتاجية  من  يزيد  الذي  البشري  املال  رأس  في 
التنمية  مجاالت  جميع  في  العلمي  والبحث  التقانات 
االقتصادية واالجتماعية. لقد كافأ اإلنفاق على التعليم 
ما قبل اجلامعي / املدرسي/ نسبا تتراوح بني 11-15% 
التي  سنوات  العشر  خالل  للدولة  العامة  املوازنة  من 
بينما   11%  2001 عام  بلغ  إذ  السوري  النزاع  سبقت 

ارتفع إلى %15 عام 2010.

املراحل  حسب  الطالب  على  اإلنفاق  فان  ثم،  من 
إذ  واضحا  ارتفاعا   2010 إلى   2000 عام  من  ارتفع  قد 
التعليم  مرحلة  في  الطالب  على  احلكومي  اإلنفاق  بلغ 
وفي  سورية  /6000/ليرة  2000حوالي  عام  االبتدائي 
مرحلة التعليم الثانوي /8708/ليرة سورية وفي مرحلة 
بينما  سورية،  /21919/ليرة  املهني  الثانوي  التعليم 
ليرة  و/25487/  سورية  ليرة   /14753/ إلى  ارتفع 
سورية و/81905/ليرة سورية عام 2010 على التوالي. 
وعلى املستوى اإلجمالي ارتفعت كلفة التلميذ الواحدة 
/19414/ إلى   2000 عام  سورية  ليرة   /7345/ من 
أخذنا  وإذا  أي مبعدل منو 3,8%.  ليرة سورية عام 2010 
سنجد  واالستثمارية  اجلارية  املوازنة  من  الطالب  حصة 
اإلنفاق  بلغ  فقد  اجلاري.  اإلنفاق  على  منصب  التركيز  أن 
 2000 عام  التعليم  مرحلة  في  الطالب  على  اجلاري 
حوالي/5128/ ليرة سورية مقارنة باإلنفاق االستثماري 
ليرة   /11759/ إلى  ارتفع  ما  وهو  سورية  /872/ليرة 

سورية و/3024/ ليرة سورية عام 2010.

كذلك في التعليم الثانوي العام ارتفع اإلنفاق اجلاري 
إلى  عام 2000  ليرة سورية  الطالب من /7830/  على 
ليرة سورية عام 2010 واإلنفاق االستثماري   /22481/
من 878إلى /3006/ عام 2010. أما بالنسبة للتعليم 
اإلنفاق  ارتفع  فقد  أكبر،  إنفاق  إلى  يحتاج  والذي  املهني 
اجلاري للطالب من /10587/ ليرة سورية عام 2000 إلى 
ليرة سورية عام 2010 واإلنفاق االستثماري   /37704/
 /44202/ إلى   2000 عام  سورية  ليرة   /11331/ من 
ليرة سورية عام 2010. كما جند أن اإلنفاق اجلاري املتمثل 
في الرواتب واألجور واملستلزمات اخلدمية والسلعية يحتل 
القسم األكبر من املوازنة على نحو ملحوظ في التعليم 
في  اجلاري  اإلنفاق  ازدياد  ويعود  العام.  والثانوي  األساسي 
هاتني املرحلتني إلى زيادة أعداد املعلمني من /185108/ 
 ،2010 عام  معلم   /315669/ إلى   2000 عام  معلم 
أي بزيادة /130561/ معلم خالل السنوات العشر. وهذا 
التربية  موازنة  من  اجلاري  اإلنفاق  حجم  زيادة  إلى  يشير 
قيمة  كانت  وقد  هذا  االستثماري.  اإلنفاق  حساب  على 
اإلنفاق االستثماري أكبر من اإلنفاق اجلاري خالل السنوات 
ليرة   /10587/ من  اجلاري  اإلنفاق  ارتفع  فقد  العشر. 
سورية عام 2000إلى /37704/ ليرة سورية عام 2010 
البناء  على  يركز  والذي  االستثماري  اإلنفاق  أن  بينما جند 
عام  سورية  ليرة   /11331/ من  ارتفع  قد  والتجهيزات 

2000 إلى /44202/ ليرة سورية عام 2010.

الشكل رقم )14(

تطور اإلنفاق على التعليم

املصدر: حسابات الباحثني، بناًء على بيانات اإلنفاق، وزارة 
املالية.

أما نسبة اإلنفاق على التعليم اجلامعي فقد بقيت 
ثابتة بني عامي 2000 و2010 ممثلًة ما يقرب من %3 من 
اجمالي اإلنفاق العام اجلاري واالستثماري. وعلى الرغم من 
أن اإلنفاق على التعليم بشقيه اجلامعي وما قبل اجلامعي 
قد حظي مبا نسبته حوالي %16.5 من اجمالي اإلنفاق 
احلكومي كوسطي سنوي خالل الفترة بني عامي 2000 
و2010 إال أن نسبة اإلنفاق على التعليم من الناجت احمللي 
خالل  سنوي  كوسطي   5% حدود  تتجاوز  لم  اإلجمالي 

نفس الفترة. 

ج( الصحة العامة واألمن الصحي

صحية  وسياسة  ناظمة  موحدة  مرجعية  1( غياب 
ذلك  وانعكاس  التشريعية،  البيئة  وضعف  موحدة 

على اجلودة  

لعقودٍ خلت، عانى قطاع الصحة جراء غياب مرجعية 
البيئة  ناظمة وسياسة صحية موحدة وضعف  موحدة 
التنظيمية. لقد جنم عن هذا الغياب اإلخفاق في تنسيق 
يحدد  تنسيقا  اخلاص  القطاع  وأدوار  العام  القطاع  أدوار 
املصالح  وتضارب  األدوار  تداخل  دون  يحول  األولويات 
للقطاع  العشوائي  والنمو  البيروقراطي  والتضخم 
تعددت  نفسه،  العام  القطاع  نطاق  داخل  حتى  اخلاص. 
داع،  دون  الصحية  اخلدمات  تقدمي  عن  املسؤولة  اجلهات 
تلك  شملت  وقد  بينها.  فيما  فعال  تنسيق  وجود  ودون 
اجلهات وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الدفاع، 
لوزارة  التابعة  املراكز  جانب  إلى  فهناك  الداخلية.  ووزارة 
واخلدمات  العالي  التعليم  مشافي  خدمات  الصحة 
يقدمها  التي  واخلدمات  املدرسية  والصحة  العسكرية 
كثرة  عن  ينجم  لم  والشرطة.  واملعلمني  العمال  احتاد 
على  املواطنني  حصول  سهولة  الصحية  املرجعيات 
العكس.  هو  ما حصل  يحتاجها.  التي  الصحية  اخلدمة 
شاملة  صحية  سياسة  وغياب  التنسيق  تراجع  أن  ذلك 
وذاك،  هذا  فوق  التعقيد.  من  كثير  إلى  أدى  قد  موحدة 
مساهمة  وتنامت  العام  القطاع  مساهمة  تراجعت 
اجلوانب  على  الرقابة  غياب  ظل  في  اخلاص  القطاع 
السياسات  وقصور  الصحية،  للخدمات  والنوعية  املادية 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات الف�سل الثاينالف�سل الثاين العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع

كذلك جند اأنه 

على الرغم من 

اأن �سيا�سة االإنفاق 

على التعليم 

عموما قد 

�سهدت بع�س 

التطوير، فقد 

ظل االإنفاق 

على التعليم 

حمدودا وال 

يلبي حاجات 
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العدالة  وحتقيق  اجلغرافي  التفاوت  خفض  في  الصحية 
في  املعيارية  وغياب  القطاع  تشتت  وزيادة  الصحية، 
األداء. وميثل ازدواج املمارسة في القطاعني العام واخلاص 
وضعف  األطباء،  خصوصا  الصحيني  املهنيني  بواسطة 
جودة  لتدني  رئيسيا  سببا  اخلاص،  القطاع  على  الرقابة 
اخلاص  القطاع  واستغالل  احلكومية  الصحية  اخلدمات 
للبنية التحتية احلكومية في تقدمي خدماته املأجورة. ذلك 
املستويات  جميع  على  االقتصادية  الكفاءة  انخفاض  أن 
قد أدى إلى عدم استثمار املوارد احملدودة املتاحة االستثمار 
األمثل، وإلى تدني اإلنتاجية الفعلية للقوى البشرية على 
للموارد  إهدارا  ذلك  مثل  وقد  القطاع.  مستويات  جميع 
وإلى  احلكومي،  الصحي  القطاع  في  املستثمرة  العامة 
ضعف استثمارات القطاع اخلاص في الصحة، وإلى تدني 
االعفاءات  نتيجة  اخلاص  القطاع  من  الضريبي  املردود 

وممارسة معظم أنشطته ممارسة غير رسمية. 

2( ارتفاع مستوى اإلنفاق الشخصي وانخفاض اإلنفاق 
العام

الكبير  اجلغرافي  التفاوت  الصحة  اعترى قطاع  كما 
في املؤشرات، وزيادة األعباء املالية الشخصية وانخفاض 
اإلنفاق العام. ففي العام 2010، جتاوز اإلنفاق الشخصي 
ما  الشخصي  اإلنفاق  بلغ  إذ  العام  اإلنفاق  الصحة  على 
يكافئ %53 بينما بلغاإلنفاق العام ما يكافئ %47. ومما 
يجدر التنبه له أن مستوى اإلنفاق العام على الصحة في 
سوريا من أدنى مستويات اإلنفاق احلكومي على الصحة 
في املنطقة العربية، ويقدر بحوالي 60 دوالر للفرد. لقد 
الناجت مقابل  من  كنسبة  الصحة 2%  على  اإلنفاق  بلغ 
وقد   .2000 العام  في  للدولة  العامة  املوازنة  من   6.5
انخفضت النسبة إلى 1.4 كنسبة من الناجت في العام 
بينما  العامة،  املوازنة  من  كنسبة   6.2 مقابل   2005
مقابل  الناجت  من  كنسبة   1.8 إلى  اإلنفاق  هذا  ارتفع 

انخفاض إلى 5.5 كنسبة من املوازنة في العام 2010. 

الشكل رقم )15(

تطور اإلنفاق العام على الصحة

بناًء على بيانات اإلنفاق، وزارة  الباحثني  املصدر: حسابات 
املالية.

3( سوء توزيع اخلدمات الصحية

اخلدمات  توزيع  سوء  الصحة  قطاع  اعترى  كما 
معظم  أنشئت  املثال،  سبيل  فعلى  جغرافيا.  الصحية 
احملافظات  مراكز  وخاصة  احلضرية  املناطق  في  املشافي 
الطرفية  املناطق  في  متكاملة  مشاٍف  تنشأ  لم  بينما 
الصحية  التحتية  البنى  مؤشرات  أن  ويالحظ  والريفية. 
بوضوح  نحو يعكس  امتداد سوريا على  تباينت على  قد 
توزيع  املتمثل في سوء  السورية  الصحية  اخلريطة  خلل 
اخلدمات الصحية جغرافيا. فقد شهدت بعض احملافظات 
متوسطات جيدة لعدد سكان للسرير واملركز الصحي إذ 
بلغ متوسط عدد السكان للسرير في محافظات الالذقية 
وطرطوس والسويداء ودمشق 512 و609 و553 و745 
املتوسط  هذا  يرتفع  بينما  التوالي،  على  للسرير  نسمة 
في محافظات إدلب واحلسكة والرقة إلى 1351 و1105 
و1148 نسمة للسرير على التوالي في عام 2010. كما 
آخر  شهد متوسط عدد السكان للمركز الصحي تبايناً 
والالذقية  وطرطوس  السويداء  محافظات  شهدت  حيث 
و4950   3719 بلغت  منخفضة  متوسطات  وحمص 
التوالي.  على  الصحي  للمركز  نسمة  و8142  و8325 
ويرتفع هذا املتوسط في محافظات حلب واحلسكة وريف 
دمشق إلى 17933 و16250 و13544 نسمة للمركز 
على التوالي. وجند هذا التباين ينعكس انعكاسا سلبيا 
عليه  يترتب  ما  وهو  الصحية،  الرعاية  مؤشرات  على 
وأخيرا  والوفيات  املراضة  معدالت  على  سلبيا  انعكاسا 

على العمر املتوقع في كل محافظة.

يلحق  وما  املذكورة  اخللل  أوجه  لضخامة  نتيجًة  إنه 
بها، لم تفلح اإلجنازات احملدودة التي حتققت خالل العشرية 
السابقة على النزاع في تصحيح الوضع تصحيحا جذريا 
التنموية  املؤشرات  حتسن  إلى  أدت  أنها  من  الرغم  على 
نتيجة  الصحي  القطاع  حقق  لقد  الصحي.  للقطاع 
ومؤشرات  الصحية  التحتية  البنى  مستوى  على  طيبة 
في  الصحي  للنظام  سجلت  كما  والوفيات.  املراضة 
بقية  عن  متيزه  التي  الطبية  اخلدمات  من  جملة  سوريا 
اخلدمات املقدمة في البلدان اجملاورة. من أمثلة ذلك نظام 
الصحية  الوقاية  ـ  )اللقاحات  األولية  الصحية  الرعاية 
إضافة  والثانية(  األولى  الدرجة  اجلراحية من  العمليات  ـ 
على  الصحية  واملراكز  للخدمات  االفقي  االنتشار  الى 
مستوى القطر. هذا فضال عن انخفاض تكلفة العمليات 
اجلراحية واالستشفاء ومجانية الرعاية الصحية األولية، 
لألمراض  والتغطية  توفرها  رغم  األدوية  أسعار  وتدني 
السكان  نسبة  انخفضت  كما  واملستعصية.  السارية 
إلى 648  نسمة للسرير  املشافي من 830  للسرير في 
السكان  عدد  متوسط  انخفض  كما  للسرير.  نسمة 
الصحي  للمركز  نسمة   16602 من  الصحي  للمركز 
ويعزى  الفترة.  نفس  خالل  للمركز  نسمة   13691 إلى 
هذا التحسن الرتفاع عدد املشافي من 390 مشفًى إلى 
493 مشفًى منها 113 مشفى للقطاع العام والباقي 
الصحية من 983  املراكز  أعداد  وارتفاع  اخلاص،  للقطاع 
إلى 1506 مركز بني عامي 2000 و2010. وقد لوحظ 

ارتفع  الذي  الوالدة  عند  املتوقع  العمر  معّدل  في  حتسن 
في  سنة   )73( إلى  عام2000  في  سنة   )70.5( من 
الوفيات  تراجع  إلى  التحسن  هذا  ويعزى   .2010 العام 
وزيادة  التغذية  األوضاع  حتسن  عن  الناجم  لألطفال 
بسبب  واألمهات  اإلجنابية،  الصحة  مبقومات  االهتمام 
اللقاحات وحتسن الرعاية الصحية النسبي عند الوالدة. 
ومن  التحسن،  في هذا  وقد ساهمت عوامل أخرى أيضاً 
أهمها توفر املياه النظيفة وانتشار التعليم، وبروز بعض 
اإلنتانية  األمراض  ومكافحة  البيئي،  الوعي  مؤّشرات 
واملعدية، وزيادة عدد املشافي ومتوسط عدد األسرّة لكل 
من  واسعٍة  منظومٍة  وانتشار  السكان،  من  نسمٍة  ألف 
السكانية  التجمعات  العامة في كافة  الصحية  املراكز 
السورية.  الدوائية  الصناعة  وتطور  واألرياف،  املدن  في 
كانت سوريا قبل النزاع تصنّف في إطار الدول االنتقالية 
على مستوى املراّضة، أو في فئة الدول ذات العبء املرضي 
في  تتسّبب  املزمنة  األمراض  مجموعة  أن  حيث  املزدوج 
حوالي )%60( من إجمالّي العبء املرضي، بينما تتسّبب 
بحوالي  والطفولة  األمومة  وأمراض  املعدية،  األمراض 
اخلارجية  األسباب  نتيجة  واإلصابات  واحلوادث   )25%(

بحوالي )15%(.

السنوات  خالل  واجهت  سوريا  أن  ذلك  من  ويتضح   
العشر من األلفية الثالثة عبئاً ثالثياً لألمراض ميثل حتدياً 
التي  اإلنسان  أمن  ولشروط  الصحي،  لنظامها  كبيراً 
وضعية  مثل  حينها  سوريا  وضعية  كانت  وقد  يوّفرها. 
املعدية  األمراض  إن  حيث  من  األخرى  النامية  الدول 
ملحوظًة  نسبًة  متثّل  كانت  والطفولة  األمومة  وأمراض 
من العبء املرضي. لكنها على عكس هذه الدول، واجهت 
واحلوادث.  املزمنة  األمراض  من  ومضطرداً  متزايداً  عبئاً 
وقد انعكس حتسن مقومات عمل القطاع الصحي على 
املؤشرات التنموية للقطاع خالل الفترة بني عامي 2000 
اخلدمات  تلقي  مؤشرات  معظم  في  ارتفاع  مع  و2011 
التي جتُرى على  الوالدات  ارتفعت نسبة  فمثال،  الصحية، 
إلى   2000 عام   87% حوالي  من  مؤهلة  صحية  أيدي 

%96.5 عام 2011.

العامة  الصحية  اخلدمات  تطور  انعكس  كما 
إذ  الصحية  التنموية  املؤشرات  على  إيجاباً  واإلجنابية 
انخفض معدل الوفاة العام من 4 باأللف عام 2000 إلى 
وفيات  انخفضت معدالت  كما  عام 2010،  باأللف   3.7
عام  حية  والدة  ألف   100 لكل  وفاة   65.4 من  األمهات 
األطفال  وفيات  معدل  وانخفض  وفاة،   56 إلى   2000
نفس  خالل  باأللف   17.9 إلى  باأللف   18.1 من  الرضع 
املتمثل  اخللل  أن  باملالحظة  جدير  ولعله  هذا،  الفترة. 
عدالة  وعدم  جغرافيا  الصحية  اخلدمات  توزيع  سوء  في 
احملافظات  شهدته  الذي  والتفاوت  الصحية  اخلريطة 
الصحي  البشري  والكادر  التحتية  بالبنى  يتعلق  فيما 
التنموية  املؤشرات  على  مباشرا  انعكاسا  انعكس  قد 
معدالت  في  تفاوتا  ذلك  سبب  وقد  الصحي.  للقطاع 
الوفاة بني احملافظات السورية إذ شهدت محافظة دمشق 

ألف  مئة  لكل   33.1 حوالي  منخفضة  وفيات  معدالت 
ملعدل  باأللف  و17.1  األمهات  وفيات  ملعدل  حية  والدة 
محافظة  سجلت  كما  اخلامسة.  دون  األطفال  وفيات 
مئة  لكل   35.1 حوالي  أمهات  وفيات  معدل  طرطوس 
دون  األطفال  وفيات  ملعدل  باأللف  و3.2  حية  والدة  ألف 
اخلامسة بينما سجل معدل وفيات األمهات أعلى حدوده 
حية  والدة  ألف  مئة  لكل  وفاة   78.1 بنحو  الرقة  في 
ومحافظتي احلسكة وريف دمشق 72.1 لكل مئة ألف 

والدة حية و70.2 لكل مئة ألف والدة حية على التوالي.

اجلدول رقم )6(

تطور مؤشرات التنمية الصحية 

تطور مؤشرات التنمية 
الصحية

200020052010

معدل الوفيات اخلام 
4.13.83.7)باأللف(

معدل وفيات األمهات 
)لكل 100 ألف والدة 

حية
65.460.656

معدل وفيات األطفال 
الرضع )باأللف(

18.11817.9

معدل وفيات األطفال دون 
اخلامسة )باأللف(

20.22221.4

املصدر: التقارير الوطنية ألهداف األلفية، هيئة التخطيط 
والتعاون الدولي:2005 و2010

الشكل رقم )16(

تطور متوسطات السكان لكل مركز صحي وسرير 
مشافي

أعداد  بيانات  على  بناًء  الباحثني  حسابات  املصدر: 
اجملموعات  في  السكان  وأعداد  الصحي  واملراكز  املشافي 
املشافي  وأعداد   ،2000-2011 للفترة  اإلحصائية 
الصحة  وزارة  عن  الصدار  الصحية  واملراكز  املتضررة 
املركزي  للمكتب  السكان  أعداد  وتقديرات  السورية، 

لإلحصاء، خالل فترة النزاع.

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات الف�سل الثاينالف�سل الثاين العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع

اعرتى قطاع 

ال�سحة �سوء 

توزيع اخلدمات 

ال�سحية 

جغرافيا.

اإنه نتيجًة 

ل�سخامة 

اأوجه اخللل 

املذكورة وما 

يلحق بها، مل 

تفلح االإجنازات 

املحدودة 

التي حتققت 

خالل الع�رسية 

ال�سابقة على 

النزاع يف 

ت�سحيح الو�سع 

ت�سحيحا جذريا 

على الرغم من 

اأنها اأدت اإىل 

حت�سن املوؤ�رسات 

التنموية 

للقطاع 

ال�سحي.
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ح( اخلدمات األساسية

إخفاق قطاع السكن وخدماته في تلبية احتياجات   
النمو  معدالت  عن  الناجمة  املتنامية  املواطنني 
املعيشي  النمط  تغير  وعن  املرتفعة  السكاني 
التصنيف  من  اخلدمات  من  كبير  بطور  واالنتقال 

الكمالي إلى األساسي.

وخدماته  السكن  لقطاع  يتسن  لم  إجماال، 
الناجمة  للسكان  املتنامية  االحتياجات  إلى  االستجابة 
وتغير  جهة،  من  املرتفعة  السكاني  النمو  معدالت  عن 
من  اخلدمات  من  كبير  بطور  واالنتقال  املعيشي  النمط 
خلدمة  فبالنسبة  األساسي.  إلى  الكمالي  التصنيف 
تلبية  عن  بعيدا  السكن  قطاع  بقي  فقد  السكن، 
احتياجات املواطنني وخاصة محدودي الدخل فيما يتصل 
العشوائيات  في  كبير  توسع  مع  الالئق  السكن  بتوفير 

)أفقياً وعمودياً(.

وفيما يتصل بخدمة املياه، بلغت نسبة املستفيدين 
من مياه الشرب على املستوى الوطني %86 عام 2001. 
واستمرت باالرتفاع حتى وصلت عام 2011 إلى 89.7%، 
إال أن هذا االرتفاع قابله انخفاض في نصيب الفرد من 91 
على مستوى القطر عام 2001 إلى  متر مكعب سنوياً 
72 لتر مكعب للفرد عام 2011. وقد ترتب على ذلك أن 
هذا االنخفاض أدى إلى وقوع شرائح واسعة ضمن خط 
الصحي،  الصرف  بخدمة  يتصل  فيما  أما  املائي.  الفقر 
ارتفعت نسبة السكان املزودين بشبكة صرف صحي من 

%91 عام 2001 إلى 98.6 عام 2011.

ومع ذلك، ظل هنالك تفاوت بني نصيب سكان املدن 
بعض  في  النسبة  وصلت  فقد  الريف.  سكان  ونصيب 
إلى حدود  الريف  انخفضت في  بينما  إلى 100%،  املدن 
%67 وفي املناطق النائية إلى حدود %33 خالل  نفس 
غياب  جراء  الريف  في  كثيرة  مناطق  عانت  كما  الفترة، 
مسبب  من  السكان  تخلص  التي  املعاجلة  محطات 
رئيسي لعدد من االمراض. وفيما يتصل بخدمة الكهرباء، 
شهدت نسبة املنازل املوصول بشبكات الكهرباء ارتفاعاً 
كبيراً من %98.4 عام 2001 إلى %99.7 عام 2010. 
صعيد  على  أنه  جند  االتصاالت،  بخدمة  يتصل  وفيما 
الهاتف الثابت ازدادت نسبة السكان احلاصلني على هذه 
عام   17% إلى  لتصل   1990 عام   %  4.9 من  اخلدمة 
2008. ولترتفع مجدداً إلى %20.9 عام 2012. إال أنها 
وجود  ويالحظ   .2015 عام   17% إلى  لالنخفاض  عادت 
ترتفع في  فهي  املدن.  بني  النسبة  هذه  في  كبير  تفاوت 
املناطق  مع  باملقارنة  وحمص  وحلب  دمشق  محافظات 
دخلت  احملمول،  الهاتف  خدمة  صعيد  وعلى  الشمالية. 
هذه اخلدمة سوريا مع نهاية عام 2002 لكن انتشارها 
ارتفاع  منها  عديدة  ألسباب  األمر  بادئ  واسعا  يكن  لم 
انتشار  في  تطور كبير  أنه حدث  إال  اخلدمة.  أسعار هذه 
هذه اخلدمة حتى بلغ عدد املشتركني فيها 33 مشتركا 
لكل 100 نسمة عام 2008. إال أن هذا العدد كان أقل 

من نصف املتوسط للمنطقة العربية في عام 2008. 

اجلدول رقم )7(

خدمات الهاتف الثابت واحملمول 

199020082012

4.391720.9الهاتف الثابت

3361.2احملمول

1720.7النفاذ إلى اإلنترنت
املصدر: بيانات وزارة االتصاالت

هذه  دخلت  فقد  اإلنترنت،  خدمة  صعيد  على  أما 
وقد   .2000 عام  منذ  محدودًا  دخوال  سوريا  اخلدمة 
توسعا  املاضية  األعوام  خالل  اإلنترنت  استخدام  توسع 
لكل  كبيرا حتى بلغ عدد املشتركني قرابة 17 مشتركاً 
عام  النسبة  هذه  وارتفعت   .2008 عام  نسمة   100
2011 لتشمل %20.7 من السكان في سوريا. هذا مع 
مالحظة أن تكاليف خدمات االتصاالت في سوريا ظلت 
واحدة من أعلى تكاليف خدمات االتصاالت في املنطقة 

العربية.

ث- خامتة 

واالقتصادية  احلوكمية  العوامل  راحت  وإذ 
واالجتماعية املذكورة تتفاعل، فقد أخذت تصيب النسيج 
اجملتمعي بجملة من األعراض السلبية، وهو ما أنتج حالة 
مجتمعية تتسم بعدم التماسك وبالهشاشة القصوى 
هذه  أن  الواقع  في  النزاع.  اندالع  عشية  احلاد  وبالغضب 
األعراض من الكثرة بحيث إنه من الصعب إحصاؤها. لذا، 

يجدر االكتفاء باإلشارة لبعضها.

الهيكلية  العوامل  هذه  تفاعل  عن  نتج  أنه  كما 
من  جملة  ـ  مجتمعًة  ـ  وإنتاجها  امتزاجها  الداخلية 
النتائج. لذا، فإننا إذ نحاول تصنيف نتائج هذه العوامل 
انطالقا  أي  التغليب  سبيل  على  ذلك  نفعل  إمنا  الثالثة 
العوامل  الغالب عن  النتائج قد نتجت في  أن بعض  من 
في  األخرى  النتائج  بعض  نتجت  بينما  االجتماعية، 

الغالب عن العوامل االقتصادية، وهكذا. 

انتشار  إلى  إجماال  أدت  فقد  احلوكمية  العوامل  أما 
شرائح  بني  واسع  نطاق  على  واالستياء  احلاد  الغضب 
اجملتمع التي حيل بينها وبني ممارسة حقها في املشاركة 
في احليز العام وفي حوكمة شؤون حياتهم وفي صياغة 
حاضرهم واالستعداد ملستقبلهم. وتشمل هذه الشرائح 
غالبية اجملتمع. لكن أعلى مستويات الغضب سادت بني 
الشباب ـ مبختلف شرائحه العمرية ـ والذي أبى أن يحرم 
األمل بني  وخيبة  الغضب  ارتفع مستوى  كما  احلق.  هذا 
تنتظم  قنوات  تأسيس  عن  بالعجز  لشعورهن  النساء 
جهودهن العامة وتستوعب تعبيرهن عن مواقفهن جتاه 

واقع احلوكمة في البالد.

ولعل هذا يشير إلى أن ثمة عالقة طردية بني مستوى 
التهميش ومستوى الغضب. كما أدى قصور املؤسسات 
إلى  احملاسيب  ورأسمالية  الغنائمية  وانتشار  الرسمية 
لعدد  املواطنني  قبول  مستوى  في  النطاق  واسع  هبوط 
من املؤسسات الرسمية. كما تناقصت ثقة املواطنني في 
أهلية تلك املؤسسات وقدرتها على تلبية حاجاتهم. كما 
تقلص اقتناع املواطنني بفعالية اجلهاز القضائي، وهو ما 
جعل هيبة القانون في أعينهم تتناقص. وقد ساد شعور 
دور  بإيجاد من يلعب  والعجز فيما يتصل  بفقدان احليلة 
الوسيط في تسوية النزاعات بسبب عدم فعالية الطرق 
ناجزة،  عدالة  حتقيق  عن  النزاعات  لتسوية  التقليدية 
بديلة  أطر  تطوير  وبني  املواطنني  بني  احليلولة  وبسبب 

لتسوية املنازعات.

فضال عن ذلك، نشأت عالقة خوف من عدد من أجهزة 
اإلسهام  غياتها  التي  املبادرات  إطالق  من  وخوف  الدولة، 
في مجال حوكمة احليز العام. وأصبح اخلوف من املراقبة 
الناجت عن شيوع ظاهرة العقاب على الكالم العادي ظاهرة 
وعدم  بالعجز  شعور  املواطنني  بني  ساد  كما  متكررة. 
مؤسسات  داخل  الطبيعي  املهني  االرتقاء  على  القدرة 

الدولة بعيدا عن احملسوبية. 

أما العوامل االقتصادية فقد أدت عموما إلى شعور 

وقعت  قد  وبأنها  باإلرهاق  اجملتمع  من  واسعة  شرائح 
بالضيم.  الشعور  وإلى  االقتصادي  لالنكشاف  فريسة 
شفافا،  توزيعا  الثروة  توزيع  إعادة  في  اإلخفاق  أدى  فقد 
عائدات  من  االستفادة  عن  املترهلة  البيروقراطية  وعجز 
االستثمار في برامج تنمية محلية عمق الشعور باحليف. 

الشعور  انتشار  إلى  املتوازنة  غير  التنمية  أدت  فقد 
بالضيم في الريف وفي األحزمة الريفية املتاخم بعضها 
ارتفاع  أدى  كما  املدن.  داخل  بعضها  والكائن  للمدن 
إلى  البطالة  واستمرار  الرواتب  كفاية  وعدم  األسعار 
قادرة  غير  وأنها  تتآكل  بأنها  الوسطى  الطبقة  شعور 
على الصمود. بجانب ذلك، جند أن سياسات اخلصخصة 
الوقت  في  واملستثمرين  اخلاص  للقطاع  اجملال  وإفساح 
الذي لم يكن ذلك القطاع اخلاص على مستوى املسؤولية 
وإلى  الوظيفي  األمان  بعدم  الشعور  انتشار  إلى  أدت  قد 

ازدياد معدل الهلع من الوقوع في هاوية الفقر.  

مستوى  قلصت  فقد  االجتماعية  العوامل  وأما 
اجملتمع  فئات  انعزال  معدل  وضاعفت  والتعاضد،  الثقة 
عن بعضها، وضاعفت الشعور باالغتراب. وقد ترتب على 
عدم إحسان إدارة التنوع وتبني خيارات قاصرة فيما يتصل 
بالهوية إرباٌك ال يستهان به في التعامل مع دوائر االنتماء، 
واتساع  اجملتمعية،  املكونات  بني  احلساسيات  ونشوء 
الشروخ بينها، وبروز تربة خصبًة إلنتاج سلوكيات سلبية 
على  السريع  السلبي  احلكم  استساغة  مثل  وإقصائية 
االستقطاب  وتعاظم  واملذهبي،  العرقي  والتهكم  الغير 

والتنافر في بنية الوعي اجلمعي.

كما أن غياب سياساٍت تُنظم الهجرة وتعقد الصلة 
خدمتهم  تعظيم  من  ميكن  نحو  على  املهاجرين  مع 
للوطن أدى إلى شعور السوري في املهجر بتراجع الروابط 
رعايته في  تتوخى  ال  وبأن حكومته  بالوطن  تربطه  التي 
وكانعكاس  يحتاجه.  الذي  الدعم  له  توفر  وال  اخلارج 
أساس  على  اجملتمعية  الفئات  بني  املسافة  التساع 
اتسعت  الوطن،  في  واملذهبية  السياسية  الوجهة 
في  األسس  نفس  على  اجملتمعية  الفئات  بني  املسافة 
املهجر. وكانعكاس التساع املسافة بني الفئات اجملتمعية 
والدولة في الوطن، اتسعت املسافة بني الفئات اجملتمعية 

املهاجرة والدولة.

كما أدت إلى تضييق اخلناق على متثل الوعي اجلمعي 
للمنطلقات االجتماعية الطبيعية وعلى تلك املنطلقات 
مبؤسسات  املواطنني  عالقة  تشوهت  كما  نفسها. 
اخلدمات االجتماعية مثل مؤسسات التعليم والكهرباء 
والصحة، فما عاد املواطنون األفراد يتمتعون في ظل تلك 
أساس  على  باالحترام  املؤسساتية  والتركيبة  التوليفة 
بحقوق  ومتمتعون  بواجبات  ملتزمون  فاعلون  أنهم 
يكفلها القانون. ليس هذا فحسب، بل إن املواطنني وجدوا 
أنفسهم يعاملون بقدر من التعالي ويفقدون الكثير من 

حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور. 
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العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع الف�سل الثاين

توطئة 

النزاع  آثار  أبرز  تناول  إلى  ننتقل  الفصل  هذا  في 
واقتصادية  حوكمية  آثار  إلى  تنقسم  وهي  الداخلية 
على  سنركز  احلوكمية،  باآلثار  يتصل  فيما  واجتماعية. 
وفي أمناط  واملؤسسات،  العقد احلوكمي،  النزاع في  تأثير 
املرأة.  وفي  اإلعالم،  وفي  املدني،  اجملتمع  وفي  احلوكمة، 
فسنركز على  للنزاع،  االقتصادية  باآلثار  يتصل  فيما  أما 
االقتصادي،  والنمو  االجمالي  احمللي  الناجت  النزاع في  تأثير 
واملستوى  األسري  اإلنفاق  وفي  الناجت،  هيكلية  تغير  وفي 
العام،  والدين  العامة  املالية  وفي  لألسعار،  القياسي 
كما  النقدية.  السياسة  وفي  اخلارجية،  التجارة  وفي 
وفيما  االقتصاد.  على  العقوبات  تداعيات  على  سنركز 
في  النزاع  آثار  على  سنركز  االجتماعية،  باآلثار  يتصل 
والتعاضد،  االجتماعي  للعقد  االجتماعية  األسس 
واألدوار  الهوياتية،  والتصورات  الثقافي،  واملوروث  والبيئة، 
االجتماعية للمجتمع املدني وأدوار املرأة االجتماعية. كما 
سنركز على تأثير النزاع في مصادر الدخل وسوق العمل، 
والتكيف  والفقر  االسرة،  واقتصاديات  العيش  وسبل 
واخلدمات  والصحة،  والتعليم،  واالقتصادي،  االجتماعي 

األساسية.

اأ- اآثار النزاع احلوكمية

االجتماعي   العقد  أسس  من   ٍ كثير  تصدُع   -1

القائم وبروز احلاجة إلى عقد اجتماعي  متوازن

عوامل  أي  عن  النظر  وبغض  االحتجاجات  منذ صدر 
في  االستمرار  احملال  من  أنه  للجميع  واضحا  بات  أخرى، 
إلى  ماسة  احلاجة  وأن  القائم  االجتماعي  العقد  اعتماد 
أن  عن  التعبير  جرى  لقد  متوازن.  جديد  اجتماعي  عقد 
في  النزاع  واملنعكس  قبل  القائم  االجتماعي  العقد 
عديدة  صعد  على  متوازن  غير  للبالد  السياسي  النظام 
أبرزها واملساءلة واملشاركة السياسية. كما جرى التعبير 
االقتصادي  النظام  لهيكلية  العام  القبول  تصدع   عن 
والسياسي والتشريعي واألمني القائمة قبل النزاع. كل 
هذا أنتج سلسة من األحداث تركت  تداعيات كبرى على 
شرعية احلكم و سيادة القانون في البالد . ُعبر عنه أحياناً  
بالتعدي على األمالك العامة وجتاوز القانون. كما انتشرت 
إلى احملاكم  الرجوع  دون  انتقام وتصفية حسابات  أعمال 
عن  التعبير  مع  وبالتوازي  املدنية.  والسلطات  والقضاء 
رفض استمرار العقد االجتماعي القائم  برزت مطالباٌت 
بنوده وجوب متثل قيم  أهم  متوازن  جديد  باعتماد عقد  
وقيمة  العامة  احلريات  جلهة  سيما  ال  اإلنسان  حقوق 
التضمني  متثال كامال وإتاحة املشاركة الواسعة في صنع 
القرارات االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلنصاف 
واملساواة  والتفكير  التعبير  وحرية  االجتماعية  والعدالة 
وقد عنى ذلك كذلك وجوب استحداث هياكل  الكاملة. 
اقتصادية ومؤسساتية جديدة تتمثل هذه القيم.  ولعل 
في  متناقضة  نزعات  تضافرت  قد  أنه  االنتباه  يشد  ما 
إعاقة عملية صياغة عقد اجتماعي  متوازن. أما األولى 

وأما  القائم كما هو.  بالوضع  التشبث  نزعة  كانت  فقد 
األخرى فقد كانت نزعة تبنّي التغيير الفوري الكامل بأي 
كانت قليلًة األصوات التي نادت بوجوب السير في  ثمن. 

طريق صياغة العقد االجتماعي  اجلديد سيرا متدرجا. 

2- إصالحاٌت دستوريٌة غير كافية وبطيئة 

أنها  الدولة يَشي  ومع أن سلوك معظم مؤسسات 
القائم  االجتماعي  العقد  أن  مدركًة  كانت  األخرى  هي 
استجابتها  عديدةٌ  خلٍل  أوجُه  اعترت  فقد  متوازن،  غير 
للمطالب املتعلقة باعتماد عقد اجتماعي  جديد متوازن. 
وقد متثل اخللل األول في أسلوب التعامل مع االحتجاجات 
وإخفاق السلطات املركزية  في تدشني حوار جاد تضميني 
في  الصدام  من  يُعفي  حقيقيا  أكال  يؤتي  استيعابي 
الشارع.  أما وجه اخللل الثاني فهو اإلجراءات اجلديدة التي 
تطلعات  دون  كانت  إصالحية  كإجراءات  الدولة  اتخذتها 
دائما عما  النطاق ومتأخرة  كما كانت ضيقة  السوريني، 
أبرز  أن  فهو  الثالث  اخللل  وجه  أما   . املواطنني  به  ينادي 
كإجراءات  الدولة  اتخذتها  التي  اجلديدة  اإلجراءات  تلك 
متثل  عدم  بعيب  مشوبة  ذاتها  حد  في  كانت  إصالحية 
لقد  كامال.  متثال  الواسعة  واملشاركة  التضمني  قيمة 
األساسي  الغرض  أن  املراقبني  من  عدد  لدى   انطباع  برز 
الرأي  املتبناة كان تهدئة  اإلجراءات اإلصالحية  من حزمة 
اإلجراءات  تلك  أن  فهو  الثالث  اخللل  وجه  أما   . فقط 
اإلصالحية قد نفذت على دفعات متباعدة. فمثال، أجرت 
السلطة املركزية  تعديال على الدستور قوامه إنهاء متثل 
احلزبية عبر  التعددية  وإتاحة  الواحد  احلزب  فكرة هيمنة 
قانون أحزاب مجتزأ. كما رفَع قانون الطوارئ. بجانب ذلك 
سمح الدستور اجلديد بتعدد املرشحني خلوض االنتخابات 
الرئاسية. وصدرت العديد من املراسيم والقوانني. لكنها 
اإلرهاب  »محكمة  أنشئت  ما  وسرعان  كافية.  تكن  لم 
نحو  على  شهدت،  “لكنها  الطوارئ،  لقانون  كبديل 
متزايد، أعداداً كبيرة من احلاالت املشكوك مبصداقيتها”. 
وفي تشرين األول من العام 2011، أصدر رئيس اجلمهورية 
املرسوم رقم 33 لتشكيل جلنة دستورية تكون مهمتها 
أعضاء  نفسه  الرئيس  عنّي  وقد  جديد.  دستور  صياغة 
هذه اللجنة. وقد خضعت الوثيقة التي أصدرتها اللجنة 
متخض  وقد   .2012 شباط   26 في  شعبي  الستفتاء 
ذلك عن املوافقة على الدستور بنسبة تصويت 89.4% 
ومقاطعة  النطاق  واسعة  انتقادات  وسط  »نعم«  بـ 
لالستفتاء من قبل جماعات بارزة من املعارضة السورية 
مبا فيها هيئة التنسيق الوطنية واجمللس الوطني السوري. 
لقد شابت العملّية بحد ذاتها ومضمون الدستور عيوب 
التصويت عليه  الدستور اجلديد وجرى  فقد صيغ  بالغة. 
في وقت كان وال يزال العنف منتشرا في البالد. في تلك 
األجواء غير املواتية، أُنشئت اللجنة الوطنية الدستورية 
وٌعنّي أعضاؤها مبرسوم مباشر وباختيار من الرئاسة. ولم 
على  لالستفتاء  ُطرحت  التي  الدستور  مسودة  تعمم 
لقد  االستفتاء.  قبل  بحثها  أو  ملناقشتها  واسع  نطاق 
دستور  في  األساسية  للعناصر  كثيرة  انتقادات  وُجهت 
العام 2012 بدءا بالتمهيد الذي جتاهل النزاع اجلاري في 

الف�سل الثالث اآثار النزاع الداخلية
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البالد. كما انُتقد الدستور نفسه ملنحه صالحيات كبيرة 
يتصل  ففيما  السلطات.  بقية  حساب  على  للرئاسة 
بالسلطة التشريعية، منحت الرئاسة صالحية مطلقة 
والوزراء  ونوابه،  الوزراء،  رئيس  وإقالة  بتعيني  يتعلق  فيما 
الرئاسة صالحية حل  منحت  كما   .)97 )املادة  ونوابهم 
مجلس الشعب )املادة 111( مع شرط وحيد وهو وجود 
اجلديد  الدستور  أتاح  ذلك،  بجانب  املُّتخذ”.  للقرار  »مبرر 
عدم  حال  في  التشريعية  السلطة  يتولى  أن  للرئيس 
انعقاد مجلس الشعب و«أثناء اجللسات في حال الضرورة 
مجلس  حل  خاللها  يتم  التي  الفترات  في  أو  القصوى، 
اجلديد  الدستور  قرر  ذلك،  بجانب   .)113 )املادة  الشعب 
مجلس  »مبساعدة  القضاء  استقالل  يكفل  الرئيس  أن 
اجمللس  الرئيس  ويترأس   .)132 )املادة  األعلى«  القضاء 
تشكيله.  طريقة  أو  تركيبته  الدستور  يُحدد  وال  األعلى 
بتعيني  يتعلق  فيما  شيئا  الدستور  يذكر  لم  كذلك 
املادة  تفسير  وميكن  العليا.  الدستورية  احملكمة  أعضاء 
كافة  تسمية  في  احلق  الرئيس  تعطي  أنها  على   141
األعضاء. يترتب على ذلك أنه ال ميكن لدستور 2012 أن 
من  الرغم  وعلى  متوازن،  اجتماعي   لعقد  أساسا  ميثل 
إدراج حقوق اإلنسان واحلريات العامة في ديباجة الدستور، 
القيود  ُمقّيدة عمليا بسبب  اإلنسان ظلت  أن حقوق  إال 
األخرى املفروضة على األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم 
دور  عن  ناهيك  بها  املرتبطة  والقوانني  املدني  واجملتمع 
األجهزة األمنية السلبي والذي بقي خارج املساءلة. كما 

ذكر آنفا،

التراجع،  استمرار  بني  الدولة  مؤسسات   -3

والتوقف، ومتثل مفهوم املرونة اإلدارية اضطرارا

مؤسسات  من  عدد  أداء  تراجع  النزاع،  سنوات  خالل 
مناطق  في  العمل  عن  بعضها  توقف  بينما  الدولة، 
مكونات  بواسطة  الفراغ  من  جزء  ُفملء  القتال،  بسبب 
مؤسسية أخرى. لقد ظل جل املؤسسات الرسمية يعاني 
  . املعامالت إجناز  في  السائغ  غير  والتباطؤ  اإلداري  الترهل 
وكما اتضح في الفصل السابق، ال جدال أن من أسباب 
استمرار هذا التراجع هو أن معظم اخللل الذي اعترى تلك 
املؤسسات ذو طبيعة بنيوية في جزء كبير منه إذ إنه ناجت 
الهيكلة احلوكمية واإلدارية وعن كونه امتدادا  عن سوء 
تغيب عنه  الذي  املتوازن  غير  االجتماعي  للعقد  طبيعيا 
املساءلة والشفافية. هذا باإلضافة إلى أن اجلزء اآلخر من 
اخللل الذي اعترى تلك املؤسسات قد طال وجنح في ضرب 
جذوره عميقا في التربة البيروقراطية. على مستوى آخر، 
جند أنه في عدد من املواقع التي خرجت جزئيا عن سيطرة 
األساسية  مهامها  أداء  عن  مؤسساٌت  عجزت  الدولة، 
اخلدمات  وتقدمي  والضبط  القانون  إنفاذ  بينها  من  والتي 
تكليف  ذلك  تداعيات  من  كان  وقد  العام.  احليز  وتنظيم 
مهامها  بعض  أداء  في  عنها  لتنوب  بديلة   مؤسسات 
األساسية. فضال عن ذلك، وفي مواجهة تراجع النشاط 
في  الدولة  جلأت  حادا،  تراجعا  واخلاص  العام  االقتصادي 
تعويضية  وإجراءات  تدابير  إلى  لها  اخلاضعة  املناطق 

وحتفيزية في بعض األحيان. كان من نتائج ذلك احليلولة 
دون تداعي مؤسسات القطاع العام وبقاء أغلب العاملني 
فيه يواظبون في عملهم. وقد أفادت التقارير أن أكثر من 
ظلوا  البالد  أنحاء  في  العام1  القطاع  في  عامل  مليوني 
يتلقون رواتبهم تلقيا منتظما. وقد شمل ذلك في بعض 
األحيان موظفني كانوا يقيمون في مناطق خارج سيطرة 

الدولة. 

هذه  من  يؤخذ  أن  ميكن  هل  هو:  املهم  السؤال  إن 
الظواهر أن روح املرونة بدأت تدب في املؤسسية الرسمية؟ 
ليس من إجابة حاسمة عن هذا السؤال.  لكن ما ميكن 
استخالصه بشيء من اليقني أن هذه الظواهر وما يلحق 
بها تعبر عن مَتَثٍُّل اضطراري جزئي ملفهوم »املرونة اإلدارية 
عن  جزئي  اضطراي  بعد  عن  وتعبر  اإلدارية«  والرشاقة 
ذلك  باستخالص  يسمح  وما  اإلداري«.  »الترهل  مفهوم 
لإلصالح  محاوالت  النزاع  سنوات  خالل  تتابعت  قد  أنه 
املؤسسية  احلالة  بأن  الشعور  تعبر عن  املؤسسي كلها 
احتماله.  إداريا ما عاد ميكن  وترهال  تعاني ثقال  البالد  في 
للعام 2011  رقم116  املرسوم  إصدار  احملاوالت  من هذه 
ومنها  املدنية.  اخلدمات  جوانب  إصالح  على  ركّز  الذي 
 2014 آذار  في  الصادر   39 رقم  التشريعي  املرسوم 
بإنشاء وزارة التنمية اإلدارية على أن تكون مهمتها تنفيذ 
اإلداري.  والتطوير  باإلصالح  املتعلقة  واملشاريع  البرامج 
أصدرت   ،2015 أيار  في  وحتديدا  األخيرة،  اآلونة  وخالل 
القطاع  نشاط  لتشجيع  مرسوما  كذلك  احلكومة 
)املدن،  اإلدارية احمللية  اخلاص من خالل السماح للوحدات 
واستثمار  إلدارة  قابضة  شركات  بإنشاء  الخ(  البلدات، 
رأى  وبينما  هذا  الوحدات.  تلك  عن  نيابة  العامة  األصول 
البعض أن هذا املسلك محاولة لتشجيع املبادرة احمللّية، 
رأى البعض اآلخر أنه محاولة من جانب الدولة لتخفيف 
العبء امللقى على عاتقها.لكن هذه احملاوالت لم تستطع 
اإلداري  احليز  في  الفساد  مظاهر  الستمرار  حداً  تضع  أن 

واملؤسسي بل وارتفاع منسوبها في بعض األماكن. 

4- ظهور هياكل جديدة للحوكمة والقضاء

تراجعا  احلوكمي  الدولة  فعل  تراجع  على  بناء 
أطرٌ  فيها  فرضت  التي  املناطق  بعض  في  النطاق  واسع 
أخرى ظلت  مناطق  في  جزئيا  وتراجعا  نفوذها،  معارضٌة 
برزت هياكل جديدة  فقد  للدولة،  العامة  السيطرة  حتت 
احمللية.  اجملالس  في  لها  أبرز جتلٍّ  ََّل  مَتَث للحوكمة  متنوعة 
سعت  محليٌة  مجالٌس  أُسست  املناطق،  بعض  ففي 
التنفيذية  السلطة  بوظيفة  لالضطالع  الغالب  في 
وظائف  إلى  تنتسب  التي  املهام  بعض  أدائها  بجانب 
في   2011 خالل  احمللية  اجملالس  بزغت  لقد  أخرى.  عامة 
الزبداني بهدف التنسيق ما بني املدنيني من جهة واقوى 
املسلحة املوجودة على األرض من جهة أخرى. ثم سرعان 
أن   مالحظة  مع  واسع  نطاق  على  اجملالس  انتشرت  ما 
اجملموعات التي حملت السالح و التي كانت في كثير من 

1  ال يشمل هذا العدد العاملني في اجليش والقواات املسحلة وبقية اللجان 
)كالدفاع الوطني واملتطوعون حتت مسميات مختلفة(

األحيان  اجلهة املسيطرة والتي اضطلعت بوظيفة األمن 
باإلضافة إلى وظائف أخرى. وفي كثير من األحيان انخرط 
عدد كبير من أعضاء هذه اجملموعات  في تركيبة اجملالس 
يجدر  التي  الظواهر  من  فإن  العموم،  وجه  وعلى  احمللية. 
هياكل جديدة خالل  بروز  جتربة  تناول   لدى   لها  االنتباه 
ذات  اخلدمات  بني  النطاق  واسع  التداخل  ظاهرة  النزاع 
الطابع العام  ، وظاهرة قيام فاعل واحد بخدمات  عامة 
مختلفة يفترض في الوضع الطبيعي أن تكون مستقلة 
وأال يباشرها فاعل واحد. لذا، ال ميكن احلديث عن اضطالع 
بعض   أُلفت  لقد  معينة.  عامة  بوظيفة  معينة  جهة 

اجملالس احمللية بسرّية لدواعي أمنية.

تولت  التي  السكانية  الكتل  أحجام  تباينت  وقد 
اجملالس احمللية إدارة شأنها العام. ففي بعض احلاالت بلغ 
عدد السكان اخلاضعني إلدارة مجلس من اجملالس عشرات 
مواطنني  من  السكانية  الكتل  تلك  تألفت  وقد  اآلالف. 
وضمن  إليها.  جلأوا  ونازحني  إقامتهم  مواطن  في  بقوا 
سياق سعيها إلدارة الشأن العام في تلك املناطق. باشرت 
اجملالس احمللية توفير بعض اخلدمات العامة، وأسهمت في 
تسوية نزاعات. على املستوى املالي، افتقرت اجملالس احمللية 
ملوارد دخل ذاتية، واعتمدت اعتمادا كامال على املساعدات 

التي قدمتها جهات مانحة )أفراد ودول منظمات(.

احمللية  اجملالس  افتقرت  أيضا  الفني  املستوى  وعلى 
للمعرفة الفنية واإلدارية فيما يتصل بتنفيذ املشروعات. 
لتغطية  الدولة  مبوظفي  االستعانة  إلى  ذلك  أدى  وقد 
الفجوة الفنية دون السماح لهم باالقتراب من دائرة صنع 
مشروعات  تنفيذ  بهم  االستعانة  أتاحت  وقد  القرار.. 
تتسم بقدر من التعقيد مثل ترميم بعض شبكات البنى 
التحتية املتضررة. هذا، وعلى الرغم من تباين التوجهات 
شواهد  قامت  فقد  احمللية،  اجملالس  لها  استندت  التي 
على أنها قد أسهمت في تغطية جزء ال يستهان به من 

حاجات املواطنني. 

اجملالس  جتربة  بإزاء  والتقييمات  اآلراء  تباينت  لقد 
أداء  مراقبون  َعدَّ  األولى،  الضفة  فعلى  وأدائها.  احمللية 
اجملالس احمللية جتسيدا ملفهوم املرونة احلوكمية. كما رأى 
لبعض  متثال  اجملالس  تلك  بعض  إدارة  في  آخرون  مراقبون 
الشفافية.  السيما  األساسية  الرشيد  احلكم  قيم 
احمللية  اجملالس  هيكلية  أن  آخرون  مراقبون  رأى  باملقابل، 
عن  األمثل  النموذج  تقدم  ال  عموما  عملها  وطريقة 
إقصائيا  كان  نهجها  أن  على  تأسيسا  الرشيد  احلكم 
على أكثر من صعيد. فوفقا لهؤالء املراقبني، جتلى النهج 
اإلقصائي في أسلوب تسمية أعضاء اجملالس احمللية. فأوال، 
وضعت شروٌط صعبٌة للعضوية الستبعاد من وُصفوا بـ 
بعض  الستبعاد  كذريعة  النزاع  واسُتخدم  »املوالني«. 
»الشرعية  لـ  افتقروا  الذين  احملليني  السكان  قطاعات 

الثورية”.

عن  بديال  الثورية”  الشرعية  معيار “  أصبح  وبذلك 
“الشرعية املؤسسة على التضمني واملساءلة والشفافية 
في  املمارسات  هذه  أدت  وقد  اإلنسان”.  حقوق  واحترام 

بعض األحيان إلى نفور بعض السكان احملليني من اجملالس 
احمللية، كما فتحت الباب للمنافسة على ادعاء التمتع بـ 
حصول  ذلك  تداعيات  من  كان  وقد  الثورية”.  “الشرعية 
احلكم.  امتياز  لنيل  اخملتلفة  اجلماعات  بني  فيما  اقتتاٍل 
دون مشاركة  احليلولة  في  اإلقصائية  النزعة  جتلت  ثانيا، 
املرأة في اجملالس احمللية. لقد تبدى التناقض وعدم االتساق 
في املوقف فيما يتصل بتمثيل املرأة ومشاركتها أنه في 
فإنه سيكون من  الثورية”  الشرعية  اعتماد معيار  حالة 
املنطقي اإلقرار للمرأة مبساحة متثيلية واسعة بناء على 
أن العديد من النساء شاركن مشاركة واسعة في حركات 
االحتجاج. ليس هذا فحسب، بل إن عددا من النساء لعنب 

أدوارا قيادية على املستوى السياسي واملستوى اإلغاثي. 

في  املرأة  إقصاء  لنهج  الوحيد  االستثناء  متثل  لقد 
حزب  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  في  الكائنة  اجملالس  
أن  لوحظ  اجملالس،  هذه  في  الكردي.  الدميقراطي  االحتاد 

عددا ال يستهان به من النساء يشغل مواقع قيادية.

برزت  احلوكمي،  احليز  في  جديدة  هياكل  برزت  وكما 
في  لها  جتٍل  أبرز  مَتَثل  القضائي  احليز  في  جديدة  هياكل 
»احملاكم  وفي  حيناً  العربي«  »القضاء  أسس  اعتماد 
الشرعية« أحيناً أخرى. وقد بدأت هذه احملاكم على نطاق 
محدود ثم ما لبثت أن أقحمت نفسها في معظم جوانب 
اجلهة  سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  في  املواطنني  حياة 
التي أنشأتها. لقد اعتمد العديد من هذه احملاكم مزيجا 
من القوانني التي كانت الدولة قد سنتها ومما رأت أنه ميثل 

تفسيرا للشريعة اإلسالمية.

اجملموعات  وأدارتها  أنشأتها  التي  احملاكم  غالبية  أما 
التي حملت السالح  إدارة مستقلة فقد قصرت اعتمادها 
مع  اإلسالمية  للشريعة  تفسيرا  ميثل  أنه  رأت  ما  على 
  . مالحظة أن أحكامها قد اتسمت بقسوة غير مسبوقة
وظاهرة  العامة  الوظائف  تداخل  لظاهرة  جديٍد  وكتجلٍّ 
اضطلعت  عامة  وظيفة  من  بأكثر  واحٍد  فاعٍل  اضطالع 
نطاق  ضمن  تندرج  التي  املهام  ببعض  احملاكم  بعض 

الوظيفة التنفيذية مثل تقدمي اخلدمات.

وبناء على أن بروز هذه الهياكل احلوكمية والقضائية 
مسلحة،  سيطرة   سياق  ضمن  بها  يلحق  وما  اجلديدة 
هي  يحصل  ما  كل  في  الفصل  الكلمة  كانت  فقد 
إلى حد  تلك اجملموعات بشكل يشبه  القيادة في  كلمة 
في مناطق  القضاء  كبير تأثير األجهزة األمنية على أداء 
سيطرة احلكومة. هذا، وسواء في الهياكل التي أنشأتها 
التي  الهياكل  في  أم  بنفسها  وأدارتها  احمللية  اجملموعات 
تلك  أفعال  خضعت  واسعا،  انخراطا  فيها  تنخرط  لم 
إلرادة  كامال  خضوعا  عنها  الصادرة  والقرارات  الهياكل 
استقالل  مبدأ  متثل  دون  حال  ما  وهو   ، السالح  سلطة 

للسلطات حتى ضمن احلد األدنى.

لتلك  شتى  اتهامات  صدرت  فقد  ذلك،  بجانب 
اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  عالقة  لها  اجملموعات 
تثبيت  أجل  من  حرٍب  اقتصاد  تأسيس  في  وباملشاركة 

سيطرتها وزيادة مواردها. 
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في احليز احلوكمي

اجملتمع  في  النزاع  تأثير  في  للنظر  انتقلنا  ما  فإذا 
املدني على املستوى احلوكمي ، جند أنه بناء على أن اجليل 
الراهن من مبادرات وأطر اجملتمع املدني قد وُلد خالل نزاٍع 
 ،2011 منذ  بسوريا  عصف  الذي  النزاع  شاكلة  على 
مارستها  التي  واملهام  األدوار  من   العديد  كانت  فقد 
احلوكمة.  مبجال  الصلة  شديدة  واألطر  املبادرات  هذه 
إدراجها  ميكن  مدني  أطر مجتمع  النزاع  برزت خالل  فقد 
األطر  هذه  الدفاعية«.  املدني  اجملتمع  »أطر  ضمن صنف 
والتوعية  املناصرة  لقضايا  الكبرى  عنايتها  عادة  تولي 
الدميقراطي.  والبناء  املعتقلني  وقضايا  االنسان  وحقوق 
وتسعى في سبيل التأثير في عمليات صياغة السياسات 
اجملتمعية  املصاحلة  أسس  يضمن  مبا  والقوانني  اخملتلفة 
الرقابة  في  هاما  دورا  متارس  كما  املواطنة.  مبدأ  وحتقيق 
ولديها  احلكومي.  األداء  وعلى  السياسات  تنفيذ  على 
القدرة على تعزيز مناخ السالم. وقد شملت املهام التي 
اضطلعت بها تلك األطر اإلسهام في إحالل السلم من 
خالل اإلسهام في التفاوض في امليدان حول وقف إطالق 
املتنازعة،  األطراف  بني  التفاوض  وتيسير  أو جتميده،  النار 
ولعب دور املنسق وامليسر فيما يتصل ببعض أبعاد احلوار 
مع  والتنسيق  الكبرى،  والقوى  السورية  األطراف  بني 
والتنسيق  مهمته،  ودعم  لسوريا  األممي  املبعوث  مكتب 
العموم،  وجه  على  املتحدة  األمم  وبعثات  منظمات  مع 
ومساعدة أطر املعارضة بالداخل على التواصل مع أطراف 

خارجية كاألمم املتحدة ومنظماتها.

هذا، وعلى هامش النزاع، زاد تفاعل أطر اجملتمع املدني 
حول  خالٌف  برز  وقد  مختلفة،  خارجية  بأطراف  السوري 
أطراٌف  ُعنيت  أولى،  جهة  من  العالقة.  هذه  صور  بعض 
ومؤسسات  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  األمم  مثل  خارجيٌة 
دعم اجملتمع املدني األممية عناية كبيرة بتعميق التفاهم 
عنايًة  ُمبدية  املدني  اجملتمع  أطر  والتنسيق مع كثير من 
أو  كاملًة  معارضًة  املعارضة  املدني  اجملتمع  بأطر  خاصة 
واملعارضة،  السلطة  الوسط بني  التي تضع نفسها في 
ولو جزئيا، والتي لديها قنوات اتصال مع مختلف األطراف. 
باملهجر  السوري  املدني  اجملتمع  أطر  أغلب  ُعنيت  كما 
باملقابل، جند أن  عناية كبيرة بذلك التفاهم والتنسيق.2 
ِقواُمه  موقفا  اتخذت  قد  الدولة  مؤسسات  في  جهاٍت 
أطر  بني  التواصل  صور  من  الكثير  جتاه  الشديد  احلذر 
رأت  خارجية  أطراف  مع  وباملهجر  بالوطن  املدني  اجملتمع 
الشأن  في  التدخل  تتوخى  أنها  بالسلطة  اجلهات  تلك 
السوري. وقد حتول احلذر في الكثير من األحيان إلى إدانة 

سياسية وأحيانا قضائية. 

أخيرا، لو أننا نظرنا إلى تأثير النزاع في اجملتمع املدني 
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»التحوالت  من  حزمٍة  رصد  لنا  لتسنى  إجمالية،  نظرة 
في  النزاع  أسهم  املدني  باجملتمع  يتصل  فيما  النوعية« 
حصولها. أما التحول األول فهو أنه خالل سنوات النزاع 
اجملتمع  حيز  في  »فاعلون  عليهم  يطلق  أن  ميكن  من  برز 
يشار  ما  )وهو  »فاعل«  لكلمة  الكامل  باملعنى  املدني« 
ويشمل   .)civil society actorsله باإلجنليزية بتعبير
وأشخاصا معنويني.  الفاعلون أشخاصا طبيعيني  هؤالء 
املعروفة  االختصاصات  جميع  الفاعلون  هؤالء  ويغطي 
العلمي  البحث  ذلك  في  مبا  املدني  اجملتمع  مجال  في 
والتطوع والتوعية والعمل اخليري وجمع التبرعات والدعم 
societal initia-  ( املبادرا  وإطالق  واحلماية  تللنفسي 
advo-( واملناصرة   ))lobbying واالستمالة   (  tives
الفاعلني  هؤالء  أن  جند  الكيفي  املستوى  وعلى   .)cacy
وأن  للغاية  قصير  وقت  خالل  عميقة  خبرات  راكموا  قد 
كان   )learning curve( التعلم”  “منحنى  صعود 
سريعا للغاية. وعلى املستوى الكمي، جند أن عدد فاعلي 
اجملتمع املدني قد ارتفع ارتفاعا كبيرا. كما استطاع فاعلو 
تثبيتا  العام  احليز  في  أقدامهم  يُثبتوا  أن  املدني  اجملتمع 
الثاني  التحول  أما  فيه.  أساسيا  رقما  ميثلوا  وأن  كامال 
فهو أن فاعلي اجملتمع املدني قد أصبحوا رقما أساسيا في 
أساسي  رقم  إلى  حتولوا  كما  للنزاع.  مرتقبة  تسوية  أي 
فهو  الثالث  التحول  أما  عموما.  احلوكمة  مجال  في 
مدني  مجتمع  مبادرات  حتفيز  في  بالدولة  جهات  توسع 
تفسيرات  برزت  وقد  مدني.  مجتمع  أطر  تأسيس  وفي 
من هذه التفسيرات  متنوعة لذلك خالل سنوات النزاع. 
الذي  اخللل  تدارك  حاولت  قد  الدولة  في  اجلهات  تلك  أن 
اعترى نهجها جتاه قضية اجملتمع املدني قبل النزاع. ومنها 
مبظهر  الوطن  في  العام  املشهد  يظهر  أن  أرادت  أنها 
توظف  أن  أرادت  أنها  التفسيرات  ومن  والتعدد.  التنوع 
مواقفها.  يعزز  نحو  على  واألطر  املبادرات  هذه  من  عددا 
العام ومجال  احليز  بالفعل حاجة  أدركت  قد  أنها  ومنها 
هي  فراغات  متأل  فاعلة  وأطر  ملبادرات  عموما  احلوكمة 
بينما  أنه  فهو  الرابع  التحول  أما  ملئها.  على  قادرة  غير 
النزاع شخصيات ميكن تصنيفها كقيادات  تبرز قبل  لم 
قيادات  برزت  النزاع  أنه خالل سنوات  جند  مجتمع مدني، 
ميكن تصنيفها كذلك. أما التحول اخلامس فهو أنه خالل 
سنوات النزاع أصبح ثقل حركة اجملتمع املدني الناجتة عن 
مستقلة  وسيطة  وأبنية  مستقلني  مواطنني  مبادرات 
أكبر من ثقل حركة اجملتمع املدني التقليدية. أما التحول 
بني  السادس فهو أنه خالل سنوات النزاع ُشيدت جسورٌ 
جهة  من  واملهجر  بالوطن  السوري  املدني  اجملتمع  حركة 
وبني حركات مجتمع مدني ببلدان كثيرة من جهة أخرى 
السوري جزءا  املدني  اجملتمع  أن تصبح حركة  إلى  أدى  مما 
أما  والعاملي.  اإلقليمي  املدني  اجملتمع  يتجزأ من حركة  ال 
التحول السابع فهو أنه خالل سنوات النزاع أخذت ثقافة 
الوعي  تربة  في  مجددا  بجذورها  تضرب  املدني  اجملتمع 
الذين  بالشباب  اخلاص  اجلمعي  الوعي  السيما  اجلمعي 
سوريا.  سكان  إجمالي  من  األكبر  النسبة  ميثلون  كانوا 
املدني  اجملتمع  ثقافة  أن  توقع  ميكن  ذلك،  على  وتأسيسا 
ستبقى جزءا أساسيا من الواقع السوري ألمد طويل، وأنه 

سيكون من الصعب للغاية اقتالع جذورها. 

6- ارتفاع مستوى إسهام املرأة في احليز احلوكمي

لتحديات  السوريات  استجابت  العام«  »احليز  في 
في  النزاع  اندالع  منذ  أطلقنها  مبادرات  خالل  من  النزاع 
وهي  أربعة منها،  ببيان  االكتفاء  عدة مجاالت ميكن هنا 
مجال »التخفيف من املعاناة واحلماية« ومجال »اإلسهام 
»إحالل  ومجال  موضعية«  نزاعات  إلنهاء  التفاوض  في 
صور  »التمكني«. من  ومجال  وكليا«  موضعيا  السلم 
املبادرات التي انطلقت في مجال »التخفيف من املعاناة 
والالجئني.  للنازحني  الطعام  توفير  حمالت  واحلماية« 
ومنها إتاحة خطوط اتصال للمستغيثات لطلب احلماية 
عند التعرض للخطر أو خالله أو بعده. ومن صور املبادرات 
إلنهاء  التفاوض  في  »اإلسهام  مجال  في  انطلقت  التي 
قيادات  فيها  التي شاركت  املصاحلات  نزاعات موضعية« 
في  واخلارج  الداخل  في  مدني  مجتمع  ملنظمات  نسوية 
مجتمعيني  فاعلني  اشتراك  تضمنت  والتي  إبرامها 
من  الرغم  وعلى  األحياء.  وأعيان  الشيوخ  مثل  آخرين 
تلك  نوعية  أظهرت  فقد  محدود،  املبادرات  تلك  عدد  أن 
النزاع  لتحديات  سوريا  في  املرأة  استجابة  أن  املبادرات 
البعد  وهو  النزاع  أبعاد  أخطر  ملواجهة  السعي  شملت 
مجال  في  انطلقت  التي  املبادرات  صور  ومن  العسكري. 
معيشة  تثبيت  في  اإلسهام  موضعيا«  السلم  »إحالل 
برامج  تصميم  كذلك  صوره  ومن  النزوح.  من  العائدين 
ومن صور  التدريب على تثبيت دعائم السلم في اخلارج. 
املبادرات النسوية التي انطلقت في مجال »إحالل السلم 
موضعيا وكليا« تلك املبادرات التي أطلقت للتنسيق مع 
سوريات  نساء  »مبادرة  مثل  للمرأة  املتحدة  األمم  وكالة 
أطلقت  التي  واملبادرات  والدميقراطية«،  السالم  أجل  من 
»اجمللس  مثل  سوريا  إلى  اخلاص  املبعوث  مع  للتنسيق 
االستشاري النسائي« الذي يعمل مع املبعوث اخلاص إلى 
سوريا والذي يشكل منوذجا رائدا على املستوى العاملي ألنه 
يحدث ألول مرة في تاريخ حل النزاعات املسلحة، وأخيرا 
على  التفاوضية  املسارات  في  السوريات  النساء  إشراك 
املستويات كافة منذ عام 2012. وكانت احلركة النسوية 
السوريات  النساء  إشراك  وجوب  على  أحلت  قد  السورية 
الَطِلَبة  في املسارات التفاوضية، وجرى التعبير عن هذه 
بحمالت ضغط وطنية وإقليمية ودولية أطلقتها ممثالت 
احلركة النسوية. وقد تضمنت تلك احلمالت عقد لقاءات 
اجلهود  هذه  وكللت  سوريا.  إلى  اخلاصني  املبعوثني  مع 
النزاع في سوريا  الدولية اخلاصة بحل  القرارات  بتضمني 
 30% عن  تقل  ال  للنساء  حصة  حجز  على  تنص  فقرة 
املبادرات  ومن صور  التفاوضية.  الوفود واملسارات  في كل 
التي انطلقت في مجال »التمكني« حمالت بناء القدرات، 
والتشريعي  القانوني  السياسي  التدريب  وحمالت 
واإلعالمي. هذا، وقد مثلت هذه املبادرات جزءا ال يتجزأ من 
املنحنى  ارتفع  التي  املدني  حركة اجملتمع األهلي واجملتمع 
مستوى  ارتفاع  لوحظ  وقد  النزاع.  خالل  عنها  املعبر 
مشاركة املرأة السورية في منصة اجملتمع األهلي واجملتمع 

املدني، وهو ما يعبر عن أن املرأة السورية قد وجدت فيها 
لقد  النزاع.  العام خالل  رئيسية للفعل في احليز  منصة 
تنمية  »عامل  كـ  السورية  املرأة  بروز  كله  ذلك  عن  نتج 
“عامل  أساسي« agent of development وكـ 
 agent”متكني “عامل  سالم” agent of peace وكـ 
املرأة  مبادرات  كانت  of empowerment . وإذا 
سنوات  وليدة  األولى  الثالثة  الصعد  على  السورية 
الرابع،  الصعيد  على  السورية  املرأة  مبادرات  فإن  النزاع، 
قد مثلت امتدادا ملبادرات نسوية سابقة  أي “التمكني”، 
على النزاع، مع مالحظة أن تلك املبادرات السابقة كانت 
بينما  لكن  الثاني.  بالفصل  اتضح  كما  نسبيا  محدودة 
النزاع  قبل  التمكينية  النسوية  املبادرات  معظم  أن  جند 
معظم  أن  جند  العام،  مبعناه  التمكني  على  انصبت  قد 
انصبت  قد  النزاع  خالل  التمكينية  النسوية  املبادرات 
التمكني وهي “التمكني في  على صورة خاصة من صور 

مواجهة النزاع وآثاره”.

وضمن منصات أطراف النزاع داخليا، برزت السوريات 
واحتللن  املستويات  مختلف  على  أساسيات  كفاعالت 
قياداٌت  برزت  ذلك  بها. وفي  يستهان  ال  قيادية  مواقع 
وقد  متنوعة.  نسويٍة  شرائح  عن  عبرت  جديدةٌ  نسويٌة 
الترويع  جماعات  باستثناء  النزاع  أطراف  معظم  حترك 
أنه  مالحظة  مع  للنساء،  مهمة  أدوار  إسناد  زيادة  باجتاه 
صورة  لتحسني  النساء  استغالل  مت  ايضاً  النزاع  خالل 
في  أسهم  ذلك  كل  الدولية.  احملافل  في  النزاع  أطراف 
جمعية.  أطر  لثالثة  السوريات  متثيل  مستوى  ارتفاع 
السوريات  النساء  متثيل  مستوى  ارتفاع  في  أوال  أسهَم 
للمكون النسوي عموما. وأسهَم ثانيا في ارتفاع مستوى 
متثيل النساء السوريات لألمة الوطنية السورية باملعنى 
في  ثالثا  وأسهَم  التمثيل.  ملفهوم  الضيق  السياسي 
اجلمعي  للوعي  السوريات  النساء  متثيل  مستوى  ارتفاع 
لألمة الوطنية السورية باملعنى الواسع ملفهوم التمثيل. 

خالل النزاع، تعاظم تفاعل احلركة النسوية السورية 
باحلركة النسوية في عدد من بلدان العالم وهو ما جعلها 
معظم  كان  أن  بعد  العاملية  النسوية  احلركة  من  جزءا 
احلركة  قيادات  شاركت  احمللي. لقد  النطاق  في  فعلها 
النسوية في مؤمترات نسوية عاملية ونقلت معاناة األمة 
تعرفت  عينه  الوقت  وفي  للخارج.  السورية  الوطنية 
احلركة النسوية السورية إلى أوضاع النساء في مختلف 
بلدان العالم. ومبرور الوقت، أخذت نساء سوريات يشاركن 
في حمل قضايا نسوية تتعلق بأمم وطنية أخرى وقضايا 

نسوية عاملية بجانب حمل القضية الوطنية.

واستجابة  املعاناة  رحم  من  خرجا  نوعيان  إجنازان 
أن  فهو  األول  النزاع. أما  لتحديات  السوريات  النساء 
في  أوسع  مساحة  ألنفسهن  حجزن  قد  السوريات 
بكثير من  أكبر  وفرضن حضورا  العام  واحليز  اخلاص  احليز 
حضورهن قبل النزاع. أما اإلجناز اآلخر فهو حصول بعض 
التطور اإليجابي في نظرة الوعي اجلمعي السوري للمرأة 
التطور  هذا  كان  وقد  واخلاص.  العام  اجملال  في  ودورها 
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السوريات  إسهامات  لكثافة  طبيعية  نتيجة  اإليجابي 
كَما وجودتها نوعا على الرغم من أنهن كن الطرف الذي 
حتمل القدر األكبر من املعاناة. إن تقدم السوريات إلعالة 
أسرهن وإسهاماتهن في اإلنتاج، ومبادراتهن على صعيد 
وعلى صعيد »اإلسهام  املعاناة واحلماية«  التخفيف من 
صعيد  وعلى  موضعية«  نزاعات  إلنهاء  التفاوض  في 
ـــ  »التمكني«  صعيد  وعلى  موضعيا«  السلم  »إحالل 
كل ذلك فرض على الوعي اجلمعي السوري إجراء مراجعات 
االعتراف  عليه  وفرض  ومكانتهن  للسوريات  النظر  في 
في  املفهومي  التحول  هذا  مثل  وقد  السوريات.  بقدرات 
intel- يدد ذاته خطوة أولى على طريق اإلصالح الفكر
lectual reform مع مالحظة أن السوريات كن عامل 
الفضل  إليه  اإلصالح agent of reform الذي يرجع 
اجتماعي  عقد  ألي  املتوقع  ومن  اخلطوة.  هذه  إجناز  في 
يستلهم  أن  مستقبلي  وقانوني  دستوري  وإصالح  جديد 

هذه اخلطوة وأن يضع أسس تعزيزها.

7- اإلعالم بني تكريس االستقطاب وارتفاع مستوى 

حرية التعبير 

باإلضافة إلى أن سنوات النزاع شهدت صعود إسهام 
شهدت  فقد  احلوكمي،  احليز  في  واملرأة  املدني  اجملتمع 
فقد  غير مسبوقة.  احلوكمي  احليز  في  إعالمية  دينامية 
املواقع  آالف  أُطلقت  كما  فضائية.  قنوات  عدة  أُسست 
على  أطلقت  كيانات  أُسست  كما  اإلعالمية،  الشبكية 
نفسها اسم »وكاالت أنباء«. وجرى نشر ماليني املرئيات 
عبر اإلنترنت. وأُصدرت مئات الصحف. وانتشر ما سمي 

بـ »املواطن الصحفي«. 

هذا، ومنذ صدر النزاع، رأت جهات كثيرة في اإلعالم 
وعبر  الشاشة  املرئي عبر  اإلعالم  أداة سياسية ال سيما 
مواجهة  منصة  اإلعالم  في  رأى كل طرف  اإلنترنت. لقد 
مباشرة وأداة من أدوات احلرب النفسية والتعبئة وحشد 
على  ترتب  وقد  اخلصوم.  مصداقية  ودحض  التأييد 
النزعات  تأجيج  في  اإلعالم  وسائل  غالبية  إسهام  ذلك 
سبيل  على  ذلك،  اتضح  النعرات. وقد  وإثارة  اإلقصائية 
املثال ال احلصر في أن املؤمتر الذي انعقد في 27 حزيران/
يونيو 2011 حتت عنوان »سوريا في ظل دولة دميقراطية 
مدنية« بحضور حوالي 200 شخصية من قادة املعارضة 
»حتييد  طرحها:  التي  التسوية  بنود  من  واحدا  جعل  قد 
للمؤمتر«  اخلتامي  البيان  في  ا  نصًّ وصفه  مت  ما  أو  اإلعالم 
عدم لعب اإلعالم السوري أي دور في التجييش أو التمييز 
مبا  اإلخالل  ودون  عينه،  الوقت  السوريني«.]1[ في  بني 
من  عددا  تلعب  اإلعالم  محطات  بعض  استمرت  سبق، 
بني  احلوار  “طاولة  دور  ذلك  في  مبا  املعهودة  اإلعالم  أدوار 

أطراف النزاع«، ودور »قناة إرسال الرسائل السياسية«. 

عددا  املعارضة  األوساط  استحدثت  جانبها،  من 
هائال من وسائل اإلعالم. وقد شمل ذلك تأسيس صحف 
الظواهر  من  فضائية.  ومحطات  وإلكترونية،  مكتوبة 
الشباب  من  غفير  عدد  إقدام  ظاهرة  النزاع  أفرزها  التي 

احتراف  محاولة  على  املعارضة  لألوساط  املنتسب 
اإلعالم، وهو ما أفضى إلى اتخاذ عدد كبير منهم صفة 
»ناشط إعالمي«. لكن هذه الظاهرة انطوت على قدر من 
تصدر  ممن  كبير  عدد  افتقر  فقد  والعشوائية.  التلقائية 

ملهام إعالمية للتأهيل والتدريب الكافي.   

سياق  ضمن  إجراءات  حزمة  الدولة  اتخذت  باملقابل، 
ما تعورف على تسميته بإجراءات إصالحية، كما حفزت 
الفضائية  احملطات  من  عدد  تأسيَس  الدولة  في  جهاٌت 
قانون  لدراسة  جلنة  أُنشأت   ،2011 عام  اجلديدة. ففي 
مسودة  بصياغة  وكُلفت  سوريا،  في  اجلديد  اإلعالم 
اإلعالم  أن  املسودة  قررت  وقد  السرعة.  جناح  على  له 
ألي  عمل  أو  رأي  على  باحلبس  عقوبة  وال  ومستقل،  حر 
صحفي، وال تقييد للحرية إال مبوجب الدستور. كما قررت 
الترخيص لوسائل االعالم مع توفر بنية  تسهيل شروط 
قانونية خللق اعالم عصري يعيد هيكلة االعالم السوري 
وسائل  إطالق   بحرية  السياسية  لألحزاب  والسماح 
لقاء  على  للقانون  األولى  املسودة  عرضت  االعالم. وقد 
وفي  النزاع.  حلل  توخيا  إطالقه  جرى  الذي  الوطني  احلوار 
2011، أسس اجمللس الوطني لإلعالم بحسبانه جزءا من 
اإلصالحات. وقد استمر اجمللس يعمل طيلة سنوات النزاع 
إلى أن أُلغي في خريف 2016 تأسيسا على “عدم تكامل 
مبوجب  وكذلك  اإلعالم”،  وزارة  وعمل  عمله  بني  املهام 
دراسة قدمتها احلكومة لتعديل قانون اإلعالم في سوريا 
الصادر في 2011. بجانب ذلك، حتركت جهات في الدولة 
باجتاه تأسيس عدد من الفضائيات السورية باإلضافة إلى 
أقرب  إعالمية  رسالة  حتمل  إقليمية  فضائية  محطات 
املتحالفة  اإلقليمية  القوى  الدولة وعدد من  إلى مواقف 
التي  للخطوات  متنوعة  تفسيرات  برزت  وقد  معها. 
اجلهات  تلك  أن  التفسيرات  هذه  من  الدولة.  اتخذتها 
ضرورة  ورأت  اإلعالمية  التغيرات  مواكبة  أرادت  بالدولة 
االستجابة للدعوات التي برزت داخل املؤسسة اإلعالمية 
املنادية بوجوب مخطابة الفضاء اإلقليمي وعدم االقتصار 

على مخاطبة الداخل. 

»إدارة  منهج  تعتمد  التي  للتنظيمات  بالنسبة  أما 
التوحش«، فقد رأت في اإلعالم أساسا وسيلة لتوظيف 
هذا املنهج والتجنيد. وفي ذلك اعتمدت تلك التنظيمات 
وقد  األنفس.  في  الروع  إللقاء  الترهيب  مشاهد  على 
تقف  التي  التقنيات  ومستوى  املشاهد  بعض  أظهرت 
كبيرة  موازنة  خصصت  قد  التنظيمات  تلك  أن  وراءها 
نظرها.  االستثنائية في  يعكس مكانته  ما  وهو  لإلعالم 
إلكترونية  مجموعات  التنظيمات  تلك  استحدثت  كما 
احلدود،  عابر  التجنيد  في  رئيسية  كأداة  عليها  وعولت 
وكذلك إعداد خاليا نائمة و«ذئاب منفردة« في بلدان أخرى. 
التنظيمات  تلك  أن  على  دراسات مختلفة  أجمعت  وقد 
قد جنحت في جتنيد عدد غفير من خالل الشبكة البينية 

)اإلنترنت(. 

فيما يتصل بوسائل اإلعالم املكتوبة التي برزت خالل 
حالة  من  املستهدف  اجلمهور  حدود  تنوعت  فقد  النزاع، 

ركزت  فبينما  فيها.3  تخصصت  التي  واجملاالت  ألخرى 
جند صحفا  صحف مكتوبة على عموم اجملتمع السوري، 
أخرى ركزت على محافظة أو محافظات متجاورة. بجانب 
ذلك، فقد صدرت صحف بلغات املكونات الثقافية مركزة 
نحو  على  أساسا.  الثقافية  املكونات  هذه  شئون  على 
أن  جند  اجتماعية،  ركزت صحف على قضايا  بينما  موازٍ، 
صحفا أخرى ركزت على قضايا حقوقية، كما جند صحفا 

أخرى ركزت على قضايا ثقافية وأدبية.     

التي أسست  اإلعالم  أطر  من  عددا  أن  ويالحظ  هذا، 
حتالف  ثمرة  كان  اجلبهات  مختلف  على  النزاع  خالل 
في  الشبكات  تلك  رأت  وقد  نفعية.  رأسمالية  شبكات 
هذا  أصبح  وقد  مربحة.  استثمارية  خطوة  اجملال  دخول 

التحالف جزءا من ظاهرة »رأسمالية احملاسيب«. 

على مستوى آخر، برزت خالل سنوات النزاع سرديات 
أول،  مستوى  فعلى  ومتناقضة.  مختلفة  طبيعة  ذات 
حول  »سرديته«  صاغ  قد  األطراف  من  طرف  كل  أن  جند 
أخذت  الوقت،  ومبرور  ومستقبله.  وآثاره  وجذوره  النزاع 
التجابه داخلها حدة.  هذه السردية تتسع وتزداد عناصر 
وإذ أخذ عدد كبير من فئات اجملتمع يقصر متابعته على 
وسائل اإلعالم التي تعبر عن موقف »فريقه« السياسي 
ورؤيته للنزاع، فقد أخذت ترتسم في وعي كل فئٍة ذاكرةٌ 
مختلفٌة عن ذاكرة األطراف األخرى ومتصادمة معها في 
و«تصادم  »اختالف«  عن  نتحدث  هنا  نحن  عينه.  الوقت 
بني ذاكرات جمعية«، وال نتحدث عن »تنوع ذاكرات ضمن 

إطار الوحدة«. 

اإلعالم  وسائل  خطاب  غالب  اتسم  ذلك،  عن  فضال 
اخملتلفة بالتسطيح واألدجلة. لقد فضلت معظم وسائل 
اإلعالم اعتماد الشعارات التي تدغدغ املشاعر، وتعريفات 
الواقع املعلبة االختزالية، وتناول النزاع ضمن سياق اخلير 
إدانة كاملة4.  اخملالف  وإدانة سيرة  املطلق  والشر  املطلق 
امللتهبة  الرغبة  هو  لذلك  األساسي  الباعث  كان  وقد 
للهيمنة السريعة على وعي املتلقي فردا اكان أم جماعة. 
ولتحقيق هذه الغاية، استعانت أطراف النزاع باملتحدثني 
جرى  والذين  املتلقي  في  اللحظي  التأثير  يجيدون  الذين 
ذلك،  بجانب  لهم.  واسعة  زمنية  مساحات  تخصيص 
كان هناك جتاهل شبه كامل للتحرك باجتاه إعانة الوعي 
الشوائب  وفهم  النزاع  أبعاد  بعض  فهم  على  اجلمعي 
التي اعترت بنية الوعي اجلمعي، واستنطاق التاريخ. لقد 
»إفقارا  واألدجلة  التبسيط  من  املزيج  هذا  اعتماد  مثل 
مباشرا    intellectual impoverishment»فكريا
السوري أسهم في رفع مستوى “الفقر  للوعي اجلمعي 
املستويني   على   intellectual poverty الفكري” 

الفردي واجلمعي. 

في  متنوعة  تأثيرات  للنزاع  كان  آخر،  مستوى  على 
الدراما السورية. فبمجرد اندالعه، أخذت أوساط إعالمية 
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أنتجت  التي  الدرامية  األعمال  بعض  على  باللوم  تلقي 
على  الضوء  تسلط  لم  التي  السابقة  العشرية  خالل 
املشاكل  تلك  سيما  ال  والثقافية،  االجتماعية  املشاكل 
اجملتمعات  في  املهمشة  والفئات  املرأة  بأوضاع  املتصلة 
االستقطاب  حالة  طالت  فقد  النزاع،  خالل  أما  احمللية. 
على  ترتب  وقد  االعالمي  القطاع  والسياسي  اجملتمعي 
وأخرى  »موالية«  بأنها  وصفت  درامية  أعمال  بروز  ذلك 
»جمهور«  اتخذ  ذلك،  ومبوازاة  »معارضة«.  بأنها  وصفت 
»هذه  »أبطال«  من  الفريق«  و«ذلك  »الفريق«  هذا 
األعمال« و«تلك األعمال« رموزا للصراع. وقد تنوع النقد 
فقد  النزاع.  تناولت  التي  الدرامية  األعمال  جململ  املوجه 
»أنسنة  حاولت  الدرامية  األعمال  هذه  أن  البعض  رأى 
األعمال  تلك  أن  إلى  الرأي  ويستند أصحاب هذا  النزاع«. 
لم  إنسانية  جوانب  إلبراز  سعت  قد  العموم  وجه  على 
تسمح التغطية السياسية للنزاع لها أن تبرز. باملقابل، 
رأى البعض اآلخر أن هذه األعمال حاولت »تسييس البعد 
اإلنساني وأدجلته«. ويستند هؤالء إلى أن تلك األعمال لم 
األطراف  مواقف  جتاوزت  إنسانية  سردية  بناء  في  تنجح 

املتجابهة. 

أخيرا، لو أننا نظرنا إلى تأثير النزاع في اإلعالم نظرة 
النوعية«  »التحوالت  من  حزمٍة  رصد  لنا  لتسنى  طائر، 
أما  حصولها.  في  النزاع  أسهم  باإلعالم  يتصل  فيما 
السيما  الرسمي،  غير  اإلعالم  تقدم  فهو  األول  التحول 
إعالم قنوات التواصل االجتماعي، مزاحما اإلعالم الرسمي 
الساحة  غالبية  األخير مستحوذا على  أن كان هذا  بعد 
اإلعالمية. أما التحول الثاني فهو حيازة املعارضة وسائل 
إعالمية بعد أن كان اإلعالم حكرا على الدولة. أما التحول 
تأسيس  حتفيز  في  نفسها  الدولة  توسع  فهو  الثالث 
أدوات إعالمية ذات طابع أكثر حذقا وأقل تسطيحا بعد 
التقليدي  اخلطاب  تعتمد  اإلعالم  أدوات  غالبية  كانت  أن 
من  الكثير  حتطم  فهو  الرابع  التحول  أما  فحسب. 
منها  االقتراب  الصعب  من  كان  التي  اإلعالمية  احملرمات 
قبل النزاع وارتفاع مستوى جرأة الفاعلني اإلعالميني. أما 
التحول اخلامس فهو أن اتساع ساحة اإلعالم عقب النزاع 
أن  أن تظهر بعد  الكفاءات  الفرصة لعدد غفير من  أتاح 
فهو  السادس  التحول  أما  عليها.  يسلط  ال  الضوء  كان 
التي  اخملتلفة  السوري  اجملتمع  مكونات  بعض  صوت  أن 
أما  مسموعة.  أصبحت  قبل  من  مسموعة  تكن  لم 
مرئيا  يكن  لم  الذي  االنقسام  أن  فهو  السابع  التحول 
على الشاشات قد طفا على السطح. أما التحول الثامن 
متوسطة  املدن  في  السيما  احمللي«  »اإلعالم  بروز  فهو 
قاعدة مشاهدة  بناء  في  وجناحه  البعيدة  والقرى  احلجم 
كان  أن  بعد  وذلك  املباشر،  محيطه  في  السيما  واسعة 
الضوء يُسلط على العاصمة واملدن الكبرى ويُحجب عن 
يُفرض على قاطني تلك  أن كان  وبعد  والقرى،  املدن  تلك 
املدن والقرى االقتصار على متابعة شئون العاصمة واملدن 

الكبرى.
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8- بروز ظاهرة “أمراء احلرب” و”اقتصاد احلرب”

كواحدة من أكثر إفرازات  احلرب«  تبدو ظاهرة »أمراء 
النزاع خطرا على البنية احلوكمية والسياسية السورية. 
من  األشخاص   أولئك  احلرب«  »أمراء  بتعبير  املقصود 
أطراف النزاع اخملتلفة الذين استعملوا قوتهم و نفوذهم 
ال سيما في مناطق خطوط التماس أو تلك التي  خرجت 
نفوذهم  وفرضوا  الدولة،  مؤسسات  سيطرة  عن  جزئيا 
على أهالي تلك املناطق. واعتمدوا نهج الترويع كوسيلة 
إلنفاذ إرادتهم. وضمن هذا السياق فرضوا أتاوات واستولوا 
في  ومتاجرة  تهريب  شبكات  نسجوا  كما  موارد.  على 
األسلحة واملوارد. إن نشوء ظاهرة »أمراء احلرب« وبقاءها 
مرتبطان باستمرار االقتتال إذ إن ذلك ميثل سبيال أساسيا 
الستمرار حصولهم على غنائم احلرب واستمرار نفوذهم. 
احلرب  النزاع كيف سعى أمراء  وقد لوحظ خالل سنوات 
يبذل  أن  املتوقع  ومن  النزاع.  أمد  إلطالة  حثيثا  سعيا 
نار النزاع  من تبقى منهم أقصى ما في وسعهم إلبقاء 
ومثلما  عليها.  يسيطرون  التي  املناطق  في  مضطرمة 
إلى  املسمومة  سهامها  احلرب«  »أمراء  ظاهرة  تُوجه 
إلى  توجهها  فهي  داخليا،  املواطنة  ترسيخ  قلب عملية 
ذلك أنه من املعروف  قلب عملية حتصني الوطن خارجيا. 
منها  كبير  جزء  في  هي  الداخلية  النزاعات  معظم  أن 
امتدادات لصراعات إقليمية ودولية أوسع نطاقا كما ذكر 
سابقا. والنزاع السوري برهان جلي على ذلك. على أن تأثير 
ظاهرة »أمراء احلرب« في البنية االجتماعية ال ينحصر في 
زمن النزاع وإمنا ميتد بعد انتهائه. فأمراء احلرب يكتسبون 
بل  بذلك.  يكتفون  ال  لكنهم  النزاع.  أثناء  نفوذهم 
يستثمرون هذا النفوذ في املرحلة االنتقالية وما بعدها. 
فهم ينشئون شبكات رأسمالية تعتمد الفساد وسيلة 
أساسية ملراكمة املزيد من النفوذ السياسي والثروة. وفي 
نار  إعادة تسعير  إلى  األحيان قد يسعى بعضهم  بعض 
املواجهات تأسيسا على أنهم قادرون على حتقيق مصالح 

أكبر خالل احلرب، أو بناء على دوافع أخرى.

وال ميكن فصل ظاهرة أمراء احلرب عن ظاهرة »اقتصاد 
احلرب«. لقد جتسدت خالل النزاع تلك املظاهر التي أشار 
احلروب  وخاصة  النزاعات  في  حصولها  تكرار  إلى  خبراء 
األهلية5. من هذه الظواهر االلتفاف حول أسس االقتصاد 
االلتزام  إلنهاء  هيبته  من  والنيل  وجتاوزه  واملقنن  املنظم 
ووضع  املنظمة  غير  األسواق  تأسيس  ومنها  بضوابطه. 
منها  األساسي  الغرض  تناسب  لها  جديدة  ضوابط 
السرقة  ومنها  بأسرع صورة ممكنة.  الثروة  مراكمة  وهو 
واملربحة،  املنتجة  األصول  سرقة  السيما  املمنهجة 
مبا في  املعنية  احمللة  أعيان  تدمير مكانة  ومنها  واالبتزاز. 
وذلك  املنابر  وأصحاب  التجار  وكبار  املوظفني  كبار  ذلك 
ومنها استغالل  لتوطيد أركان السيطرة وفرض الهيبة. 
اليد العاملة ويد العناصر األكثر هشاشة وتهميشا. ومن 
التوسع  النزاع  التي حتققت خالل  احلرب  اقتصاد  مظاهر 
والتعامل  املهرّبة  البضائع  وحيازة  التهريب  في  الشديد 
ضمن نطاق السوق السوداء واالستيالء على املوارد الكبرى 
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أو  اإلنسانية  لألغراض  التمويل اخملصص  على  واالستيالء 
العسكرية. كما يرتكز على املتاجرة بالسالح مبا في ذلك 

املهرب أو املستولى عليه من مخازن مؤسسات الدولة.

التقليدية  االنتماء  بأطر  االحتماء  ظاهرة  بروز   -9

ملواجهة تراجع مؤسسات الدولة

املكونات  بعض  املركزية  الدولة  دور  تراجع  دفع  لقد 
وقد حاولت  ملا تعده »روابط تقليدية«.  اجملتمعية للجوء 
تلك املكونات اجملتمعية جعل هذه الروابط وسيلة حلشد 
التضامن واحلماية واحلصول على املوارد. كما وجدت بعض 
االنقسامات  في  واخلارجية  الداخلية  واألجندات  التيارات 
جدد،  مناصرين  على  للعثور  وسيلة  بالهوية  املتعلقة 
وقواعد دعم جمع للموارد، وهو ما جعل تفاقم النزاع يبدو 
خيارا جيدا بالنسبة لها. لذا، سعت إلى تسويق الفكرة 
التي مفادها أن جذور النزاع ال تتعلق باألوضاع االجتماعية 
أو السياسية أو االقتصادية بل بالهوية السورية نفسها. 

ب- اآثار النزاع االقت�سادية

قد  كان  تنموي  مسار  عن  وحرفته  السوري  باالقتصاد  أملت  كارثية  تداعيات  بسوريا  عصف  الذي  للنزاع  كان  لقد 
باشتراط معاجلة بعض  تنمية مترسخة ومستدامة،  بإمكانه املضي فيه قدما نحو  وكان  قطع فيه أشواطا واسعة، 
القضايا الهيكلية التي أعاقت االستغالل األمثل للطاقات الكامنة واحملتملة لالقتصاد السوري. كانت البالد قد شهدت 
إجنازات تنموية في مجال اإلصالح االقتصادي واملؤسساتي واإلداري وتعزيز هيكلية النمو في بعض النشاطات اإلنتاجية 
كالصناعة والزراعة، والسياحة وتوفير شروط املنافسة في األسواق وتعزيز جانب احلماية االجتماعية وبرامج تشغيل 
فئات الشباب. ثم أتى النزاع ليجهض هذه اجلهود ويحول دون حتقيقها الهدافها املوضوعة. وباإلضافة إلى اآلثار النفسية 
واالجتماعية القاسية، خلف النزاع أضرارا كبيرة على القاعدة اإلنتاجية والنشاط االقتصادي وآثارا تنموية كارثية وفرض 
تراجعا تنمويا على مختلف املستويات االقتصادية واالجتماعية والبشرية. وسنستعرض في اجلزء اآلتي تداعيات النزاع 
على املؤشرات االقتصادية وعلى بعض مؤشرات التنمية املستدامة وأهمها الناجت والنمو. وفي ذلك سنحاول تقدير حجم 
والتنمية  االقتصادية  القطاعات  على  للتداعيات  سنتطرق  كما  ومنوه.  احلقيقي  اإلجمالي  الناجت  على  املترتبة  اخلسائر 
البشرية. وسنخصص حيزا مهما للحديث عن حالة األمن الغذائي التي وصلت إلى مستويات حرجة وتتطلب تدخالت 

عاجلة وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري.

1- الناجت احمللي االجمالي 

أ( تراجع الناجت احمللي اإلجمالي وتراجع النمو االقتصادي

على االقتصاد السوري متمثلة في تدمير  لقد استمرت التداعيات الكارثية للنزاع املسلح الدائر منذ عام 2011 
قاعدته اإلنتاجية ورأسماله املادي والبشري. فقد استمر تناقص مخزون رأس املال مع نهاية عام 2016 إذ تقدر قيمة 
اخلسائر اإلجمالية التراكمية للنزاع خالل السنوات 2016-2011 بحوالي 327.5 مليار دوالر أمريكي منها 227.5 مليار 
دوالر خسائر في الناجت احمللي االجمالي )تكلفة الفرصة البديلة للنمو لو لم يحدث اللنزاع( ومنها ما يقارب 100 مليار 
دوالر خسائر في مخزون رأس املال1 )انظر اإلطار رقم 2 الذي يناقش قضايا تتعلق باخلسائر الناجمة عن النزاع وتقديرها(. 
يبني الشكل )17( خسارة الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في سوريا خالل الفترة ما بني عام 2011 وعام 2016 2. وهو 
يظهر أن احلجم األكبر من اخلسائر قد حصل خالل عام 2012 وعام 2013. فقد تدهور النشاط االقتصادي وتصاعدت 
حدة العمليات القتالية بني الدولة واملعارضة وشملت مساحات واسعة من األراضي السورية وجنمت عنها أضرار هائلة 
في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة. كما بدأت آثار االختناق االقتصادي تتجسد من خالل صعوبة احلصول 
على مستلزمات اإلنتاج وبعض السلع االستهالكية االساسية. كما ساهم التراجع احلاد في إنتاج النفط من حوالي 
386 ألف برميل يوميا إلى حوالي 15 آالف برميل في عام 2015 وكذلك الغاز الطبيعي من 8.9 مليارمتر مكعب إلى 
حوالي 4 مليون متر مكعب بني عام 2010 وعام 2014 في تفاقم حجم خسائر الناجت احمللي اإلجمالي خالل تلك الفترة. 
وميثل العام 2016 حتديا كبيرا على صعيد حجم الدمار نتيجة االعمال العسكرية في الشمال وحلب مما قد يضاعف 

معه اخلسائر لوحدهى أكثر من %15 عما كانت عليه في العام 2015. 

الشكل رقم )17(

خسارة الناجت احمللي االجمالي احلقيقي )أسعار عام 2010(، )مليار دوالر(

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا.
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القاعدة اإلنتاجية وفجوة الناجت

إن القاعدة اإلنتاجية املتوفرة في االقتصاد من املفترض في ظل ظروف متكينية مناسبة )محليا وخارجيا( أن تنتج 
ناجتا فعليا يعكس القدرات اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج بحيث تكون الفجوة بني الناجت املتحقق والناجت املمكن في حدودها 
الدنيا. إن وجود الفجوة بني الناجت احمللي اإلجمالي املتحقق والناجت املمكن ميثل سمة من سمات البلدان التي تسير في 
بداية طريق للتنمية إذ يكون مرجع تلك الفجوة قصور عملية تنظيم القاعدة اإلنتاجية واملوارد املتوفرة وإدارتهما. وفي 
واقع األمر أن هذا الكالم ينطبق على احلالة السورية قبل نشوب النزاع. ذلك أن بعض التقديرات تشير إلى أن الناجت 
اإلجمالي املتحقق خالل الفترة ما بني عامي 1995 و2004 كان أقل بحوالي %9 من قيمة الناجت الذي كان من املمكن 
حتقيقه في ظل ظروف القاعدة اإلنتاجية واملوارد املتاحة في سوريا خالل تلك الفترة )رأس املال-القوة العاملة – رأس 
ارتفعت  املتحقق واملمكن قد  الناجتني  الفجوة بني  أن  الذي مفاده  يسوغ االعتقاد  على ذلك،  بناء  املال االجتماعي(3. 
فإن  احلال،  وبطبيعة  إلى مستويات متدنية.  اإلنتاجية  القاعدة  نتيجة تدهور  النزاع  ارتفاعا كبيرا جدا خالل سنوات 
هذا األمر يعرف اقتصادياً على أنه خسائر )فرص ضائعة كان ميكن االستفادة منها( ميكن أن تقدر وتضاف إلى إجمالي 
اخلسائر املقدرة. وبناء على ذلك أنه يجب أن تتوخى مرحلة إعادة بناء االقتصاد تضييق الفجوة بني الناجتني من خالل 

االستثمار األفضل للموارد املتاحة.

ولالستدالل على جسامة انعكاسات النزاع على االقتصاد السوري يكفي أن نعلم أن الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
قد انكمش بنسبة تقارب )-%56( بني عامي 2010 و2016 في الوقت الذي كان متوقعا له أن ينمو بنسبة )40%( 
)بنسبة 22  إذ انكمش فيهما  و2013  الناجت خالل عامي 2012  وقد كان أكبر معدل لتراجع  الفترة نفسها4.  خالل 
و%23 على التوالي(. ويبدو أن نسبة االنكماش في الناجت قد تراجعت إلى حوالي )%8.1(1 عام 2015 مع تأقلم الالعبني 
القطاعات  بعض  استعادة  مع  الناجت  في  االنكماش  نسبة  تراجعت  كما  وطبيعتها5.  احلرب  ظروف  مع  االقتصاديني 
وريف حلب.  وريفها  املناطق في دمشق  واألمان في بعض  األمن  النسبي في ظروف  التحسن  نتيجة  اإلنتاجية نبضها 
كما ساهم في ذلك إعادة توطني بعض النشاطات اإلنتاجية في املناطق اآلمنة اخلاضعة لسيطرة الدولة مثل الالذقية 
وطرطوس، ودمشق وتقدمي مساعدات عينية ومالية ووقود ومحروقات من بعض الدول الصديقة للدولة السورية كروسيا 

وإيران عبر ما يعرف باخلط االئتماني الذي قدر بحوالي 4 مليار دوالر. 

الشكل رقم )18(

�معدالت انكماش الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
مقابل معدالت النمو التي كان مفترض حتقيقها في غياب النزاع

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا.

لقد تعرض رأس املال املادي إلى تخريب هائل. ويعد رأس املال املادي مكونا مهما من مكونات القاعدة اإلنتاجية ألي 
اقتصاد كونه املنتج للقيم املضافة في االقتصاد. ولقد حتمل قطاع البناء والتشييد القسم األكبر من خسارة مخزون 
رأس املال خالل فترة النزاع )واملقدرة ب 100 مليار دوالر بنهاية 2016( بحوالي %30 من إجمالي اخلسائر ، وذلك نتيجة 
كذلك  وغيرها.  واملشافي  واملدارس  احلكومية  واملنشآت  والعامة  اخلاصة  باملباني  حلق  الذي  والدمار  القتالية  العمليات 
املنشآت  في  خصوصا   18% بـ  قدرت  الثابت  املال  رأس  مخزون  في  كبيرة  خسائر  التحويلية  الصناعة  قطاع  أصابت 
واملعامل املوجودة في املناطق الصناعية في حمص وريف دمشق وحلب. كما نال قطاع الصناعة االستخراجية واملعادن 
نصيبه من خسائر رأس املال نتيجة تدمير البنية التحتية للحقول ومكامن االستخراج وشبكات النفط والغاز، إذ بلغت 
املال في قطاع  رأس  دمار كبير في مخزون  كما حصل  من إجمالي اخلسائر.  يعادل )9%(  أي ما  قيمة خسائره حوالي 

املرافق2 )شبكات الكهرباء واملياه والصرف الصحي( يعادل )%9( من إجمالي أضرار مخزون رأس املال. 
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الشكل رقم )19(

خسارة مخزون رأس املال 2015-2011، )نسب مئوية، مليار دوالر(

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

وعلى املستوى القطاعي، فقد تفاوتت معدالت تراجع اإلنتاج بني النشاطات االقتصادية حسب درجة تضررها بآثار 
النزاع. وفي ذلك يقدر أن قطاع املعادن هو أكثر القطاعات التي تراجع إنتاجها بني عامي 2015-2011 مبقدار )-75%(، 
اإلنتاج من  تراجع في  أقل  وكان  التجارة بنسبة )-68%(،  ثم  ومن  الكيماويات بنسبة )-73%(،  ذلك قطاع  تبعه في 

نصيب قطاع النقل )-%43( )الشكل 20(3. 

الشكل رقم )20(

معدالت انكماش االنتاج في بعض القطاعات االقتصادية خالل الفترة 2011-2015

املصدر: تقديرات اإلسكوا باستخدام منوذج التوازن الكلي احملسوب

اخلسائر االقتصادية نتيجة النزاع

التي  واملعطيات  البيانات  قواعد  في كفاءة  الوهن  النامية هي  البلدان  واحدة من خصائص  أن  القول  نافلة  من 
تعكس األنشطة االقتصادية وتغيراتها. من أسباب ذلك ضعف قدرات االجهزة املكلفة بتجميع البيانات وتصنيفها 
احلكومية  املشاريع  أو  املؤسسات  أو  القطاعات  في  املعنية  االجهزة  حتى  أو  ككل  الوطني  االقتصاد  مستوى  على 
ورمبا اخلاصة أيضا. كما أن عدم الرغبة في اإلفصاح عن املعلومات والبيانات بشفافية ودقة في ظل غياب تشريعات 
إلزامية تطبق على أرض الواقع هو عامل مهم في ضعف كفاءة البيانات ومصداقيتها. زد على ذلك أن الوجود الكثيف 
ألنشطة غير رسمية موازية لألنشطة الرسمية يُصعب مهمة اإلحاطة الدقيقة بواقع النشاط االقتصادي في تلك 
البلدان كما هو في غيرها من البلدان املتقدمة. وإذا كان هذا التوصيف ينطبق بدرجة ما على تلك البلدان في أيام 
السلم واألمن فهو أشد انطباقا أثناء األزمات والنزاعات املسلحة. ال شك أن كفاءة احلصول على املعطيات وتكوين 
ــ ستتأثر مبجريات النزاع املسلح نتيجة حجم الدمار والضرر الذي  ــ التي هي باألصل موضع شكوكـ  قواعد البياناتـ 
سيصيب مفاصل النشاط االقتصادي والذي سيكون من الصعب تقديره في ظل انعدام األمن والسلم. يترتب على 
ذلك أنه إلى أن تسود حالة من وقف إطالق النار وتوفر األمن، سيكون من الصعب اإلحاطة الصحيحة بحجم اخلسائر 
واألضرار على الصعد كافة. وهذا يعني أن القيام بعملية مسح شاملة ودقيقة ما أمكن لألضرار واخلسائر هي من أهم 

اخلطوات التي يلزم القيام بها عند بدء مرحلة إعادة االعمار والتعافي.

وفيما يخص النزاع السوري، يجدر بنا أن نشير إلى أنه قبل النزاع كانت هناك قواعد بيانات ومعطيات متوفرة 
جتمع وتصنف وتصدر من أجهزة معنية ضمن أسس متعارف عليها عامليا. وميكن القول إنه على الرغم من وجود بعض 
الثغرات والهنات فيها، فهي كانت متثل أساسا جيدا يبنى عليه في تشخيص الواقع ووضع اخلطط والبرامج التنموية. 
واستنادا إليها قمنا في هذا التقرير بوضع تصورات وتقديرات إلجمالي اخلسائر الكلية منذ بدء النزاع حتى نهاية عام 

2015 كما ورد )أعاله(

CGE ESCWA  3
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القطاع االقتصادي غير املنظم: هل يدخل في حسابات اخلسارة االقتصادية أم أنه بديل طبيعي في ظل النزاع؟

البد من اإلقرار بوجود مشكلة مزمنة يعاني منها االقتصاد السوري كغيره من االقتصادات التي حتبو نحو التنمية وهي القطاع 
غير املنظم والذي تختلف التقديرات حول حجم ناجته في االقتصاد السوري قبل النزاع وهي تتراوح بني ٪20-45٪ من حجم الناجت 
احمللي اإلجمالي الرسمي املتحقق واملرصود وفق اإلحصائيات الرسمية. وتعد هذه النسبة كبيرة جدا، ال شك، لكن من البديهي 
أنها قد زادت زيادة كبيرة خالل النزاع. ذلك إن غياب سلطة الدولة عن مناطق من أراضي سوريا وغياب الطرق الرسمية في دورة 
السلع والبضائع عوضه نشاط غير منظم تعويضا كبيرا في املناطق غير اخلاضعة لسلطة الدولة السيما في املناطق الشمالية 
والشمالية الشرقية واجلنوبية وبعض املناطق احلدودية مع لبنان. لقد أفرزت هذه األنشطة املتعلقة بدورة السلع والبضائع وحتى 
اخلدمات ناجتا اقتصاديا ال يستهان به، بل إنه مثل مصادر دخل كبيرة جملموعات أو أفراد موجودين في املناطق خارج سيطرة الدولة. 
وهذا النوع من الدخل في األحوال الطبيعية هو جزء من الناجت احمللي الذي يجب إدراجه ضمن الناجت الرسمي الذي يعكس النشاط 
االقتصادي على مستوى الدولة، لكنه في ظل ظروف النزاع خرج عن سيطرة الدولة وهو ما يترتب عليه أنه ميكن َعدُُّه خسارة 
تضاف إلى اخلسائر املادية التي أصابت القاعدة اإلنتاجية ومخزون رأس املال والنفقات العسكرية. حتى في أماكن سيطرة الدولة، 
وفي ظل تشتت تركيز احلكومة واألجهزة املعنية وضعف احلالة األمنية وانكسار الدورة الطبيعية للسلع واخلدمات وتشوهها، 
ازدهرت نشاطات غير منظمة استغل من خاللها بعض األفراد واجلماعات الوضع املـتأزم لكي تولد لهم مصادر دخل ال تدخل الدورة 
الرسمية للناجت. هذا فضال عن الدخل الذي جنم عن األنشطة اإلجرامية، من خطف وسلب ونهب وجتارة ممنوعات، والتي تولد عوائد 

من الصعب حصرها لكنها في النهاية جزء من الناجت غير املنظم. 

عموما، ال تتوفر قاعدة بيانات ذات مصداقية وكاملة ميكن من خاللها تقدير حجم النشاطات غير الرسمية التي ازدهرت 
خالل سنوات النزاع. لكننا سنعطي فيما يلي مثاال قد يساهم في إلقاء الضوء عليها. املثال ينطبق على املناطق التي يسيطر 
عليها تنظيم داعش والذي فرض سلطته املطلقة في محافظة الرقة وأجزاء كبيرة من دير الزور. لقد بلغت موازنة التنظيم وفق 
بيت ماله )أي خزينته( في محافظة دير الزور خالل كانون أول/ديسمبر2014 إلى كانون ثاني/ يناير 2015 ما يقارب 2 مليار دوالرا 
بفائض قدره 250 مليون دوالر. وخالل شهر فبرير/شباط من عام 2015، بلغ حجم العائدات اليومية نحو 8.4 مليون دوالر منها نحو 
2 مليون دوالر إيرادات بيع النفط، ونحو 342 الف دوالر من الغاز، ونحو 3.7 مليون دوالر مصادرات )انظر الشكل ضمن اإلطار(6. هذا 
مع العلم أن متوسط سعر مبيع برميل النفط الذي يتم بيعه من قبل تنظيم داعش هو 25 دوالراً. باملثل، ميكن القول إن حركة 
السلع واخلدمات في مناطق اخرى غير خاضعة لسلطة الدولة قد ولدت وما برحت تولد دخوال وقيما مضافة غير رسمية تعد 
خسارة لالقتصاد الوطني السوري الرسمي، وهي من املفترض أن متثل أحد روافد الناجت الرسمي في الظروف العادية لالقتصاد من 

سلم وأمن. 

الشكل رقم )21(

اإليرادات الفعلية اليومية لتنظيم داعش في دير الزور، شهر شباط 2015، ألف دوالر امريكي

  

ب( هيكلية الناجت خالل سنوات النزاع

احمللي  الناجت  بنسب مختلفة في  االقتصادية  القطاعات  إذ تساهم  فرادة  أكسبها  اقتصادي  بتنوع  اتسمت سوريا 
اإلجمالي احلقيقي. وانعكس ذلك بتنوع مقومات القاعدة اإلنتاجية في سوريا الذي كان ينطوي على فرص سانحة لزيادة 
مستويات الناجت ومعدالت منوه قبل نشوب النزاع )بهذا اخلصوص انظر اإلطار أعاله الذي يناقش مفهوم القاعدة اإلنتاجية 

وفجوة الناجت(.

لقد اتسم االقتصاد السوري قبل النزاع بتناقص ملحوظ في نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي خالل الفترة ما بني عامي 2005 و2010 نتيجة موجات اجلفاف التي ضربت البالد خالل عامي 2007 و2008 
نسب  زادت  فقد  باملقابل،  املزروعة.  املساحات  وانخفاض  أسعارها  حترير  بعد  احملروقات  السيما  اإلنتاج  تكلفة  وارتفاع 
مساهمة قطاعات االقتصاد غير احلقيقي كاخلدمات احلكومية واجملتمعية والنقل واالتصاالت. وكان هناك استقرار نسبي 
في نسب مساهمة التجارة والصناعة واخلدمات التمويلية، مع وجود حتسن نسبي في مساهمة الصناعة التحويلية 

مقابل تراجع مساهمة الصناعة االستخراجية من )%16.6( إلى )%12.9( خالل الفترة نفسها. 

االجمالي  احمللي  الناجت  في  الزراعي  القطاع  مساهمة  ارتفعت   )2015-2011( األولى  األربع  النزاع  سنوات  وخالل 
إلى االنخفاض احلاد  وهو ما يرجع  الفترة )19%(،  قياسا ملا كانت عليه في بداية  إلى 26%  الثابتة(  )بأسعار 2000 
في نسب مساهمة القطاعات األخرى وعلى األخص الصناعة وليس إلى حتسن اإلنتاج الزراعي. هذا مع العلم بأن الناجت 
نتيجة  )الشكل 23(  األولى  النزاع  سنويا خالل سنوات   )16%-( قدره  انكمش مبتوسط  قد  الزراعة  لقطاع  احلقيقي 
التقديرات  تبني  فيما  اإلنتاج  مستلزمات  تكلفة  وارتفاع  والنباتي  احليواني  اإلنتاجني  وتدهور  املزروعة  املساحات  تقلص 

األولية أنه حقق منوا قدره )%8( عام 2015 )الشكل 22(.

الشكل رقم )22(

نسب مساهمة القطاعات في الناجت احلقيقي )اسعار 2000 الثابتة(

املصدر: قاعدة بيانات تقرير حتليل احلالة التنموية

الشكل رقم )23(

متوسط االنكماش السنوي في الناجت خالل الفترة 2011-2014

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا.

الشكل رقم )24(

معدل النمو/ االنكماش في الناجت احلقيقي )بأسعار 2000 الثابتة( خالل 2015

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا.
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وبالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تدهورت مساهمته 
إلى %9 عام 2015 )الشكل 5( مقارنة مبا كانت عليه 
خالل السنوات اخلمس التي سبقت النزاع )حوالي 24%(. 
2011-( السنوات  خالل  احلقيقي  ناجته  انكمش  فقد 
الكبير  الضرر  نتيجًة  وذلك   ،  )40%-( بحوالي   )2014
احلرب  بسبب  التحويلية  الصناعات  مبنشآت  حلق  الذي 
وعمليات السلب والنهب السيما في املناطق الصناعية 
اإلنتاجية  القدرة  تعرضت  كما  وحلب.  دمشق  ريف  في 
النسحاب  نتيجة  حاد  لتراجع  االستخراجية  للصناعات 
االقتصادية  العقوبات  عن  الناجم  األجنبية  الشركات 
وفقدان السيطرة على مناطق اآلبار واحلقول وطرق النقل. 
باملقابل، يبدو أن بعض التعافي بدأ يأخذ طريقه في قطاع 
نتيجة   2014 عام  منتصف  منذ  التحويلية  الصناعة 
استعادة بعض املناطق الصناعية نشاطها في منطقة 
ريف  في  املناطق  بعض  وكذلك  حلب  في  جنار  الشيخ 
دمشق ونقل بعض الصناعات إلى احملافظات األقل خطرا 
إلى حتسن  ذلك  أدى  وباحملصلة،  وطرطوس.  الالذقية  مثل 
أداء قطاع الصناعة عموما وحقق ناجته احلقيقي بأسعار 

2000 الثابتة منوا قدره %41 عام 2015. 

خالل  الناجت  في  الرئيس  املكون  أن  نالحظ  كذلك 
وتعكس  واجملتمعية.  احلكومية  اخلدمات  كان  النزاع  فترة 
لقطاع  الرئيس  الدور  واجملتمعية  احلكومية  اخلدمات 
والتحويالت  واألجور  الرواتب  الناجت من خالل  احلكومة في 
واإلنفاق اجلاري وغيرها من خدمات حكومية والتي كانت 

أقل القطاعات انكماشا خالل الفترة 2011-2014. 

يتضمن  والذي  الداخلية  التجارة  قطاع  شهد  كما 
الناجت من  انهيارا في مساهمته في  والفندقة  السياحة 
النزاع  سنوات  خالل   )15%( إلى  النزاع  قبل   )23.4%(
السلعي  املعروض  شح  إلى  ذلك  ويعزى  األولى.  األربع 
والشحن  النقل  طرق  وتعرض  االقتصادي  احلصار  نتيجة 
أثر على النقل الداخلي للبضائع  للضرر وغياب األمن مما 
ظروف  بسبب  سلبا  السياحة  قطاع  تأثر  كما  والسلع. 
عام  القطاع  أداء  في  حتسن  بوادر  هناك  أّن  ويبدو  النزاع. 

2015 حيث منا ناجته احلقيقي مبعدل )11%(.

النزاع  ويالت  من  والتشييد  البناء  قطاع  عانى  لقد 
املال  التي تضرر فيها مخزون رأس  لكونه من القطاعات 
هذا  انعكس  وقد  أعاله.  سابقا  بّينا  كما  كبيرا  تضررا 
الضرر على منو ناجته احلقيقي إذ انكمش مبتوسط سنوي 
كما   ، األولى  األربع  النزاع  سنوات  خالل   )27%-( قدره 
السيما   ،  2015 عام   )24%-( بنسبة  انكماشه  تابع 
وأن العمليات العسكرية قد أثرت تأثيرا مباشرا في هذا 

القطاع وأحلقت به أضرارا كبيرة. 

القتالية  العمليات  أثرت  كما    
على البنية التحتية لقطاع النقل مبا فيها الطرق البرية 
تأثرت  كذلك  واالستهالك.  اإلنتاج  أماكن  تربط  التي 
والتدمير.  التخريب  بعمليات  احلديدية  السكك  شبكة 
بسبب  تراجعت  والبحرية  اجلوية  املالحة  حركة  أن  كما 
والتبادل  الشحن  حركة  وانخفاض  املفروض  احلصار 

القطاع بنسبة  ناجت  تراجع  ذلك  ترتب على  وقد  التجاري. 
ويبدو   .2011-2014 الفترة  خالل  باملتوسط   )16%-(
أن أداء قطاع النقل واالتصاالت قد حتسن عام 2015 من 
واحملافظات  املدن  عبر  البري  النقل  حركة  استعادة  خالل 
في  والبحرية  اجلوية  املالحة  وبعض  حيويتها  من  بعضا 

مطار دمشق ومرفأي طرطوس والالذقية.

وتيرة  في  التراجع  يقترن  أن  الطبيعي  من  كان  إذا 
قطاع  أداء  في  بتباطؤٌ  السلم  أيام  االقتصادي  النشاط 
اخلدمات املالية واملصرفية والتأمينية والعقارات، فإنه من 
الطبيعي أن يحصل ذلك على نحو مضاعف أثناء احلروب 
والنزاعات. ومرجع ذلك زيادة عمليات السلب وغياب األمن 
واستخدام القنوات غير الرسمية في املدفوعات والتمويل 
النزاع  سنوات  خالل  حصل  ما  وهذا  بكثرة.  والتحويالت 
 )26%-( بنسبة  القطاع  ناجت  انكمش  إذ  األولى  األربع 
التحسن  بعض  أن  العلم  مع  هذا  السنة.  في  وسطيا 
نسبة  انخفضت  إذ   2015 عام  نشاطه  على  طرأ  قد 

االنكماش إلى )-%4( فقط.

ميثل  الذي  الزراعة  قطاع  تراجع  إلى  النزاع  أدى  لقد 
الغذائي  األمن  تدهور  إلى  أدى  مما  الغذائي  األمن  صمام 
تقيد  التراجع عدم  من أسباب هذا  تدهورا غير مسبوق. 
الوصول  عن  عجزهم  بسبب  الزراعية  باخلطط  املزارعني 
أيضا  األسباب  ومن  القتال.  بسبب  الزراعية  األراضي  إل 
وارتفاع  املزروعات،  لرّي  الالزمة  الطاقة  مصادر  توفر  عدم 
استيراد  على  االقتصادي  احلصار  ظل  في  اإلنتاج  تكلفة 
مستلزمات اإلنتاج التي ارتفعت أسعارها ارتفاعا كبيرا. 
يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة احملروقات الالزمة للعملية 
والتدمير  للسلب  الزراعية  املمتلكات  وتعرض  الزراعية، 
انخفاض  إلى  التقديرات  وتشير  األمن.  غياب  نتيجة 
وعام   2010 عام  بني   )57%-( مبعدل  الزراعي  اإلنتاج 
إذ تراجع  مليون طن  مليون طن إلى 9  من 15.7   2015
 40% بنسبة  واحليواني   46% بنسبة  النباتي  اإلنتاج 
الزراعي  اإلنتاج  تراجع  يعزى  كما  نفسها7.  الفترة  خالل 
عامي  بني   25% بنسبة  املزروعة  املساحات  تراجع  إلى 
2010 وعام 2015. فقد بلغت املساحة املزروعة 3600 
ألف هكتار من أصل املساحة القابلة للزراعة البالغة 6 
نتيجة  املساحة  وحدة  مردودُ  تراجع  كما  هكتار.  مليون 
حادا.  ارتفاعا  والبذار  واملبيدات  األسمدة  أسعار  ارتفاع 
زيادة  إلى  النزاع  وظروف  احملروقات  أسعار  ارتفاع  أدى  كما 
تكلفة اإلنتاج وأجور النقل التي ارتفعت أكثر من 400% 
بني عامي 2010 و2015. كما أن ظروف احلصار وتدهور 
قيمة العملة احمللية مقابل القطع األجنبي أديا إلى ارتفاع 
كبير في تكلفة مستلزمات اإلنتاج. كما انخفض احتياج 
القمح لألمن الغذائي الوطني من 3.8 مليون طن سنوياً 
وانخفاض  الهجرة  بسبب  سنويا  طن  مليون   2.5 إلى 
بعد  اخلبز  استهالك  في  الهدر  وتخفيض  السكان  عدد 
رفع أسعاره خمسة أمثال. وقد تراجعت كميات الطحني 
اليومية التي توفرها احلكومة لألفران العامة واخلاصة إلى 
3370 طن عام 2015 بعد أن كانت تبلغ 11200 طن 

يوميا قبل نشوب النزاع. 8. لقد عمقت حركة

 اللجوء اخلارجي والنزوح الداخلي التراجع في مستوى إنتاج القطاع الزراعي عموما، فزادت معدالت التضخم وارتفعت 
األسعار بصورة عامة وأسعار الغذاء بصورة خاصة لتصل إلى )%500( في عام 2015 مقارنة مبا كانت عليه األسعار 
قبل النزاع. وقد أدى ذلك إلى رفع أثمان شراء املواد الغذائية الرئيسية كالرز والسكر واحلبوب. ومما هو جدير باملالحظة أنه 
على الرغم من أن القمح كان عنصرا غذائيا أساسيا للمواطنني السوريني فقد حققت سوريا اكتفاءا ذاتيا من القمح. 
وهي البلد الوحيد في املنطقة الذي حقق مثل ذلك اإلجناز. وقد ازداد األمر سوءا جراء تباطؤ حركة نقل هذا احملصول بني 
مناطق الفائض والعجز وارتفاع تكاليف النقل. وقد ترتب على ذلك زيادة سعر القمح ومن ثم تخفيض مقدار الدعم 
انعكاسا مباشرا على املادة الغذائية األساسية اليومية لألسر  وقد انعكس ذلك سلباً  احلكومي ملادة اخلبز التمويني. 

السورية على الرغم من أنها ما تزال متوفرة.4

كما تأثرت حالة األمن الغذائي بارتفاع مستويات األسعار ملستويات قياسية غير مسبوقة مع تراجع القدرة الشرائية 
ومصادر الدخل وفرص العمل الرسمي. وعلى الرغم من احملاوالت اجلادة لعدد من املنظمات الدولية لتقدمي جميع أنواع 
املساعدات الغذائية خالل سنوات النزاع فإن حالة األمن الغذائي قد تدهورت تدهورا ملحوظا السيما عام 2015. فعلى 
الرغم من أن برنامج الغذاء العاملي وشركاء آخرين في األمن الغذائي قدموا مساعدات غذائية حلوالي 6 مليون مواطن 
عام 2015 وحده9، فإن الوضع قد تدهور. وتشير تقديرات برنامج الغذاء العاملي إلى أن حوالي %33 من السكان01 )أي 
6.3 مليون نسمة( غير آمنني غذائيا )انظر اإلطار للمزيد اخلاص بتعريف األمن الغذائي(، و%51 أي ما يعادل 8.2 مليون 
نسمة يتمتعون بأمن غذائي نسبي، وحوالي %16 )2.4 مليون نسمة( يتمتعون بأمن غذائي كامل. وتزداد حالة انعدام 
األمن الغذائي بني سكان األرياف حيث إن حوالي )%36( من سكان األرياف يفتقدون األمن الغذائي مقابل حوالي 31% 

من سكان املدن.

الشكل رقم )25(

حالة األمن الغذائي في سوريا في ظل النزاع الدائر

ودرعا  وحماة  والقنيطرة  وحلب  احلسكة  محافظات  سكان  من   45% من  أكثر  أن  يقدر  للمحافظات،  وبالنسبة 
يفتقدون لألمن الغذائي، بينما يفتقد لألمن ما بني 25 إلى %30 من سكان دمشق وريفها وطرطوس وحمص. وتنخفض 
من سكان  مقابل حوالي 32%  والالذقية،  ادلب  تقريبا من سكان  إلى حوالي 10-11%  الغذائي  األمن  نسبة فقدان 
السويداء11. كما أن حوالي %43 من النازحني داخليا، يقدر عددهم بـ 7.6 مليون نسمة، غير آمنني غذائيا. ونحو 48% 
من هؤالء يتدبرون أمر غذائهم بطرق مختلفة. باملقابل، فإن %30 من السكان يعانون من فقدان األمن الغذائي في أماكن 
وجودهم املعتادة، وحوالي %53 منهم يتدبرون أنفسهم. ولالستدالل على خطورة حالة األمن الغذائي، يكفي أن نعلم 
أنه خالل سنوات النزاع اخلمس، ذهبت التقديرات إلى أن %16 من السوريني ينامون وبطونهم خاوية يعانون اجلوع ألكثر 
من 10 مرات بالشهر، بينما ينام نحو %45 وبطونهم خاوية يكابدون اجلوع ما بني ثالث مرات إلى عشر مرات على األقل 

في الشهر، بينما ينام نحو %38 وبطونهم خاوية يكابدون اجلوع ما بني مرة أو مرتني على األقل. 

4  جدير بالذكر انه قد أُجري أكثر من تعديل على اسعار اخلبز اثناء النزاع ليصل إلى خمسني ليرة سورة للربطة الواحدة . وهو ما يعادل دوالر واحد. 
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تعريف األمن الغذائي 

يعرف برنامج الغذاء العاملي األمن الغذائي على أنه متكن جميع أفراد اجملتمع، على الدوام، من احلصول على غذاء 
صحي وآمن وكاٍف حلياة صحية ونشيطة وسليمة. ولكي يتحقق األمن الغذائي يجب أن يكون الغذاء متاحاً بكميات 
مناسبة وعلى نحو مستقر ومنتظم. وتعني إمكانية احلصول عليه توفر القدرة في احلصول عليه بكافة السبل وفي 
وتعني االستفادة منه أنه في حال توفره واحلصول عليه يجري تناوله تناوال صحيا ومدروسا  كل الظروف واألماكن. 
وبحيث يوفر السعرات احلرارية الالزمة لصحة تامة وحياة سليمة. ولقياس مستوى األمن الغذائي فإن برنامج الغذاء 
العاملي يعتمد على مؤشر مركب يتألف من ثالث مؤشرات فرعية. املؤشر األول هو مؤشر استهالك الغذاء وهو يقيس 
احلبوب  اآلتية:  الغذائية  السلع  أكثر من مجموعة  أو  لواحد  وذلك  األسر  قبل  من  وتنوعه  الغذاء  استهالك  تكرارية 
والبقول واللحوم واحلليب ومشتقاته واخلضروات والثمار والزيوت والسمون والسكر. أما املؤشر الثاني فهو خط الفقر 
الغذائي، وهو تكلفة االستهالك اليومي لسعرات حرارية معينة أو مبعنى آخر تكلفة سلة من السلع الغذائية الالزمة 
لتوفير سعرات حرارية معينة يوميا للفرد. أما املؤشر الثالث فهو كيفية تدبر سبل املعيشة واستخدام األصول واملوارد 
املتاحة لألسر من خالل الدخل املتوفر أو االقتراض أو استخدام االدخارات السابقة أو بيع أصول عينية أو التسول ... 
إلخ12. هذا وقد صنفت األسر املشمولة في املسح الذي أجري في سوريا عام 2015 لقياس حالة األمن الغذائي إلى 
ثالث مجموعات: اجملموعة األولى وهي اآلمنة غذائيا. وتشمل األسر التي تستطيع أن تؤمن متطلباتها األساسية من 
الغذاء وغيره في ظل الدخل والعيش والرزق املتوفر لهم دومنا حاجة إلى االقتراض أو بيع املمتلكات أو غيرها. اجملموعة 
الثانية هي اآلمنة غذائيا نسبيا. وهي الفئة التي تستطيع احلصول على احلد األدنى من السلع الغذائية والطعام الالزم 
لها في ظل ظروف الدخل والعيش والرزق املتاح لها دومنا اللجوء إلى إيجاد سبل بديلة كاالقتراض أو بيع املمتلكات أو 
التسول أو غيرها مع العلم أنها غير قادرة على تلبية حاجتها من بعض السلع األساسية غير الغذائية. أما اجملموعة 
األخيرة فهي فئة غير اآلمنني غذائيا أو الذين يفتقدون األمن الغذائي. وهم يعانون من نقص حاد في الطعام والغذاء 

وانعدام مصادر الرزق والعيش والدخل.

كما توصل برنامج الغذاء العاملي في تقريره إلى أن أكثر من %71 من األسر السورية تقع حتت خط الفقر الغذائي 
)7196 ليرة سورية(31 الالزم للحصول على احلد األدنى من السعرات احلرارية لصحة لسليمة وحياة نشيطة. كما وجد 
أن نسبة الفقر الغذائي ترتفع في محافظة احلسكة حيث يعانيه نحو %90 من سكانها، وفي القنيطرة حيث يعانيه 
أكثر من %80 بقليل من سكانها، وفي طرطوس وإدلب حيث يعانيه أقل من %80 بقليل. هذا وتوجد النسبة األشد 
من  وقد لوحظ أن 15%  من سكانها.  انخفاضا في محافظة دمشق حيث يعاني الفقر الغذائي نحو أقل من 60% 
السوريني اضطروا للجوء إلى سبل ومصادر دخل وعيش إضافية كاالقتراض أو إنفاق مدخرات. وقد اضطر نحو %37 من 

السوريني لبيع أصول وممتلكات كأراضي وعقارات للتأقلم مع شظف العيش. 

2-  اإلنفاق األسري واملستوى القياسي لألسعار
بني ارتفاع األسعار وتراجع قيمة العملة وانخفاض حجم املعروض 

لقد ضعفت قدرة السوريني على احلصول على السلع الغذائية الرتفاع أسعارها خالل سنوات النزاع السيما عامي 
2014-412015 باإلضافة إلى تراجع قيمة العملة احمللية وانخفاض حجم املعروض السلعي الغذائي نتيجة لتراجع 
اإلنتاج الزراعي واحلصار االقتصادي. وقد فاقم ذلك تدهور األمن الغذائي. فمثال، وصل سعر مبيع اجلملة للطن املتري من 
القمح في سوق دمشق إلى 444 دوالرا بينما كان سعره العاملي 157.7 دوالر. كما وصل سعر سلة من السلع الغذائية 
األساسية بحسب برنامج الغذاء العاملي، وتضم 37 كغم من اخلبز و19 كغم من الرز و19 كغم من العدس و5 كغم من 
السكر و7 كغم من الزيوت النباتية، حوالي 28890 ليرة سورية ما يعادل )91.7 دوالر( في شهر تشرين االول/ نوفمبر 
بني تشرين  بنسبة 62.1%  الوطني  االقتصاد  الغذائية على مستوى  السلة  ارتفع متوسط سعر  كما  عام512015. 
االول/نوفمبر 2014 وتشرين األول/نوفمبر 2015، بينما جند أن سعر السلة عينها قد وصل إلى %978 في محافظة 
دير الزور خالل الفترة عينها قياسا لـ 41.2 و%46.5 في كل من طرطوس ودمشق على التوالي وهي أدنى قيم لتضخم 
سعر السلة. وقد ارتفع سعر طحني القمح والرز بنسبة %43 و%89 على التوالي خالل الفترة عينها. وكان االرتفاع 
الكبير في األسعار من نصيب اخلبز بنوعيه املدعوم حكوميا وغير املدعوم وذلك نظرا الرتفاع سعر احملروقات ورفع سعر 
مبيع اخلبز من قبل احلكومة61. وللداللة على شدة وطأة النزاع على حالة األسعار تدهور األمن الغذائي لدى شريحة 
واسعة من السوريني يكفي أن نعلم أن معدل تضخم سعر طحني القمح والرز واخلبز املدعوم حكوميا زاد %388 و723 
% و%418 على التوالي في شهر تشرين األول/ نوفمبر عام 2015 قياسا ملا كان عليه في شهر آذار/ مارس 2011 

قبل النزاع71. 

الشكل رقم )26(

تضخم أسعار مجموعة من السلع بني شهري تشرين ثاني 2014 وتشرين ثاني 2015

الشكل رقم )27(

تضخم سعر مجموعة من السلع الغذائية بني آذار 2011 وتشرين الثاني 2015

3- املالية العامة والدين العام

ـ زيادة جسيمة في قيمة عجز امليزان املالي العام

خالل سنوات قبل النزاع، اتخذت السياسة املالية طابعا تقليديا يقوم على حتصيل اإليرادات وصرف النفقات وفق 
معايير محاسبية تقليدية دومنا ربط مباشر بالتوجهات االستراتيجية والرؤى املستقبلية بعيدة األمد لالقتصاد السوري 
ولدور كل قطاع وأهميته في العملية التنموية. وبناء على ذلك، درج القيمون على املالية العامة على حتسني مطارح 
االقتصادي  االنفتاح  االنتقال نحو  وازدهرت في ظل  اقتصادية منت  الضريبي مستفيدين من وجود نشاطات  التحصيل 
وإعطاء دور أكبر للقطاع اخلاص في االقتصاد الوطني. وعلى التوازي، أعيد النظر في بعض سياسات الدعم لعدد من 
الصناعي واألسمدة  والفيول  إدارية مدعومة كاحملروقات  بأسعار  السوريون احلصول عليها  اعتاد  التي  السلع واخلدمات 
واملستلزمات الزراعية وغيرها، وذلك بهدف خفض عجز املوازنة وتعزيز كفاءة اإلنفاق العام ومتويل عمليات الدعم لفئات 
مستهدفة بعينها مثل اإلعانة االجتماعية وصندوق الدعم الزراعي وصندوق دعم الصادرات، وحتسني مستويات القدرة 

الشرائية ملوظفي القطاع العام. 

لقد شهدت سنوات النزاع زيادة جسيمة في قيمة عجز امليزان املالي العام الذي وصل في عام 2015 إلى حوالي 
)-863 مليار ليرة سورية( قياسا ملا كان عليه عام 2010 )-60 مليار ل.س(. وقد حصلت هذه الزيادة بسبب التوسع 
الكبير في حجم النفقات العامة السيما خالل عامي 2014 و2015 مقابل التناقص الكبير في حجم اإليرادات العامة. 
خالل  بينما تناقصت اإليرادات العامة بنسبة )-66%(  و2015  بني عامي 2010  فقد زاد اإلنفاق العام بنسبة 56% 

الفترة عينها. 

ال يتضمن مبالغ  هنا يجدر التنويه إلى مسألة بالغة األهمية وهي أن عجز امليزان املالي العام )املشار إليه أعاله( 
بند  حتت  املوازنة  ضمن  فيدخل  األول  القسم  أما  قسمني.  إلى  احلكومي  الدعم  ينقسم  إذ  املوازنة  خارج  من  الدعم 
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التحويالت والدعم احلكومي، ويتعلق باملواد األساسية. أما القسم اآلخر فهو خارج املوازنة، ويتعلق بدعم حوامل الطاقة 
والترميم.  الصيانة  مبالغ  أيضاُ  ويتضمن  األقطان  ومؤسسة  الزراعي  الدعم  وصندوق  وكهرباء  نفطية  مشتقات  من 
وتشير تقديرات اإلسكوا أن قيمة هذا الدعم خالل سنوات النزاع 2015-2011 ارتفعت من نحو 258 مليار عام 2011 

إلى نحو 750 مليار ليرة سورية، أي بنسبة 191%.

الشكل رقم )28(

تقديرات إجمالي االيرادات واإلنفاق العام وعجز امليزان املالي العام، مليار ليرة سورية

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

إن السبب الرئيس في تضخم النفقات العامة خالل سنوات النزاع هو التوسع الكبير في اإلنفاق اجلاري، الذي ميثل 
في  ملحوظ  انخفاض  مقابل  و2015   2010 عامي  بني   121% بنسبة  ارتفع  إذ  العامة،  النفقات  في  األكبر  املكون 

مخصصات اإلنفاق الرأسمالي )التنموي( بنسبة )-%67( خالل الفترة نفسها.

الشكل رقم )29(

زيادة هائلة في االنفاق اجلاري وانخفاض كبير في االنفاق التنموي خالل سنوات النزاع، الوحدة مليار ل. س

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

التحويالت  نسبة  وتلتها  النزاع  سنوات  خالل  اجلاري  اإلنفاق  من  األكبر  النسبة  واألجور  الرواتب  كتلة  مثلت  ولقد 
التحويالت  زيادة كتلة  نسبة  لكن  األساسية(.  للسلع  احلكومي  والدعم  العامة  للمؤسسات  مالية  )حتويالت  والدعم 
والدعم بني عامي 2011 و2015 كانت أكبر81، إذ بلغت حوالي %215 مقارنة بنمو األجور والرواتب بنسبة 102%، 

ومنو مدفوعات الفائدة بنسبة 73%.

الشكل رقم )30(

زيادة كبيرة في كتلتي الرواتب واألجور والتحويالت

والدعم خال سنوات النزاع، مليار ل.س

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا.

وقد حصل هذا االنخفاض نتيجة  النزاع بنسبة )-68%(.  سنوات  أثناء  لقد انخفضت اإليرادات املتعلقة بالنفط 
انتاج النفط والغاز انكماشا هائال بسبب فقدان سيطرة احلكومة على عدد كبير من اآلبار واحلقول ونتيجة  انكماش 
تدمير خطوط النقل واإلمداد91. ومع ذلك، فقد لوحظ حتسن جيد في قيمة اإليرادات النفطية خالل عام 2015 بسبب 
قياسا بعام  الهائل عام 2015  انخفاضها  النفطية فقد استمر  اإليرادات غير  أما  املنزلي.  والغاز  احملروقات  رفع أسعار 
2010 وبنسبة )-%65( بينهما. ويعود ذلك إلى تراجع وتيرة النشاط االقتصادي بشقيه اإلنتاجي واخلدمي وتراجع حجم 
التجارة اخلارجية وامتناع قسم من الفعاليات االقتصادية واألفراد عن دفع الضرائب والرسوم املستحقة عليهم بحجة 

النزاع والفوضى وغياب سلطة احلكومة عن بعض املناطق وضعفها في مناطق أخرى.

الشكل رقم )31(

انخفاض هائل في االيرادات النفطية وغير النفطية خالل سنوات النزاع، مليار ل.س

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

وفيما يخص اإليرادات غير النفطية، فقد تراجعت اإليرادات الضريبية منها )والتي تشكل اجلزء األكبر منها( بنسبة 
تلك  )وهي  النفطية  غير  الضريبية  غير  اإليرادات  مع  كذلك حصل  عليه 022010.  كانت  عما  عام 2015   )60%-(

احملصلة من املؤسسات االقتصادية واخلدمية العامة( والتي انخفضت بنسبة )-%71( خالل الفترة نفسها. 
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الشكل رقم )32(

تناقص مكونات االيرادات غير النفطية في امليزان املالي العام خالل سنوات النزاع، مليار ل.س

املصدر: تقديرات املؤلفني/ االسكوا استنادا لقاعدة بيانات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

ونتيجة اتساع حجم عجز امليزان املالي وحجم الدعم املقدم خارج املوازنات املالية، فقد توسع حجم الدين العام 
ووصل مستويات قياسية كارثية غير مسبوقة في تاريخ سوريا التي كانت دائما من أقل البلدان مديونية. فقد ارتفع 
عجز امليزان املالي من حوالي 651 مليار عام 2010 إلى5535 مليار ليرة سورية عام 2015؛ أي بنسبة %750 تقريبيا.

4- تدهور قطاع التجارة اخلارجية 

النشاط  وتباطؤ  اإلنتاجية  القاعدة  تدهور  نتيجة  النزاع  خالل  للغاية  باهظة  فاتورة  اخلارجية  التجارة  قطاع  دفع 
أن قطاع  سابقة  لقد أوضحنا في أجزاء  القاسية.  والعقوبات االقتصادية  اإلنتاجية  القطاعات  االقتصادي في معظم 
التجارة اخلارجية قد شهد نشاطا ملحوظا في السنوات السابقة على اندالع النزاع نتيجة االنفتاح االقتصادي. فقد 
خالل الفترة -2006 الناجت احمللي االجمالي إلى 60%  وصل املتوسط السنوي لنسبة إجمالي الصادرات والواردات من 
2010. لكن بسبب غلبة الواردات على الصادرات ازدادت نسبة العجز التجاري إلى )-%8.7( خالل الفترة نفسها قياسا 
مبا كانت عليه عام 2005 )-%5.4(12. أما خالل سنوات النزاع الثالث األولى، فقد انخفضت الصادرات والواردات بنسبة 
)-%89( و)-%60( على التوالي بني عامي 2014-2011 )الشكل 33(. وعلى الرغم من االنخفاض امللحوظ في قيمة 
الصادرات فإن الفارق الكبير بينها وبني الواردات تسبب في عجز جتاري كبير عام 2011 انخفض عامي 2012-2103 
لكنه عاود االرتفاع مجددا عام 222014. لقد كانت الصني في طليعة موردي السلع والبضائع إلى سوريا خالل السنوات 
استقبلت  التي  الدول  طالئع  في  والعراق  وايطاليا  أملانيا  كانت  باملقابل،  االحتادية.  وروسيا  تركيا  تلتها   ،2011-2014

الصادرات السورية.

الشكل رقم )33(

الصادرات والواردات والعجز التجاري )الوحدة، مليون دوالر(

املصدر: قاعدة بيانات األمم املتحدة للتجارة اخلارجية

الشكل رقم )34(

أهم الدول املوردة للبضائع والسلع إلى سوريا خالل الفترة 2014-2011 )مليون دوالر أمريكي(

املصدر: قاعدة بيانات األمم املتحدة للتجارة اخلارجية.

الشكل رقم )35(

أهم املستوردين للصادرات السورية خالل الفترة 2014-2011، )مليون دوالر(

املصدر: قاعدة بيانات األمم املتحدة للتجارة اخلارجية.
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يشير التركيب الهيكلي للصادرات السورية إلى أن القسم األكبر منها خالل الفترة ما بني 2011 و2014 كان على 
شكل منتجات نفطية ثم أتى بعد ذلك بعض املواد األولية كامللح واجلص واحلجارة، ومن ثم املواد الغذائية كالفواكه 

واخلضروات والقطن وبعض املصنوعات التحويلية اخلفيفة )الشكل 36(.

الشكل رقم )36(

أهم الصادرات السورية خالل الفترة 2014-2011 )الوحدة، مليون دوالر(

املصدر: قاعدة بيانات األمم املتحدة للتجارة اخلارجية.

واملواد  واحلبوب  والسكر  واآلالت  الكهربائية  واألدوات  النقل  وسائل  في  متواضعة  بنسب  املستوردات  متثلت  وقد 
االستهالكية والغذائية األخرى.  )الشكل 37(. 

الشكل رقم )37(

أهم الواردات السورية خالل الفترة 2014-2011 )الوحدة، مليون دوالر(

 

املصدر: قاعدة بيانات األمم املتحدة للتجارة اخلارجية.

5- السياسة النقدية

أ( انخفاض االحتياطي الرسمي من القطع األجنبي 

أدى اإلنفاق العسكري واحلصار االقتصادي وتراجع الصادرات وعائدات قطاع السياحة الى تراجع كبير في االحتياطي 
الرسمي من القطع األجنبي. ووفقا لبعض التقديرات، خالل السنوات الثالث األولى للنزاع، استخدم املصرف املركزي أكثر 
من 14 مليار دوالر أمريكي42. ومما هو جدير بالتذكر هاهنا أنه قبل النزاع، تراوح حجم االحتياطي ما بني 22 و24 مليار 

وقد تراكم هذا االحتياطي قبل النزاع مع االنفتاح االقتصادي وازدهار حركة التجارة اخلارجية والنشاط املصرفي  دوالر. 
السورية يستقر استقرارا  الليرة  وقد جعل ذلك سعر صرف  واخلدمات.  السياحة  امللحوظة في عائدات قطاع  والزيادة 
ملحوظا حول 50 ليرة سورية مقابل الدوالر األمريكي. كما زادت الودائع في النظام املصرفي مبتوسط سنوي قدره حوالي 
%10 خالل السنوات 2010-2005، وكانت معدالت التضخم ضمن مستويات معتدلة حيث سجل معدل التضخم 
االقتصادي  النمو  في  التوسع  من  الرغم  على  وذلك   ،52  2005-2010 الفترة  خالل   )4.5%( قدره  سنوياً  متوسطاً 
وكما هي العادة في حاالت  والسياسة االئتمانية وفي ظل معدالت عجز منضبطة في امليزان املالي العام للحكومة. 
األزمات واحلروب والنزاعات، انخفض سعر صرف الليرة السورية خالل سنوات النزاع إذ بدأ االنخفاض خجوال نسبيا في 
عامي 2012-2011 )الشكل 38(. ومن ثم تزايد بشكل كبير عام 2013 مع اشتداد وطأة النزاع واحلصار االقتصادي 
املستوردات  بعض  ومتويل  والسفر  الهجرة  بهدف  األجنبي  القطع  على  الطلب  وزيادة  احمللي  السلعي  املعروض  وضعف 
وحتويل عائدات بيع األصول واملمتلكات إلى القطع االجنبي بهدف احلفاظ على قيمتها و/أو حتقيق أرباح. وعلى التوازي 
مع زيادة الطلب على القطع األجنبي توسعت عمليات املضاربة في السوق املوازية داخل سوريا وفي الدول اجملاورة بهدف 

جني االرباح.

الشكل رقم )38(

الرقم القياسي لألسعار وسعر صرف الليرة السورية

 مقابل الدوالر األمريكي، )سنة االساس 2010=100(

املصدر: قاعدة بيانات اإلسكوا/ مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

لقد حاول املصرف املركزي اتباع إجراءات تدخلية للتأثير على جانب الطلب والعرض في سوق القطع األجنبي. ففي 
جانب الطلب، اتبعت إجراءات ترشيد االستهالك للحد من حجم الطلب. وفي جانب العرض أعيد العمل بنظام تعهد 
إعادة قطع التصدير وكذلك بيع القطع األجنبي في السوق للحد من املضاربة. ونتيجة عدم قدرة هذه اإلجراءات على 
كبح جماح تدهور سعر الصرف فقد اضطر املصرف املركزي لرفع سعره الرسمي متاشيا مع سعره في السوق املوازية مع 
وجود فارق سعري مثل فرصة جلني األرباح من قبل بعض شركات الصرافة واملضاربني. هنا جتدر اإلشارة إلى أنه من املرجح 
أن كميات كبيرة من القطع األجنبي قد تدفقت إلى سوريا خالل سنوات النزاع في املناطق الواقعة حتت سيطرة الدولة 

وبعلمها وفي املناطق خارج سيطرة الدولة،

وقد ُحول قسم من التحويالت عبر قنوات رسمية مسجلة من أفراد وهيئات ودول بينما حول قسم كبير منها عبر 
قنوات غير رسمية. وفي نهاية املطاف، انصبت هذه التحويالت في الدورة االقتصادية داخل حدود اجلغرافية السورية ومثل 
القسم غير الرسمي منها نشاطا غير منظم ولّد دخوال لفئات بعينها في سوريا. ومما ال شك فيه أن الزيادات املتتالية في 
سعر الصرف االسمي تسببت بزيادات مرافقة في أسعار السلع واخلدمات على الرغم من انخفاض حجم الطلب احمللي 

وضعف األداء االقتصادي لدرجة أصبحت حساسية / مرونة األسعار لتغيرات سعر الصرف كبيرة جدا.

فقد ترافق ارتفاع سعر الصرف عام 2003 بزيادة هائلة في مستويات أسعار املستهلك التي وصل معدل تضخمها 
حوالي %90. كذلك األمر في عام 2015 عندما وصل معدل التضخم إلى %43 )الشكل 39( وذلك مع ارتفاع سعر 
الصرف حلدود 300 ليرة سورية للدوالر الواحد )انظر اإلطار لالطالع على تفاصيل أكثر حول تغيرات سعر الصرف خالل 

سنوات النزاع(.
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الشكل رقم )39(

مؤشر الرقم القياسي ومعدل التضخم خالل سنوات النزاع، )سنة االساس 2010=100(

املصدر: قاعدة بيانات اإلسكوا/ مشروع االجندة الوطنية ملستقبل سوريا.

النزاع كما يتضح من  الليرة السورية كثيرا خالل سنوات  للدوالر األمريكي جتاه  لم يتغير سعر الصرف احلقيقي5 
الشكل )40( حيث أنها لم تتجاوز حدود الستني ليرة سورية للدوالر62.

الشكل رقم )40(   

سعر الصرف احلقيقي للدوالر االمريكي مقابل الليرة السورية خالل سنوات النزاع

املصدر: قاعدة بيانات االسكوا/ مشروع االجندة الوطنية ملستقبل سوريا

5  سعر الصرف احلقيقي لعملة بلد جتاه عملة بلد آخر هي ناجت حاصل ضرب سعر الصرف االسمي بني العملتني بنسبة األسعار في كل من البلدين لبعضهما 
البعض ويستخدم لقياس مدى تكافؤ القوة الشرائية بني البلدين.

تغيرات سعر الصرف خالل النزاع

مع بداية النزاع عام 2011، بدأ سعر الصرف الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي باالنخفاض وتابع انخفاضه مع مرور 
النزاع إذ فقدت الليرة السورية مع نهاية عام 2012 حوالي %56 من قيمتها وفق السوق الرسمي، و%91 من قيمتها 

وفق سعر السوق املوازي قياسا ملا كانت عليه شهر آذار/مارس 2011 

الشكل رقم )41(

تغيرات سعر الصرف الرسمي واملوازي خالل الفترة 2011-2015

ولم تنجح اجلهود احلثيثة ملصرف سورية املركزي املتمثلة في بيع كميات من القطع األجنبي مباشرة ومن خالل مكاتب 
الصرافة املرخصة في تخفيف الضغوط على سعر صرف الليرة السورية. فقد استمر ارتفاع سعر الدوالر األمريكي 
االرتفاع ملحوظا  وكان  آذار عام 2011.  أمثال ما كان عليه في  ثالثة  إلى  ووصل  السورية عام 2013  الليرة  مقابل 
أكثر في السوق املوازية وذلك مع ازدهار جتارة القطع األجنبي وعمليات املضاربة في السوق غير الرسمية مع اشتداد 
وتيرة النزاع وتدهور األوضاع األمنية والسياسية. وحتى شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2014، كان سعر صرف الليرة 
السورية مستقرا نسبياً، إلى أن شهد تراجعا حادا مع بدء هجمات التحالف وتوجيه ضربات جوية على أهداف داخل 
سورية. ومع نهاية كانون االول/ديسمبر عام 2014 انخفضت قيمة الليرة السورية جتاه العمالت الصعبة بحوالي 
آذار/مارس من  مقارنة مبا كان عليه في شهر  املوازي(  السعر  )وفق  وحوالي 434%  الرسمي(  السعر  )وفق   375%
عام 2011. ومع دخول النزاع عامه اخلامس في 2015، زادت الضغوطات على الليرة السورية وتابعت انخفاضها جتاه 
السوري  الوطن  املسلحة على مساحات من  املعارضة  القتالية وسيطرت  العمليات  زادت حدة  إذ  الصعبة  العمالت 
وفشل املصرف املركزي في احلد من عمليات املضاربة في السوق املوازية، كما زاد الطلب على القطع االجنبي من قبل 
القطاع اخلاص الذي سمح له باستيراد مادة املازوت عام 201527. وارتفع سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية 
من 260 ليرة إلى حوالي 310 ليرة في شهري آذار/مارس ونيسان/ إبريل عام 2015، ومن ثم واصل ارتفاعه ليصل إلى 
حوالي 395 ليرة في كانون األول من العام نفسه. كنتيجة لذلك كله، انخفض سعر الصرف الرسمي للعملة احمللية 
بحوالي %747، في حني أن السعر غير الرسمي تراجع إلى حوالي %827 خالل الفترة نفسها منذ بداية النزاع عام 

2011 حتى نهاية عام 2015.

االقتصاد  مبقومات  واإلضرار  االقتصادية  العقوبات   -6

السوري 

احلكومة  ضد  فرضت  فقد  تقدم،  ما  إلى  إضافة 
العقوبات  من  حزمة  سورية  وشخصيات  السورية 
النسيج  أثر سلبي في  لها  النزاع كان  االقتصادية خالل 
األوروبي  االحتاد  فرض  فقد  نفسه.  السوري  اجملتمعي 
أخرى  ودول  املتحدة  والواليات  العربية  الدول  وجامعة 
مجموعة من العقوبات ضد احلكومة السورية وعشرات 
وقد شملت  السورية ومئات الشخصيات.83  املؤسسات 
االحتاد  فرضها  التي  الصادرات  على  والقيود  العقوبات 
اإلجراءات  هذه  من  اإلجراءات.  من  عدد  اتخاذ  األوروبي 

التي  املصرفية  اخلدمات  قيود على  وفرض  األصول  جتميد 
األوروبية في سوريا،  املصارف  أو تقدمها  توفرها  أن  ميكن 
إلى  “ذات استخدام مزدوج”  ومنع تصدير بضائع معينة 
في  مسبق  تفويض  على  احلصول  ومتطلبات  سوريا/ 
بعض احلاالت. إضافة إلى ذلك، ُفرض حظرٌ واسع النطاق 
تلك  وخاصًة  والغاز  والنفط  الكهرباء  بقطاعات  يتعلق 
القطاعات املرتبطة بـاملساعدات التقنية واملالية والبناء 
واالستثمار في محطات الطاقة الكهربائية اجلديدة في 
للصناعة  أساسية  ومعدات  تكنولوجيا  وتصدير  سوريا، 
األمريكية  اإلدارة  فرضت  كذلك  والغازية.84  النفطية 
عقوبات شديدة التعقيد والصرامة السيما فيما يتصل 
بضبط مراقبة الصادرات. مبوجب تلك العقوبات، حظرت 
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اإلدارة األمريكية انخراط أي »شخص أمريكي«، فرداً كان 
أم مؤسسة من االنخراط في صفقات تشمل سوريا. ومن 
أي مصرف  أو  أمريكي،  أي مصرف  على  متعذرا  بات  هنا، 
حتويالت  أي  يجري  أن  األمريكي،  بالدوالر  مدفوعات  يحول 
بات  كما  إذن مسبق.  على  يحصل  لم  ما  تشمل سوريا 
بعملية  يقوموا  أن  األمريكيني  املواطنني  على  متعذرا 
تسهيل التحويالت املالية من قبل أفراد أو أشخاص غير 
كدولة  سوريا  تصنيف  على  وبناء  سوريا.  إلى  أمريكيني 
راعية لإلرهاب، حظرت اإلدارة األمريكية جميع الصادرات 
إلى سوريا من البضائع واملواد ذات املنشأ األمريكي. وقد 
فيها  تكون  التي  املنتجة  األجنبية  املواد  احلظر  تضمن 
مدخالت أمريكية بنسبة %10 أو أكثر من قيمة املنتج 
النهائي.85 في الوقت نفسه، جند أن اخلسائر التي حتققت 
توليد  محطات  ذلك  في  مبا  التحتية  البنى  قطاع  في 
قد  الوقود في سوريا   واملياه ومنشآت  الطاقة واملشافي 
القطاعات  هذه  في  لالستثمار  ماسة  احلاجة  جعلت 
واخلدمات والتكنولوجيا واملواد ذات االستخدام املزدوج التي 
هي موضوع هذه العقوبات. لنا هنا أن نالحظ أن أنه وفقا 
لروح القانون الدولي والعهود ذات الصلة، يفترض أال تؤثر 
العقوبات في أحوال املواطنني وأال يحرم املواطنون مثال من 
األدوية واألغذية األساسية. كما يفترض أال يضار أصحاب 
النشاطات املشروعة من املواطنني وممن لهم تعامالت مع 
البلد ُمنزل العقوبة.6 بجانب ما تقدم، أعاقت العقوبات 
لقد  جبر األضرار اجلسيمة التي حلقت بقطاع الكهرباء. 
أجمع خبراء أن ما تبقى من شبكة الكهرباء بات بحاجة 
ماسة لتخدمي جوهري وكبير، وحتديث وصيانة منوذجية.93 
وهذا يستلزم توفير قطع الغيار ومعدات إعادة التشغيل 
فيها  حاول  التي  األمكنة  وفي  جديدة.  تقنيات  وشراء 
معاجلة  املتحدة،  األمم  مع  وبالتعاون  اخلارجيون،  املانحون 
مثل تلك املسائل املتعلقة بالكهرباء والقطاعات األخرى 
أو  احلكومية  القوات  سيطرة  حتت  هي  التي  املناطق  في 
العقوبات.  بسبب  عراقيل  املانحون  واجه  احلكومية،  غير 
لتأمني  الوقت  استهالك  العراقيل  تلك  تضمنت  وقد 
بالعقوبات،  املصدر  بالتزام  املرتبطة  والتكاليف  األذونات، 
وهو اإلجراء الذي دفع العديد من املصدرين إلى االنسحاب، 
العناصر  توريد  عمليات  لتمويل  االستعداد  وغياب 

الضرورية. 

6 من األمثلة على هذا األثر السلبي العقوبات التي أصدرها مجلس األمن 
في العراق خالل الفترة ما بني 1990 و2003. فقد قدرت اليونيسيف أن 

معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة من العمر والقصر قد تضاعفت 
خالل سنوات النزاع. وقد أدى ذلك إلى وفاة نصف مليون طفل خالل الفترة ما 

بني 1990 و1998. 

ج- اآثار النزاع االجتماعية

1-  آثار اجتماعية عامة 

املال  رأس  تناقص  من  مزيٍد  بني  اجملتمعي  النسيج  أ( 
االجتماعي والتعاضد من جهة، وبروز روح اجتماعية 

جديدة تستجيل حتديات النزاع من جهة أخرى

تعرضت  احلادة،  السياسية  االنقسامات  إلى  إضافة 
النزاع  خالل  التفكك  من  مزيد  إلى  االجتماعية  العرى 
أطراف  مسعى  شباك  في  واسعة  شرائح  وقوع  نتيجة 
واالنقسام  االستقطاب  تكريس  نحو  وخارجية  داخلية 
الطائفي  البعد  السيما  األبعاد  مختلف  على  والصدام 
ذلك  مع  االستقطاب   هذا  تفاعل  وقد  الديني.  والبعد 
تناولناه  الذي  الطبقي  اجلهوي  االنقسام  من  القدر 
التوازن   نقص  نتيجة  واألرياف  املدن  بني  السابق  بالفصل 
مع  تفاعل  كما  املنصرمة.  العقود  خالل  التنمية  في 
هذين العنصرين خطاب االنقسام والصدام بني األطراف 
كان  الصدارة.  على  قادتها  تنازع  التي  نفسها  املتنازعة  
متزيق  الصدامي  االنقسامي  اخلطاب  اعتماد  نتائج   من 
املزيد من النسيج اجملتمعي الوطني وإضعاف  مؤسسات 
الدولة، وتوظيفه في مزيد من  التعبئة والتجنيد واحلشد.

وخالل النزاع تفاعلت زيادة ضعف النسيج اجملتمعي 
الصدام  ملوضوع  العلمية  الفكرية  نقصاملعاجلات  مع 
تفاعل  كما  اجملتمع،  جانب  من  اجملتمعي  واالنقسام 
وغياب  الدولة اجلامع   دور مؤسسات  تراجع  العامالن مع 
جانب  من  والصدام  االنقسام  خلطاب  العلمي  التصدي 
أطراف النزاع السيما الدولة . وكان من نتائج ذلك شيوع 
مجتمعية  مساحات  داخل  اجملتمعي  والتشظي  التفتت 
واسعة النطاق وبجانب ذلك اإلقصاء والتهميش واجلهوية 

والتعصب واالنكماش وغياب لغة احلوار وازدياد العنف.  

بني  والتعاضد  الثقة  انحسار  نتائجه  من  كان  كما 
األحيان  بعض  في  الواحدة  االجتماعية  البنية  أعضاء 
تتسم  التي  القائمة  االجتماعية  الشبكات  وأعضاء 
االجتماعية  الشبكات  إن كثيرا من  بل  ابتداء،  بالضعف 
من  مزيد  إلى  كله  ذلك  أفضى  وقد  متزيقا.  ُمزقت  قد 
االنتقاص  من  ومزيد  االجتماعي  املال  رأس  من  االنتقاص 

من املواطنة ومزيد من انتشار الشعور باالغتراب. 

على الضفة املقابلة، استجابت شرائح مختلفة من 
فرضه  الذي  واالنقسام  االستقطاب  لتحدي  السوريني 
روح مجتمعية  والدة  إلى  أفضت  جريئة  استجابة  النزاع 
النسيج  من  به  اليستهان  قدر  لرتق  سعت  جديدة 
اجملتمعي. لقد عبرت أصوات مختلفة املشارب وااللشرائح 
حتت  االنضواء  رفضها  عن  املتنوعة  واجملتمعية  العمرية 
االنقسام  رفضها  وعن  الصدامية،  التجابهية  الالفتات 
شبابية  مجموعات  أطلقت  كما  هوياتية..  أسس  على 
في  مجتمعية  منابر  وأسست  طوعية  إغاثية  مبادرات 
والطائفي  الديني  التنوع  في  ترى  ال  املهجر  وفي  الوطن 

واجلهوي سببا للتمييز. 

ب( دمارٌ بيئيٌ واسع النطاق وانتقاص من األمن اإلنساني

لقد تفاعل مسعى متزيق النسيج اجملتمعي مع اإلضرار 
بالبيئة في إضعاف األمن اإلنساني. فبينما تعمدت بعض 
أطراف النزاع اإلضرار بالبيئة لتحقيق مكاسب عسكرية 
من  اكتراث.  بال  البيئة  مع  أخرى  أطراف  تعاملت  ومالية، 
زراعية حلرمان  أراض  النزاع بحرق  أطراف  ذلك قيام بعض 
أطراف أخرى من االستفادة منها. كما أضيرت البيئة جراء 
الشرقية  املناطق  في  والغاز  النفط  استخراج  عمليات 
إلى  النزاع   أدى  كما  البيئية.  املعايير  تنتهك  بأساليب 
الغابات  من  شاسعة  مساحات  في  النطاق  واسع  تلف 
والثروة  الطبيعية  واحملميات  الزراعية  واألراضي  واحلراج 
احليوانية والنباتية على حد سواء. وقد نتج عن ذلك خروج 
مساحات شاسعة من األراضي الزراعية من االستخدام. 
زد على ذلك ما خلفه ركام املعمار الذي هدمته العمليات 
على  فرض  النزاع  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس  العسكرية. 
املواطنني في بعض املناطق اللجوء إلى حلول ذات أثر بيئي 
سلبي ملواجهة الصعوبات املناخية. فعلى سبيل املثال ال 
للتحطيب  اللجوء  إلى  املواطنني  اضطر عدد من  احلصر، 
وصعوبات  احملروقات  شح  ظل  في  للدفء  مصدر  لتأمني 
تزويد أماكن النزاع بها. هذا باإلضافة الى أشكال التلوث 
العسكرية  العمليات  عن  الناجم  والسمعي  البصري 
باألمن  املواطنني  شعور  كان  وملا  الساخنة.  املناطق  في 
العيش  بفضاء  املواطنني  وعالقة  الصحية  والسالمة 
التدهور  أدى  فقد  املواطنة،  من  يتجزأ  ال  جزءا  املشترك 
هذا  ليس  املواطنة.  من  االنتقاص  من  مزيد  إلى  البيئي 
   . فحسب، بل إنه كان واحدا من محفزات النزوح واللجوء

ت( تخريب املوروث الثقافي وصدمة الوعي اجلمعي على 
املستوى اإلنساني والوطني  

أثرٌ  الثقافي  املوروث  لتخريب  كان  سبق،  ما  بجانب 
عدد  استخدم  النزاع،  سنوات  خالل  سلبي.  اجتماعي 
بعض  وفي  كحصون.  الثقافية  األوابد  النزاع  أطراف  من 
األحيان وقعت في مرمى النيران. وفي بعض األحيان،سبب 
فكان  املوروث  هذا  مكونات  بعض  حتطيم  املسلح  النزاع 
ذلك  إلى  أضف  اجلهل.  في  مغرقة  ألطروحات  متثال  ذلك 
أنه قد نشأت شبكات للمتاجرة في اآلثار املسروقة. هذا 
باإلضافة إلى هدم املساجد واألسواق القدمية والكنائس 
املوروث  هذا  مثل  لقد  األثرية.   الدينية  واملعابد  والقالع 
الثقافي عبر آالف السنني إرثا إنسانيا فريدا. وما برح هذا 
العمران  تربة  في  جذورهم  بعمق  السوريني  يذكر  اإلرث 
مبسؤولية  ويشعرون  فيه  أجدادهم  وإسهام  اإلنساني 
اإلرث  هذا  على  باحملافظة  يتصل  فيما  خاصة  إنسانية 
اإلنساني ومتثل املعاني اإليجابية التي يعبر عنها.  وعلى 
السورية  للمجتمعات  إرثا وطنيا  مثل  الوطني،  املستوى 
هذا  من  تستمد  السورية  األجيال  برحت  وما  املتعاقبة. 
اإلرث ومن تنوعه ومن احترامه واحترام تنوعه جملة من 
املعاني الرفيعة التي أسهمت في توثيق العرى اجملتمعية 
الهوية  من  جزءا  الثقافي  اإلرث  هذا  مثل  كما  الوطنية. 
السوري  اجلمعي  الوعي  أصيب  فقد  لذلك،  السورية. 

يحطم  الثقافي  املوروث  هذا  يرى  وهو  جمعية  بصدمة 
مبعاول اجلهل والغل والكراهية. 

ث( الالجئون بني مصاعب وحتديات هوياتية وفكرية من 
جهة وجتاوز امتحان االندماج واإلجناز في املهجر من 

جهة

فضال عن ذلك، فقد وضع اللجوء كثيرا من السوريني 
أمام مصاعب وحتديات جديدة تتصل بالهوية. فباإلضافة 
العديدة  واإلنسانية  والقانونية  احلياتية  الصعوبات  إلى 
املواطن  حالة  من  االنتقال  مصاعب  من   هؤالء  عانى   ،
املقيم في وطنه األصلي إلى حالة الالجئ. وجدير بالذكر 
هنا أن بعض احلكومات قد سعت إلى استغالل الالجئني 
السوريني كورقة ضغط على حكومات أخرى ضمن سياق 
صراع سياسي ال عالقة له بالنزاع السوري. وقد نتج عن 
وقد  املعاناة.  من  قاسية  لصور  الالجئني  تعريض  ذلك 
مع  السوريني  بالالجئني  احلكومات  بعض  تالعب  تكامل 
بالبشر.  تتاجر  التي  تلك  املنظمة السيما  اجلرمية  تالعب 
واجهها  التي  املصاعب  بني  من  كان  آخر،  مستوى  على 
وطنية  هوية  حمل  من  االنتقال  السوريون  الالجئون 
أكثر من هوية وما ينطوي عليه ذلك  إلى حمل  الواحدة 
من حتدي اجلمع بني هويتني. كما وجد كثير من السوريني 
أنفسهم أمام االمتحانات التي مير بها كل الجئ ومهاجر 
فقد أجمعت دراسات  فيما يتصل مبواطنة البلد اجلديد. 
بعض  في  أنه  على  العالم  أنحاء  مختلف  في  الهجرة 
دوائر  بني  يسود  املتعددة  بالهوية  تعترف  ال  التي  البلدان 
مبا  التمتع  وسائل  أولى  أن  الظن  واملهاجرين  الالجئني 
هويتهم  طمس  هو  األولى«  الدرجة  »مواطنة  يسمى 

األصلية.  

ز  حفَّ قد  النزاع  أن  مالحظاتها  جتدر  التي  األمور  ومن 
موجات الهجرة واللجوء في حلظة ارتفع فيها مد صيغٍة 
هي  العالم.  قارات  مختلف  في  القومية  من  مشوهة 
حلظة تشهد حتوال عامليا بكل ما في الكلمة من معنى 
حقوق  قيم  جتافي  قيما  تتبنى  تيارات  صعود  جوهره 
املرتبط  والتمييز  واإلقصاء  باالنكماش  وتتسم  اإلنسان 
واالستعالء  والشوفينية  العنف  من  متفاوتة  بدرجات 
العنصري. وقد ووجه سوريون الجئون في عدد من البلدان 
مبواقف سلبية تفاوتت حدتها من بلد آلخر. وقد حذر عدد 
من اخلبراء االجتماعيني من أن هذا التحول عاملي النطاق، 
وأنه من املمكن أن تنتج عنه ردود فعل من نوعه بني دوائر 
حذر  كما  التمييز.   يعانون  الذين  واملهاجرين  الالجئني 
آخرون من خطورة تفاعل أطروحات االستقطاب واإلقصاء 
مع  السوريني  الالجئني  من  واسعة  شرائح  تبنتها  التي 
أطروحات الشوفينية والعنصرية اآلخذة في الظهور في 

العالم. 

على الضفة املقابلة، كان من النتائج اإليجابية التي 
متخض عنها النزاع “تلقائيا” حتقيق “األدمغة والكفاءات 
إجنازات شد االنتباه،  في بلدان املهجر واللجوء  السورية” 
بسالسة  االندماج  أشواط  بعض  قطع  في  وجناحهم 
إجنازات  السورين  حتقيق  لوحظ  لقد  يسيرة.  فترة  خالل 
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من  بلد  من  أكثر  في  ورياضية  وفنية  وعلمية  معرفية 
البلدان التي هاجروا إليها أو جلؤوا إليها وهو ما انعكس 
وقد أسهم هذا  حكومات تلك البلدان بهم.  في احتفاء 
اإلميان  أركان  وتوطيد  بالفخر  األمر في منو شعور جمعي 
وقد  االستثنائية.  وقدراتها  السورية«  »الشخصية  بـ 
أسهم ذلك في استعادة قدر من التوازن اجلمعي وموازنة 
الهزة النفسية اجلمعية التي سببها النزاع. لقد دخلت 
وجنحت  متنوعة  أسواقا  السورية  والكفاءات  األدمغة 
ابتداء.  في توسيع وجودها في أسواق هي موجودة فيها 
بالسرعة  األسواق  تلك  السوريني  دخول  اتسم  وقد 
كما  متنوعة.  نشاط  مجاالت  في  والتحرك  والسالسة، 
اتسم بالقدرة على جتاوز عوائق الدخول والتي من أهمها 
ازدحام معظم األسواق التي دخلتها والصعوبات اإلدارية 
واللغة، وصعوبة التواؤم واحلساسيات الثقافية في بيئات 
وشديدة  العمل السورية،  بيئة  التباين عن  عمل شديدة 
التحالف  على  بالقدرة  اتسم  كما  بعضها.  عن  التباين 
احمللي  املال  رأس  وشبكات  احمللية  والكفاءات  األدمغة  مع 
مبرونة غير مسبوقة. وقد كان من آثار ذلك إنعاش األسواق 
واجلودة على  املنافسة  درجة  ورفع  السوريون  التي دخلها 
السقوط  وجتنب  املنتج  مستوى  وعلى  العمالة  مستوى 

في شراك االستقطاب والصدام مع الالعب احمللي. 

ج(  اجملتمع املدني بني ارتفاع مستوى اإلسهام في احليز 
االجتماعي من جهة وضآلة التخطيط االستراتيجي 

من جهة

كما مثل الصعود امللحوظ للمجتمع املدني السوري 
الشرخ  ترميم  عوامل  من  عامال  النزاع  سنوات  خالل 
تنوعت  لقد  اإليجابية.  آثاره  من  أثرا  ثم  ومن  االجتماعي 
الوطن  في  أطلقت  التي  واملبادرات  أسست  التي  األطر 
واملهجر والتي ترفع لواء اجملتمع املدني. في الوطن واملهجر، 
أُطلق الكثيرُ من املبادرات وأُسست أطرٌ ترفع لواء اجملتمع 
كما أطلقت مبادرات   )de facto( املدني بحكم الواقع
ذلك  شمل  وقد  الرسمية.  اإلجراءات  وفق  أطرٌ  وأسست 
تأسيس جمعيات خيرية ومنظمات تنموية ومراكز تعليم 
واحتادات ومواقع شبكية  أبحاث  ومراكز حقوقية ومراكز 
حمالت  إطالق  إلى  باإلضافة  هذا  الوعي.  بتعزيز  تختص 
هشاشة  تعاني  التي  للشرائح  حماية  وحمالت  عالج، 
إغاثة  وحمالت  غذاء  توزيع  وحمالت  واألطفال،  كالنساء 
وتنمية ومبادرات لبناء السالم. كما نشأت مبادرات كانت 
غائبة لزمن بعيد في مجاالت حقوقية ودفاعية ومطلبية 
لقد  باختصار،  املدني.  العمل  ذلك من مجاالت  وفي غير 
ألقيت على كاهل أطر اجملتمع املدني اليافعة أعباٌء جساٌم 
مناطق  في  الدولة  من مؤسسات  الكثير  غياب  في ظل 
احمللية  اجملالس  نافست   كما  مناطق،  في  أدائها  وضعف 

في مناطق.  

والتي  الدفاعية   املدني  اجملتمع  أطر  إلى   باإلضافة 
من  أساسني  صنفني  رصد  بوسعنا  سابقاً،  عنها  حتذنا 
أطر اجملتمع املدني مارسا أدوارا “اجتماعية” حيوية خالل 
التقليدية«،  اخليرية  املدني  اجملتمع  األول هو »أطر  النزاع. 

أما  النزاع.  قبل  ما  منذ  سوريا  في  السائد  النمط  وهو 
في  الفاعلة  التنموية«  املدني  اجملتمع  »أطر  فهو  الثاني 
اجملاالت األساسية كالصحة والتعليم والتشغيل«. وفي 
منها  تتكون  التي  واملبادرات  الكيانات  عدد  كان  السابق، 

هذه األطر محدودا، لكنه ارتفع الحقا.

اجملتمع  ومبادرات  أطر  نشوء  أن  لوحظ  الوطن،  في 
املدني قد اختلف تبعا للمناطق وحجم الضرر فيها. لكن 
أن مؤسسات  يفترض  والتي  أمنا  األماكن  أكثر  حتى في 
الدولة تلعب فيها دورها املعتاد، كان لهذه األطر واملبادرات 
اجملتمع على مستويات عدة ال سيما  دعم  في  فاعٌل  دورٌ 
كما كان دور هذه  النزوح.  على مستوى دعم مجتمعات 
املنظمات شديد احليوية في املناطق األكثر تضررا السيما 
امتد  وقد  احلياة.  السعي لضمان استمرار  على مستوى 
عمل اجملتمع املدني إلى عدد أكبر من احملافظات والتي قد 
التضييق  بينها بسبب  األقل  النصيب  نالت  الرقة  تكون 
انتشار أطر ومبادرات  ولعل األهم هو  الذي ُفرض عليها. 
املرة  هي  تلك  كانت  السوري.  الريف  في  املدني  اجملتمع 
عن  بعيدة  سورية  وبلدات  قرى  فيها  تشهد  التي  األولى 
النزاع  فرضه  ما  وهو  املدني،  للمجتمع  نشاطا  املركز 
والنزوح. وخالل النزاع امتد عمل منظمات اجملتمع املدني 
ليصبح عابرا للمحافظات. قبيل النزاع كان عددٌ محدودٌ 
جدا من اجلمعيات القائمة في سوريا يعمل خارج حدود 

احملافظة الواحدة. 

اجملتمع  ومبادرات  مؤسسات  انتشرت  املهجر،  في 
املدني حيث وجد الجئون. وقد أُسست منظمات مجتمع 
مدنية غير سورية وأخرى مختلطة بهدف دعم مجتمعات 
كانت  التي  واملبادرات  املؤسسات  عن  هذا فضال  اللجوء. 
مجتمعات  ليشمل  عملها  نطاق  وسعت  ثم  قائمة 
اللجوء السوري. كما انتشرت مؤسسات ومبادرات اجملتمع 
قبل  سوريا  غادروا  الذين  املغتربني  مجتمعات  بني  املدني 

النزاع. 

بني  االستراتيجي  التخطيط  مستوى  تفاوت  لقد 
شرائح أطر اجملتمع املدني. فعلى الضفة األولى، جند أنه، 
للزيادة  سلبيٌة  تداعياٌت  هناك  كان  العموم،  وجه  على 
مدني  مجتمع  ومبادرات  أطر  تأسيس  في  السريعة 
هذه  أبرز  من  استراتيجي.  مركزي  تخطيط  غياب  مع 
عدد  تزاحم  بروز ظاهرة  ومنها  »العشوائية«.  التداعيات 
تنموية  وظيفة  أداء  على  وتنافسها  واملبادرات  األطر  من 
وبينما  عديدين.  مدنيني  لفاعلني  حاجة  بروز  دون  واحدة 
من  عددا  غطت  مبادرات  النزاع  سنوات  أثناء  ظهرت 
احملافظات السورية، جند أن عددا ضئيال منها استطاع أن 
التي  املناطق  في  أي  التماس،  خطوط  عبر  حاضرا  يكون 
جند  املقابلة،  على الضفة  تسيطر عليها قوى مختلفة. 
أن عددا ال بأس به من شرائح أطر اجملتمع املدني قد أدرك 
والدعم  واحلشد  والتعاون  والتشبيك  التنسيق  ضرورة 
املتبادل على نحو مبكر نسبيا. وقد جتسد ذلك في إنشاء 
مشتركة«  و«منصات  و«احتادات«  جامعة  »شبكات« 
فقد ظهرت  ومن ثم،  تربط تلك األطر ببعضها البعض. 

العديد من الشبكات اجلامعة التي ضمت العشرات من 
واحدا  التخصص  أهمية  إدراك  كان  لقد  املنظمات.  تلك 
من أبرز العوامل التي عززت قدرات تلك األطر فيما يتصل 
فقد  البالد.  واجهته  الذي  القاسي  الظرف  مع  بالتعامل 
مكنها إدراك أهمية التخصص من إيجاد حلول متكاملة 

واستجابة سريعة للكوارث. 

ح(  املرأة بني زيادة املعاناة وارتفاع مستوى اإلسهام في 
احليز االجتماعي

مباشرا  هدفا  سوريا  في  املرأة  كانت  النزاع،  خالل 
النوع  على  املؤسس  والعنف  العام  للعنف  مباشر  وغير 
االجتماعي. وقد لوحظ أنه فور بدء تراجع الرادع القانوني 
املؤسس  العنف  انتشر  ــــ  ابتداء  محدودا  كان  الذي  ـ 
على النوع االجتماعي. وقد تعرضت قطاعات من النساء 
االعتقال  ذلك  في  مبا  العنف  صور  جلميع  السوريات 
واالختطاف والسبي والبيع في أسواق النخاسة واشتداد 
ظاهرة العنف األسري واالجتار باألشخاص. وقد مارس هذا 
العنف ضد املرأة من ينتمون إلى مختلف أطراف النزاع. ال 
جدال أن هذه املظاهر اخلطيرة تنبئ عن وجود عوار فكري 
بها  يستهان  ال  شرائح  لدى  اجلمعي  الوعي  في  بنيوي 
تنبئ عن  كما  ومكانتها.  املرأة  إلى  بالنظرة  يتصل  فيما 
السوري  القانون  وفرها  التي  واملناعة  احلصانة  هشاشة 
االجتماعية  وأبنيته  واملدنية  األهلية  وأبنيته  واجملتمع 

الطبيعية للسوريات. 

لكن النساء السوريات استجنب خملتلف حتديات النزاع 
استجابة شجاعة، بدءا بتحدياته في “احليز اخلاص”، وهو 
ما متثل في “ارتفاع عدد السوريات املعيالت” ارتفاعا حادا 
في الوطن وفي املهجر. لقد ارتفع في املدن والقرى والبادية 
ومراكز  اللجوء وفي بلدان املهجر عدد السوريات املعيالت 
الالتي باشرن عمال ملساندة أزواجهن، والالتي باشرن عمال 
منها  مختلفة  ألسباب  غابوا  الذين  أزواجهن  عن  عوضا 
املشاركة في القتال والقتل واالختطاف واإلخفاء والنزوح 
أنواع  السوريات مختلف  باشرت  وبينما  واملوت.  والهجرة 
النصيب األكبر من حظ األعمال الصغيرة  كان  األعمال، 
لشؤون  السامية  املفوضية  كشفت  وقد  واملتوسطة. 
ألف عائلة سورية الجئة في  أن أكثر من 145  الالجئني 
مصر ولبنان واألردن، أي ما يعادل عائلة من كل أربع عائالت، 
ترأسها نساء يخضن مبفردهن كفاحا من أجل البقاء على 
تشتغل  قيد احلياة، حيث إن واحدة من كل خمس نساء 
في عمل مدفوع األجر أو تتلقى مساعدات من أقرباء لها، 
بينما يتلقى ربع النساء مساعدات من املفوضية، وثلثهن 
واملهجر،  اللجوء  بلدان  بعض  في  الغذاء.  يكفيهن  ال 
العمل في تعزيز متكن  السوريات في  أسهمت مشاركة 
األسر السورية من البقاء. هذا، وقد الح لبعض املراقبني 
أن وجود األسر السورية في بعض بلدان اللجوء األوروبية 
البلدان  تلك  في  املطبقة  االندماج  برامج  في  واملشاركة 
قد أسهم في تعرض أعضاء األسرة للمفاهيم املستقرة 
في تلك البلدان حول املساواة والعنف األسري. وتأسيسا 
على ذلك، يرى هؤالء املراقبون أنه من املتوقع مثال أن يتسع 

املرأة بني  وحماية  األسري  العنف  قيمة جترمي  تبني  نطاق 
األسر السورية املوجودة في بلدان تتوسع في ذلك التجرمي 

واحلماية. 

والهجرة،  اللجوء  صعوبات  من  الرغم  وعلى 
“التنشئة  في  أساسيا  دورا  السورية  املرأة  مارست 
واملهجر،  الوطن  االجتماعية” socialization. ففي 
غايتها  التنشئة  من  أمناطا  السوريات  النساء  باشرت 
االستثنائي«  الوضع  »اعتياد  يتسرب  أن  دون  احليلولة 
من  عددا  أن  بالذكر  وجدير  والصغار.  الشباب  وعي  إلى 
رأوا في هذا السقم االجتماعي واحدا من  احلقوقيني قد 
أخطر األسقام االجتماعية التي تنتجها النزاعات، وذلك 
ألنه يؤدي بالوعي الفردي واجلمعي إلى فقدان القدرة على 
سلبها  التي  املستقرة  حياته  استعادة  أجل  من  الصراع 
النساء  سبق، حرصت  ما  إلى  باإلضافة  النزاع.  منه 
برامج  تتوخى  أن  على  واملهجر  الوطن  في  السوريات 
أو  الالجئ  اجملتمع  أعضاء  فقدان  دون  احليلولة  التنشئة 
sense of com- ءللنازح أو املهاجر حس االنتما اجلمعي
munity. وجدير بالذكر أيضا أن عددا من احلقوقيني قد 
واحدا من أخطر  االجتماعي كذلك  السقم  رأوا في هذا 
متتد  والتي  النزاعات  تنتجها  التي  االجتماعية  األسقام 
السقم  هذا  أن  ذلك  النزاع.  بعد  ما  إلى  الوخيمة  آثارها 
االجتماعي يؤدي إلى االغتراب وهو ما يؤدي إلى مضاعفة 
التفكك االجتماعي الذي أنتجه النزاع نفسه وإلى مزيد 
من تهتك بقية النسيج اجلمعي. وبعد انتهاء النزاع، تظل 
الوعي  في  السلبي  فعلها  تفعل  السقم  هذا  رواسب 
الفردي واجلمعي وهو ما ميثل عامل انتقاص من املواطنة 

وعامل تقليص للتعاضد.7 

“التنشئة  سياق  وضمن  لذلك،  باإلضافة 
النساء  أسهمت  االجتماعية” socialization أيضا، 
الهوية  على  احملافظة  في  رئيسا  إسهاما  السوريات 
ضاعفت  االغتراب. لقد  ومقاومة  العمومية  السورية 
املرأة السورية تغذية الوعي اجلمعي الفردي باملعاني التي 
متوهجة  سوريا  إلى  االنتماء  شعلة  إبقاء  في  تسهم 
السيما عن طريق التعليم التلقائي ومتثل التراث السوري 
حتديدا،  املهجر  وفي  املشافهة.  على  قائما  نقال  ونقله 
على  النشء  قدرة  تعزيز  في  السورية  املرأة  أسهمت 
االبتعاد  إلغراءات  االستسالم  ومقاومة  االغتراب  مقاومة 
عن متثل الهوية السورية نتيجة لضغوطات هوية املهجر 
يسمح  الذي  باملظهر  الظهور  في  الرغبة  وضغوطات 
املهجر.  بلد  في  األولى«  الدرجة  »مواطنة  من  باالقتراب 
في  النسوية  واملنظمات  املبادرات  بعض  أسهمت  كما 
في  نفوذها  الستخدام  اجلهات  بعض  مساعي  مواجهة 
فرض مناهج تعليم مفعمة بالتطرف على الناشئة في 
سوريات  نساء  »مبادرة  وتعد  اللجوء.  معسكرات  بعض 
واحدة من املبادرات التي  من أجل السالم والدميقراطية« 

7  للمزيد حول مخاطر فقدان احلس اجملتمعي واعتياد الوضع االستثنائي. انظر: 
UNFPAasia.  Sunila Abeysekera›s Presentation on the Im-
 pact of Conflicts on Women and Girls. Uploaded on Oct 26,
2010.  https://www.youtube.com/watch?v=4zH7XwP5giI
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peers so-وتنشئة األقران  self-socialization ويرتبط بتنشئة الناشئة »تنشئة الذات  . كاان لها سهم في ذل
cialization  التي باشرتها شرائح واسعة من الطالبات السوريات باملهجر والتي توخت توطيد أركان الهوية السورية 
انطلقت في عدد من  التي  الطالبية  الثقافية  النشاطات  ذلك في موجات  وقد جتلى  السوري.  الشباب  وبني  الذات  في 

اجلامعات واألطر األخرى في معظم بلدان اللجوء واحتفت بالرموز املعبرة عن الهوية السورية. 

2- آثار اجتماعية هيكلية

أ( السكان 

1( وأد سياسات إصالح احلالة السكانية 

لقد متخض عن اندالع النزاع وأد سياسات إصالح احلالة السكانية الذي توخى معاجلة أوجه القصور الثالثة املذكورة 
في الفصل السابق وهي ارتفاع مستوى اإلجناب ارتفاعا حادا ال ترافقه عملية تنظيم أو استراتيجية استيعاب، وتشوه 
السياسات  تلك  كانت  وفاعلة.  نوعية  بشرية  قوة  يجعلهم  تأهيال  للسكان  العام  التأهيل  وضعف  السكاني،  التوزع 
التمكن من  كما نتج عنه عدم  وقد نتج عن وأدها تفاقم املشكلة السكانية.  التنفيذ.  قد بدأت لتوها توضع موضع 
االستفادة من الفرصة التنموية الفريدة التي برزت نتيجة التحول النوعي في التركيبة العمرية للسكان والتي كانت 
تبشر بقرب انفتاح النافذة الدميوغرافية. وكانت تباشير هذا التحول النوعي قد أخذت تظهر في بعض احملافظات السورية 

مثل: السويداء وطرطوس والالذقية ودمشق. 

2( النزوح واللجوء واإلضرار برأس املال البشري السوري

إضافة ملا تقدم، كان للنزوح واللجوء اللذين فرضهما النزاع تداعيات وخيمة عليى رأس املال البشري. فيما يتصل 
بالنزوح، فلنتذكر أن النزاع شرد نحو 6.5 مليون إنسان داخليا حتى عام 2015. وميثل هذا العدد ما يقرب من ثلث عدد 
تقييم  ووفقا إلحصاءات مشروع  )الشكل 41(.  مليون نسمة معظمهم من دمشق وحلب  البالغ 22  سكان سوريا 
القدرات )ACAPS(8، بلغ عدد املشردين داخليا الذين يحيون في مخيمات في عام 2015 ما يقارب من 1.7 مليون من 

املواطنني، بينما ظل مئات اآلالف من املواطنني واقعني حتت احلصار. 

الشكل رقم )41(

السكان النازحون داخلياً وفق كل محافظة، 2015

 .2015 )OCHA( املصدر: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية: كانون الثاني/يناير 2016-كانون األول ديسمبر 2016، اجلمهورية العربية السورية.

8  منظمة   ACAPS منظمة معنية بتصميم برامج متنوعة لتحسني أوضاع املتضررين من النزاعات. 

الذين  السوريني  عدد  أن  فيقدر  للجوء،  بالنسبة  أما 
جلأوا لبلدان اجلوار، أي مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا، 
الثاني/نوفمبر 2015،  بنهاية تشرين  مليون   6 قد جاوز 

سجل منهم رسميا نحو 5 ماليني الجئ.

الشكل رقم )42(

 الالجئون السوريني في بلدان اجلوار

الالجئون السوريون في دول اجلوار

الالجئون السوريون 

ملسجلون رسمياً في دول اجلوار

التابع لألمم  العليا لالجئني  املفوضية  مكتب  املصدر: 
االقليمية  اخلطة   3RP أ.   2016  ،)UNCHR( املتحدة 
استجابة   :2017  –  2016 احليوية  واستعادة  لالجئني 

لألزمة في سوريا. 

لألردن،  بالنسبة  احلال  هو  كما  البلدان،  بعض  وفي 
عبئا  مثَّل  واملهاجرين  الالجئني  عدد  أن  اقتصاديون  رأى 
التقييم  هذا  أسهم  وقد  املضيف.  البلد  اقتصاد  على 
في تضييق آفاق الفرص املتاحة أمام هؤالء الالجئني. لقد 
أفضت موجات النزوح واللجوء والهجرة إلى تشتت األسر. 
بها  حلق  التي  الشرائح  بني  من  األطفال  شريحة  وتُعد 
وعالوة على  والالجئني.  النازحني  بني جموع  األكبر  الضرر 
أصابتها،  التي  والسلوكية  والصحية  النفسية  األضرار 

مثل  مما  النظامي  التعليم  من  الشريحة  هذه  ُحرمت 
فجوة تربوية وتعليمية تقاس بالسنوات9. وستكون لهذه 
الوعي  آثار سلبية عميقة فيما يتصل بصياغة  الفجوة 
اجملتمعي والثقافة وقيم املواطنة. باإلضافة إلى ذلك، نتج 
عن موجات اللجوء تفريغ سوريا من كثير من رأسمالها 
القائمون  ذلك  في  مبا  واألدمغة  الكفاءات  ومن  البشري 
وتُبنيُ  واملهندسني.  على تقدمي اخلدمات احليوية كاألطباء 
من  بها  يستهان  ال  نسبة  أن  السابقة  النزاعات  جتارب 
مختلفة  ألسباب  الوطن  إلى  سريعا  تعود  ال  الالجئني 
سوريا  أن  يعني  وهذا  إرادتها.  عن  تخرج  أسباٌب  أغلبها 
سُتحرم من إمكانية االستفادة من رأس املال البشري هذا 
الرغم من  النزاع على  بعد  ما  تنميتها خالل مرحلة  في 

أنها ستكون في أشد احلاجة إليه. 

ب( مصادر الدخل وسوق العمل

فرص  وتناقص  القائمة،  العمل  مواقع  خسارة   )1

العمل، وتدهور األجور، وغياب البيئة اآلمنة 

لقد كان تأثير النزاع في سوق العمل كارثيا إذ أدى إلى 
عدد  وإلى خسارة  اجلديدة،  العمل  فرص  في  حاد  تناقص 
كبير من مواقع العمل التي كانت قائمة قبله وخاصة في 
وإلى غياب  احلقيقية،  األجور  تدهور  وإلى  اخلاص،  القطاع 
البيئة اآلمنة للعمل، وهو ما جنم عنه فقدان عدد كبير 
العمل  نتائج مسح سوق  وتشير  العاملني حياتهم.  من 
لعام 2011 أن معدل التشغيل انخفض من %39 عام 
2010 إلى %36.1 عام 2011. وقد كان هذا االنخفاض 
محصوراً في القطاع اخلاص وخاصًة في مجاالت الزراعة 
والنقل والصناعات التحويلية، بينما ارتفع عدد املشتغلني 
في القطاع العام مبقدار %10. وتشير النتائج أيضاً إلى 
ارتفاع معدل البطالة من %8.6 إلى %14.9 بني العامني 
املذكورين. ولم تزل بطالة اإلناث املرتفعة سمة أساسية 
ارتفعت نسبة  فقد  العمل في سوريا،  من سمات سوق 
من  العمل  عن  العاطلني  إجمالي  من  املتعطالت  اإلناث 
ارتفعت  كما  عام 2011.  إلى 42%  عام 2010   39%
من   )15-29( العمرية  للفئة  الشباب  املتعطلني  نسبة 
إجمالي املتعطلني من %20 إلى %30. وواصلت نسبة 
البطالة ارتفاعها لتتجاوز %50  متأثرة بالضرر الواسع 
الذي حلق قطاعات االقتصاد الوطني نتيجًة التساع نطاق 
القتال وتدهور القوة الشرائية وارتفاع كلفة مستلزمات 
وقد  اإلنتاج وغياب األمان في مناطق واسعة من سوريا. 
استمر التدهور في مؤشرات املشاركة االقتصادية حيث 
بلغ أوجه عام 2014 مع ارتفاع معدالت البطالة لتتجاوز 
 36.1% من  التشغيل  معدل  تراجع  كما   ،55% حدود 
ما  الفترة  خالل   .2014 عام   19.6% إلى   2011 عام 
مليون  و2015، خسر االقتصاد الوطني 2.1  بني 2010 
البطالة  ووصلت نسبة  أو محتملة.  فرصة عمل فعلية 

9  يَُعبَّرُ عن ذلك في دليل التنمية البشرية بسنوات التمدرس التي متثل 
مشكلة إذ ال ميكن للتالميذ تعويض تلك السنوات الطويلة التي قضوها 

خارج نظام التعليم. 
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عام 2015 إلى %55. وخسرت العائالت في محافظتي 
باحملافظات  مقارنة  نسبيا  أكبر  عمل  فرص  ودرعا  حلب 
قطاع  مثل  القطاعات  من  الكثير  وتضررت  األخرى.10 
السياحة الذي فقد أكثر من %80 من قوته التشغيلية 
الزراعة تضررا  إلى تضرر قطاع  باإلضافة  النزاع،  ذروة  في 
عن  الزراعية  املساحات  من  الكثير  خروج  نتيجة  بالغا 
قطاع  من  كل  كان  باملقابل  آنفا.  ورد  كما  االستخدام 
عانى صعوبات كثيرة  قد  والتجارة  والغاز  والنفط  النقل 
ناجمة عن صعوبة العمل في ظل ظروف غير أمنة. ولقد 
إلى  وصلت  والتي  االكبر  التحدي  الشباب  بطالة  شكل 
املرأة في  تراجعت مساهمة  كما  عالية جدا.  مستويات 

النشاط االقتصادي تراجعا كبيرا.

سن  في  السكان  من  كبيرا  جزءا  النزاع  دفع  وقد 
دخل.  مصادر  عن  بحثاً  البالد  خارج  للهجرة  العمل 
ويالحظ أنه قبل النزاع كانت أعداد املهاجرين قد سجلت 
تطوراً كبيراً بحدود 200 ألف مهاجر سنويا. ثم ما لبث 
مستوى الهجرة أن ارتفع في ظل النزاع الذي وجد الكثير 
ومجتمع  اقتصاد  من  للخروج  فرصًة  فيه  السوريني  من 

عجز عن استيعابه في النشاط االقتصادي. 

2( ظهور صور عمل تعتمد على العنف 

ونظراً لطول أمد النزاع تكيف جزء يسير من السوريني 
مع مجرياته بطرق شرعية وغير شرعية كما نشأت بفعل 
كمصدر  العنف  على  تعتمد  جديدة  عمل  صور  النزاع 
أعمال  في  البعض  انضوى  فبينما  العيش.  لكسب 
هامشية وخاصًة في القطاع غير املنظم اعتمد البعض 
األخطر  لعل  والسرقة.  واالحتيال  النصب  على  اآلخر 
التشغيل وفقدان  التعطل ونقص  زيادة  أنه مع  من ذلك 
لالنضمام  املواطنني  من  كبيرة  فئة  اندفعت  الوظائف 
إلى طرف من أطراف النزاع  انطالقا من املبدأ الذي مفاده 
إلى  املنضمني  عدد  زاد  فقد  اجلوع«.  من  »أفضل  ذلك  أن 
باملقابل  مختلفة.  مسميات  حتت  واسعة  زيادة  القتال 
الذي  الدعم  على  السوريني  من  كبيرة  نسبة  اعتمدت 
ذلك  إلى  يضاف  واإلغاثية.  الدولية  املنظمات  من  تتلقاه 
اعتماد قطاعات واسعة على خطف املواطنني للحصول 
منازل  ونهب  السرقة  أعمال  انتشرت  كما  فدية.  على 
أسواق  ونشأت  احلرفية،  والورش  املعامل  ونهب  املواطنني 
طفيلية  فئات  إثراء  إلى  أدى  مما  املسروقات،  لبيع  محلية 

إثراء غير مشروع. 

3( االعتماد على مصادر للدخل غير مستدامة

واالعتماد  التضخم  السلبية  النزاع  تداعيات  ومن 
الذاتية  كالعمالة  مستدامة  غير  للدخل  مصادر  على 
فرض  ما  وهو  واملساعدات  اخلارج  من  املالية  والتحويالت 
مختلفة  استراتيجيات  تطوير  العائالت  من  كثير  على 
األساسية.  احتياجاتها  لتغطية  املشكلة  مع  تتماشى 
في  واملتقاعدين  العاملني  رواتب  كانت   ،2015 عام  في 
الدخل  مصدر  الرسمية  وغير  الرسمية  القطاعات 

10  تقديرات الباحثني

هذا  انخفض  وقد  املواطنني.  من   58% لـ  األساسي 
الدخل بنسبة %68 عما كان عليه عام 2013. ويُعزى 
التي  املؤسسات  من  العديد  إغالق  إلى  االنخفاض  هذا 
وارتفعت  النزاع.  بسبب  العمالة  كثافة  على  تعتمد 
العمالة  من  متولد  دخل  على  املعتمدة  العائالت  نسبة 
وعلى  الفترة.  ذات  خالل  إلى 33.7%  الذاتية من 26% 
عائالت  ثالث  أصل  عائلة من  كان على كل  املثال،  سبيل 
حتتاجه  ما  لتغطية  األصدقاء  أو  األقارب  من  تقترض  أن 
ومسكن وصحة وتعليم في النصف األول من  من غذاء 
عام 2015. كما أجبر %17 من العائالت على بيع واحد 
أو أكثر من مقتنياتهم بغية احلصول على الغذاء واملواد 
الضرورية األخرى. ولعل ما هو أشد خطورة أن %10 من 
العائالت أجبرت على بيع أصول إنتاجية كانت تستخدم 
ومن  األساسية.  احتياجاتها  يلبي  دخل  على  للحصول 
ومعدات  اخلياطة  ماكينات  اإلنتاجية  األصول  تلك  أمثلة 

الري واملواشي والسيارة والدراجة النارية وغيرها. 

ت( سبل العيش واقتصاديات األسرة

األصول  وبيع  واملساعدات  الديون  االعتماد على   )1

املنتجة

لقد  تعرضت مصادر دخل االسرة إلى ضربات قاسية 
الديون  على  تعتمد  جعلتها  شديدة  هيكلية  وتغيرات 
 58% نحو  بات  فقد  املنتجة.  األصول  وبيع  واملساعدات 
من األسر السورية يعتمد على الرواتب واألجور واملعاشات 
العيش،  سبل  على  لإلنفاق  مالي  كمصدر  التقاعدية 
ماهرة  بعمالة  حلسابه  معيلها  يعمل  التي  األسر  تليها 
 2.2% نحو  أصبح  كما   .33.7% بنسبة  ماهرة  غير  أو 
اإلنسانية  املساعدات  على  تعتمد  السورية  األسر  من 
هذه  من   2% نحو  أصبح  بينما  للعيش  وحيد  كمصدر 
األسر يعتمد على املدخرات السابقة و%1.8 منها على 
التحويالت النقدية و%1.8 منها على منح من األصدقاء.

الشكل رقم )43(

التركيب الهيكلي لسبل العيش

مسح  بيانات  على  بناًء  الباحثني  حسابات  املصدر: 
األمن الغذائي، املكتب املركزي لإلحصاء، برنامج األغذية 

العاملي، 2015.

على  األسر  اعتماد  في  زيادة  إلى  النزاع  أدى  لقد 
نسبة  وتراوحت  املتنوعة.  احتياجاتها  لسد  االستدانة 
األسر التي حصلت على قرض خالل النصف األول من عام  
. أي أن من بني كل ثالثة أسر 

11
2015 )%20 إلى 36%(

هناك أسرة واحدة تلجأ إلى القروض لتأمني متطلباتها. 
مالذ األسر األول للحصول  وقد شكل األقارب واألصدقاء 
األولى  بالدرجة  القروض  هذه  وأنفقت  القروض.  على 
الصحية  املصاريف  تغطية  على  ثم  الطعام  شراء  على 
واستئجار املسكن ثم على تغطية نفقات التعليم. وقد 
جلأت نسبة كبيرة من األسر السورية إلى بيع ممتلكاتها 
ولشراء  العيش،  متطلبات  ملواجهة  املعمرة  السلع  من 
الغذائية  غير  املواد  على  اإلنفاق  وتخفيض  الطعام، 
كالصحة والتعليم ومثلت نسبة األسر التي سلكت هذا 

املسلك )%17( من إجمالي األسر السورية.

بيع  إلى  اإلشارة،  سبقت  كما  أخرى،  أسر  جلأت  كما 
األصول املنتجة أو املستخدمة في اإلنتاج كآالت اخلياطة 
وإخراج  واملواشي  الري  ومعدات  والسيارات  والدراجات 
ومثلت  للعمل.  بدائل  والبحث عن  املدرسة  األطفال من 
من   )10%( املسلك  هذا  سلكت  التي  األسر  نسبة 
إجمالي األسر السورية، بينما جلأ نحو %29 من إجمالي 
األسر إلى بيع منزل أو أرض أو إلى خيار أن يهاجر أحد أفراد 

األسرة.

2( صعوبة احلصول على الغذاء

مكوناته  بكل  الغذاء  على  احلصول  أصبح  لقد 
وبكميات كافية السيما لألسر محدودة الدخل مشكلة 
التضخم  وزيادة  النزاع  استمرار  مع  صعوبة  تزداد  يومية 
به  يستهان  ال  عدد  توفر  من  الرغم  فعلى  واألسعار. 
الفقر  معدالت  زيادة  أن  إال  الغذائية  واملواد  السلع  من 
وانخفاض الدخل قلص إمكانية شراء تلك املنتجات لدى 
شرائح واسعة من السوريني. وقد اقترن ذلك مبجموعة من 
العوامل األخرى املؤثرة في األمن الغذائي الفردي واألسري، 
كضعف سبل العيش، أو محدودية استراتيجيات التأقلم 
والقروض،  الديون  ذلك  في  مبا  استنزافها،  أو  املواجهة  أو 
نفسه كاحلصار  بالنزاع  لها عالقة  عوامل  إلى  باإلضافة 

واقتصاد احلرب.

الغذائية  السلع  أسعار  ارتفعت  النزاع،  وخالل 
الرئيسية ارتفاعا مطردا سواء األسعار بالقيمة االسمية 
أو بالقيمة احلقيقية. فعلى سبيل املثال ال احلصر، ارتفع 
متوسط األسعار الشهرية لدقيق القمح بالعملة احمللية 
عام  أوائل  ومع   .2011 عام  منذ  أضعاف  ثالثة  من  أكثر 
الغذائية  املواد  أسعار  أخذت  التحديد،  وجه  على   2015
مصحوبا  االرتفاع  هذا  جاء  وقد  حادا.  ارتفاعا  ترتفع 

11 - مسح األمن الغذائي، املكتب املركزي لإلحصاء، برنامج األغذية العاملي، 
.2015

بتقليص الدعم احلكومي وانخفاض قيمة العملة احمللية. 
وبني كانون الثاني وحزيران من عام 2015، ارتفع السعر 
بنسبة  القمح  ودقيق   ،)54%( بنسبة  لألرز  االسمي 

.)38%(

الوقود  أسعار  في  قياسية  ارتفاعات  لوحظت  كما 
أثمان الطاقة.  ارتفاع  إلى  أدى ذلك  وقد  بنسبة )50%(. 
اإلنتاج  مستلزمات  أثمان  ارتفاع  ذلك  على  ترتب  وقد 
عام  منتصف  وفي  واخملابز.  واملطاحن  والنقل  الزراعي 
في  القياسية  الغذائية  السلة  ثمن  أصبح   2015
ما  فترة  في  عليه  كان  مما  أضعاف  بثالث  أكثر  املتوسط 
قبل النزاع. ومع ذلك، فقد ظلت مستويات الدخل الراكدة 
مبعدل )30( ألف ل.س، )تعادل 600 $ قبل النزاع وحاليا 
أقل من 100$(. وكان من بني تداعيات ذلك تآكل القدرة 
القدرة  وتقلص  حادا  تآكال  العاديني  للسوريني  الشرائية 
شديدا.  تقلصا  األساسية  االحتياجات  لتلبية  احملدودة 
وعلى الرغم من محاوالت تقليل أثر ارتفاع األسعار بزيادة 
الرواتب واألجور إال أن هذه الزيادة لم يتسن لها أن متتص 

12
أكثر من %15 الى %20 من زيادة األسعار.

وقد ضاعف صعوبة احلصول على الغذاء تراجع إنتاج 
وسيجئ احلديث عن ذلك  النزاع.  الزراعي نتيجة  القطاع 
ومما  االقتصادية.  النزاع  بآثار  اخلاص  القسم  في  تفصيال 
هو جدير باملالحظة أنه حتى عام 2011، ما برح اإلنتاج 
الزراعي في سوريا ميثل أساس سبل العيش وأساس تأمني 
مبستوى  حلق  الذي  الضرر  هذا  تضافر  وقد  العمل.  فرص 
بالعديد من صوامع  الذي حلق  الضرر  مع  الزراعي  اإلنتاج 
التي  احلرق  إلى عمليات  احليوية إضافة  واملطاحن  احلبوب 
القمح  ويعد  األراضي.  من  شاسعة  مساحات  طالت 
احملصول االستراتيجي األهم واملادة األساسية في النظام 
اخلبز  ميثل  إذ  السكان  فئات  جلميع  الوطني  الغذائي 
زيادة  كله  ذلك  على  ترتب  وقد  األساسية.  الطعام  مادة 

االنتقاص من األمن الغذائي.

من  ومزيد  الفقر  في  واسعة  شرائح  وقوع   )3

االتساع لدائرة الفقر

لقد أوقع النزاع شرائح واسعة من املواطنني في دائرة 
الفقر. وقد تضافرت عوامل داخلية وخارجية في ذلك. أما 
الداخلية فشملت ضعف النشاط االقتصادي في معظم 
وفرص  العيش  مصادر  فقدان  إلى  أدى  الذي  القطاعات 
العمل الناجت وهو ما ترتب عليه تضرر الدخول على النحو 
احلاد  األسعار  ارتفاع  شملت  كما  توضيحه.  سبق  الذي 
الناجم عن ضعف اإلنتاج وتدهور سعر صرف الليرة على 
النحو الذي سبق توضيحه كذلك. وأما العوامل اخلارجية 
على  املفروضة  والعقوبات  االقتصادي  باحلصار  فتمثلت 

االقتصاد السوري. 

النمط  ثبات  تفترض  املعتمدة  القياس هذه  أن طريقة  بالذكر هنا  جدير    12
النتائج شيئا  العام 2009، وهو ما قد يؤثر في دقة  االستهالكي لألسر منذ 
العامة  االجتاهات  ويحدد  احلاصل  التغير  من  كبيرا  جزءا  يفسر  ذلك  لكن  ما. 

لذلك التغير. 
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لشكل رقم )44( تطور معدل الفقر

املصدر: قاعدة بيانات االسكوا/ مشروع االجندة الوطنية ملستقبل سوريا

املعيشة الناجم عن جنون  فقد أدى ارتفاع أعباء  وقد لوحظ أن خطوط الفقر ارتفعت ارتفاعا كارثيا خالل النزاع. 
األكبر  التحدي  أن أصبح  ترتب على ذلك  وقد  الفقر.  املواطنني حتت خطوط  بالسواد األعظم من  الهبوط  إلى  األسعار 
الشديد  الفقر  القابعني حتت خط  املواطنني  ارتفعت نسبة  فقد  احلياة.  على  البقاء  تأمني مستلزمات  السورية  لألسر 
إلى حوالي %54.2 من السكان. وتزداد الصورة قتامة مع ارتفاع نسبة السكان دون خط الفقر العام إلى %83.4 من 
السكان في عام 2015. كما ارتفعت فجوة الفقر ارتفاعا كبيرا جراء النزاع. وقد أدى ذلك تعمق الفقر وابتعاد الفقراء 
عن خط الفقر ابتعادا واسعا، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاعها إلى %16.3 على املستوى الوطني و%17.9 في الريف 
و%14.8 في احلضر. وال شك أن هذا االرتفاع سيلقي بظالله على حجم اجلهود املطلوبة لتحصني الفقراء ضد األزمات. 
متزايداً. وال جدال أن قياس مدى الفقر قياسا  إن انخفاض الدخل، وانتشار البطالة، وتآكل القوة الشرائية يعني فقراً 
شديد الدقة قد أصبح أمرا معقدا. فوفقا للتقديرات، يعيش اليوم %83.4 من املواطنني حتت خط الفقر األعلى، والذي 
ارتفع بنسبة %28 عما كان عليه عام 2010 . وبذلك ميكن القول إن جزءا كبيرا من املواطنني العاملني يعدون عاملني 
فقراء. وهذا يعود أساسا إلى أن ثمن السلة الغذائية النموذجية ارتفع أكثر من ثالث مرات وفق معدالت سعر الصرف 
الصورية منذ عام 2010، وأن الزيادات املتواضعة في الرواتب قد امتصت ما ال يتجاوز %20-15 من زيادات األسعار فقط. 
ووفقا لتقديرات الباحثني، ازدادت نسبة املواطنني الذين سقطوا في هاوية الفقر املدقع من %14 عام 2010 إلى أكثر 
من %54 عام 2015. لنا أن نالحظ في هذا الصدد أن الفقر عام 2010 كان فقرا “ضحال”. معنى ذلك أن مستوى إنفاق 
لكي  معظم الفقراء كان قريبا من خط الفقر. بناء على ذلك، كان الفقراء ال يحتاجون سوى إلى جهد بسيط نسبياً 
يتجاوزوا خط الفقر. أما بعد النزاع، فقد اختلف الوضع جذريا. حيث وصلت فجوة الفقر إلى مستوى جديد عام 2015 
إذ ارتفعت من %11.9 عام 2013 إلى %16.3 عام 2015. وقد كانت هذه األكثر سوءا في املناطق الريفية إذ ارتفعت 

من %13.6 عام 2013 إلى 17.9% 

الشكل رقم )45(

درجة الفقر ونسبة فجوته خالل الفترة 2010-2015

املصدر: تقديرات اإلسكوا وبرنامج الغذاء العاملي

ومع حلول عام 2015، كان نحو 13.5 مليون مواطن )3.8 مليون رجل، 3.7 مليون امرأة، و6 مليون طفل( بحاجة 
إلى مساعدة إنسانية ما وفقا للتقديرات، أي بزيادة مليون إنسان عن حزيران، يونيو، 2012. وبني هؤالء كان نحو 12.1 
ماليني منهم في  كان أكثر من 4  مليون مواطن بحاجة إلى مصادر للمياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات ، 

محافظتي دمشق وحلب.

الشكل رقم )46(

السكان احملتاجون إلى مساعدة إنسانية، 2015

تشرين  سيناريوهات تطورات محتملة في سوريا خالل شهور السنة.  األزمة السورية:   .2015 ،ACAPS :املصدر
 .2016 ديسمبر،  األول،  يناير-كانون  الثاني،  كانون  االنسانية:  االستجابة  خطة   .2015  ،OCHAو نوفمبر،  الثاني، 

اجلمهورية العربية السورية.

ث( التعليم 

1( تغييب الكثير من مقومات النظام التعليمي اجلوهرية

لقد أحلق النزاع بقطاع التعليم في سوريا أضرارا جسيمة. وثمة جيل كامل مهدد بأن يفقد جزءا كبيرا من فرصته 
في التعليم. لقد انخفضت نسبة التالميذ الذين أتيح لهم احلصول على التعليم األساسي من %96 قبيل النزاع إلى 
التعلمي وعمليات  الكادر  التحتية ونقص كبير في  البنى  نتيجة خسارة  وقد حصل ذلك  عام 2015.  أقل من 75% 
عام  املدارس  من   27% من  أكثر  أن  تقارير  أفادت  وقد  التالميذ.  هوالء  أسر  من  كبير  عدد  طالت  التي  واللجوء  النزوح 
2015 كان لديها نقص في الكادر التعليمي، مقارنة مع 0.3 % عام 2010. 28. ووفقاً لوزارة التربية في سوريا، فإن 
املدارس )5200(  إلى  الوصول  القدرة على  الدمار وعدم  وذلك بسبب  اخلدمة عام 2015،  مدرسة كانت خارج   5800
إجمالي  من  العدد 26%  هذا  ويعادل   ،)600( داخلياً  املشردين  للسكان  إيواء  كمراكز  تستخدم  كانت  أنها  بسبب  أو 
املدارس الوطنية. لقد انخفض إنفاق احلكومة على التعليم من معدل وسطي مقداره %5 من الناجت احمللي اإلجمالي في 
الفترة ما بني 2010-2000 إلى %3 منذ عام 2011. وعلينا أن نتذكر أن الناجت احمللي اإلجمالي قد انكمش بني هاتني 
الفترتني انكماشا كبيرا. لقد أدى كل ما سبق ذكره إلى معدالت دوام وحضور مدرسي كارثي. فمع حلول عام 2015، 
كان نحو مليوني طفل ال يرتادون املدارس في سوريا، كما كان أكثر من 446 ألف طفل معرضني للتسرب وترك املدارس. 
وفي الوقت عينه، لم يسجل 713 ألف من األطفال الالجئني في مدارس في دول اجلوار. وميثل هؤالء %53 من األطفال 
الالجئني في سن الدراسة. وقد كان خمس الذين يداومون في املدارس مسجلني في مدارس غير رسمية. كما انخفضت 
نسبة التسجيل في املدارس األساسية من %98 عام 2010 إلى %70 عام 2013، و%61.5 عام 2015. هذا، وقد 
كانت نسبة تسجيل اإلناث إلى الذكور في جميع مراحل التعليم عام 2015 أعلى مما كانت عليه عام 2010. وتتضمن 
أسباب هذه احلالة االنخراط املتزايد للذكور في عمر الدراسة في نشاطات مولدة للدخل. ومما هو حري باالستحضار هنا 
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أنه عادةً ما يتحمل الذكور الشباب الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية عبء املسؤولية إذا كان رب العائلة غير موجود 
أو غير قادر على العمل. وهذا الواقع يفرض نفسه أكثر في أوقات النزاع عندما يكون الذكور األكبر عمراً مجبرين على 

أداء اخلدمة العسكرية. 

الشكل رقم )47(

نسب االلتحاق في جميع مراحل التعليم 

املركزي  واملكتب  سوريا،  في  التربية  وزارة  إلى  استناداً  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  حسابات  املصدر: 
لإلحصاء، واملركز السوري لبحوث السياسات.

بجانب ذلك، أدى النزاع إلى تناقص النسبة املئوية ملن يجيدون القراءة والكتابة أيضا. فقد انخفضت هذه النسبة 
لدى األشخاص الذين ينتسبون للفئة العمرية ما بني 24-15 عاماً انخفاضا محدودا خالل الفترة ما بني 2010-2013، 

وذلك من %94.9 إلى %94.6. ومنذ ذلك احلني انخفضت إلى %91.2، مما يعني أن 36 ألف سوري شاب هم أميون. 

ج( الصحة

1( تغييب الكثير من مقومات القطاع الصحي األساسية

وكانت لهذا  النطاق بكل ما للكلمة من معنى،  القطاع الصحي لتدمير واسع  تعرض  النزاع،  منذ اشتعال فتيل 
اجتماعية وخيمة للغاية. لقد تأثر ما يقارب نصف إجمالي املستشفيات السورية تأثرا مباشرا التي كان  التدمير آثارٌ 
عددها 493 مستشفى عام 2010 خالل السنوات اخلمس من القتال. ففي عام 2015، كان هناك نحو 170 مستشفى 
)%34( خارج اخلدمة بينما كان هناك نحو 69 مستشفى )%14( يعمل بصورة جزئي. ودُمر نحو 165 مسشفى، وهو 
ما يعادل ثلث املشافي السورية. ويالحظ أن نحو %88 من هذه املشافي كانت تابعة للقطاع خاصة. ومع حلول عام 
2015، دمر نحو %11 منها تدميرا جزئيا. ولم يكن باإلمكان إعادة ترميم العديد من املشافي املدمرة ألن نحو 119 
مسشفى مدمراً أو متضرراً لم يكن باإلمكان الوصول إليها، كما كان الوصول إلى أكثر من 59 مستشفى أخرى صعبا..

الشكل رقم )48(

مستشفيات عامة وخاصة تعمل، 2015

املصدر: بيانات من وزارة الصحة السورية

ولقد أعاق استهداف الكوادر الطبية وهجرتها ونقص األدوية وقطع الغيار والطاقة الكهربائية والكادر املدرب عمل 
الكثير  العنف  دوامة  أجبرت  كما  االستمرار في عملها.  النواقص من  تلك  بالرغم من  التي متكنت  املستشفيات  تلك 
من األطباء والصيادلة على على الهجرة خارج البالد وباعداد كبيرة غيرة مسبوقة. نتيجة لذلك، ارتفع عدد األشخاص 
لكل طبيب في البلد من 661 عام 2010 إلى 1442 شخص عام  2015، ومن 1246 إلى 1789 لكل صيدلي. وعلى 
الرغم من أن اإلنفاق العام على الصحة، وكنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي، ارتفع صوريا من %1.8 عام 2010 
إلى معدل وسطي قدره %2 خالل النزاع، فإن االنكماش الضخم في الناجت احمللي اإلجمالي يعني أن اإلنفاق قد انخفض 

مبعدالت سعر الصرف احلقيقية. 

هذا، ويظهر تدني خدمات الرعاية الصحية خالل سنوات النزاع جليا من خالل مؤشرات احلالة الصحية املتفاقمة 
على نحو متزايد وثابت منذ عام 2011. فعلى سبيل املثال، ارتفع معدل الوفيات الصافي من 3.7 باأللف عام 2010 
إلى 10.9 باأللف عام 2015، ووصل إلى 12.4 باأللف أو أكثر في احملافظات التي تضررت أكثر من غيرها جراء القتال مثل 
حلب ودرعا ودير الزور وإدلب وريف دمشق. وارتفع معدل وفيات األمهات من 56 لكل مائة ألف مولود في عام 2010 إلى 
639 عام 2015،. كما ارتفعت أيضاً معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة من العمر خالل تلك الفترة من 21.4 إلى 

25.9، و17.9 إلى 23.7 لكل ألف على التوالي.

الشكل رقم )49(

مؤشرات صحية مختارة، 2012-2015

املصادر: بيانات وزارة الصحة السورية وتقديرات االسكوا بناءا على تقارير دولية ومحلية

بجانب ذلك، انخفض معدل تلقيح األطفال الذي كان قريبا من %100 على املستوى الوطني قبل النزاع إلى معدل 
وسطي قدره %75.2 عام 2014، علما أن هنالك الى فروقات كبيرة بني احملافظات. فقد لوحظ أن معدالت التلقيح في 
محافظات حلب واحلسكة والقنيطرة على سبيل املثال كانت أقل من ذلك إذ بلغت %32.9 و66.8 % و70.2 % على 
التوالي. نتيجة لذلك، عادت بعض األمراض الى الظهور كالسل واحلصبة وشلل االطفال وهي امراض كانت قد انتهت في 
سوريا منذ زمن بعيد. على الرغم من اجلهود الهائلة التي بذلتها كال من منظمة الصحة العاملية )WHO( واليونيسف 
)UNICEF( ووزارة الصحة ومنظمات اجملتمع املدني ملواجهة هذه احلالة الرهيبة واملؤملة، بقيت بعض املناطق خارج نطاق 
حمالت التلقيح. فعلى سبيل املثال، كان مؤشر األطفال الذين عمرهم سنة واحدة وامللقحني ضد احلصبة %61.3 عام 
2015 وفقا لوزارة الصحة واليونيسف مقابل %99 قبل النزاع. وميكن القول إن االجراءات احلكومية اآلتية قد اتاحت 
زيادة حمالت التلقيح في املناطق اخلاضعة لسيطرة الدولة ورمبا تكون قد وصلت الى نسبة تغطية تكاد تكون قريبة من 
تلك التي كانت سائدة قبل النزاع. زد على ذلك الغياب شبه الكامل ملتابعة األمراض املزمنة وإعطاء األولوية القصوى 
لرعاية اجلرحى والرعاية الصحية األولوية على حساب األمراض املزمنة كالقلب والسكري والسرطانات وغيرها لغياب 

الكوادر الطبية والتكلفة املرتفعة للعالج واستحالة متابعة احلاالت بسبب النزوح واللجوء. 

2( العقوبات االقتصادية وإعاقة اإلغاثة الصحية

وخالل سنوات النزاع في سوريا جند أن العقوبات التي فرضت على احلكومة السورية ومؤسسات وأشخاص كانت 
ذات أثر شديد السلبية في القطاع الصحي. لقد أعاقت العقوبات استيراد العقاقير العالجية املتخصصة واملواد األولية 
الضرورية إلنتاجها واملعدات الطبية وقطع الغيار املتخصصة. وبينما كانت سوريا قبل النزاع مكتفية نسبيا باألدوية 
املصنعة داخليا، إذا بعدد مصانع األدوية العاملة يتضاءل، وإذا باملصانع القليلة املتبقية تواجه صعوبات جمة في شراء 
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املواد اخلام املطلوبة لتصنيع األدوية. وقد غدا املوردون أكثر 
يجدوا  أن  من  وخوفهم  التسديد  مشاكل  بسبب  ترددا 
أنفسهم عرضة للمساءلة على أساس مخالفة أحكام 
العقوبات. كما حظرت تشريعات وقوانني الواليات املتحدة 
تصدير املعدات الطبية دون ترخيص. كما أن الترخيص ال 
ينطبق على البرامج أو البرامج احملدثة املطلوبة لتشغيل 
تلك املعدات واألجهزة. كما ساهمت العقوبات في ارتفاع 
االفتقار  األمراض بسبب  وانتشار  التغذية  معدالت سوء 
طبيعة  أن  هنا  مالحظته  جتدر  ومما  النظيفة.  املياه  إلى 
معاقبة  تتيح  العقوبات  لنظام  الصارمة«  »املسؤولية 
الشخص أو املؤسسة سواء كانوا مدركني أنهم يرتكبون 
انتهاكاً أم ال. بجانب ما تقدم، ووفقا للعديد من املنظمات 
املساعدات  وصول  العقوبات  أعاقت  احلكومية،  غير 
فقد  أحيانا.  وصولها  دون  وحالت  األساسية  اإلنسانية 
دفع اخلوُف من التعرض لغرامات كبيرة املصارف إلى رفض 
اإلنسانية  باملساعدات  املتعلقة  التحويالت  عملية  إمتام 
تكون  التي  احلاالت  في  األمريكي حتى  بالدوالر  اخملصصة 
فيها قانونية. ونتيجة للعقوبات املفروضة على املصارف 
في  املصرفي  النظام  وانهيار  احلكومة،  متلكها  التي 
املناطق التي ال تسيطر عليها احلكومة، غدا من الصعب 

جداً إبرام صفقات بالدوالر أو اليورو في سوريا. 

3( تفتيت املنظومة الصحية

املنظومة  من  كبير  جزء  تفتيت  إلى  النزاع  أدى  كما 
احلكومة  سيطرة  عن  اخلارجة  املناطق  ففي  الصحية. 
الصحة  منظومة  عن  الصحية  املؤسسات  انفصلت 
تباين  أن  ذلك  على  زد  كامال.  تعطال  تعطلت  أو  الكلية 
إلى  أدى  اخملتلفة  السورية  املناطق  القوى املسيطرة على 
املناطق  ففي  الصحي.  للنظام  صيغة  من  أكثر  وجود 
النظام  املركزية أصبح  تعد خاضعة للحكومة  لم  التي 
خاص  قطاع  بقايا  من  مؤلفا  هجينا  نظاما  الصحي 
يقوم على تقدمي اخلدمات مدفوعة األجر، ومنظمات غير 
حكومية و/أو دولية تعتمد على توزيع املساعدات الطبية 
ومراكز  مشافي  من  وبقايا  األساسية،  اخلدمات  وتقدمي 
قطاع حكومي تعمل ضمن احلد األدنى. وبجانب ذلك جند 
األضرار النفسية التي لم ترتق ثقافة القطاع إلى عدها 

أمراضا واجٌب التعامل معها.

الظروف  ملواجهة  صحية  استراتيجية  غياب   )4

القاهرة ومزيد من التدهور في املنظومة الصحية

خالل  الصحي  اجملال  في  الدولة  بأداء  يتصل  وفيما 
خطة  وجود  بعدم  اتسم  قد  األداء  هذا  أن  لوحظ  النزاع 
الصحية،  الطوارئ  ملواجهة  حقيقي  استعداد  أو  فعالة 
واضحة  استراتيجية  إلى  الصحي  القطاع  وافتقار 
ملواجهة الظروف القاهرة. فقد ظهر العديد من العيوب 
ولوحظ االفتقار إلى  في أنظمة الطوارئ والدفاع املدني. 
أدوار أو مسؤولّيات ُمحّددة، أو تنسيق بني ُمختلف األطراف 
التي يقع على عاتقها القيام بعملّيات اإلنقاذ في حاالت 
الطوارئ مبا في ذلك وزارة الصحة، الهالل األحمر، والقطاع 

اخلاص الصحي، والدفاع املدني، وقوات األمن ... إلخ. وقد 
بعمليات  للقيام  مؤهلة  طواقم  غياب  مع  ذلك  ترافق 
حتت  من  واملصابني  اجلثث  وانتشال  واإلجالء  اإلنقاذ 
املؤسسات  ممثلي  وخطاب  سلوك  عكس  وقد  األنقاض. 
الصحية العامة أنه لم يتسن للدولة خالل سنوات النزاع 
الصحي  للقطاع  أساسية  توجيهات  أو  رؤية  صياغة 
والتنسيق  التعاون  أن  كما  النزاع.  واقع  مع  للتعامل 
لم  الصحي  بالشأن  املعنية  احلكومية  القطاعات  بني 
الرغم من  ذلك على  وقد حصل  النزاع.  خالل  يكن فعاالً 
ومن جانب آخر  الطوارئ.  وجود منظومة متكاملة إلدارة 
سجلت ووثقت حاالت استهداف مباشر للبنى وللعاملني 

في اجملال الصحي من قبل االطراف املتقاتلة. 

ح( اخلدمات األساسية

1( تراجع خدمات اإلسكان وزيادة الفقر املائي

ومنذ اشتعال فتيل النزاع، تدهورت خدمات اإلسكان 
في جميع أنحاء البالد حتى في املناطق اآلمنة نسبيا. وقد 
خالل  ترتب على ذلك جعل حياة الكثيرين أكثر صعوبة. 
تفاوت  هناك  كان   2012 عام  في  وحتديدا  النزاع،  صدر 
ملحوظ بني نصيب الفرد من مياه الشرب بني احملافظات. 
سنويا  للفرد  مكعب  متر   31 كان  إدلب  محافظة  ففي 
وفي ريف دمشق37 متر مكعب، بينما كان في الالذقية 
124 وطرطوس 120 متر مكعب. وقد انخفضت حصة 
 2011 عام  مكعب  متر   91 من  الشرب  مياه  من  الفرد 
من  الرغم  على  للفرد،   2014 عام  مكعب  متر   72 إلى 
أن نسبة السكان الذين حصلوا على مياه شرب صاحلة 
ذاتها.  الفترة  خالل   89.7% إلى   86% من  ازدادت  قد 
الشرب  مياه  من  املستفيدين  السكان  نسبة  انخفضت 
عام 2015.  إلى 84%  عام 2011  اآلمنة من 89.7% 
 84% إلى  محدودا  انخفاضا  الرقم  ذلك  انخفض  وقد 
نصيب  أن  أخطر  هو  ما  ولعل   .2015 عام  حلول  مع 
إلى  كبيرا  انخفاضا  انخفض  قد  الشرب  مياه  من  الفرد 
الضرر  عن  ذلك  نتج  وقد  متر مكعب شهريا فقط.   48
وطبقا  املائية.  التحتية  بالبنى  الذي حل  الواسع  الكبير 
والصرف  الشرب  ملياه  السورية  العامة  للمؤسسة 
الذي  الضرر  جراء  الشرب  مياه  خسارة  وصلت  الصحي، 
اإلمدادات  من   49% إلى  املياه  وأنابيب  باملضخات  حل 

احملتملة لعام 2015. 

للفرد  مكعب  متر   72 من  الفرد  نصيب  وانخفض 
عامي  بني  مكعب  متر   5349 حوالي  إلى   2011 عام 
للقطاع  التحتية  البنى  بتضرر  متأثرا  و2015   2011
من شبكات ومحطات وغيرها وانخفاض في استثمارات 
أكثر  إليها  نزح  التي  املناطق  وضغط في بعض  القطاع، 
من 7.5 مليون. على املستوى الكيفي النوعي، انخفضت 
نوعية مياه الشرب ومدى صالحيتها لالستهالك نتيجًة 
لتلوث املياه، وهو ما أفضى إلى ارتفاع في نسب األمراض 
الكبد  والتهاب  كاإلسهاالت  التلوث  هذا  عن  الناجمة 

وغيرها. 

2( تراجع خدمات الصرف الصحي

فقبيل  قتامة.  الصحي  الصرف  صورة  تقل  وال  هذا، 
من السكان، وفي بعض  النزاع، كان لدى حوالي98.6% 
للوصول  فرصة   ،100% الى  تصل  النسبة  كان  املدن 
ووفقاً  ومتطورة.  محسنة  صحي  صرف  شبكات  إلى 
الصحي،  والصرف  الشرب  ملياه  العامة  املؤسسة  إلى 
انخفضت النسبةإلى %72 عام 2015. كما انخفضت 
نسبة السكان املستفيدين من محطات معاجلة الصرف 
 2015 عام   9% إلى   2010 عام   52% من  الصحي 
كنتيجٍة أساسية لعدم إمكانية الوصول إليها وانكماش 
املصادر املالية املتوفرة لالستثمار في معاجلة مياه الصرف 

الصحي.

 خامتة

لقد أودى هذا النزاع املدمر بحياة مئات اآلالف من السوريني،  وترك ماليني منهم يرزحون حتت إعاقات دائمة، وشرد 
املاليني من الالجئني والنازحني. وتتشابك آثاره احلوكمية واالجتماعية واالقتصادية جتعل مهمة التطلع للمستقبل شاقة 

جداً ويصعب تخيل التحرر من هذه اآلثار قبل مضي عقود يرزح فيها اجملتمع السوري حتت وزرها. 

لقد أدى النزاع إلى خسارة كثير من املكاسب التنموية التي تراكمت عبر ربع القرن املاضي. فقد أدى النزاع إلى تردي 
حالة احلياة املعيشية للسواد األعظم من املواطنني، وهوى بالعديد من العائالت السورية في هاوية الفقر املدقع. ولقد 
حلق الضرر باملؤسسات التعليمية ومنشآت ومرافق الرعاية الصحية، وتدهورت حالة اخلدمات العامة كما ونوعا، حتى 
في املناطق اآلمنة نسبيا، واملكتظة بالسكان بسبب األعداد املتزايدة من األشخاص املشردين داخليا كما تفتتت البنى 

االجتماعية إذ أُجبر أقل من نصف سكان سوريا تقريبا على هجران مساكنهم. 

لكن الظاهرة التي تستحق أن نقف عندها فيما يتصل بآثار النزاع هي أنه بينما أخذت الضربات تتتابع على الوعي 
اجلمعي السوري، راح هذا الوعي اجلمعي يستجمع شتات نفسه ويستجيب للتحديات التي فرضها عليه النزاع. لقد 
رأينا مثال أنه على الرغم من أن النزاع قد أخذ يشق الصف، فقد انطلقت موجة كبرى جديدة من »التعاضد اجملتمعي« 
الذي كان أساسيا في صمود السوريني خالل سنوات النزاع. ومن أهم جتليات هذا التعاضد التزايد امللحوظ في أعداد أطر 
ومبادرات اجملتمع املدني في الوطن واملهجر. وإن انتشار أطر ومبادرات اجملتمع املدني الواسع في أقل املناطق منوا لهو دليل 
على تأصل روح املبادرة والتضامن وروح العمل التطوعي في اجملتمع السوري كله. كما رأينا أنه على الرغم من أن املرأة 
السورية قد تعرضت خملتلف صور العنف مبا في ذلك العنف املؤسس على النوع االجتماعي، فقد انطلقت حركة نسوية 
قوية على املستوى االجتماعي واحلوكمي تشي مالمحها بأنه من الصعب للغاية أن يفرض على املرأة العودة مجددا إلى 

حالة التمثيل الصوري التي سبقت النزاع. 

****
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الف�سل الثاين العوامل الهيكلية الداخلية التي ا�سهمت يف انتاج النزاع

الف�سل الرابع

 ال�سيناريوهات املحتملة النتهاء النزاع

يف �سوريا
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اآثار النزاع الداخلية الف�سل الرابعالف�سل الثالث ال�سيناريوهات املحتملة النهاء النزاع يف �سوريا

توطئة 

املستقبل  الستشراف  مخصص  الفصل  هذا 
السيناريوهات  أبرز  واستعراض  متوازنا،  استشرافا 
إعداد  جرى  الذي  السيناريو  حتديد  إلى  وصوال  احملتملة، 
األجندة  برنامج  أن  ابتداًء  فلنقرر  له.  وفقا  السياسات 
راسخة  قناعة  إلى  استند  قد  الوطنية ملستقبل سوريا 
البديلة  السياسات  لصياغة  سبيل  ال  أنه  مفادها 
الصياغة  إذا لم تستند  البلدان  بلد من  املستقبلية ألي 
وتأسيسا  للمستقبل.  رصنٍي  واقعٍي  استشراف  إلى 
في  البرنامج  على  القائمون  اجتهد  فقد  ذلك،  على 
السلم  بناء  ملرحلة  احملتملة  السيناريوهات  صياغة 
السيناريوهات  تلك  تتيح  أن  أمال  الدولة1في سوريا  وبناء 
السلم  بناء  بتحديد مهام مرحلتي  يتصل  وضوحا فيما 
السيناريوهات  هذه  يجعل  ما  هذا  ولعل  الدولة.  وبناء 
األجندة  صياغة  عملية  عليها  ترتكز  ركيزة  احملتملة 
الوطنية وغاياتها وأهدافها اخملتلفة. على أنه جدير بنا أن 
نستحضر على الدوام أنه كلما كان النزاع معقدا وكانت 
كما هو حال النزاع في  بغيوٍم كثيفٍة ـــ  سماؤه ملبدةً 
سوريا ـــ أضحت مهمة صياغة السيناريوهات احملتملة 
الناجمة عن  االحتماالت  ألن  ملاذا؟  تعقيدا.  وأشدَّ  أصعَب 
في  املؤثرة  الكثيرة  واخلارجية  الداخلية  العوامل  تفاعل 

النزاع حاال ومآال عصية على اإلحصاء.   

احملتملة  السيناريوهات  صياغة  عملية  مالمح  أ- 

النتهاء النزاع في سوريا وضوابطها

بأن  وإميانا  التنوع،  ومفهوم  املشاركة  ملفهوم  ومتثال 
حرص  هنالك  كان  فقد  ألهلها،  حق  البالد  شأن  تدبير 
أصيل على إشراك أوسع قاعدة ممكنة من املعنيني واخلبراء 
كان  وقد  احملتملة.  السيناريوهات  صياغة  في  والفاعلني 
الكبير  العدد  إشراك هذا  أثمر  إذ  احلرص في محله،  هذا 

من اخلبراء السوريني النتائج اآلتية:  

التي  لألجندة  املستقبلية  الغايات  أولويات  صياغة    
يوفرها  التي  والشروط  الظروف  ميكن حتقيقها حتت 
السلم  بناء  بعملية  يتعلق  فيما  املعني  السيناريو 

وعملية بناء الدولة.

أولوياتها  واقتراح  البديلة  السياسات  صياغة    
سماؤه  معقٍد  واقع  ظل  في  جدواها  واستشراف 

ملبدة بغيوم كثيفة. 

التي  والتفكير االستراتيجي  التواصل  منصة  إغناء    
دور  لتلعب  الوطنية  األجندة  برنامج  استحدثها 
اجلسر الواصل بني ذوي الشأن فيما يتعلق مبناقشة 
مرحلتي بناء السلم والدولة وسماتهما، والتحديات 
التي قد تبرز خاللهما، وكيفية التعامل معهما درءا 

لسلبياتهما واستثمارا إليجابياتهما.

املستقبل  الستشراف  عملية  بأي  جلديرٌ  إنه  يقينا، 
بضوابط  تنضبط  أن  محتملٍة  سيناريوهات  وصياغة 

1  سيرد شرح مفصل لهاتني املرحلتني في فصل الحق.

كان  إذا  السياسي  واحلياد  والتوازن  واملوضوعية  الواقعية 
سعت  ما  وهذا  الصواب،  جادة  تغادر  أال  منها  الرجاء 
غنى  فال  تتوخاه.  أن  املاثل  املستقبل  استشراف  عملية 
عن هذه الضوابط على جميع مستويات التشخيص مبا 
في ذلك التشخيص الدقيق للمخاطر التي تهدد أوضاع 
تَعني  لقد  الدولة.  وبناء  السلم  بناء  نحو  اآلمن  االنتقال 
أن  احملتملة  السيناريوهات  صياغة  في  املشاركني  على 
يُنحوا خالفاتهم وحتيزاتهم جانبا. ليس هذا فحسب، بل 
تعني عليهم أن تتضافر جهودهم لصياغة السيناريوهات 
ألدوار  استراتيجي  عميقٌ  فهٌم  ِقوامها  صياغة  احملتملة 
الفاعلني اخملتلفني ولتأثيرات العوامل املتنوعة التي ميكن 
وسبل  الراجح  املستقبل  مالمح  رسم  في  تسهم  أن 
تتالحم  مشتركًة  مواجهًة  والتحديات  اخملاطر  مواجهة 

خاللها السواعد السوريٌة.

ال يساورنا أي شك أن التشخيص الدقيق ألوزان أفعال 
الفاعلني املؤثرين في النزاع حاال، والتي تسهم في رسم 
تداعياته مآال، قد ساعد في حتديد معالم السيناريوهات 
احملتملة. ومن هؤالء الفاعلني النخب السياسية والنخب 
والقوى  واألمنية  العسكرية  واملؤسسة  االقتصادية 
واجلماعات  املسلحة  واجلماعات  والدولية  اإلقليمية 
تباين  ثمة  أن  وبديهي  االجتماعية.  واحلركات  الدينية 
مستوى  على  الفاعلني  هؤالء  بني  املصالح  في  وتناقض 
الفاعلني  بقية  مع  والعالقة  والقدرة  واملصلحة  الغاية 
رسم  عملية  أن  باملالحظة  وجدير  هذا  وخارجي.  داخليا 
املعطلني«  »الفاعلني  رصد  تضمنت  قد  السيناريوهات 
ال  ومن  املدنية  الدولة  خيار  يرفض  من  بينهم  من  الذين 
يوافق مصلحته وجود دولة قوية في سوريا، ومن يرى أن 
ثمار  من  وإن  مصلحته.  يخدم  مستعرة  النزاع  نار  بقاء 
االختالفات  ورصد  الفاعلني  ألوزان  الدقيق  التشخيص 
القائمة بينهم حتديد الفاعلني الذين قد يكون تأثير األدوار 
التي يلعبونها أكبر من تأثير األدوار التي يلعبها غيرهم، 

وحتديد العوامل التي ستكون لها الكلمة العليا.    

فلنالحظ هاهنا أن مثل هذه املقاربة تعني أن عملية 
عملية  هي  السيناريوهات  وبناء  املستقبل  استشراف 
دينامية  تدارُُس  جوهرها  منضبطة«  تقنية  »منهجية 
النزاع وتفاعالته ومردوداته. معنى ذلك أنها عملية ال مكان 
فيها للتمنيات والرغبات. ومعناه كذلك أنها عملية حتتاج 
إلى نظٍر بعيد ثاقب وفراسة وَحدْس استراتيجي يساعد 
على التقليل من املفاجآت التي قد تكون األيام ُحبَْلى بها. 
إن شئت قلت إن األجندة الوطنية قد استندت إلى قناعة 
ثابتة مفادها أن رسم السيناريوهات احملتملة ليس معناه 
بل معناه رصد معالم عالم  رسم عالم مثالي طوباوي، 
وكل هذا يستلزم أن ينطوي  مليء بالتحديات وبالفرص. 
الدولة  وبناء  السلم  بناء  ملرحلتي  املستقبلي  السيناريو 
على احتماالت منطقية سائغة ومنسجمة مع بعضها 

البعض.

السائد  والدولي  اإلقليمي  املناخ  أن  كذلك  ويالحظ 
املستقبلي  لالستشراف  أُخضعت  التي  األمور  من  كان 

ومتثال ملفهوم 

امل�ساركة 

ومفهوم 

التنوع، واإميانا 

باأن تدبري �ساأن 

البالد حق 

الأهلها، فقد 

كان هنالك 

حر�س اأ�سيل 

على اإ�رساك 

اأو�سع قاعدة 

ممكنة من 

املعنيني واخلرباء 
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السيما وأنه سيمثل اإلطار والسياق الذي تتحرك ضمنه 
عناصر  ومن  الدولة.  وبناء  واالنتقال  النزاع  إنهاء  عملية 
هذا املناخ ميزان القوى على املستوى اإلقليمي والعاملي، 
في  فالنزاع  احملتملة.  واالصطفافات  التفاهمات  وكذلك 
يعد  لم  املاضية  السنوات  خالل  تداعياته  بكل  سوريا 
داخليا فحسب، بل جتاوز البعد الداخلي ليصبح إقليميا 
ودوليا بامتياز. ليس هذا فحسب، بل إنه قد بات للفاعلني 
اإلقليميني والدوليني والعوامل أثر مباشرٌ للغاية في مآل 
كله،  ذلك  بجانب  النزاع.  بعد  وضع سوريا  وفي  األحداث 
استندت صياغة السيناريوهات احملتملة إلى حتليل معّمق 
حلاضر النزاع ومكوناته تضمن تفكيك عناصره وخلفياته 
وفي  أطيافه  بكل  السوري  اجملتمع  في  وآثاره  ومسبباته 
ُشخصت  األبعاد  تلك  ضوء  وعلى  الوطن.  ربوع  مختلف 
بنيتها  تفكيك  ِقوامه  تشخيصا  املستقبلية  التحديات 
العوامل  وعلى  بها،  الصلة  ذوي  الفاعلني  على  والتعرف 
ثم  ومن  وأوزانها،  اخملتلفة  آثارها  وعلى  بها،  املرتبطة 
تقرير سبل مواجهتها. يعني ذلك أن بناء السيناريوهات 
املرشحة  املستقبلية  األوضاع  وصف  على  يقتصر  ال 
فحسب، بل يتعدى ذلك إلى حتديد املسارات التي ستؤدي 
وتتابع  مترابط  منطقي  سرد  على  ينطوي  حتديدا  لذلك 
سببي متماسك. وعليه، فإن بناء السيناريوهات احملتملة 
الذي يشيع في بعض ما يُبث  بالغيب  الرجم  يبتعد عن 
ندرك  أن  علينا  اإلعالم.  وسائل  عبر  إعالمية  مادة  من 
املستقبل  مع  تتعامل  احملتملة  السيناريوهات  أن  كذلك 
كـ »نسق« فتوضح كيف أن املسار الذي يجري إسقاطه 
ميكن أن يتبلور، وأن تلك السيناريوهات تبنى على اختيار 
نوعيا  تأثيرا  مؤثرة  وعوامل  نوعيا  تأثيرا  مؤثرين  فاعلني 
للتقليل  أخرى  وعوامل  آخرين  فاعلني  استبعاد  مقابل 
في  كله  ذلك  ويفيد  املفاجأة.  عنصر  من  اإلمكان  قدر 
على  التعامل  وقصر  املمكنة  املستقبالت  عدد  تقليص 
حال  وفي  )احملبذة(.  املرجوة  أو  املرجحة  أو  احملتملة  تلك 
مستقبلي  سيناريو  صياغة  سياق  ضمن  اخليال  إعمال 
معني، فإن األمر ال يقتصر على رصد االستجابات وتوقعها 
فحسب، بل يشمل تطوير االختيارات في إطار ذلك الوضع 
املستقبلي. وبذلك ميكن تزويد متخذي القرار في مرحلة 
وفق  املستقبل  لصنع  بخيارات  الدولة  وبناء  النزاع  إنهاء 
حصول  دون  وحتول  االنتقال  عملية  تعزز  متينة  ترابطات 
انتكاس وترسي األسس الصلبة لوضع األجندة الوطنية 
موضع التنفيذ. وقد تضمنت عملية االستشراف صياغة 
األمثل  السيناريو  اختيار  ثم  ومن  سيناريو،  من  أكثر 
إجناحه  عوامل  تعزيز  إلى  الوطنية  األجندة  تسعى  الذي 
األسوأ  السيناريو  اختيار  كما جرى  الصاعد(  )السيناريو 
من  الوطنية  األجندة  حتذر  الذي  الهابط(  )السيناريو 

عواقبه الوخيمة.

بقيت اإلشارة في هذا الصدد إلى التوقعات املتصلة 
بالعامل الزمني اخلاص مبرحلتي بناء السلم وبناء الدولة. 
من أمثال ذلك أن نفترض أن مرحلة بناء السلم ستحتاج 
إلى نحو ثالث سنوات بينما ستحتاج عملية بناء الدولة 

مؤسسيا ووظيفيا إلى نحو سبع سنوات. 

ب- مقاربة “السرد اإلبداعي” 

شاع  شتى  وتقنيات  أساليب  توجد  وبينما  هذا، 
السيناريوهات  بصياغة  يتصل  فيما  استخدامها 
املستقبلية احملتملة ما بعد النزاع، فقد وقع االختيار على 
مقاربة »السرد االبداعي« انطالقا من أنها األكثر مالءمة 
على  اإلبداعي«2  »السرد  مقاربة  تقوم  املعنية.  للحالة 
دقيقا  اصطفاء  املعنيني  اخلبراء  من  مجموعة  اصطفاء 
يضمن توافر خبرات تغطي جميع اجملاالت ذات الصلة. ثم 
يكلف هؤالء اخلبراء بخوض غمار عملية قدٍح لزناد الفكر 
احملددة.  الثمار  من  مجموعة  على  احلصول  منها  الغرض 
أولى هذه الثمار تعريف الفاعلني املؤثرين والعوامل املؤثرة 
حاال ومآال واستبعاد الفاعلني غير املؤثرين والعوامل غير 
املؤثرة. كما يكلف اخلبراء بصياغة أطروحات حول مآالت 
يكلفون  ذلك  بعد  وتداعياته.  الراهن  الواقع  مسارات 
وهذا  بتركيب السيناريوهات احملتملة واملرجحة واملرجوة. 
ومساندة.  خلفية  دراسات  جملة  على  االعتماد  يتطلب 
وقد قام برنامج األجندة الوطنية بإجراء عدد منها. وعادة 
ما تفيد هذه الدراسات عند صياغة السيناريو املستقبلي 
إلى  املستقبل  من  الرجوع  عملية  عندئذ  تبدأ  إذ  املرجح 
احلاضر. أي أنه يجري ربط املستقبل املرجح بالواقع احلالي، 
وتُورد جملة من السياسات والقرارات واحللول التي تسهم 
في حتقيق السيناريو املرجح )السيناريو الصاعد( وتفادي 
)السيناريو الهابط( مع إيراد جملة التحديات والصعوبات 
التي ستطرأ في مرحلة ما بعد النزاع وسبل مواجهتها.

كل هذا ميكن أن يقود إلى حتديد جملة مسارات باجتاه 
املستقبل املرجح. هذا مع احلاجة لصياغة تصور للجانب 
العملياتي لكل مسار وحتديد مؤشرات حتققه. الغرض من 
ذلك هو ضمان أن تؤدي األحداث وتفاعالتها إلى السيناريو 
املستقبلي املرجح عند انتهاء النزاع. وهذه املسارات هي 
التي  والسياسات  التدخالت  طبيعة  لنا  ستحدد  التي 
نختارها ملرحلة بناء السلم وبناء الدولة وللمسار طويل 

املدى لالنتعاش االقتصادي واالجتماعي.

ت- صياغة السيناريوهات احملتملة بني سؤال: ما الذي 

أن يحدث  الذي يجب  ما  وسؤال:  قد يحدث بعد ذلك؟ 

بعد ذلك؟

هنا تبرز احلاجة إلى اإلشارة إلى أمر مهم في صياغة 
االكتفاء  عدم  يتوجب  أنه  وهو  احملتملة،  السيناريوهات 
وتنبع  ذلك«؟  بعد  يحدث  قد  الذي  »ما  السؤال:  بطرح 
النحو  أهمية هذا األمر من أن صياغة السؤال على هذا 
تبني أن االعتبار الذي جرى إيالؤه للحاضر أكبر من االعتبار 
الذي جرى إيالؤه للمستقبل. وعليه، فعلى السؤال الذي 
النحو  على  يصاغ  أن  باملستقبل  واملتعلق  طرحه  يجب 
هذا  معنى  ذلك«؟  بعد  يحدث  أن  يجب  الذي  »ما  اآلتي: 
معيارية  تكون  أن  يجب  املستقبل  عن  التصورات  أن 
بالنسبة للسيناريو املرجح )الصاعد(. هذا مع مالحظة 
الذي  هو  للمستقبل(  احلاضر  )من  اخلطي  السيناريو  أن 

.creative narrative 2  يشار له باإلجنليزية في الدراسات االجتماعية بـ

يكتفي بطرح السؤال: ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ وذلك 
األوضاع  عن  املعبر  للخط  الوحيد  املصير  أن  بافتراض 

احلالّية هو أن مُيَدَّ على استقامته. 

صياغة  في  الدقة  هذه  كل  مع  أنه  واضحا  وليكن 
السيناريوهات احملتملة ليس بوسع أحد أن يدعي أن التنبؤ 
هو جوهر عملية االختيار. فالعملية استشرافية أساسا 
معني  مستقبلي  مسار  بنشوء  للتنبؤ  فيها  مكان  وال 
لألحداث دون غيره. فهي تتعامل مع مستقبالت ثم تختار 

من بينها ما هو مرجح.

ث- أربعة أمناط من املستقبالت 

وقد يكون من املفيد أن نشير في هذه السانحة إلى 
ميكن  االستشراف  عملية  في  الكامنة  املستقبالت  أن 
املستقبالت  جميع  األول:  النمط  أمناط.  أربعة  تأخذ  أن 
الثاني:  النمط  إحصاء.  على  تستعصي  وهي  املمكنة 
املستقبالت املعقولة بجميع تفاصيلها والتي ميكن توقع 
حدوثها وفق املعرفة املتاحة، وهي مبنية على معلومات ال 
على التخمني. النمط الثالث: املستقبالت احملتملة. وهي 
سيناريوهات قائمة على مد اخلط املعبر عن أحداث الواقع 
على استقامته، وهي محتملة في ضوء إمكانية استمرار 
األساسي.  اجتاهها  وفق  الواقع  أحداث  بعض  مسارات 
املفضلة/املرجحة/املرجوة  املستقبالت  الرابع:  النمط 
الثالثة  املستقبالت  من  أيا  متثل  أن  املمكن  من  والتي 
املذكورة، إذ تصاغ وفقا ألحكام قيمية ومعايير تطويرية 
وهي معيارية،  التنفيذ بنظر االعتبار.  مع أخذ إمكانيات 
تعززها  التي  والفرص  االحتماالت  أثر  تعظيم  وتتوخى 
التطورات املستقبلية احملتملة، وحتذر من اخملاطر التي ميكن 
أن تؤثر سلبا في تلك التطورات. وفي الوقت الذي يتعامل 
سيناريوهات  صياغة  مع  الوطنية  األجندة  برنامج  به 
محتملة عديدة )ممكنة ومعقولة ومحتملة(، فهو يقينا 
يتعامل مع فرز املستقبل املفضل/املرجح/املرجو، ويحاول 

تعظيم عوامل إجناحه. 

ج- أربعة سيناريوهات محتملة 

السيناريوهات  فإن  سبق،  ما  كل  على  تأسيسا 
احملتملة هي على النحو اآلتي:

السيناريو  أو  الصاعد(  )السيناريو  األول:  السيناريو 
مع  للصراع  سلمي  حل  اعتماد  يفترض  وهو  األفضل3. 
وجود إجماع إقليمي ودولي وتسوية سياسية بني األطراف 
املتنازعة وما يستلزمه ذلك من حتضيرات ملرحلة ما بعد 
األمني وحتقيق  النزاع وسياسات غرضها حتقيق اإلصالح 
واإلنعاش  التأهيل  وإعادة  الطوارئ  مراحل  متطلبات 

االقتصادي االجتماعي وحتقيق املصاحلة الوطنية.

السيناريو الثاني: السيناريو األقل تفضيالً )السيناريو 
سلمي  حل  اعتماد  إلى  الوصول  يفترض  وهو  املرجح4(. 
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مع بقاء بعض اخلالفات بني أطراف النزاع أو بروز صراعات 
القوة  تقاسم  على  التنازع  يفرضها  موضعية  جديدة 
واقعية  األكثر  السيناريو  هو  يكون  وقد  واملوارد.  والنفوذ 

ومن ثم األجدر بالتبني. 

)مد  الوسطي/اخلطي  السيناريو  الثالث:  السيناريو 
األوضاع  استمرار  افتراض  وِقوامه  باملستقبل(.  احلاضر 
احلالية ومد اخلط املعبر عن الواقع على استقامته لتوقع 
ما الذي سيحدث من مضاعفات في املستقبل املنظور. 

)سيناريو الفخ(5.

)الهابط(.  االنحطاطي  السيناريو  الرابع:  السيناريو 
وقوامه افتراض تفاقم النزاعات بني القوى املتناحرة وزيادة 
دون  احليلولة  يتوخون  الذين  املعطلني  الفاعلني  فعل  أثر 

إنهاء النزاع وهو ما يفضي الى تفتيت البالد. 

وقوامه  املستبعد:  السيناريو  اخلامس:  السيناريو 
اندالع حرب  النزاع عسكريا ضمن سياق  افتراض حسم 

إقليمية.

مختلف  مع  تتعامل  املاثلة  الوطنية  األجندة  إن 
السيناريوهات مع اإلحلاح على اخليار السلمي فيما يتصل 
في  تصوراتنا  فإن  ذلك،  ضوء  وعلى  النزاع.  بعد  بالوضع 
الدولة ستأخذ بسيناريوهني:  السلم وبناء  مرحلتي بناء 
قوامه  والذي  املرجح  السيناريو  هو  األول  السيناريو 
وأمنية  سياسية  تسويات  وإبرام  سلمي  حل  اعتماد 
فهو  الثاني  السيناريو  أما  للصراع.  جيوب  بقاء  مع 
أركان  تزعزع  قوامه  الذي  )الهابط(  التحذيري  السيناريو 
وهو  الدولة وإخفاق السوق وسيادة منوذج اقتصاد احلرب. 
ومضاعفاته في  هو  مواجهته  تتوجب  سيناريو محتمل 
حالة حدوثه. وهذا يعني أننا في اختيارنا للسيناريوهات 
نشخص اخملاطر التي تؤدي إلى املضاعفات والتبعات، ونبرز 
الفرص واإلمكانات، ونتدارس البنية األساسية والقانونية 
حالة  في  املمكن  من  هل  ونتساءل:  املرجح  للسيناريو 
االنتقال  عملية  وتوطيد  السلم  حالة  استدامة  حتققه 
السياسية  التسوية  أي  الثالثة  احملاور  ربط  خالل  من 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  األمني  واإلصالح 
والتصالح االجتماعي؟ أم أن هنالك محددات قد تؤدي إلى 
االنتكاس؟ واألهم من ذلك كله أن نشخص بيئة التحرك 
واملمكنات  املسبقة  الشروط  أي  املعني،  السيناريو  في 

التي تضمن هذه االستدامة.

ح- دالئل رجحان السيناريو اخملتار

أخيرا وليس آخرا، فعلى الرغم من مما قد يظهر على 
الساحة في أي مرحلة من املراحل من تفاعالت قد تشير 
ثمة  أن  إال  للتحقق،  قابل  غير  املرجح  السيناريو  أن  إلى 
العوامل  هذه  من  له.  املرجح  السيناريو  تدعم  عوامل 
صيرورة األحداث حتى اآلن. ومنها القرار األممي رقم 2254 
ذات  املرجعيات  من  كمرجعية  معه  التعامل  يجب  الذي 
الصلة. ومن العوامل أيضا إعالن جنيف. كذلك البد من 

5  يشار له باإلجنليزية بـTrap scenario  ومفاده استمرار دوامة النزاع دون 
حصول تطورات تسمح بتلمس طريق للخروج منه .
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الدولة.



102

االنتباه إلى أن اختيار السيناريو املرجح يتكامل مع تبني 
وفي  هذا،  السلم.  استدامة  تضمن  سياسات  وتنفيذ 
حالة حتقق السيناريو املرجح الذي يتضمن بقاء بؤر صراع 
إلى  لالنتقال  حثيثا  سعيا  السعي  من  فالبد  موضعية 
وهذا  الكامل.  السلم  الذي قوامه حتقق  األول  السيناريو 
احملققة  للمصاحلة  اعتماد سياسات حساسة  يستدعي 
صوب  واالنتكاس  االنحدار  دون  يحول  مما  النزاع  وجلذور 

السيناريوهات األسوأ.

****
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توطئة 

»أسس  لـ  استعراضا  الفصل  هذا  يتضمن 
أفرزها  التي   »)2030 )سوريا  املستقبلية  الرؤية 
األجندة  ببرنامج  املشاركني  السوريني  اخلبراء  حوار 
عن  عبارة  األسس  هذه  سوريا.  ملستقبل  الوطنية 
مجمل املبادئ القاعدية التي من املأمول أن يتخذها 
“الرؤية  صياغة  لعملية  منطلقا  السوري  اجملتمع 
مسيرة  تلهم  أن  ينبغي  التي  الكلية”  املستقبلية 
سوريا خالل العقود التي ستعقب انتهاء النزاع. من 
هذه األسس ما يتصل بالعودة، ومنها ما يتصل بضوابط 
وبإدارة  باملواطنة   ومنها ما يتصل  السياسية،  العالقات 
يتصل  ما  ومنها  بالتمثيل،  يتصل  ما  ومنها  التنوع، 
التنمية  ومالمح  املرجو  االقتصادي  النموذج  معالم  بأبرز 
البشرية املرجوة، ومنها ما يتصل بأهلية اإلدارات العامة، 
أن  بنا  أنه خليقٌ  على  التحتية.  بالبنية  يتصل  ما  ومنها 

نستهل ببيان الثوابت التي استلهمتها هذه األسس، 

واملرجعيات التي التزمت بها، وحدودها. 

أ- ثوابت أسس الرؤية املستقبلية )سوريا 2030(

هناك مجموعة من الثوابت التي استلهمتها أسس 
الثوابت  هذه  أول   .)2030 )سوريا  املستقبلية  الرؤية 
وحدة سوريا. مفاد هذا املرتكز أن سوريا بلد واحد موحد 
وأطيافهم  مشاربهم  اختالف  على  أبنائه  جميع  يخص 
ومذاهبهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم. ومن مقتضيات هذا 
املرتكز التسليم بأن عواقب تقسيم البالد وخيمة للغاية 
وستطال آثارها جميع السوريني ودون استثناء، سواء أكان 
التقسيم على أسس طائفية أم إثنية أم عليهما سويا. 
القريب  اجلوار  بلدان  الى  الوخيمة  آثارها  ستمتد  كما 
السوري ميتلك  اجملتمع  أن  الثاني فهو  الثابت  والبعيد.أما 
التنمية  لتحقيق  مجددا  والنهوض  التجديد  مقومات 
أفراده  جلميع  الئق  معيشي  مستوى  وتوفير  املستدامة 
اجملتمع  لهذا  أن  فهو  الثالث  الثابت  أما  جيل.  بعد  جيال 
احلضارة  تربة  أعماق  أعمق  في  ضاربة  جذورا  السوري 
مع كل  ساٍع  جلذوره،  منتسب  بطبيعته  وأنه  اإلنسانية، 
على  القائم  تراثه  على  للمحافظة  أنفاسه  من  نََفٍس 
أما  أمان وجوده.  واحدا من صمامات  برح  الذي ما  التنوع 
عليها  يفرض  الفريد  سوريا  موقع  أن  فهو  الرابع  الثابت 
عن  الناجمة  التحديات  منها  متنوعة  حتديات  مواجهة 
حساب  على  مصاحلها  حتقيق  القوى  بعض  محاوالت 
على  مضاعفة  مبسؤولية  يلقي  وهذا  األخرى.  البلدان 
كاهل كل جيل فيما يتصل بصون ثروات الوطن وتعبيد 
ونظرا ملا حلق باجملتمع من  الطريق أمام األجيال الالحقة. 
متزق، وبالبالد من خراب، فإن مسؤولية اجليل الراهن حتديدا 
يَُحثَّ  أن  عليه  ينبغي  لذلك  مضاعفة.  مسؤولية  هي 
اخلُطى نحو درء التنازع، وقطع دابر الفرقة، وَلـمِّ الشمل، 
والسير يدا بيد على مضمار بناء سوريا اجلديدة وتكثيف 

مسعى استعادة دوران عجلة التنمية.

)سوريا  املستقبلية  الرؤية  أسس  مرجعيات  ب- 

)2030

 )2030 )سوريا  املستقبلية  الرؤية  أسس  استندت 
األولى فهي اخملزون  املرجعية  أما  املرجعيات.  إلى عدد من 
السوري  اجملتمع  وعي  في  الكامن  والثقافي  احلضاري 
ومنظومة القيم اإليجابية الراسخة فيه. وإذا كان النزاع 
من االبتعاد عن بعض تلك القيم، فإن  قد أدى إلى شيء 
الكثير  يتمثل  يزل  لم  السوري  اجملتمع  بأن  الواقع يشهد 
 ، من منظومة القيم اإليجابية الراسخة في وعيه. من ثمَّ
لتمثل  والعودة  ذلك  على  البناء  الصعب  من  يكون  فلن 
املرجعية  أما  اإليجابية.  القيم  تلك  من  ممكن  قدر  أكبر 
اإلنسان.  بحقوق  املعنية  األممية  االتفاقات  فهي  الثانية 
احلريات  تعزز  التي  االتفاقات  جميع  بذلك  املقصود 
االقتصادية  واحلقوق  واملدنية  السياسية  العامة السيما 
التنمية  أجندة  فهي  الثالثة  املرجعية  أما  واالجتماعية. 
2030 )أهداف التنمية املستدامة( التي متثل إطارا عاما 

لألهداف التنموية بعيدة املدى.

ت- حدود أسس الرؤية املستقبلية )سوريا 2030(

وللوثيقة  الوطنية  األجندة  لبرنامج  ارتسمت  مثلما 
الرؤية  ألسس  حدودٌ  ارتسمت  حدود،  عنه  الصادرة 
املستقبلية  الرؤية  إن  أوال،   .)2030 )سوريا  املستقبلية 
في  املشاركون  يتصور  التي  الرؤية  تلك  هي  املقصودة 
ومكونات  السورية  القوى  مبمثلي  جدير  أنه  البرنامج 
اجملتمع السوري التوافق عليها. ثانيا، إن هذه األسس، كما 
هو حال الوثيقة املاثلة التي طويت عليها دفتاها، ُمَقدَّمٌة 
لتوضع على طاولة احلوار اجملتمعي، وليجري حوار ونقاش 
يرجع  أمر  تبنيها  عدم  أو  األسس  هذه  تبني  وإن  حولها. 

للقوى السورية ومكونات اجملتمع السوري. 

ث- أسس الرؤية املستقبلية )سوريا 2030(

العودة  لتحقيق  تسعى جميع مكوناته  بَـَلـدٌ   -1
الكرمية جلميع أبنائه النازحني والالجئني. 

هو   2030 سوريا  رؤية  أسس  من  األول  األساس 
والكرمية  اآلمنة  العودة  في  احلق  جمعيا  للسوريني  أن 
والالجئون  النازحون  ذلك  في  مبا  ديارهم  إلى  والطوعية 
واملهجرون. فلنستحضر أنه على املستوى اإلنساني يُعد 
جميع  تكفله  ولصيقا  أصيال  طبيعيا  حقا  العودة  حق 
أن  الطبيعي  ومن  والقوانني.  والدساتير  الدولية  العهود 
يتمتع به كافة السوريني دون متييز1وأن ميارسوه طواعية. 
لكن البد أن تتكامل هذه الطوعية في ممارسة حق العودة 
وثمة عوائق  مع متكني من هم غير قادرين على ممارسته. 
يستقيم  وال  دونها.  حتول  أو  ممارسته  تُصعب  قد  شتى 
انتقال مكاني  أنها مجرد  على  العودة  هذه  مع  التعامل 
الكلمة من  ما حتمله  بكل  اندماج  إعادة  عملية  بل هي 
معنى. وهي تنطوي على عملية إعادة ترميم حياة شرائح 

.erga omnes 1 يشار له بالعبارة الالتينية
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واسعة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ترميم رأس املال االجتماعي 
ينسجم  إخراجا  اإلغاثة  مرحلة  من  بالسوريني  ويخرج 
إيجابا  ويؤثر  سوريا  في  للتنمية  األمد  طويلة  الرؤية  مع 
االجتماعية  املؤشرات  وحتسني  البناء  إعادة  عملية  في 
إنعاش  يجب  ذلك  وفي  للبالد.  واالقتصادية  واحلوكمية 
قادرة  لتكون  واملادية  االجتماعية  التحتية  البنية  وتعزيز 
الشبكات  على  الشديدة  الضغوط  مع  التعامل  على 

والنظم الوطنية من جراء عودة النازحني السوريني. 

الوسيلة  السلمية  السبل  فيه  مُتثُل  بَـَلـدٌ   -2  
الوحيدة إلنفاذ اإلرادة السياسية 

أن  هو  رؤية سوريا 2030  الثاني من أسس  األساس 
اإلرادة  إلنفاذ  الوحيدة  الوسيلة  متثل  السلمية  السبل 
جميع  متتع  وأن  الفاعلني،  جلميع  بالنسبة  السياسية 
أولوية قصوى،  اإلنساني«  بال استثناء »باألمن  السوريني 
مع مالحظة أنه البد أن يرتكز هذان األمران على مصاحلٍة 
بناء  وعملية  السلم  بناء  عملية  كون  وعلى  حقيقيٍة 
السابقة  احلقبة  أثبتت  لقد  وطنية«.  »ملكية  الدولة 
على النزاع، كما أثبتت سنوات النزاع، أن السبل العنيفة 
املقصود  السياسية.  اإلرادة  إلنفاذ  عقيمة  وسيلة  متثل 
بالسبل العنيفة كافة الطرائق التي متثل انتهاكا لألمن 
وانتهاك  احلريات  ومصادرة  القمع  ذلك  في  مبا  اإلنساني 
حقوق اإلنسان، وأخيرا، القتل والقتال. وال تقتصر السبل 
العنيفة إلنفاذ اإلرادة السياسية على استخدام السالح 
كما يخيل للبعض. وإذ نستطلع خريطة الوعي اجلمعي 
جند  العنيفة،  السبل  من  باملوقف  يتصل  فيما  السوري 
أن عددا متزايدا من الفاعلني آخذ في تقبل املبدأ القائل 
إن السبل السلمية متثل الوسيلة الوحيدة إلنفاذ اإلرادة 
مرفوضة  وسيلة  متثل  العنيفة  السبل  وإن  السياسية 
إلنفاذ اإلرادة السياسية، بينما جند أن أطرافا أخرى لم تزل 
هذا  أركان  توطيد  أجل  ومن  املبدأ.  هذا  تقبل  عن  عاجزة 
املبدأ هناك حاجة ماسة لصياغة استراتيجية متكاملة 
اجلمعي  الوعي  في  السالم  ثقافة  بذور  غرس  إلعادة 
البنيوي  والتشدد  الهيكلي  العنف  ولتقليص  السوري، 
اجملتمعي  النسيج  مكونات  من  كثير  في  تفشيا  اللذين 
السوري ، كما ال بد من بناء املؤسسات الدميقراطية التي 
يعبر من خاللها عن اإلرادات السياسية . ومن الضروري أن 
يكون عمود هذه االستراتيجية األساسي هو إعادة تثبيت 
املتكامل.  مبعناه  اإلنساني«  األمن  »أولوية  فكرة  أوتاد 
محصلة  االستراتيجية  هذه  تكون  أن  الضروري  ومن 
نقاش مجتمعي رصني وأن تشارك املكونات القاعدية في 
صياغة هذه االستراتيجية وفي وضعها موضع التنفيذ. 
شرائحها  بجميع  الشباب  أجيال  تشارك  أن  يجب  كما 
وال  ذلك.  في  أساسية  مشاركة  واملناطقية  الفكرية 
شك أن اعتياد لغة السالح والعنف خالل سنوات النزاع 
جهود  ستواجه  التي  التحديات  أبرز  من  واحدا  سيظل 
غرس ثقافة السلم وتقليص العنف الهيكلي والتشدد 
البنيوي. ولعل كل ما سبق يصب في مصب وجوب التزام 
جميع األطراف التزاما صارما بعدم العودة لالحتكام الى 
أبرز مظاهر حتقق  ومن  املستقبل.  العنف في  أو  السالح 

األمن اإلنساني حرية تعبير الرأي وصون الكرامة.

واألمن  السلم  أركان  توطيد  شروط  أول  وإن  هذا، 
وطنية  مصاحلة  إلى  الوصول  سوريا  في  اإلنساني 
حقيقية. املصاحلة املقصودة هنا هي جملة عمليات رأب 
الصدع القائم بني جميع السوريني تخرج بهم من حالة 
وفي حالة بلٍد عصف  احلرب إلى حالة السالم املستدام. 
املصاحلة  أن  إدراك  من  البد  السوري  كالنزاع  ممتدٌ  نزاٌع  به 
ومن الطبيعي في حالة  ستكون عملية ممتدة تراكمية. 
كحالة سوريا أن يكون حتقيق املصاحلة الوطنية متدرجا. 
والبد من إدراك أن صون كل مصاحلة جزئية تتحقق ميثل 
ماسة  الوطنية حاجة  املصاحلة  إن  به.  يستهان  ال  حتديا 
جلميع السوريني. ويستلزم حتقق املصاحلة مد حبال احلوار 
يستلزم  كما  املتباعدة.  أو  املتجابهة  األطراف  بني جميع 
األضرار.  وجبر  باألخطاء  واالعتراف  املسؤوليات  حتمل 
جميع  عاتق  على  ملقاةٌ  املصاحلة  حتقيق  مسؤولية  وإن 

السوريني.. 

السلم  أركان  لتوطيد  الكبرى  الشروط  ثاني  أما 
بناء  عملية  تكون  أن  فهو  سوريا  في  اإلنساني  واألمن 
السلم وعملية بناء الدولة ملكية وطنية محضة. لقد 
تضمنت أطوار النزاع الذي عصف بسوريا صورا مختلفة 
النزاع،  جمرة  تسعير  مستوى  على  اخلارجي  التدخل  من 
النزاع.  الوقت عينه على مستوى محاوالت تسوية  وفي 
الساعية  التوجهات  وزن  اختلف  النزاع،  سنوات  وخالل 
ووزن  جهة  من  وطنية  ملكية  التسوية  عملية  إلبقاء 
التوجهات الساعية جلعل عملية التسوية وبناء السلم 
الفاعلني  بني  ازداد  النزاع  طال  وإذ  خارجية.  ملكية 
بزمام  اإلمساك  أن  مفاده  الذي  اإلدراك  حضور  السوريني 
واجٌب  التي تتصل مبستقبل سوريا  السياسية  العملية 
إن عدم صون  آن.  في  لهم   و حق  السوريني  على جميع 
ملكية السوريني للعملية السياسية ينطوي على أخطار 
داهمة ال ميكن تداركها. ومثلما كانت هناك خالل سنوات 
النزاع رغبات مستعرة من قبل أطراف كثيرة للتحكم في 
فستكون  معينة،  مصالح  حتقيق  بغية  النزاع  مجريات 
هناك خالل مرحلة ما بعد انتهاء النزاع رغبات مستعرة 
من قبل أطراف كثيرة للتحكم في مجريات عملية إعادة 
البناء وإعادة اإلعمار بغية حتقيق مصالح أخرى. ومما يجب 
السوريني  ملكية  صون  لضمان  للسعي  دافعا  ميثل  أن 
الوخيمة  التداعيات  اإلعمار  وإعادة  الدولة  بناء  لعملية 

لهيمنة أي جهة خارجية على تلك العملية.

3- بَـَلـدٌ يُدارُ فيه التنوع إدارةً رشيدةً مستندةً إلى 
متثل مفهوم املواطنة الفاعلة غير املنقوصة في 

إطار هوية سورية جامعة.

هو   2030 سوريا  رؤية  أسس  من  الثالث  األساس 
رشيدةً  إدارةً  سوريا  به  تزخر  الذي  اإلنساني  التنوع  إدارة 
مستندةً إلى متثل مفهوم املواطنة الفاعلة غير املنقوصة 
بلدان  جميع  فمثل  جامعة.  سورية  هوية  إطار  في 
السوري من طيف من  اجملتمعي  النسيج  يتألف  العالم، 
املكونات. وقد تضمن الفصل الثاني عرضا لعدد من تلك 

انتماء  دوائر  إلى  تنتمي  املكونات  هذه  وجميع  املكونات. 
هناك  كانت  السوري.  للمجتمع  انتمائها  بجانب  أخرى 
محاوالت قبل النزاع لرفض التنوع وفرض األحادية، وكانت 
استغالال  التنوع  الستغالل  النزاع  خالل  محاوالت  هناك 
سلبيا تشويهه وتوظيفه كمسوغ إلقصاء اآلخر أو حتى 
النزاع نفسها  النزاع ومرحلة  لكن مرحلة ما قبل  قتله. 
تضمنتا في الوقت عينه شواهد ال حتصر لتمثل كثير من 

السوريني قيم العيش املشترك القائم على قبول اآلخر.

 4- بَـَلـدٌ يتسُم النسيج اجملتمعي فيه بالتماسك 
من  السيما  بالرسوخ  االجتماعي  املال  ورأس 

خالل تكثيف استحضار قيم التعاضد.

هو   2030 سوريا  رؤية  أسس  من  الرابع  األساس 
االجتماعي  املال  رأس  ورسوخ  اجملتمعي  النسيج  متاسك 
التعاضد  وإحياء  استحضار  تكثيف  خالل  من  السيما 
املستفادة  الدروس  من  والتفهم.  والتكافل  والتراحم 
انتهاء  تعقب  التي  املرحلة  خالل  أنه  سابقة  نزاعات  من 
االجتماعي  املال  ورأس  اجملتمعي  النسيج  يظل  النزاع 
يعاني ضعفا ال يُستهان به نتيجة إصابة اجلسد اجلمعي 
باألسقام املذكورة في الفصل الثالث املعنون »آثار النزاع« 
والتي منها انخفاض مستوى الثقة في اجلار والشريك في 
الوطن، وارتفاع مستوى الشك فيه، ومنها ضعف مهارات 
نسج العالقات االجتماعية وبناء الشبكات االجتماعية، 
االجتماعية  والعزلة  التباعد  مستوى  ارتفاع  ومنها 
لقيم  جتليات  برزت  النزاع،  سنوات  خالل  احلاد.  واالغتراب 
التعاضد والتراحم والتكافل والتفهم من خالل مبادرات 
اجتماعية استلهمت تلك القيم. لكن بروز قيم التعاضد 
ال يعني زوال ذلك الضعف الذي أَلمَّ بالنسيج اجملتمعي، 
أو على األقل غالبه، نتيجة استمرار األسقام اجملتمعية. 
دعم  إلى  ماسة  احلاجة  ستكون  كله،  ذلك  على  ترتيبا 
كل ما يسهم في متثل قيم التعاضد والتراحم والتكافل 
شرائح  جميع  على  ذلك  مسؤولية  وتقع  والتفهم. 
خاصة  مسؤولية  هناك  لكن  عموما.  اجملتمعي  النسيج 
ملقاة على عاتق األسرة ورؤوس اجملتمعات احمللية وأصحاب 
املنابر الدينية وقادة وصناع الرأي والقائمني على التعليم  
التواصل  وسائل  عبر  الناشطني  من  التأثير  وأصحاب   ،
تراكمت ضمن سياق  التي  اخلبرات  وأصحاب  االجتماعي، 
النزاع.  خالل  التعاضد  قيم  متثلت  التي  املبادرات  إطالق 
االجتماعية  الشبكات  تدعيم  هو  كله  ذلك  من  املأمول 
التي أصابها الضعف وجعلها متماسكة، وبناء شبكات 

جديدة في جميع أنحاء البالد.

5-  بَـَلـدٌ مكوناته القاعدية حاضرةٌ في احليز العام 
وفاعلٌة فيه.  

 2030 سوريا  رؤية  أسس  من  اخلامس  األساس 
العام  احليز  في  القاعدية  اجملتمع  مكونات  حضور  هو 
إدارة احليز  بحسبانها فاعال وشريكا أصيال وأساسيا في 
صامت.  شريك  أو  متابع  أو  تابع  مجرد  وليست  العام 
دورا  متارس  ال  التي  املكونات  تلك  هي  القاعدية  املكونات 
متثيليا مباشرا بل ميثلها فاعلون آخرون. وفي البلدان التي 

تتألف املكونات  تتسم مبشاركة واسعة في احليز العام. 
غير  عناصر  ومن  متثيلي،  دور  ذات  عناصر  من  القاعدية 
ذات دور متثيلي في مساحة عامة معينة، بينما هي ذات 
املثال،  فعلى سبيل  أخرى.  دور متثيلي في مساحة عامة 
متثيلي في  دور  ذا  ليس  قاعديا  ما مكونا  فاعٌل  يكون  قد 
دور متثيلي ومن ثم  بينما يكون صاحب  التشريع،  ساحة 
ليس مكونا قاعديا في ساحة العمل النقابي. باختصار، 
التفاعل  دائمة  خريطة  القاعدية  املكونات  خريطة  إن 
جامدة  خريطة  وليست  )»ديناميكية«(  والتحول 
تكون  أن  البد  املستقبل،  سوريا  في  )»ستاتيكية«(. 
من  العام  احليز  في  حاضرة  القاعدية  املكونات  جميع 
دورها  من  األول  العنصر  ويتمثل  احليوي.  دورها  أداء  خالل 
وفي  انتخبتهم  الذين  ممثليها  أداء  على  الرقابة  في  هذا 
برمته في  السوري  اجملتمعي  النسيج  الرقابة على ممثلي 
الوقت عينه. أما العنصر الثاني من دورها فهو املساءلة. 
فيما  القاعدية حتمل مسؤوليتها  املكونات  تلك  على  إن 
يتصل بأداء دورها املنوط بها. في الوقت عينه، على جميع 
أداء  القاعدية من  املكونات  إعاقة  اآلخرين عدم  الفاعلني 
دورها إعاقًة مباشرةً أو غير مباشرة. وكما ذكرنا آنفا، فقد 
كان من بواعث النزاع الكامنة إعاقة املكونات القاعدية 
تسنى للكثير  النزاع،  أنه خالل  وال يخفى  دورها.  أداء  من 
الوطن  داخل  جديدة  قنوات  شق  القاعدية  املكونات  من 
واملهجر متكنها من االضطالع بدورها، وراكمت لنفسها 
تلك  صون  للغاية،  الضروري  ومن  به.  يستهان  ال  رصيدا 
الرصيد  ذلك  على  واحملافظة  منها  املزيد  وشق  القنوات 
وزيادته. وإن مسؤولية استبقاء حضور املكونات القاعدية 
تلك  كاهل  على  أساسا  ملقاة  العام  احليز  في  وفعلها 

املكونات القاعدية وأطر احلكم احمللي.

متوازٌن في كافة  التمثيُل فيه تضمينيٌ  بَـَلـدٌ    -6
اجملاالت.

 2030 سوريا  رؤية  أسس  من  السادس  األساس 
أن  معنى  احلياة.  مجاالت  كافة  في  التمثيل  تضمينية 
اجملتمعي  النسيج  يكون  أن  تضمينيا  التمثيل  يكون 
التمثيل  يكون  أن  معنى  أما  متثيال.  مُمثال  برمته  السوري 
أن  احملال  من  أنه  من  الرغم  على  أنه  فهو  ونوعيا  متوازنا 
مساحات  جميع  في  التمثيلية  األدوار  أوزان  تتطابق 
أكبر  جلعل  الدوام  على  السعي  الضروري  فمن  التمثيل، 
بالتوازن  يتسم  الكلية  التمثيل  محصلة  من  ممكن  قدر 
النوعي، ولتقليص التفاوت فيما بني أوزان األدوار التمثيلية 
على الدوام. فعلى سبيل املثال ال احلصر، على الرغم من 
أنه من احملال أن تتطابق أوزان األدوار التمثيلية للمرأة في 
مساحة التمثيل التشريعي )البرملان( ومساحة التمثيل 
الضروري  فمن  النقابي،  التمثيل  ومساحة  التنفيذي، 
متثيل  محصلة  تتسم  أن  لضمان  الدوام  على  السعي 
أوزان  بني  فيما  التفاوت  ولتقليص  النوعي،  بالتوازن  املرأة 
األدوار التمثيلية للمرأة على الدوام. باإلضافة إلى ذلك، إن 
من وسائل حتسني مستوى التمثيل السعي على الدوام 
»متثيال  بالفعل  كان  إذا  وما  التمثيل  حقيقة  لتقييم 
بالقدرة  املمثل  فيه  يتمتع  متثيال  أي  حقيقيا  وجوديا« 
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أي  أولٍي«  »متثيٍل  مجرد  أنه  أم  أتباعه،  إلزام  على  التامة 
دون  املعني ممثال  الفاعل  متخض عن مجرد تسمية  متثيٍل 
هذا  ضوء  وفي  أتباعه.  إلزام  على  القدرة  لديه  تكون  أن 
التقييم املستمر من الواجب السعي باستمرار لتقليص 
الوجودي«  »التمثيل  ولزيادة  األولي«  »التمثيل  حجم 
جذور  واقتالع  احلقيقي  التمثيل  جذور  تثبيت  إلى  وصوال 
ضمانات  من  أن  نلحظ  أن  يفوتنا  وال  الشكلي.  التمثيل 
أساسيٌ  تيارٌ  البالد  في  تأَلََّف  سواٌء  أنه  العادل  التمثيل 
التيار  هذا  يفترض  أن  املرفوض  فمن  يتألف،  لم  أم  سائدٌ 
على  الهيمنة  في  أو  التمثيل  احتكار  في  احلق  لنفسه 
التمثيل بناء على أنه يعبر عن األغلبية على نحٍو يهمش 
في  حقها  من  وينتقص  بأغلبية  حتظى  ال  التي  التيارات 
أوضح  النزاع  سنوات  خالل  أنه  ولنستحضر  التمثيل. 
أنها  السوري  اجملتمعي  النسيج  شرائح  غالبية  سلوك 
»األغلبية  ثنائية  منظور  من  اجملتمع  إلى  النظر  تأبى 

واألقلية«.

منوذجا  يتمثل  وطنيٌ  اقتصادٌ  فيه  يقوم  بَـَلـدٌ   -7  
املتوازنة،  الشاملة  للتنمية  داعما  متوازنا 
الشرائح  جلميع  االجتماعية  احلماية  يوفر 
في  املواطنني  مشاركة  ويحقق  حتتاجها،  التي 

مدخالت العملية التنموية ومخرجاتها.   

بناء   2030 سوريا  رؤية  أسس  من  السابع  األساس 
للتنمية  داعما  متوازنا  منوذجا  يتمثل  وطني  اقتصاد 
الشرائح  جلميع  االجتماعية  احلماية  يوفر  الشاملة، 
مدخالت  في  املواطنني  مشاركة  ويحقق  حتتاجها،  التي 
العملية التنموية. الغاية العليا لهذا النموذج االقتصادي 
عن  النظر  بغض  السوريني  جميع  مصالح  حتقيق  هي 
املال  رأس  تعزيز  الغاية  تلك  حتت  يندرج  ومما  انتماءاتهم. 
مجتمع ممكن  االجتماعي ليسهم إسهاما قويا في بناء 
تنمويا  ومؤهل  اجتماعيا  ومستقر  دميغرافيا  ومتوازن 
البناء.  وإعادة  التعافي  نحو  واسعة  بخطى  ويسير 
فقرا  األشد  السيما  املواطنني  متكن  كذلك  يندرج  ومما 
وهشاشة من احلصول على أسس احلياة الكرمية ، ونشوء 
للتماسك  وحاميا  حامال  تكون  إنسانية  عالقات  شبكة 
املعيارية  األمد.  طويلة  الوطنية  واملصاحلة  االجتماعي 
النموذج.  في هذا  أساسيتني  واملوضوعية متثالن سمتني 
االقتصاد  يتوخاها هذا  التي  االجتماعية  التنمية  ومحور 
بالعدالة  ومتتعه  اإلنساني  وأمنه  السوري  املواطن  هو 

الناجزة. 

إن من سمات االقتصاد الذي يتطلع له السوريون أنه 
اقتصاد متكيني متطور يدعم التنمية الشاملة املتوازنة 
ومستدامة  مرتفعة  وتشغيل  منو  معدالت  حتقيق  عبر 
من خالل منو اإلنتاجية. هو اقتصاد يتمثل مفهوم التنوع 
بني  موازنا  االقتصادي  االستقالل  ومفهوم  االقتصادي 
االقتصاد  وحماية  العاملي  االقتصاد  حركة  مع  التشبيك 
وال  اقتصاد ال تهيمن عليه أطراف معينة،  وهو  الوطني. 
هو  بل  احملاسيب  لرأسمالية  وال  للغنائمية  فيه  مكان 
اقتصاد متكيني مبعنى  وهو  التنافس.  اقتصاد يعزز فرص 

في  املشاركة  السوريني  جميع  ميكن  أن  منه  يراد  أنه 
أنشطته متثال لفكرة أن ذلك حقا أصيال لهم. وهو اقتصاد 
والبطالة  الفقر  تخفيض  في  ويساعد  الئقا  دخال  يؤمن 
واسع  تشاركي  إطار  ضمن  االجتماعية  العدالة  ويحقق 
للتنمية  إطار  وفق  اجملتمع  وفئات  قطاعات  كافة  يضم 
قاعدة  إلى  ويستند  املتوازنة،  والريفية  واحمللية  اإلقليمية 
وتستثمر  التكنولوجي  التطور  تواكب  متنوعة  إنتاجية 
البيئية  االستدامة  وتعزز  وطنيا  املتجددة  الطاقات  في 
في استغالل املوارد والقدرات احمللية بكفاءة. وهو اقتصاد 
تلبي  املضافة  القيمة  وعالية  تنافسية  منتجات  يفرز 
الطلب احمللي وحتقق األمن الغذائي واالستراتيجي وتتوجه 
الرئيسية.  العاملية  األسواق  في  مكانا  وحتتل  للتصدير 
للشركات  منصفة  تشريعية  بيئة  تظلله  اقتصاد  وهو 
واألفراد وحتفز القطاع اخلاص احمللي واألجنبي على اإلبداع 
واملتوسطة  والصغيرة  الكبيرة  باملشاريع  واالستثمار 
بني  والعدالة  الفرص  تكافؤ  وتؤمن  الصغر  واملتناهية 
واملتابعة  للشفافية  راسخة  قواعد  وتوفر  اجلنسني، 
واملساءلة، ويفجر العاملون طاقاتهم فيه من خالل سوق 
تطوير  وحتفز  بالطلب  العرض  التقاء  تيسر  مرنة  عمل 
املهارات. وهو اقتصاد يقوم على نسج شبكات للحماية 
التي  االجتماعية  الشرائح  ومتكني  لدعم  االجتماعية 
التعاون  فيه  ويلعب  انتقالية،  أو  بنيوية  هشاشة  تواجه 
لألولويات  معززاً  دوراً  واإلقليمية  الدولية  واالتفاقات 

التنموية الوطنية.

القتصاد  إطارا  الشاملة  التنمية  مقاربة  متثل 
االنتعاش  واستعادة  السالم  توطيد  يتوخى  سياسي 
ومعاجلة جذور  واملتوسط  القصير  املدى  على  االقتصادي 
حتقيق  إلى  هذه  الشاملة  التنمية  مقاربة  ترتكز  النزاع. 
القطاعات  لكافة  وتسمح  سريعة  شامل  منو  وتائر 
االقتصاد  النمو  باملساهمة في  واالجتماعية  االقتصادية 
ي واالستفادة منه. ال يُعنى مفهوم النمو الشامل بوتيرة 
النمو فحسب بل بنمط هذا النمو وآلية حتققه وتوزيعه، 
للنمو ضرورية  السريعة  فالوتيرة  مترابطان.  أمران  وهما 
أن  تتطلب  النمو  هذا  استدامة  أن  إال  الفقر.  من  للحد 
القطاعات  النمو على نطاق واسع عبر مختلف  يتحقق 
بدوره  وهذا  العاملة.  القوة  من  كبيرا  جزءا  يضم  وأن 
يحفز املبادرات الالزمة للتحول الهيكلي من أجل التنويع 
منو  معدل  وليس  اإلنتاجية  منو  معدل  ورفع  االقتصادي 
العمالة فحسب. وهذا املفهوم يجعل من النمو الشامل 
على  إال  تتحقق  ال  التي  التنموية  االستراتيجية  جوهر 
املدى الطويل. وبذلك يتحول النمو االقتصادي إلى هدف 

وسيط في سبيل حتقيق التنمية الشاملة.

وتكافؤ  اإلنصاف  خالل  من  التنمية  شمول  ويتحقق 
والبيئة  واملوارد،  األسواق  إلى  الوصول  تتيح  التي  الفرص 
احلماية  وتوفير  واألفراد،  للشركات  العادلة  التنظيمية 
انتقالية  أو  بنيوية  هشاشة  من  تعاني  التي  للفئات 
وسوق  عام  بشكل  السوق  بها  متر  التي  التحوالت  خالل 
سياق  في  النمو  مفهوم  يتناول  خاص.  بشكل  العمل 
النمو  وقيود  مصادر  وحتفيز  حتليل  الشاملة  التنمية 

املرتفع واملستدام بالنسبة لكافة القطاعات االقتصادية 
إضافة  الفقراء.  واحدة وهي  واالجتماعية وليس جملموعة 
إلى ذلك، يركز النمو الشامل عموما على توليد التشغيل 
املباشر  التوزيع  إعادة  من  بدال  اإلنتاجية  وحتسني  املنتج 
للدخل، كوسيلة لزيادة الدخل للفئات الضعيفة. ولعل 
كل ذلك يتطلب حتديدا واضحا لدور الدولة خالل مرحلة ما 
بعد النزاع باعتبارها دولة رعاية اجتماعية متكن مختلف 
االجتماعية  احلماية  نظم  صياغة  من  اجملتمع  شرائح 
كما يتطلب حتديدا واضحا لدور  واخلدمات املتعلقة بها. 
كما  والوطنية.  االجتماعية  ومسؤوليته  اخلاص  القطاع 
يتطلب حتديدا واضحا للدور الفاعل واملؤثر للقطاع الثالث 
املتمثل في أطر العمل املدني واألهلي والطوعي واحلركات 
اقتصاديا  دورا  املرأة  تلعب  أن  يتطلب  كما  االجتماعية. 

محوريا. 

والالمركزية  فيه مؤهلٌة  العامُة  اإلداراُت  بَـَلـدٌ    -8
الوطني  اإلداري  اإلدارية فيه متحققٌة والهيكل 

فيه شامٌل وتضمينيٌ وشفاٌف.

هو   2030 سوريا  رؤية  أسس  من  الثامن  األساس 
مع  املدنية(  )اخلدمة  العامة  اإلدارات  تأهيل  إعادة  ترافق 
مما  اإلدارية  الالمركزية  لتحقيق  املناسبة  التدابير  تطبيق 
وتشاركية،  شاملة،  الوطنية  اإلدارية  الهيكلية  يجعل 
إن  املساءلة.  وتضمن  اجلنسني  بني  تساوي  وشفافة، 
اخلدمة املدنية الفعالة وتسيير القطاع العام وفق معايير 
احلوكمة الرشيدة عامالن ال غنى عنهما في اإلدارة العامة، 
علما بأن اخلدمة املدنية متثل نقطة االتصال بني املواطن 
باحلكومة  املواطنني  ثقة  أن  بخاٍف  وليس  واحلكومة. 
تزداد عندما يقدم موظفو اخلدمة املدنية خدمات فعالة 
موظفو  يخضع  عندما  تزداد  كما  املناسب.  الوقت  في 
سلوكهم  يكون  وعندما  للمساءلة  املدنية  اخلدمة 
املهني منضبطا بضوابط األخالق، وعندما يتجاوبون مع 
احتياجات الناس. باملقابل، يحقق موظفو اخلدمة املدنية 
هذه التوقعات إذا كانت أقرب إلى االحتياجات احمللية على 
لهذا السبب، فإن وجود التدابير الالمركزية  أرض الواقع. 
املناسبة يساعد على خلق حلقة فعالة بني بناء شرعية 
اخلدمة  أعمدة  من  وإن  واخلدمات.  السلع  وتوفير  الدولة 
املدنية الفعالة إتاحة املعلومات املتعلقة باإلدارة العامة 
لسياسات الدولة وذلك وفق ضوابط متفق عليها انطالقا 
من أن إتاحة املعلومات حق من حقوق املواطنني وواحد من 

مقتضيات الشفافية.

هذا، ومن الطبيعي أن يُوَلى القدر األكبر من العناية 
يعني  ما  وهو  التأهيل،  إلعادة  السالم  بناء  مرحلة  خالل 
تلقائيا أنه من الطبيعي أن تكون اإلجنازات النوعية على 
العامة محدودة خالل هذه  اإلدارات  مستوى اإلصالح في 
املرحلة. إن إصالح اإلدارة العامة وفقا للطريقة التقليدية 
معقدة  عملية  النامية  للبلدان  عادة  توصف  والتي 
بناء  ملرحلة  بتركها  يُنصح  ولذلك  باخملاطر،  ومحفوفة 
الدولة. يترتب على ذلك أنه من الضروري أن يتوخى التدخل 
العامة متكينها لالستجابة لألمور األساسية  اإلدارة  في 

والتي تشمل اإلدارة، وتنفيذ القوانني واألنظمة والقرارات 
وتبني  هذا،  العامة.  اخلدمات  تقدمي  وكذلك  احلكومية، 
االندماج  تشجع  التي  السياسات  أن  السابقة  التجارب 
عناية  حتوز  والتعليم،  الصحية  كالرعاية  االجتماعي، 
أثر  من  لها  ملا  النزاع  بعد  ما  مراحل  خالل  للغاية  كبيرة 
إيجابي في االقتراب من منطقة األمان. بل إن العناية التي 
االقتصاد  التي حتوزها سياسات  العناية  أكبر من  حتوزها 
الكلي التقليدية. في الوقت عينه، يجب أن تشهد مرحلة 
بناء السالم قطع دابر الروابط غير السليمة بني السلطة 
السياسية واإلدارية ليتسنى للخدمة املدنية االحترافية، 

واجلديرة، واخلاضعة للمساءلة، والشفافة، أن تزدهر.

9- بَـَلـدٌ يتوخى حتقيق انتعاش عادل. 

هو   2030 سوريا  رؤية  أسس  من  التاسع  األساس 
التحتية  البنية  بناء  وإعادة  عادل  انتعاش  حتقيق  توخى 
املادية واملعنوية، وتوخي توليد املعرفة واالبتكار وتوظيفها 
وتوظيف  األجيال،  حلاجات  تلبية  املوارد  وحماية  إدارة  في 
في  يسهم  توظيفا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
املقصود  النمو.  دعائم  وتثبيت  السالم  بناء  ترسيخ 
املادية  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  جهود  تتوخى  أن 
عن  النظر  بغض  منها  االستفادة  وإتاحة  واالجتماعية2 
جهود  تدعم  وأن  السياسي،  واالنتماء  اجلغرافي  املكان 
احمللية  اجملتمعات  تأهيل  إعادة  اإلعمار  وإعادة  اإلنعاش 
شبكات  التأهيل  هذا  يشمل  أن  املرجو  ومن  املتضررة. 
النقل، واالتصاالت، والتعليم، والصحة، واإلسكان، ونظم 
الطاقة واملياه، وكذلك البنى التحتية االجتماعية واملادية 
األخرى، التي متكن من استعادة جميع اخلدمات املطلوبة 
استقرارهم  عملية  في  ومساعدتهم  النازحني  لعودة 
السالم  بناء  جهود  تعزيز  في  وتسهم  نهائيا  استقرارا 
ذلك،  بجانب  والوطني.  احمللي  املستويني  على  واملصاحلة 
لألرض  حلماية  معززا  منطا  التنمية  منط  يكون  أن  البد 
مضر  وغير  واحليوانية  النباتية  الوراثية  واملصادر  واملياه 
بالبيئة وال يحيل املشكالت على األجيال القادمة، ومالئم 
االقتصادية  الناحية  من  ومناسب  الفنية  الناحية  من 
التنمية  على جهود  لذلك،  باإلضافة  اجتماعيا.  ومقبول 
أن تتوخى انتقال النشاط االقتصادي السوري من التركيز 
التركيز  إلى  املتدنية  التكنولوجيا  ذات  القطاعات  على 
التركيز  ومن  تقدما،  أكثر  التكنولوجيا  القطاعات  على 
التركيز  إلى  األدنى  املضافة  القيمة  ذات  القطاعات  على 
على القطاعات ذات القيمة املضافة األعلى، ومن التركيز 
على  التركيز  إلى  األدنى  اإلنتاجية  ذات  القطاعات  على 
الوسائل  من  واحدة  األعلى.  اإلنتاجية  ذات  القطاعات 
التكنولوجيا  تطبيقات  حتفيز  ذلك  لتحقيق  األساسية 
وتوليد  العلمي  البحث  على  واالعتماد  العمالة  كثيفة 
تنمية  لتحقيق  بفاعلية  واستثمارها  ونشرها  املعرفة 

اقتصادية اجتماعية متسارعة.

2 سيرد تعريفها في الفصل السادس.
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ج- خامتة 

الرؤية  أسس  ألبرز  التحليلي  االستعراض  هذا  لعل 
املستقبلية )سوريا 2030( التي يجدر أن تعبر عنها بنود 
خصائص  من  بعدد  لنا  يشي  املرجو  االجتماعي  العقد 
هذه األسس. أوال، إن هذه األسس تتصل بأهم أبعاد حياة 
السلم  بناء  عملية  إجناز  ميكن  ال  التي  السوري  اجملتمع 
وإعادة البناء دون أن تشهد إصالحا نوعيا. ثانيا، إن طبيعة 
مصالح  حتقيق  الرؤية  مراد  بأن  تشي  املذكورة  األسس 
دون  فئة  حتقيق  على  االقتصار  وعدم  كلهم،  السوريني 
ليس  أخرى.  فئة على حساب  أو حتقيق مصلحة  غيرها، 
للفئات  أولوية  تعطي  األسس  هذه  إن  بل  فحسب،  هذا 
املهمشة واملتضررة. أخيرا وليس آخرا، تتسم هذه األسس 
مع  للتواؤم  قابلة  جتعلها  مرونة  ومرنة  واقعية  بأنها 

التحوالت املستقبلية احلتمية. 

****

الف�سل ال�ساد�س

 االأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء

ال�سالم وبناء الدولة:

�سوريا ما بعد النزاع

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل اخلام�س
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بناء  ومرحلة  ال�سالم  بناء  مرحلة 

الدولة 

توطئة 

يتناول هذا الفصل السياسات البديلة ملرحلتي بناء 
السالم وبناء الدولة السورية ما بعد النزاع ضمن محاور 
تنموية تسعة التي من الواجب تبنيها بدءا من اللحظة 
ألسس  تفصيال  هذه  البديلة  السياسات  وتُعد  الرحلة. 
في  الواردة  اجململة   2030 سوريا«  املستقبلية  الرؤية 
تشخيص جذور  وقد صممت في ضوء  اخلامس.  الفصل 
النزاع موضوع الفصل الثاني من هذه الوثيقة، وفي ضوء 
الثالث،  الفصل  موضوع  النزاع  آثار  رصد  عملية  خالصة 
في  الرابع.  الفصل  الراجح موضوع  السيناريو  وفي ضوء 
صدر الفصل املاثل، سيجري تناول عملية االنتقال من بناء 
مرحلتي  مهام  أبرز  توضيح  مع  الدولة   بناء  إلى  السالم 
استعراض  سيجري  ذلك  بعد  الدولة.  وبناء  السلم  بناء 

السياسات البديلة ضمن تسعة محاور. 

واإلغاثة  الطوارئ  مرحلة  سياسيات  هو  األول  احملور 
الالجئني  عودة  عملية  يعالج  والذي  اإلنساني  والعمل 

واملهجرين باإلضافة إلى سياسات االستجابة احمللية. 

التأهيل  وإعادة  الشرعية  بناء  سياسات  الثاني:  احملور 
املؤسسي. 

احملور الثالث: سياسات املصاحلة والتماسك االجتماعي. 

احملور الرابع: سياسات إعادة تأهيل البنية التحتية املادية 
واالجتماعية. 

احملور اخلامس: سياسات احلماية االجتماعية والتنمية. 

واإلصالح  الرشيدة  احلوكمة  سياسات  السادس:  احملور 
املؤسسي. 

احملور السابع: سياسات التنمية الشاملة.  

املوارد  وإدارة  التقاني  التطوير  سياسات  الثامن:  احملور 
الطبيعية والبيئية. 

احملور التاسع: سياسات االتصاالت واملعلومات. 

املذكور مع نسق  القطاعي  التقييم  ويتماشى  هذا، 
العاملية  املستدامة  التنمية  وأهداف  غايات  ومضمون 
التي قررها اجملتمع الدولي ملا بعد 2015، مع التنويه في 
احلالة السورية على العالقة بني السلم واألمن من جانب 
ومع  آخر  جانب  من  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية 
املؤسسات  وبناء  احلوكمة  مسألة  االعتبار  بعني  األخذ 
التي تتطلب رؤية وفهم جديد لسوريا ما بعد النزاع. وقد 
للحاجات  لتستجيب  األساسية  العمل  محاور  صممت 
األساسية وفق أولويات مرحلتي بناء السالم وبناء الدولة. 
أقسام تشمل  إلى ست  تناول كل محور  وينقسم  هذا، 
احملور،  ومنطق  السياسات،  لها  تستند  التي  الرؤية  بيان 
الزمني، والفاعلني، وآليات  والسياسات املقترحة، واإلطار 

التمكني، والتحديات. 

األساسية  العمل  محاور  به  ترد  الذي  الترتيب  إن 
الدولة،  السالم وبناء  بناء  أولويات مرحلتي  يعكس زمنياً 
دون أن يعني ذلك أن انتهاء العمل املتصل مبحور هو شرط 
للعمل  الزمنية  األطر  إن  الالحق.  احملور  في  العمل  لبدء 
في هذه احملاور تتقاطع في كثير من األحيان. فمثال، تبدو 
سياسات احملور األول، أي سياسات مرحلة الطوارئ واإلغاثة 
إال  السلمي،  االتفاق  إمتام  حال  أولوية  اإلنساني  والعمل 
أنه ونظرا للحجم الهائل للضرر الذي خلفه النزاع على 
الهائلة للنازحني والالجئني  املستوى االجتماعي واألعداد 
فقد تستمر هذه السياسات لفترة طويلة من الزمن قد 

تتجاوز السنوات. 

إلى  وترتيبها  احملاور  هذه  صياغة  استندت  وقد  هذا، 
بعالقاتها  يتصل  فيما  املنهجية  الضوابط  من  جملة 
ببعضها. أوال، مما ال شك فيه أن بعض هذه احملاور لصيقة 
مبرحلة بناء السالم على الرغم من أنه لن ينتهي العمل 
هذا  ليس  الدولة.  بناء  مرحلة  في  بالضرورة  بها  املتصل 
فحسب، بل إن مخرجاتها متثل مدخالت للتأسيس لهذه 
في  أولوية  ذات  األولى  األربعة  احملاور  تعد  فمثال،  املرحلة. 
للحاجات  االستجابة  من  بد  ال  إذ  السلم  بناء  مرحلة 
لتأسيس  عينه  الوقت  في  والسعي  الطارئة  اجملتمعية 
القادرة  السياسية  املؤسسات  وتأهيل  الشرعية  لبناء 
هذه  انتهاء  مع  اجلديد  االجتماعي  العقد  صياغة  على 
املرحلة وبداية مرحلة بناء الدولة. إن جهود بناء املصاحلة 
والتماسك االجتماعي تبدأ من اليوم األول ولكنها تستمر 
من  اخلارجة  البلدان  من  كثير  كحال  تطول  وقد  لسنني، 
نزاعات. وهنا البد من اإلشارة أنه على السياسات املتبعة 
في احملاور أن تكون حساسة للنزاع وتتبنى أمناط سياسات 
تعزز املصاحلة اجملتمعية مبا في ذلك سياسات إعادة تأهيل 
اخلمسة  احملاور  أما  واالجتماعية.  املادية  التحتية  البنية 
في املرحلة األولى دون أن يعني  األخيرة فتبدو أقل إحلاحاً 
إن  ثانيا،  األول.  اليوم  من  يبدأ  ال  فيها  العمل  أن  ذلك 
السياسات التي جرت صياغتها في كل هذه احملاور تستند 
خبراء  صاغها  التي  القطاعية  السياسات  تشابك  إلى 
السنوات  في  سوريا  ملستقبل  الوطنية  األجندة  برنامج 
املاضية. فقد اعتمد البرنامج مقاربة قائمة على النظم 
تكفل إعادة ربط القطاعات ببعضها بعد أن فكك النزاع 
حالة  في  تلقائياً  توجد  التي  الترابطات  هذه  من  الكثير 

الدولة املستقرة. 

التي  اليقني  انعدام  أن حالة  إلى  اإلشارة  جتدر  أخيراً، 
فرضها النزاع اليوم استدعت تصميم احملاور وسياساتها 
تبعا إلطارين أساسيني. أما األول فهو سيناريوهات انتهاء 
السيناريو  فرضية  على  بناء  احملاور  بنيت  فقد  النزاع. 
على  لتعمل  إيجابيا  احملاور  هذه  تتفاعل  بحيث  الراجح، 
الدولية  األجندة  فهو  الثاني  وأما  جناحه.  فرص  زيادة 
املتمثلة بأهداف التنمية املستدامة لعام 2030.  فعلى 
النزاع  بعد  األهداف  هذه  حتقيق  استحالة  من  الرغم 
أنه  إال  األخيرة،  السنوات  في  سوريا  عرفته  الذي  املرير 
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ميكن االسترشاد بها لتصمم على أساسها السياسات 
أولويات السلم واألمن  الوطنية بعد األخذ بعني االعتبار 
كشرط مسبق لتحقيق هذه األهداف. باإلضافة إلى ذلك، 
فإن الدعم الدولي الذي قد حتتاجه سوريا سيصمم بناء 

على هذه األجندة. 

ستخضع  البرنامج  يقترحها  التي  العمل  محاور  إن 
لعمليات نقاش طويلة مع شبكة واسعة من السوريني 
من مختلف املشارب لتتبلور أكثر فأكثر هذه السياسات 
بناء على عملية تشاركية واسعة النطاق. هذا، وتتضمن 
الوطنية  األجندة  سياسات  لصياغة  الالحقة  املراحل 
في  يفيد  والتقومي  للرصد  وطني  نظام  بناء  إلى  الوصول 
القطاعات  عبر  الهيكلي  والعنف  النزاع  قضايا  متابعة 
املؤشرات  ومن  التمكينية  العوامل  من  نسق  بناء  وإلى 
والتعرف  والنزاع  العنف  منابع  السلم وسد  بناء  لقياس 
وحدها  السياسات  صياغة  إن  إذ  التحقق  مدى  على 

ليست كافية ما لم تتضمن :

مؤشرات ضمان النهوض بالتنمية اإلنسانية ونوعية   
احلياة بجوانبها املادية واملعنوية.

وللفرص  للخدمات  املتساوي  النفاذ  مؤشرات   
العادلة  احلوكمة  مؤشرات  ظل  في  االقتصادية 
واخلاضعة للمساءلة واملستجيبة ملطالب  الشرائح 
واملقصاة  احملرومة  وبالذات  اخملتلفة  االجتماعية 

اجتماعيا.

الفئات  جميع  بني  املساواة  عدم  خفض  مؤشرات   
االجتماعية واملناطق اجلغرافية وبني اجلنسني، ومدى 
اعتماد املشاركة اجملتمعية  في التخطيط لتوظيف 

املوارد العامة وحتديد أوجه االنتفاع بالفوائد.

تأثير  وتبيان مدى  مؤشرات حول املسائلة اجملتمعية   
واحلركات  املدني  اجملتمع  في  ومتثيالتهم  املواطنني 
املؤسسات  في  القرار  عملية صنع  في  االجتماعية 
التمثيل  اختيار  فيها  مبا  احلكومية  وغير  احلكومية 
كذلك   . الدميوقراطية  تطبيقات  وأمناط  السياسي 
السلطات  )بني  الرأسية  املساءلة  مؤشرات 
التشريعية والسلطة التنفيذية( واملساءلة األفقية 

)داخل مؤسسات السلطة التنفيذية(.

إلى  النفاذ  في  العام  احلق  ضمان  حول  مؤشرات   
املعلومات والنفاذ إلى اإلعالم املستقل  والتعبير عن 

الرأي في حوارات الفضاء العام.

مؤشرات حول مستويات الثقة بني املواطن والدولة   
فيما يتعلق بتنفيذ شروط العقد االجتماعي بأبعاده 

السياسية واالقتصادية – االجتماعية والثقافية.

املصاحلة  جهود  في  الدولة  فعالية  حول  مؤشرات   
في   وانخراطهم  املهجرين  إدماج  وإعادة  الوطنية 

احلياة العامة.

األمن  مؤسسات  ومهنية  قدرة  حول  مؤشرات   
والقضاء.

مؤشرات احلد من الفساد املالي واإلداري.  

االقتصادية  احلقوق  حتقق  مدى  حول  مؤشرات   
واحلريات  واجلماعية  الفردية  واحلقوق  واالجتماعية 

العامة واملدنية.

من بناء السالم إلى بناء دولة املؤسسات 

من أجل توطيد عملية بناء السلم واالنتقال اآلمن إلى 
مرحلة ما بعد النزاع هناك حاجة لتطوير آليات تثبت حق 
العملية  إدارة  في  اجملتمعية  واملشاركة  الوطنية  امللكية 
اجتماعي.  اقتصادي  لنظام  والتأسيس  السياسية 
هي  األساسية  االجتماعي  االقتصادي  النظام  هذا  غاية 
خالل  من  وذلك  اإلقصاء   ضد  اجملتمعي  النسيج  حتصني 
أمني  وإصالح  رشيدة  حلوكمة  األساس  حجر   وضع 
شامل ميثالن رافعة لإلصالح السياسي وبناء املؤسسات 
كله  ذلك  ويتطلب  القانون.  دولة  إطار  في  الدميوقراطية 
ما  الدولة  لدور  واضح  حتديد  إيراد  الوطنية  األجندة  من 
بعد النزاع باعتبارها دولة رعاية اجتماعية، ولدور القطاع 
اخلاص ومسؤوليته االجتماعية والوطنية وللدور الفاعل 
اجملتمع  تنظيمات  في  املتمثل  الثالث  للقطاع  واملؤثر 
في  الفاعلني  والنشطاء  االجتماعية  واحلركات  املدني 
األجندة  تتبناه  الذي  الشامل  املنظور  لهذا  وفقا  إطارها. 
حتوالت هيكلية  إجراء  الى  يتطلع  االنتقال  فإن  الوطنية، 
السلم  حالة  استدامة  يضمن  منتظم  تغيير  وتأسيس 
واملضي نحوالتنمية، ويجنب البالد احتماالت العودة إلى 
في حتمل  الدولة  إخفاق  حالة  إلى  الوصول  إلى  أو  النزاع 
مسؤوليات االنتقال. وفي إطار هذا املنظور كذلك تتعامل 
بدائل  وطرح  التحليل  عمليات  مع  الوطنية  األجندة 
السياسات وطرح متطلبات ومهام مرحلتني أساسيتني 
التحول  ومرحلة  السلم(،  )بناء  االنتقال  مرحلة  هما: 
وتنطلق األجندة من اإلميان بأن ثمة عالقة  الدولة(.  )بناء 
األولى  املرحلة  مخرجات  أن  ذلك  املرحلتني.  بني  عضوية 
تغذية  هنالك  وأن  الثانية  للمرحلة  مدخالت  مبثابة  هي 
راجعة وعمليات تأثير وتأثر فيما بينها. بناء على ذلك، ال 
ميكن القفز واحلديث عن متطلبات بناء الدولة بعد النزاع 
وإغفال متطلبات مرحلة االنتقال أي مرحلة بناء وتوطيد 
يضمن  ال  الدولة  بناء  باجتاه  مباشرة  فالقفز  السلم. 
بالضرورة بناء السلم في حني أن العكس هو الصحيح، أي 
مبعنى أن توطيد مرحلة االنتقال )بناء السلم( والتأسيس 
لالحتكام للقانون جدير بتوفير األسس الالزمة على األرض 
وإحداث النقلة اآلمنة إلى مرحلة التحول اجملتمعي )بناء 
الدولة(. ودون شك، إن لكل مرحلة متطلباتها ومستويات 
ملعاجلتها، ولها كذلك عدساتها التي يجري النظر للواقع 
وغير  متشابكة  عينه  الوقت  في  لكنها  خاللها،  من 
منفصلة زمنيا. معنى ذلك أنه ال يجب االنتظار إلى حني 
االنتهاء من املرحلة األولى للبدء باملرحلة الثانية. كذلك 
وأولوياتها  مرحلة  كل  ألهمية  يعطى  الذي  الوزن  فإن 
يعتمد عادة على حتليل حالة البلد إذ يحدد من خالل تبيان 
حجم وأهمية التركيز على املرحلة قصيرة األمد املعنية 

ببناء السلم واالنتقال مقابل حجم وأهمية التركيز على 
الدولة  )بناء  األمد  وبعيدة  متوسطة  املرحلتني  أهمية 

والتحول اجملتمعي(.

1- مهام مرحلة بناء السلم

السياسات  منظومة  تبني  املرحلة  بهذه  املقصود 
والتدخالت املصممة أساساً لتوفير االنتقال اآلمن ملرحلة 
ما بعد النزاع ومنع احتماالت االنتكاس من جديد والوقوع 
فإن غاية  أدق،  بتعبير  والتناحر.  العنف  دوامة  مجددا في 
ومعاجلة  النزاع  جلذور  التصدي  املرحلة  هذه  نشاطات 
تداعياته اإلنسانية والتنموية والتأسيس لواقع مجتمعي 
كما  سلمية.  بصورة  النزاعات  وحل  احلوار  يضمن  جديد 
املؤسسات  عمل  تأهيل  إعادة  إلى  املرحلة  هذه  تسعى 
واجلماعات احمللية واألفراد لضمان أن يتمتع اجملتمع باألمن 
بحالة  مروره  بعد  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي 
أن  من  الرغم  وعلى  االستقرار.  وعدم  اخلوف   من  طويلة 
على  تعمل  أنها  إال  بطبعها  املدى  قصيرة  املرحلة  هذه 
التحول  إلى  بدورها  تقود  كي  االنتقال  عملية  توطيد 
املتوسط  البعدين  على  الدولة  ببناء  املرتبط  اجملتمعي 
من  السلم  بناء  مرحلة  أهمية  وتختلف  هذا  والطويل. 
سياق آلخر ومن حالة ألخرى بالنسبة للبلدان التي مرت 
بصراعات، ففي البلدان التي يكون النزاع فيها قد خّلف 
آثارا إنسانية فادحة، كما هو احلال مع سوريا، فإن أولوية 
بالقصيرة  ليست  لفترة  تستمر  السلم  بناء  مرحلة 
وما  والتوطني  االدماج  وإعادة  اإلنساني  للعمل  متوجهة 
وتلبية  احلياة  مستوى  لتحسني  نشاطات  من  ذلك  يتبع 
إضافة  املتضررين،   من  للماليني  اإلنسانية  احلاجات 
توفير  مبستوى  والنهوض  التحتية  البنى  بناء  إعادة  إلى 
اخلدمات العامة واالجابة عن اجلهة التي عليها توفير تلك 
وكيفية  عليها  احلصول  تستحق  التي  واجلهات  اخلدمات 
الوضع  بحالة  يتصل  وفيما  قنوات.  أي  وعبر  توفيرها 
املواطنني  حياة  متس  األولوية  هذه  أن  واضح  سوريا،  في 
األولويات،  في سلم  ثابتة  مكانتها  وأن  مباشرا  مساسا 
لكنها ال ميكن أن تتجاوز أولوية العمل اإلنساني واإلمنائي 
عملية  وتتحقق  هذا،  النزاع.  النتهاء  األولى  املراحل  في 
بناء السلم في سوريا ما بعد النزاع من خالل إجناز مهام 
مرحلة  فهي  األولى  املرحلة  أما  أساسيتني.  مرحلتني 
الطوارئ والعمل اإلنساني. وتتضمن العمل اإلغاثي وإعادة 
التوطني واالدماج ونزع السالح والتسريح واإلصالح األمني 
لتوليد  السريعة  احللول  وتوفير  االجتماعية  واملصاحلة 
الدخل واحلماية االجتماعية للمتضررين وإعادة املهجرين 
للمدارس  االستيعابية  القدرة  وتوسيع  أماكنهم،  إلى 
وتوفير الرعاية الصحية األولية واملرافق واخلدمات العامة 
باحلد األدنى. إلخ. وأما املرحلة الثانية فهي مرحلة إعادة 
التأهيل وإعادة البناء للبنى التحتية املادية واالجتماعية 
والعمل على إصدار التشريعات لكتابة الدستور وأحكام 
واجملالس  واإلعالم  االنتخابات  وقوانني  القضاء  استقالل 
التي  والتقييم  واملساءلة  الرصد  وأنظمة  الدستورية 
على  القائمة  التنمية  قواعد  وإرساء  الشفافية  تضمن 

التحرر  وعلى  اإلنسان  حقوق  وعلى  الرشيدة  احلوكمة 
واألخذ  العوز  والتغلب على  النزاع  الناجم عن  اخلوف  من 
اإلنساني  األمن  يساوي  الذي  اإليجابي  األمن  مبفهوم 
بشموليته. ويتحقق بناء السلم مبرحلتيه بصورة فعالة 
األساس  بالدرجة  النزاع  بعد  ما  مرحلة  اعتمدت  ما  إذا 
املدني واحلركات  على حشد اجلهود وتشارك قوى اجملتمع 
لنشاطاتها  منطلقا  احمللية  القيم  واتخاذ  االجتماعية 
النزاع وتوفير بدائل حله  ومن خالل فهم دقيق لدينامية 
كما  وإبداعية.  ابتكارية  بطرق  ظواهره  على  والتغلب 
يتحقق بناء السلم إذا ما متكن صانعو القرار من ضمان 
لعملية  الفاعلة  األطراف  بني  مشتركة  رؤية  صياغة 
االنتقال والتغيير، ووضع نسق واضح لألولويات االنتقالية، 
وبني  املدى  قصيرة  السياسات  بني  الواعي  والربط 
القرارات  ألخذ  جتنباً  املدى  وبعيدة  متوسطة  السياسات 
السياسية غير منسجمة زمنيا، وأخيرا ضمان املشاركة 

اجملتمعية الواسعة في عملية صنع القرار.

2- مهام مرحلة بناء الدولة

تؤمن األجندة الوطنية بأن مهام بناء الدولة تأتي في 
اجتماعي  من خاللها عقد  يصاغ  إطار عملية سياسية 

جديد في أعقاب انتهاء النزاع. 

بل  فحسب،  تقنية  عملية  ليست  فهي  وبهذا، 
واجملتمع  الدولة  رؤية جماعية ملستقبل  بلورة  على  تقوم 
تؤسس  بحيث  البعيد  املدى  على  الوطني  واالقتصاد 
إيجاد  املواطنني في  التحول وتستجيب لطموح  لعملية 
عالقة جديدة مع الدولة قائمة على احترام حقوق املواطنة 
وحتقيق األداء املؤسسي الفاعل في توفير اخلدمات العامة 
اجلهات  بني  املتوازنة  التنمية  مبهام  والقيام  للجميع، 
يتيح  مبا  للموارد  األمثل  واالستخدام  االجتماعي  والعدل 

حتقيق اجملتمع التضامني والتنمية للجميع.

على  النزاع  انتهاء  بعد  الدولة  بناء  عملية  تعتمد 
التسوية  فهو  األول  العامل  أما  متفاعلة.  عوامل  ثالثة 
السياسية وحتقيق التوافق واإلجماع الوطني بني الفرقاء 
املصالح  على  الوطنية  املصلحة  تغليب  على  القائم 
االنتقال  عملية  توطيد  أجل  من  الفئوية  أو  احلزبية 
التعددي.  الدميوقراطي  للمجتمع  التحول  باجتاه  والسير 
وإطار  املستقبلية  الرؤية  حتديد  فهو  الثاني  العامل  أما 
الوطني  االقتصاد  بناء  إلعادة  املستقبل  نحو  التحرك 
والرفع من مستوى أدائه التنافسي وفرز أولويات وظائف 
الثالث  العامل  أما  والشفافية.  املساءلة  وأمناط  الدولة 
فهو ضمان اجلاهزية واالستجابة لبنود العقد االجتماعي 
قائم  مجتمع  بناء  في  التوقعات  مستوى  إلى  واالرتقاء 
االجتماعي  والعدل  اإلقصاء  وعدم  االستيعاب  على 
ويتطلب  ضغط.  قوى  تباشرها  التي  واملسائلة  للجميع 
املستقبل  لبدائل  االستشرافية  القدرة  توفير  ذلك 
واالستثمار  والتطوير  املؤسسي  للبناء  وصياغة مشاهد 
اللذين  السياسي  املال  ورأس  االجتماعي  املال  رأس  في 
يوفرهما مناخ انتهاء حالة النزاع وبناء مجتمع قائم على 
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الثقة، بعد تزعزع تلك الثقة إبان سنوات النزاع، والنهوض 
لإلنتاج  أفضل  عالقات  وإرساء  التشبيك  على  بالقدرة 
والتنافسية والتقدم املستدام. ومن أجل ترجمة ذلك إلى 
تعبئة  القدرة على  وجود  البد من  وبرامج عملية  خطط 
املوارد وخلقها وتوظيفها للقطاعات االنتاجية واخلدمية 
الفقراء  منها  ينتفع  قد  التي  للقطاعات  وباألخص 
من  املتضررة  واملناطق  الضعيفة  االجتماعية  والشرائح 
أخرى  بدائل  صياغة  ميكن  كما  غيرها.  من  أكثر  النزاع 
لتمويل التنمية وتوسيع دوائر االستثمار عن طريق حتفيز 
به  النهوض  وتوفير سبل  التضامني  االقتصاد  تطبيقات 
إلى جنب مع  واالعتراف مبعامالته كقطاع أساسي جنباً 
القطاع اخلاص والقطاع العام. وإذا ما احتوت عملية بناء 
السلم على مرحلتني هما الطوارئ وإعادة التأهيل وإعادة 

البناء.

هذا، وتتضمن عملية بناء الدولة هي األخرى مرحلتني. 
أما املرحلة األولى فهي مرحلة إعادة التشكل )التفكير 
وأما  واجملتمع(.  واالقتصاد  الدولة  ببدائل  االستراتيجي 
التطوير واالجناز )التخطيط  الثانية فهي مرحلة  املرحلة 
االستراتيجي وترجمة الرؤى التي وفرتها مرحلة التفكير 
عملية  وسياسات  وأهداف  غايات  إلى  االستراتيجي 

وبرامج وقوانني وتشريعات(. 

أي سياسة كلية  أن  إلى  اخللوص  من كل هذا ميكن 
سوريا  ملستقبل  الوطنية  األجندة  إطار  في  قطاعية  أو 
عليها أن تأخذ في عني احلسبان تدرج مراحل بناء السلم 

وبناء الدولة مع إعطاء أوزان مالئمة لكل مرحلة.

التي  القناعة  من  الوطنية  األجندة  وتنطلق  هذا، 
مفادها أن سياسات ما بعد النزاع يجب أن تأخذ باالعتبار 
أن هنالك جملة محركات للسلم واألمن تؤثر عند األخذ 
التعثر  من  وإعفائها  التنمية  عملية  استدامة  في  بها 
اآلتية  السطور  في  النزاع.  حلبة  إلى  جديد  من  والعودة 

أبرز هذه احملركات: 

الطوارئ  حالة  في  العالقة  األوضاع  تسوية  أولوية   
التأهيل  وإعادة  اإلدماج  وإعادة  االنساني  والعمل 
قواعد حوكمة قائمة  املؤسسي والتأكد من إرساء 
على حكم القانون ودولة املؤسسات مسؤولة أمام 

املواطن، وشفافة، وتضمينية . 

كافة  متناول  في  عامة  خدمات  تقدمي  على  القدرة   
الشرائح االجتماعية.

القدرة على اإلسهام في تسهيل املصاحلة الوطنية   
واملساهمة في توفير سبلها وحوافزها.

عريضة  قاعدة  ذي  اقتصادي  منو  على حتقيق  القدرة   
مع إعادة التوزيع.

القدرة على إدارة وحل النزاعات وإدارة التوقعات.  

تضمن  التي  العام  الفضاء  في  احلوار  قنوات  توفر   
حرية التعبير والتظاهر السلمي واالحتجاج.

نحو  على  للموارد  االقتصادية  باإلدارة  وتتحكم   

وعلى  الكلية  التوازنات  على  احلفاظ  من  ينطلق 
التشارك والتكافؤ بني اجلهات. 

باختصار إن محركات السلم واألمن تتمثل في مدى 
السلم  بناء  اجملتمع على جتاوز مرحلة  وقوى  الدولة  قدرة 

إلى مرحلة بناء الدولة. 

االستيعاب  حالة  تأمني  هي  احملركات  أهم  من  ولعل 
االجتماعي واالقتصادي واحلد من اإلقصاء باعتباره مظهراً 
بناء  الذي يؤثر في  الهيكلي  العنف  من مظاهر  أساسياً 
السلم وحتقيق التنمية. ويتمثل اإلقصاء في أحد أبعاده 
)احملافظات(،  املناطق  بني  األفقية  بالالمساواة  األساسية 
أي حالة التفاوت التنموي الكبيرة بني احملافظات الشرقية 
وأعاقت  الوطنية  املؤشرات  في  أثرت  والتي  والداخلية، 
جهود التنمية في سوريا ما قبل النزاع، إذ ميكن عد هذه 
احلالة محركا ذا داللة عالية لدميومة النزاع إذا ما جتوهلت 
النزاع.  بعد  ملا  البديلة  السياسات  وتطبيق  عند صياغة 
األجندة  تفهمه  ال  النزاع(  )انتهاء  سؤال  أن  يعني  وهذا 
الوطنية باملعنى السلبي حلل النزاع وتفادي العنف، ولكن 
والشروط  األوضاع  خلق  في  املتمثل  اإليجابي  باملعنى 
الرفاه  ومن  التي توفر للناس قدرا عاليا من األمن،  املادية 
في  واملشاركة  السياسية،  الفعالية  ومن  االقتصادي، 
واالجتماعي،  النفسي  االطمئنان  ومن  العام  الشأن 
والشعور بالرضا. كذلك ال تنظر األجندة الوطنية لعملية 
صنع السالم في مرحلة ما بعد النزاع باعتبارها اتفاقات 
بني النخب واألطراف املتنازعة بالرغم من أهمية ذلك، بل 
إنها تنطلق من اإلميان بأن مثل تلك االتفاقات ال ميكن أن 
واستجالء  النزاع  بدون فهم حقيقي جلذور  تؤدي غرضها 
نتيجة  تضرروا  ملن  االجتماعية  ــــ  االقتصادية  الظروف 
واملناطق  والشرائح  الفئات  اجتاهات  وتدارس  اندالعه 
اخملتلفة للبدائل املطروحة ضمن سياق صياغة سياسات 
من  وهم  الشأن  ذوي  باعتبارهم  النزاع  بعد  ما  مرحلة 
يجب أن يتحملوا عملية بناء السلم وصياغة سياساته 
للجميع.  وطنية  ملكية  باعتباره  توطيده  على  والعمل 
معنى ذلك أن عملية االنتقال في مرحلة ما بعد النزاع ال 
تقتصر على القوة السياسية )صنع السلم( بل تشمل 
للحصول على  االتضميني   االجتماعي  التمكني  كذلك 

عملية )بناء السلم( القائم على امللكية الوطنية. 

املحور االأول

�سيا�سات مرحلة الطوارئ 

واالإغاثة والعمل االإن�ساين

توطئة

النزاع  انتهاء  عشية  أنه  احملور  هذا  بناء  يفترض 
وشرعية  ومرونة  سرعة  أكثر  احمللية  اجملتمعات  ستكون 
أقدر  مما يجعلها  املشكلة حديثاً،  املركزية  احلكومة  من   ً
هذا  سيترافق  امللحة.  احمللية  للحاجات  االستجابة  على 
مع عودة أعداد كبيرة من الالجئني والنازحني والذين تقع 
احمللية  اجملتمعات  على  أساسية  بصورة  عودتهم  أعباء 
وأطر احلكم فيها،  فمن يعاني منهم من ظروف سيئة في 
بالد اللجوء لن ينتظر اكتمال االستعدادات التي حتتاجها 

احلكومة املركزية الستقبالهم. 

العودة  هما  قسمني  من  احملور  بني  املنطلق  هذا  من 
الطوعية و إعادة االندماج، وسياسات االستجابة احمللية، 
لتلبي  فيهما  املقترحة  السياسات  تتكامل  بحيث 
خالل  إليها  العائدين  كما  احمللية  اجملتمعات  احتياجات 
بد  ال  التي  االنساني  والعمل  واإلغاثة  الطوارئ  مرحلة 
إنهاء  االتفاق على  إليها بعيد  سيتكشف حجم احلاجة 
في  غيرها  من  تضرراً  أكثر  مناطق  في  سيما  ال  النزاع 

سوريا. 

العودة  سياسات  بني  كبير  تداخل  وجود  على  بناء 
الطوعية من جهة وسياسات االستجابة احمللية من جهة 
العودة  بقسم  املتعلقة  السياسات  صممت  فقد  اخرى 
باملقابل  بالعودة.  اللصيقة  املوضوعات  تشمل  بحيث 
تشمل  بحيث  احمللية  االستجابة  سياسات  صممت 

املواطنني احملليني والعائدين في آن.

العودة  �سيا�سات  االأول:  الق�سم 

الطوعية واإعادة االندماج

أ- الرؤية

لكل من نزح وجلأ وهاجر من سوريا جراء النزاع )مبا في 
ذلك غير املسجلني منهم(، احلق في العودة اآلمنة والكرمية 
خرجوا  التي  ديارهم  إلى  معقولة  أجال  في  والطوعية 
منها )أو إلى مكان آخر يختارونه مع االحتفاظ بحقهم 
بالعودة الحقا( وذلك ضمن إطار احلل السياسي التوافقي 
الشامل. ويتعني أن تكون هذه العودة مستدامة وطوعية 
لتشمل  تتسع  بل  املكاني  االنتقال  عند  تقف  فال  وآمنة 
اجتماعي  عقد  صياغة  في  واملشاركة  االندماج  إعادة 
وتأمني  ترميم حياتهم  إعادة  العائدين من  ومتكني  جديد، 

سبل العيش واحلماية لهم، وتعزيز املصاحلة، وإشراكهم 
التي  الدولة  وبناء  اجلديد  االجتماعي  العقد  صياغة  في 

ستحتاج إلى كامل رأس املال االجتماعي السوري..

ب- منطق احملور

يتوقع  سابقة،  صراعات  من  مستقاة  لدروس  وفقا 
بعد انتهاء النزاع عودة أعداد كبيرة من النازحني والالجئني 
باملئة  إلى نسبة ثالثني  واملهاجرين تصل عادة  واملهجرين 
 . النزاع.  إثر  إقامتهم  أماكن  تركوا  من  عدد  مجمل  من 
كبيرة  أعدادا  تكافئ  النسبة  هذه  فإن  حالة سوريا  وفي 
من العائدين قد تصل إلى أربعة أو خمسة ماليني إنسان 
بني نازح والجئ ومهجر ومهاجر. ومن املتوقع حلركة النزوح 
يتمكن  لم  إن  تكون معقدة وشائكة  أن  املعاكسة هذه 
والتخطيط  الكرمية  العودة  حقوق  ضمان  من  املعنيون 
لها، وحساب تبعاتها، سواء كانت عودة طوعية على إثر 
استحالة  جراء  قسرية  عودة  حتى  أو  سياسية  عملية 
مخيمات  )اكتظاظ  اللجوء  مناطق  في  املعيشة  ظروف 
اللجوء، سياسات احلد من الهجرة، غالء املعيشة، إساءات 

وانتهاكات إنسانية ... وغير ذلك(. 

النازحني  أوضاع  الذي ينظم  القانوني  يختلف اإلطار 
األراضي  داخل  النازحون  فهناك  السوريني:  والالجئني 
السورية وهؤالء يجب أن تضمن الدولة السورية حقهم 
في اختيار عودتهم إلى بيوتهم التي خرجوا منها وضمان 
سالمتها وحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم لدى االنتقال 
مكفوال  يكون  أن  يجب  احلق  هذا  استقرارهم،  وبعد 
أما  متييز.  دون  السورية  األراضي  داخل  للنازحني  ومحميا 
فيما يختص بالالجئني إلى دول خارج سورية، فينقسمون 
ملا  وفقا  اللجوء،  بلدان  في  القانوني  وضعهم  حيث  من 

يأتي:

جنيف  اتفاقية  على  املوقعة  الدول  في  املقيمون    
بها  اخلاص  والبروتوكول  بالالجئني  اخلاصة   1951
عام 1967، وهي معظم الدول االوروبية املستقبلة 
عليها  يحصل  التي  احلقوق  تختلف  وهنا  لالجئني: 
لطالبي  املستحقة  تلك  عن  اللجوء  صفة  نال  من 
قانونية  ألسباب  إقامات  على  حصل  من  أو  اللجوء 

أخرى. 

املقيمون في الدول غير املوقعة على اتفاقية جنيف   
1951 اخلاصة بالالجئني و البروتوكول اخلاص بها عام 
1967 أو التي حتفظت على بعض موادها مبا يتعلق 
بالعامل اجلغرافي او العامل الزمني، وهي دول اجلوار 
السوري، فلبنان واالردن والعراق هي دول غير موقعة 
على االتفاقية والبروتوكول، وتركيا هي دولة موقعة 
املتعلقة  املواد  على  حتفظها  مع  االتفاقية  على 
السوريني  الالجئني  يجعل  وهذا  اجلغرافي،  بالعامل 
في هذه الدول غير خاضعني لبنود االتفاقية، لذلك 
ال وجود لقوة قانونية إلدارة هذا امللف باالستناد إلى 
بنود االتفاقية والبروتوكول اخلاص بها و إمنا تستند 
اإلعالن  في  توجد  أخرى  قانونية  أسس  إلى  احلماية 
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العهد الدولي  املادة 14(،    ( العاملي حلقوق اإلنسان 
الدولي  العهد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 
إعالن   ،  )28 )املادة  اإلنسان  حلقوق  العربي  امليثاق 
القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم(، االتفاقية 
األوروبية حلقوق اإلنسان ) في حالة تركيا(1، اتفاقية 
أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة 
)املادة  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة 
3(، اتفاقية حقوق الطفل )املادة 22(، إعالن اللجوء 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر  االقليمي 
في 1967، القانون الدولي االنساني و العرف الدولي 

وغيرها. 

بحماية  املتعلقة  األساسية،  احلقوق  معظم  إن 
جوهرية  حقوق  هي   ،1951 اتفاقية  بحسب  الالجئني 
كرست في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغيره من وثائق 
وتشمل طيفا  أعاله(  )ذكرت  الصلة  ذات  الدولي  القانون 
والثقافية  واالجتماعية  السياسية  احلقوق  من  واسعا 
بني  القانوني  اإللزام  درجات  تباين  ورغم  واالقتصادية. 
املوقعة،  غير  وتلك  الالجئني  اتفاقية  على  املوقعة  الدول 
إال أن حماية هذه احلقوق تبقى بكل األحوال واجب أخالقي 
لهؤالء  القانونية  األوضاع  فإن  األحوال  بكل  دولي.  وعرف 
وما  العودة  قرار  في  أساسيا  مدماكاً  تشكل  السوريني 
يترتب عليه من التزامات  على الدول املضيفة قبل العودة 
وأثنائها وبعدها. ولذلك ال بد من أن تؤخذ في عني االعتبار 

عند صياغة السياسات والبرامج املتعلقة بالعودة. 

احلق  يظهر  أعاله،  املذكورة  القانونية  املرجعيات  في 
في الكرامة اإلنسانية مصونا إال أنه أقل وضوحاً من األمن 
والسالمة. وهو يعني عمليا احلق في املعاملة اإلنسانية 
وفي عدم التعرض للقسوة، واحلق في حرية التحرك وفي 
احترام احلقوق الكاملة مبا فيها احترام حق األسرة وعدم 

تفريق أعضائها عن بعضهم البعض.

النظر  ومنفذيها  السياسات  واضعي  على  ويتعني 
أوالً في التحديات التي ستواجه عودة محتملة للسوريني 
املضيفة،  الدولة  مبغادرة  املتعلقة  التحديات  ذلك  في  مبا 
سوريا  داخل  وباالستقرار  العودة،  رحلة  طريق  وبخوض 
سواء في محل اإلقامة األصلي أو في محل إقامة جديد. 
وبهدف التحضير إلعادة إدماج العائدين في مجتمعاتهم 
في  الراهن  الوضع  مع  التعايش  آليات  في  النظر  يجب 
املبادرات  أو  املبكر  االنعاش  مبادرات  أهم  تأطير  محاولة 
التنموية التي تروم حتسني معيشة السوريني في مناطق 
املعونات  استدامة  في  تسهم  والتي  واللجوء،  النزوح 
اإلنسانية املقدمة للسوريني وقد تشكل حامالً للنشاط 
التنموي على املستويني احمللي والوطني. وال تكتمل صورة 
البناء  إعادة  بسياسات  ارتباطاتها  بدراسة  إال  العودة 
إلى  املبادرات  هذه  حتويل  في  النظر  بهدف  األمد  طويلة 

خطط تنمية محلية داخل سوريا بعد العودة.

1  يالحظ أن تركيا علقت العمل بها في حالة الطوارئ بعد االنقالب 
العسكري. 

كما يتعني على واضعي السياسات أيضا النظر في 
ومتباينة  متعددة  فهي  العودة  قرار  في  املؤثرة  العوامل 
أساسية  قد متسي  أن عوامل بسيطة  إذ  في طبيعتها، 
اللجوء  رحلة  أرهقتهم  الذين  الالجئني  لبعض  بالنسبة 
وال يستطيعون حتمل مشقات إضافية في رحلة العودة. 
تتوزع هذه العوامل بني محفزة على العودة وأخرى منفرة 
العودة  أو  اإللزامية  العودة  إلى  تدفع  قد  اللجوء  دول  في 
هذه  كل  حصر  يصعب  األحيان.  بعض  في  القسرية 
أنه  نعتقد  منها  بعض  على  سنضيء  لكننا  العوامل، 

حاسم بالنسبة لكثيرين:

أعداد  مع  عكسا  يتناسب  الذي  النزاع:  أمد  طول   
أكبر  أعداداً  أن  يعني  النزاع  أمد  فطول  العائدين، 
تعد  ولم  اجلديدة  مجتمعاتها  في  اندمجت  منهم 
متحمسة للعودة في الغالب األعم. كما يعني دمارا 
أكبر في البشر واحلجر في سوريا يجعل معه عوامل 
تعقيدات  يعني  كما  بكثير،  أقل  الداخل  في  اجلذب 
تترافق مع انتهاء النزاع وشكل السالم احملقق الذي 
في الغالب سيعاني من اهتزازات وانتكاسات كثيرة. 

هذا  الوثيقة  )تفترض  السياسي:  االتفاق  طبيعة   
جاذبا  يكون  فاالتفاق  النزاع(.  النتهاء  السيناريو 
للعودة بقدر ما هو تضميني لكل األطراف السورية. 
ويكون جاذباً بقدر ما يؤسس حلكم القانون وللعدالة 
حساس  هو  ما  بقدر  جاذبا  ويكون  االجتماعية. 
وبقدر  والنازحني  الالجئني  ومخاوف  لهواجس 
جزء  هم  التي  السياسية  العملية  في  إشراكهم 
منها. وأخيرا وليس آخرا بقدر إشراكهم في صياغة 

القرارات والبرامج املتعلقة بالعودة.

بهذه  يتعلق  ما  وكل  العودة:  رحلة  مالمح  وضوح   
وتواكب  وتواكبها  العودة  تسبق  برامج  من  الرحلة 
اعادة االندماج في الوطن األم. يرتبط مباشرة بهذا 
األمر مسائل القيود والسجالت الشخصية )والدات، 
زيجات، وفيات .. إلخ( وامللكيات )الثبوتيات واخلالفات 
طريق  وتأمني  األسرة،  وحدة  وحماية  بها(  املتعلقة 
العودة، واحلاجات األساسية وسبل العيش ال سيما 
وغير  االندماج  وبرامج  احلماية،  وإجراءات  املسكن، 
ذلك.  وإذ يتعني تأمني حماية جلميع شرائح الالجئني 
الواجب ضمان  فمن  اتخاذ كل هذه اخلطوات،  خالل 
حماية خاصة للشرائح األضعف مبا في ذلك النساء 
األمر  منهن،  املعيالت  السيما  الالجئات  السوريات 
الذي قد يتطلب تغيراً جذريا في بعض القوانني ذات 
الالجئة قد  كبيرة من االسر  أعداداً  أن  ذلك  الصلة. 
فقدت املعيل خالل النزاع واضطرت النساء لتحمل 
أعباء العائلة خالل فترة اللجوء وعليهن يتوقف قرار 

العودة. 

شهدت  التي  املناطق  في  خاصة  املصاحلة:  برامج   
النزاع والتي ستكون العودة  تغيرات دميغرافية أثناء 

إليها أكثر تعقيداً.

سيادة القانون واألمان: الذين يشكالن أساساً يضمن   

حقوق العائدين وعدم تعرضهم خملاطر إضافية.  

أو جاذبة في  منفرة  أخرى  مع  العوامل  تتضافر هذه 
دول اللجوء، تتعلق بظروف اللجوء جلهة االقامات وسبل 
وبرامج  املضيفة  اجملتمعات  وقبول  واحلماية  العيش 
االندماج وباجململ سياسات هذه الدول جتاه أزمة اللجوء. 
وتعتبر العوامل املنفرة في دول اللجوء في اجلوار السوري 

غالبة على عوامل التحفيز.

باختالف  كذلك  وطبيعتها  العودة  زمان  يختلف 
ظروف اللجوء أو النزوح، فبعض السوريني باشروا بالعودة 
ثانية  مرة  منطقته  ترك  لكنه  عاد  من  ومنهم  اآلن،  من 
النزاع،  انتهاء  ينتظر  ومنهم  فيها،  العيش  الستحالة 
مبوجبه  سينتهي  الذي  االتفاق  شكل  ينتظرون  وآخرون 
في  يرون  وآخرون  خياراتهم.  حتديد  من  ليتمكنوا  النزاع 
على  يقووا  يعودوا  لم  جديدة  مغامرة  املكانية  العودة 
أرهقتهم  التي  واجلهود  واملوارد  اخملاطر  كل  بعد  خوضها 
حلني بدء اندماجهم في مجتمعات الدول املضيفة، لكن 
إلى  املعنوية"   " العودة  إلى  يتطلعون  األقل  على  هؤالء 
تكون  لعلها  من جديد  باالنتماء  الشعور  وطنهم مبعنى 
حجر أساس لعودة مكانية في مرحلة أبعد قد ال تتبلور 
قبل انتهاء مرحلة بناء السالم. وآخرون مستعدون خلوض 
وزر  عائالتهم  يحّملوا  أن  أنهم ال سيطيعون  إال  املغامرة 
قرارهم السيما جلهة نوعية احلياة التي قد تواجههم في 
سوريا. وآخرون ستكون البالد بحاجة الستعادتهم بسبب 
البشرية  املوارد  في  منه  ستعاني  الذي  احلاد  النقص 
جذب  عوامل  عن  تبحث  أن  لها  بد  وال  األدمغة  السيما 

خاصة بهم. 

تعزيز عوامل اجلذب  اجلهود على  الكثير من  تعول  إذ 
خريطة  تغير  مع  األقل  على  أو  النزاع  انتهاء  مع  خاصة 
االقتتال وإعادة الهدوء واألمن إلى مناطق عدة غير أنه من 
قد  املالحظ أنه وبالنسبة للكثير من السكان العائدين، 
تعني العودة معاناة أشد بكثير من الهجرة إن لم يواصل 
اجملتمع الدولي واحمللي رعاية عملية إعادة إدماجهم ودعم 
اجملمتعات التي حتتضنهم وهذه ستكون مهمة شاقة في 
بلد حلقه دمار واسع النطاق. ومع ذلك فإن سنوات النزاع 
كشفت قدرة السوريني على التكيف والتحمل والتعاضد 
العودة  خالل  تعافيهم  في  كثيراً  عليه  يعول  أمر  وهو 

وإعادة االندماج.

ت- السياسات املقترحة 

1- سياسات مرحلة ما قبل العودة

تقسم السياسات التي يتوجب اعتمادها في مرحلة 
ما قبل العودة إلى سياسات وقائية حتاول احلد من حجم 
متهد  حتضيرية  وأخرى  املرحلة  هذه  خالل  احلاصل  الضرر 

الطريق ملرحلة العودة الفعلية بعيد انتهاء النزاع.  

السياسات الوقائية  أ( 

االسراع بالتوصل إلى اتفاق سياسي يشمل اجلميع،   

ومصالح  حقوق  ويحمي  القانون  سيادة  يرسخ 
الالجئني والنازحني.

والسلم احملليني في مختلف  برامج االستقرار  دعم   
الدمار  من  أكبر  أحجام  البالد  لتجنيب  البالد  أنحاء 
والبشرية  املادية  املوارد  من  الكثير  الحقاً  ستكلف 

التي لن تكون متاحة بالضرورة.

واقتصادياً  سياسيا  البالد  داخل  النازحني  دعم   
واجتماعياً، لئال يلجؤوا إلى خيار اللجوء خارج البالد. 

املضيفة  اجملتمعات  بني  املصاحلة  برامج  تشجيع   
والنازحني فيها ضمن سوريا، لكونها ستشكل نواة 

ملصاحلة أعم بعد العودة. 

سياسات  اعتماد  على  املتصارعة  األطراف  حث   
إلى  والسحب  اإلجباري  التجنيد  بخصوص  مغايرة 
البالد  اجليوش لكونها شكلت عامل أساسي لترك 

حتى في املناطق األكثر أمانا. 

ب( السياسات التحضيرية

إلى  استناداً  للعودة  املتوقعة  املناطق  أهم  حتديد   
معلومات شاملة عن الالجئني والنازحني وبناء على 
العمراني،  والتخطيط  احمللية  التنمية  سياسات 

وتقييم القدرة االستيعابية لهذه املناطق

حتديد املناطق األنسب لإليواء املؤقت وذلك بالنسبة   
للعائدين الذين تصعب عودتهم مباشرة إلى ديارهم 
أمني.  يكون بعضها  التي خرجوا منها ألسباب قد 

مع االحتفاظ بحقهم بالعودة الحقاً

هذه  في  األساسية  القطاعية  احلاجات  تقييم   
مساعدات  صحي،  صرف  مياه،  )مأوى،  من  املناطق 
غذائية وأمن غذائي، التشغيل، الصحة، التعليم... 
إلخ(، على املستوى احمللي وذلك خالل األشهر الستة 
األشهر  ثم  األولى،  عشر  االثني  األشهر  األولى، 

الـثمانية عشر. 

والبيئية  االقتصادية  املتاحة  احمللية  املوارد  تقييم   
والطبيعية واالحتياجات االضافية في مناطق العودة 
وضع  واملدن،  الريف  في  العمل  )سوق  األساسية 
تقييم احلاجة الفعلية إلعادة بناء املساكن واملدارس 
واملستشفيات  والبنية التحتية املادية واالجتماعية 
)التقنية  واالحتياجات  املقدرات  تقييم  واخلدمات. 
إلدارة ومواجهة قضايا أساسية  والبشرية(  واملالية 
تتعلق باحلماية )األمن والرفاه، مبا في ذلك اخلطر من 
والوسائل  املوارد  املنفجرة،  غير  واألجسام  األلغام 
التوثيق  وامللكيات،  األراضي  إلصالح  القانونية 
املدني ولم شمل العائالت، حماية األشخاص املميز 
ضدهم نتيجة االنتماءات السياسية، حماية املميز 
ضدهم ألسباب تتعلق باالنتماء االثني والديني، ذوي 

االحتياجات اخلاصة والفئات املستضعفة(. 

اجملتمع  منظمات  لتمكني  التنموية  احلاجات  تقييم   
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املدني ورأس املال االجتماعي على املستوى احمللي في 
قضايا النزوح والعودة. 

تقييم إمكانات إطالق برامج تنموية محلية، وتعزيز   
فرص االندماج من خالل أطر احلكم احمللي املتاحة.

مجتمعات  مع  للتواصل  وسائل  وتفعيل  ابتكار   
كافة  في  إشراكهم  من  للتأكد  والنزوح  اللجوء 
بالنسبة  سيما  ال  بعودتهم  املتعلقة  القرارات 

للنساء والفئات املستضعفة. 

اللجوء  عملية  إدارة  حتديات  أهم  وحتليل  تقييم   
والعودة.

السورية األساسية في  دراسة خصائص اجملتمعات   
تصميم  لدعم  لسوريا  اجملاورة  اللجوء  ودول  أوروبا 
وتنفيذ برامج تعبئة رأس املال البشري واالجتماعي 

واملالي مبا يخدم التنمية في سوريا الحقا.

على  القائمة  املؤسسات  وموارد  مقدرات  تقييم   
عودة  إلدارة  احمللي(  احملافظة،  )الوطني،  املستويات 

الالجئني والنازحني وبالتالي عملية إعادة االندماج

وحتليلها  السياسات  صياغة  على  القدرة  تقييم   
واحلماية  والنازحني  الالجئني  حول  املتوفرة  واملعرفة 
وذلك  االنساني  الدولي  القانون  لهم  يكفلها  التي 
اجملتمع  ومنظمات  القائمة  احمللي  احلكم  أطر  في 

احمللي في سوريا ودول اجلوار.

تقييم بدائل السياسات اخملصصة لتصميم تدخالت   
مفهوم  ولتضمني  املتضررة،  واملناطق  العودة  تدعم 

العودة وإعادة االندماج في البرامج الوطنية كافة  

املُلح  فمن  العودة،  ستسبق  التي  للظروف  تبعاً   
وتنفيذ  لتصميم  املضيفة  الدول  مع  التنسيق 
خالل  من  بالعودة  املتعلقة  السياسات  من  العديد 
تساهم  أن  املفيد  من  ثالثية.  أو  ثنائية  اتفاقيات 
صياغة  في  املضيفة  الدول  بدعم  االتفاقيات  هذه 
الالجئني  حماية  وفي  اللجوء  أزمة  جتاه  سياساتها 

املقيمني على أراضيها في هذه املرحلة. 

شرعية  غير  بطرق  املهاجرين  حتويالت  تشكل   
والالجئني السوريني في بالد اللجوء مصدرا أساسيا 
ثم،  من  لعائالت عديدة في سوريا.  العيش  لكسب 
فإن األعداد الكبيرة من العائدين ستمثل حتدياً على 
ومن هنا ال بد من تصميم سياسات  هذا املستوى. 
تنسيق بني الدول املضيفة وسوريا لتجنب االنقطاع 

املفاجئ في الدخل.

2- سياسات مرحلة العودة 

متعددة،  وبرامج  املرحلة سياسات  في هذه  تتكامل 
منها ما هو مخصص لتنسيق اجلهود مع الدول املضيفة 
ما  ومنها  لالجئني،  وطوعية  وآمنة  كرمية  عودة  لضمان 
العامل  املتحدة  األمم  فريق  مع  للتنسيق  مخصص  هو 

سياسات  لدعم  املعنية  املنظمات  من  وغيره  سوريا  في 
والنازحني  الالجئني  بحياة  يتعلق  ما  ومنها  العودة، 
أنفسهم وهذه تتكامل مع سياسات االستجابة احمللية 

كما ذكرنا سابقا. 

سياسات تنسيق اجلهود مع الدول املضيفة

املتعلقة  والدولية  القانونية  األطر/األدوات  مراجعة   
من  كل  في  وذلك  اإلقامة،  وإنهاء  والنزوح  بالهجرة 
في  كما  منها،  لالجئني  املضيفة  والدول  سوريا 

القانون الدولي

خالل  من  الالجئني  ألزمة  اخلارجية  األبعاد  معاجلة   
داخلياً  الدولة  مؤسسات  بني  الفني  التعاون  تعزيز 
واخلدمات  األمن  )الوزارات:  املضيفة  الدول  ومع 

األساسية وترتيبات احلركة(

خالل  من  والتضامن  املسؤولية  بني  التوازن  حتقيق   
املضيفة  الدول  بني  التضامن  من  املزيد  إلى  الدعوة 
اجملاورة )التعاون واملواءمة واحلوار(، خطط محتملة / 
بالهجرة  املتعلقة  التدابير  تنفيذ   / السريع  العمل 
وذلك متشيا مع سياسات الهجرة اخلاصة الداخلية.

دعم تلبية احتياجات الالجئني الذين تقطعت بهم   
دول  في  احملتجزين  ذلك  في  مبا  واملهجرين،  السبل 
ومناقشة  استعراض  املستقبلة.  والبلدان  العبور 
يزالون مقيمني  ال  الذين  بالالجئني  املتعلقة  الفرص 
في دول احلكومات املضيفة. التفاوض لتأمني احلماية 
على  قادرين  غير  و/أو  يرغبون  ال  للذين  واملساعدة 

العودة طوعا.

والكمية  النوعية  احملتملة  السيناريوهات  صياغة   
تلقاء  من  )سواء  والنازحني  الالجئني  عودة  حلركات 
الشمالية  املناطق  إلى  ومبساعدة(  أنفسهم 

والوسطى واجلنوبية لـ 6 و12 و18 شهرا املقبلة.

في  املضيفة  البلدان  في  السلطات  قدرات  تعزيز   
مع  التعاون  طريق  عن  العاملة  اليد  هجرة  مجال 
الشركاء )باستخدام طرق كثيفة العمالة(، وتعزيز 
املشاركة  وتعزيز  العاملة،  اليد  لهجرة  جيدة  إدارة 

املنتجة للعمالة السورية في االقتصادات احمللية 

إنشاء  ذلك  مبا في  آمنة وكرمية  تنسيق طريق عودة   
مراكز حدودية مؤقتة للعودة. 

 أ( سياسات دعم العودة واحملفزة التخاذ قرار العودة

توفير املعلومات الكافية للعائدين حول بيئة العودة   
لالجئ  ميكن  أساسها  على  والتي  والسكن  كاألمن 
إنشاء  ذلك  في  مبا  بالعودة  املتعلقة  قراراته  اتخاذ 
منصات بشأن النزوح والعودة على شبكة اإلنترنت 

الوثائق  فقدان  ملسألة  القانونية  احللول  إيجاد   
الثبوتية والواقعات املدنية )والدة، زواج، طالق ...الخ( 
والعقارية التي لم تسجل مبا يضمن احلقوق اخملتلفة 

واملصاحلة، والتعاطي مع حاالت األمر الواقع من زواج 
قسري وحاالت إشغال امللكيات العقارية وغيرها.

من  كالتسرب  للعائدين  القانونية  األوضاع  معاجلة   
اجليش واجلنح املدنية واجلنائية ذات الصلة بالنزاع. 

السماح بنقل ممتلكات الالجئني من بلد اللجوء إلى   
مكان االستقرار في سوريا.

العائدين  لتحضير  كضرورة  النفسي  الدعم  تقدمي   
إدارة  بهدف  اإلرشاد  عملية  في  قياديني  وتدريب 
لتوقعات  االستجابة  عدم  أن  حيث  التوقعات 
العائدين قد تعني حاالت إحباط وغضب وردات أفعال 

سلبية قد تعيق العودة الكرمية والسلسة.

وحتديد  العودة  طريق  أثناء  للحماية  ضمانات  تقدمي   
اجلهة التي ستقدم هذه الضمانات 

حساسة  العودة  على  محفزة  سياسات  اعتماد   
ذلك  في  مبا  الالجئات  بالنساء  اخلاصة  للحاجات 
العنف  وضحايا  أزواجهن،  فقدن  اللواتي  املعيالت 

اجلسدي في املرحلة السابقة. 

األولى  عودتني  وجود  احتمال  االعتبار  بعني  آخذين 
العودة  تشجيع  االستقرار،  بهدف  والثانية  استطالعية 
عن  املعلومات  جمع  بهدف  والتنسيق  االستطالعية 

حاجات العائدين إلعداد خطط االستجابة. 

ب( سياسات ملرافقة العائدين واجملتمعات املضيفة

وبرامج  سياسات  مع  السياسات  هذه  تتكامل 
االستجابة احمللية، كما تتجانس مع السياسات القطاعية 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من االنسجام. حيث أنه وكما بينا 
حلاجاتها  االستجابة  احمللية  اجملتمعات  ستتولى  سابقاً 
وحاجات العائدين إليها على السواء، وبناء على ذلك فإن 
املتعلقة  بتلك  ستنحصر  هنا  سترد  التي  السياسات 
يستفيدون  فيما  النازحني  أو  الالجئني  وضع  بخصوصية 
بنفس الوقت من السياسات اخملصصة لالستجابة احمللية 

والتي سترد في اجلزء اآلتي. 

في هذه  تتبع  التي  السياسات  أن  بالذكر  اجلدير  من 
املرحلة، ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على املصالح 
النزاع وقد تسهم في نشوء  التي اكتسبت في سنوات 
إن  نزاعات جديدة بني العائدين واجملتمعات احمللية.  فمثالً 
القدمية  ملكياتهم  للعائدين  تضمن  سياسات  اعتماد 
سيعني في بعض األحيان تشريد عائالت أخرى من تلك 
لنظام رصد  فإن هناك حاجة ماسة  ثم،  ومن   ... البيوت 
بالعودة  املتعلقة  السياسات  كافة  تنفيذ  يرافق  دقيق 

السيما خالل السنوات اخلمس األولى. 

ت( سياسات احلماية

من  والنازحني  الالجئني  حترك  وسالمة  حرية  ضمان   
قبل الدول املضيفة واحلكومة السورية. 

يسلكها  التي  النقل  ووسائل  الطرق  حماية   
ويستخدمها العائدون. 

التي  األماكن  في  والنازحني  الالجئني  أمن  ضمان   
يستقرون فيها ضمن سوريا.

املتفجرة  غير  واألجسام  األلغام  نزع  برامج  إطالق   
للعودة  احتماالً  األكثر  املناطق  في  السيما  األخرى 

إليها.

بعودة  اخلاصة  الضمانات  من  األدنى  احلد  تأمني   
ضحايا  مثل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
املنفصلني  املصحوبني/  غير  األطفال  بالبشر  اإلجتار 
العليا  املفوضية  معايير  حسب  وذلك  ذويهم  عن 

لالجئني. 

ضرورة اتخاذ اجراءات خاصة بشأن عودة األشخاص   
عدميي اجلنسية واألشخاص غير محددي اجلنسية 

معايير  مراحلها  كل  في  العودة  سياسات  حتترم   
حقوق اإلنسان وإشراك الالجئني في اتخاذ القرارات 

املتعلقة بهم. 

حلماية  والقضائية  القانونية  املنظومة  توفير   
القضائي ال  النظام  إلى  العائدين وضمان وصولهم 

سيما النساء منهم. 

ث( سياسات الدعم اإلنساني والبنية التحتية

اعتماد سياسات اإليواء املؤقت التي تضمن االنتقال   
إلى املسكن الدائم خالل مرحلة ال تتجاوز 3 سنوات، 

وعدم تعارضها مع ملكيات أخرى 

منازلهم  تأهيل  إعادة  في  العائدين  ودعم  متكني   
املشتركة  امللكيات  في  سيما  ال  كلياً  املهدمة 

)املباني متعددة الطبقات( 

املهدمة  منازلهم  تأهيل  إعادة  في  العائدين  دعم   
جزئيا 

حماية ملكيات العائدين املثبتة عقاريا   

أماكن سكنها  لترك  التي ستضطر  العائالت  دعم   
بسبب عودة املالكني األصليني للمنزل ال سيما من ال 

ميلك منهم مأوى آخر.  

فقدان  ملسألة  السريعة  القانونية  احللول  إيجاد   
الوثائق الثبوتية العقارية التي لم تسجل مبا يضمن 
احلقوق اخملتلفة واملصاحلة، والتعاطي مع حاالت األمر 

الواقع من حاالت إشغال امللكيات العقارية. 

والصرف  والكهرباء  الشرب  مياه  وصول  تأمني   
اآلثار  مراعاة  مع  املؤقت  اإليواء  لتجمعات  الصحي 

البيئية. 

والغذائية  اإلنسانية  املساعدات  استمرار  تأمني   
لالجئني بالتزامن مع برامج دعم سبل العيش.

ج(  سياسات اخلدمات االجتماعية

جملتمعات  والتسجيل(  )املسح  السكاني  التصنيف   

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

معاجلة االأبعاد 

اخلارجية الأزمة 

الالجئني من خالل 

تعزيز التعاون 

الفني بني 

موؤ�س�سات الدولة 

داخليًا ومع 

الدول امل�سيفة
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ال�سمانات 

اخلا�سة بعودة 

االأ�سخا�س ذوي 
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�سحايا االإجتار 

بالب�رس االأطفال 
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املنف�سلني عن 

ذويهم وذلك 

ح�سب معايري 

املفو�سية العليا 

لالجئني. 
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التركيز على صياغة مالمح  والنازحني مع  الالجئني 
إعادة االندماج للسكان العائدين خاصة من هم في 
سن العمل )في املناطق احلضرية والريفية، واملهنية، 
والنساء  املهرة  غير  والعمال  املهرة،  وشبه  واملهرة، 

والرجال والشباب(

دعم برامج حماية األيتام واألطفال غير املصحوبني   
ومجهولي الوالدين. 

ح( سياسات الصحة الوقائية واجلسدية والنفسية

واملهجرين  للنازحني  الصحية  السجالت  تنظيم   
التي  لألمراض  بيانات  قاعدة  وإنشاء  العائدين 

واجهتها خالل فترة اللجوء. 

تقدمي احلد األدنى من الطب الوقائي للعائدين خاصة   
أثناء  التي انتشرت في سوريا  ضد األمراض واألوبئة 

سنوات النزاع. 

عناية  بوحدات  اجلماعية  العودة  رحالت  مرافقة   
صحية خاصة. 

األكثر  لالجئني  النفسية  الصحة  خدمات  تقدمي   
تضررا، ال سيما للنساء واألطفال الذين كانوا ضحايا 

للعنف قبل تركهم لديارهم. 

نفسيني  أخصائيني  وتدريب  النفسي  الدعم  تقدمي   
لتقدمي املشورة والدعم في مرحلة ما بعد العودة 

أو  بها  مبالغ  صحية  قيود  فرض  عدم  من  التأكد   
على  أو  داخليا  والنازحني  العائدين  على  متييزية 

ممتلكاتهم أو مركباتهم.

خ( سياسات تعليمية   

التعليم  نظام  في  العائدين  الطالب  دمج  إعادة 
الوطني والتعامل مع التحديات اخملتلفة التي تعيق ذلك 
بلدان  في  اخملتلفة  التعليمية  واالنظمة  اللغة  ومنها 

اللجوء

3- سياسات العودة على املديني القريب واملتوسط

العودة  تنظيم  مبسعي  املتعلقة  التدخالت  تنقسم 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  رئيسية  محاور  خمسة  إلى 
والطويلة  واملتوسطة  القريبة  القطاعية  بالسياسات 
إنعاش  مبادرات  صورة  في  التدخالت  هذه  وتأتي  األمد. 
العودة  مسألة  تطويع  تتوخى  تنموية  ومشاريع  مبكر 
الالزمة  األرضية  ويهيئ  العائدين  مصلحة  أوالً  يخدم  مبا 
إلعادة إدماجهم ومساهمتهم في برامج إعادة البناء عن 
األساسية  االحتياجات  من  األدنى  باحلد  تزويدهم  طريق 
ومتكينهم وتدريبهم لتفعيل دورهم احليوي على مراحل 
ثالثة: مرحلة الوجود في مناطق النزوح واللجوء، مرحلة 
الوطن  في  الوجود  مرحلة  العودة،  طريق  على  التحرك 
بعد العودة. وتتضمن احملاور اآلتية أمثلة لبعض األولويات 
مرحلة  وحتى  مباشرة  عليها  بالعمل  البدء  ميكن  التي 
وتخطيط  حتديد  يكون  أن  على  وذلك  واالستقرار  العودة 

من السياسات  التدخالت مستمداً  وتنفيذ وتقييم هذه 
ينسجم  مبا  التدخل  مبجال  مباشرة  املرتبطة  القطاعية 

مع الرؤية العامة لسوريا.

والتعليم  الصحة  االجتماعية:  اخلدمات  محور   

والبعد  النفسي  والدعم  االجتماعية  واحلماية 

السكاني

األساسية  االحتياجات  بتأمني  األول  احملور  يهتم 
»مرحلة  لتخطي  ودعمهم  حمايتهم  وتأمني  للعائدين 
وميكن في هذا اجملال العمل على  العبور« إلى االستقرار. 

األمور اآلتية: 

جمع املعلومات عن العائدين والنازحني داخليا وعن   
املنطقة التي أتوا منها والتي سيعودون إليها وعن 

احلالة اإلجمالية للعودة وحتديثها دوريا.

مرتبطة  عائد  لكل  شخصية  بيانات  قاعدة  إنشاء   
بأنظمة مسوحات شاملة وحتديثها دوريا.

العودة  ومجتمعات  مناطق  عن  املعلومات  جمع   
التي  والعمالة  اإلسكان  حالة  وعن  املستهدفة 
داخليا  والنازحون  العائدون  يواجهها  أن  املرجح  من 

وحتديثها دوريا.

إيجاد احللول القانونية ملسألة فقدان الوثائق الثبوتية   
مبا  تسجل  لم  التي  والعقارية  املدنية  والواقعات 
األمر  حاالت  مع  والتعاطي  اخملتلفة،  احلقوق  يضمن 
الواقع معاجلة األوضاع القانونية للعائدين كالتسرب 
من اجليش واجلنح املدنية واجلنائية السابقة الناجمة 

عن عملية النزوح. 

واملهجرين  للنازحني  الصحية  السجالت  تنظيم   
واجهتها  التي  لألمراض  بيانات  قاعدة  وإنشاء 
وصول  على  والعمل  والالجئني  النازحني  مجتمعات 
والعمل  الصحية  اخلدمة  قنوات  وتأمني  اللقاحات 
على جتاوز عقبات الصحة االجنابية وارتفاع معدالت 

اخلصوبة في اللجوء.

تقدمي خدمات صحية تؤمن للعائدين السوريني احلد   
األولية  الصحية  والرعاية  الوقائي  الطب  األدنى من 

واملتابعة وخاصة لألمراض املزمنة.

اخلدمات  له  يؤمن  سوريا  داخل  بنظام  العائد  ربط    
حقوق  االعتبار  بعني  األخذ  مع  والعمل  واألمان 

امللكية القانونية.

  تقدمي برامج تعليمية قادرة على إعادة دمج الطالب 
التحديات  مع  والتعامل  األم  بيئتهم  في  العائدين 
اللغة  ومنها  الطالب  عودة  تعوق  التي  اخملتلفة 
اللجوء  بلدان  في  اخملتلفة  التعليمية  واالنظمة 
األجنبية، إذ إن العودة ستكون فرصة جوهرية إلعادة 
بناء النظام التعليمي بطريقة غير مسيسة تعمل 

على حترير وإطالق مواهب الطفل السوري.

وايجاد  العلمي  التحصيل  متابعة  من  اإلناث  متكني   
على  املبني  االقصاء  عن  الناجم  الضرر  جلبر  برامج 

التمييز اجلنسوي.

العائدين  لتحضير  كضرورة  النفسي  الدعم  تقدمي   
إدارة  بهدف  اإلرشاد  عملية  في  قياديني  وتدريب 
العائدين  لتوقعات  االستجابة  عدم  إن  إذ  التوقعات 
قد تعني حاالت إحباط وغضب وردات أفعال سلبية 

قد تعيق العودة الكرمية والسلسة. 

نفسيني  أخصائيني  وتدريب  النفسي  الدعم  تقدمي   
لتقدمي املشورة والدعم ملرحلة ما بعد العودة. 

تقدمي برامج حماية اجتماعية تخدم األكثر تضررا.  

وتفادي  البيئية  االحتياجات  االعتبار  بعني  األخذ   
االستمرار في تدمير البيئة احلاضنة للعائدين.

والصرف  املياه  السكن،  التحتية:  البنية  محور   

الصحي، الطاقة، النقل، البنية التحتية االجتماعية، 

وشبكة املعلوماتية

والطريق  التحتية  البنية  تهيئة  احملور  هذا  يغطي 
الفعلية التي سيسلكها العائدون وتأمني السكن الالزم 
مع  ينسجم  مبا  للعائدين  والكهرباء  الصحي  والصرف 
حقهم في العيش الكرمي ومبا يتيح لهم استعادة دورهم 

في إعادة البناء. 

تقييم احلاجة الفعلية إلعادة بناء املساكن واملدارس   
واملستشفيات.

واملدارس  املساكن  في  الضرر  حجم  تقييم   
لبدائل تقدمي  التحضير  واملستشفيات وكيف ميكن 
من  متكن  انتقالية  كمرحلة  اجتماعية  خدمات 

استيعاب العائدين.

التحقق من توفر املساكن وتأهيل ما دمر، ومعاجلة   
اخلاصة  امللكية  وثبوتيات  املنازل  إشغال  قضايا 
غياب  في  عليها  طرأ  وما  والعقارات  باملساكن 

مالكيها.

تأمني اإلقامة املؤقتة ملن يحتاجها ريثما يستقر في   
املوطن املستهدف. 

معاجلة النقص احلاصل في حاجة السكان املقيمني   
واملياه، وغيرها من  والعائدين من الطاقة والكهرباء 
اخلدمات. رسم خريطة باملشاريع القائمة وتربيطها 

مع احتياجات العائدين. 

في  مناطقي  توازن  وخلق  جذباً  األكثر  املدن  حتديد   
توزيع البنية التحتية. 

تأسيس شبكة معلوماتية وتواصل تربط العائدين   
باجلهات املسؤولة عن استقرارهم وإعادة اندماجهم. 

والتدريب  والتشغيل  االقتصادي  النشاط  محور   

املهني

تأمني  بنواحي  االقتصادي  النشاط  محور  يعنى 
وتأمني  العمل  سوق  في  ودمجهم  للعائدين  املعيشة 
في  يساهم  مبا  واإلنتاج  العمل  إلى  العودة  في  فرصهم 
دفع العجلة االقتصادية ودعم اقتصاد السالم ودرء خطر 

العودة إلى االقتتال ومواجهة اقتصاد احلرب.

العمل على خلق ظروف آمنة وفرص عمل وتشغيل   
للعائدين ومصادر دخل كحافز للعودة. 

املهن  على  خاصة  البشرية  املوارد  بتدريب  البدء   
خالل  اجملتمع  يحتاجها  والتي  البناء  إلعادة  الالزمة 

عملية اعادة البناء وبعدها.

تصميم برامج تأهيل مهني مبا يناسب النشاطات   
االنتاجية احمللية؟ )صناعة، زراعة، خدمات(.

اقتراح برامج لرجال االعمال السوريني لدعم التأهيل   
املهني بالتنسيق مع اجلهات املعنية. 

دعم النظام املصرفي ووضع آليات جلذب املستثمرين   
ورجال االعمال إلى سوريا )القطاع اخلاص(. 

أو  اللجوء  مناطق  في  الدخول  تنافس  دخول  خلق   
اإلعانات التي توزع على الالجئني.  

توضيح  أجل  من  العودة  قبل  الالجئني  مع  العمل   
وإدارة  والتدريب عليها  واعتباراتها  العودة  متطلبات 

توقعات املهجرين مبا يتناسب والواقع املعاش.

حتديد اجلهات التي ستقوم بتوفير التمويل والتدريب   
لعملية العودة وحتديد الرافعة االقتصادية لها. 

العمل على استعادة اخلبرات املهاجرة وبرامج عودة   
وسكنية  مالية  حوافز  إعطاء  طريق  عن  األدمغة 

وتوفير فرص عمل مناسبة خلبراتهم.

مسح املهارات وحتديد حجم املوارد البشرية املتوفرة   
القادرة على إعادة البناء. 

في كل  والالزمة  املتوفرة  االستثمارات  حتديد حجم   
منطقة. 

السريع  االقتصادي  األثر  ذات  املشاريع  على  التركيز   
لتدوير العجلة االقتصادية. 

كافة  تغطي  صغيرة  مشاريع  متويل  برامج  إطالق   
املناطق السورية إليجاد فرص عمل وتنشيط اقتصاد 

السالم في مواجهة اقتصاديات احلرب.

والتماسك  واملصاحلة  واألمن  احلماية  محور   

االجتماعي

يغطي هذا احملور األمور التي تتعلق بحماية العائدين   
وأمنهم وحركتهم وتنقلهم ضمن املناطق اخملتلفة 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

اإعادة دمج 

الطالب 

العائدين يف 

نظام التعليم 

الوطني 

والتعامل مع 

التحديات 

املختلفة التي 

تعيق ذلك 

ومنها اللغة 

واالنظمة 

التعليمية 

املختلفة يف 

بلدان اللجوء

قرتاح برامج 

لرجال االعمال 

ال�سوريني لدعم 

التاأهيل املهني 

بالتن�سيق مع 

اجلهات املعنية. 
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داخل سوريا وخارجها. كما يغطي مسألة دور العودة 
التماسك  وتعزيز  اجملتمعية  املصاحلة  إحالل  في 

اجملتمعي والسلم األهلي املستدام. 

إطالق مشاريع وبرامج توعوية وتدريبية وطنية تركز   
املستويات  على  السالم  بناء  ومهارات  تقنيات  على 

احمللية وتعزيز الروابط اجملتمعية الوطنية.

املشاكل  مع  للتعامل  احملليني  القادة  ومتكني  تهيئة   
التي قد تنشأ عن العودة من خالل تصميم وايجاد 

األطر التنفيذية الالزمة لذلك.

التخطيط التشاركي مع الالجئني واجملتمعات احمللية   
واالستمرارية  العودة  لبرامج  امللكية  حتقيق  بهدف 

في التواصل وضم النسيج االجتماعي، 

الالجئني  عودة  أماكن  في  واجملتمعات  األسر  دعم   
والنازحني قبل وخالل وبعد العودة لتخفيف الضغط 

واالحتقان وتفادي االنتكاس نحو التوتر والنزاع.

واملواطنة  الدميقراطية  العملية  بأسس  التعريف   
بالعملية  املشاركة  بأساليب  والتوعية  العارفة 

الدميقراطية والرقابة عليها.

املستقبلة  الدول  حكومات  مع  اجلهود  تنسيق   
لالجئني السورين لتسهيل عمليات العودة الطوعية 

وتنسيق اإلجراءات اإلدارية الالزمة. 

توفير املعلومات الكافية للعائدين حول بيئة العودة   
كاألمن والسكن وضمانات احلماية اإلثنية والعرقية. 

وحتديد  العودة  طريق  أثناء  وضمانات  وثائق  تأمني   
اجلهة التي ستقدم هذه الضمانات. 

مستوى  على  القائمة  والسلطة  الدولة  دور  حتديد   
محلي في حماية اجملموعات العائدة. 

والقطاع  املدني  واجملتمع  الدولة  بني  الشراكة  تعزيز   
اخلاص في تقدمي اخلدمات للمجموعات العائدة حتديد 

دور كل منها.

األلغام  من  وخلوها  الطرقات  سالمة  من  التأكد   
والسرقة  واخلطف  االنتقام  ضد  وحتصينها 

واالعتداءات وإعالن األماكن اآلمنة.

معقولة  غير  صحية  قيود  فرض  عدم  من  التأكد   
على  أو  داخلياً  والنازحني  العائدين  على  متييزية  أو 

ممتلكاتهم أو مركباتهم.

التي  الطرق  طول  على  دوريات  لتهيئة  السعي   
الذين  داخلياً  والنازحون  العائدون  يستخدمها 
يسيرون على األقدام للتحقق من عدم تعرضهم ألي 

تهديد أو أذى. 

التحضير الحتمال وجود عودتني األولى استطالعية   
العودة  وتشجيع  االستقرار،  بهدف  والثانية 
املعلومات  جمع  بهدف  والتنسيق  االستطالعية 

االستجابة  خطط  إلعداد  العائدين  حاجات  عن 
املناطقية. 

املضيفة  الدول  قبل  من  العودة  عمليات  تنسيق   
واحلكومة السورية. 

احلذر من حتويل الالجئني إلى نازحني داخلياً عن طريق   
ضمان حق العودة إلى املوطن األصلي.

حفظ التنوع االجتماعي ورعاية املصاحلات احمللية.   

رسم برامج تعويضية للعائدين لتشجيعهم على   
االستقرار. 

اإلنسان  حقوق  على  احمللية  األمن  قوات  تدريب   
وتطبيقها. 

حقوق  مبادئ  مجال  في  الشرطة  ضباط  تدريب   
اإلنسان واحلماية. 

احتياجات  لدراسة  احملليني  السكان  مع  التشبيك   
العائدين والنازحني داخليا.

نشر الوعي بني السكان احملليني حول حقوق العائدين   
والنازحني.

طريق  عن  احلماية  لرصد  وآليات  مؤشرات  وضع   
واجملتمع  واحلي  األسرة  من  كل  وإشراك  دور  تفعيل 

احمللي واإلدارة احمللية والقضاء.

وضع مؤشرات وآليات لرصد إعادة االندماج مثل توفر   
املسكن واسترداد املمتلكات من عقار وأراض وغيرها 
إلى  والعودة  الصحية  اخلدمات  وتوفر  العمل  وتوفر 
والشعور  الالزمة  االجتماعية  واحلماية  التعليم 
باألمان وغياب العنف والتعسف والتمييز واإلقصاء 

االجتماعي والسياسي. 

 محور احلوكمة واملساعدات واالستدامة

مسألة  تغطي  التي  بالتدخالت  احملور  هذا  يتعلق 
العودة  عملية  وإدارة  املعنية  اجلهات  كافة  بني  التنسيق 
اآلمنة  العودة  في  يساهم  مبا  لتمكينها  القدرات  وبناء 
والكرمية والطوعية وفي االستفادة املثلى من املوارد واحلد 

من الهدر وااللتزام بالرؤية الوطنية لسوريا. 

سوريا  في  احلكومات  بعمل  العودة  مسألة  ارتباط   
في  األهم  التحدي  يكمن  إذ  املضيفة  والدول 
تفعيل أدوارها من خالل اتفاقات ثالثية األطراف بني 

احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املدني. 

التواصل بني احلكومة واجملتمع املدني واحمللي  ضرورة   
داخل سوريا بهدف تنسيق التهيئة لعودة محتملة. 

املدني  اجملتمع  منظمات  لعمل  قانوني  إطار  خلق   
السوري في دول اجلوار كلبنان واألردن وتركيا. 

املهجرين  موضوع  في  املدني  اجملتمع  دور  تأكيد   
والتنسيق بني العاملني في الداخل واخلارج. 

واالستفادة من دور شبكات األخبار ومواقع التواصل   
وإشراك  ونقلها  املعلومات  توفير  في  االجتماعي 

اإلعالم في عملية التخطيط. 

وحتديد  الطريق  أثناء  الضرورية  املساعدات  حتضير   
أدوار املعنيني في تأمينها.

حتديد صالحيات املنظمات الدولية ودورها في عملية   
العودة.

املضيف  البلد  بني  والتنسيق  املنظمات  مرونة   
واملنظمات الدولية من أجل تنظيم العودة. 

احلكومة  بني  املطلوب  التنسيق  طبيعة  حتديد   
اجملالس  مع  وكذلك  املضيفة  واحلكومات  السورية 
ودعم  اخلدمات  تقدمي  بهدف  املدني  واجملتمع  احمللية 

العودة.

التحقق من وضع آليات لضمان الشفافية واملساءلة   
املالية. 

من  والتأكد  املساعدات  لتنسيق  مظلة  إيجاد   
إليها  النفاذ  على  القدرة  في  املناطق  بني  التساوي 

وفي اخلدمات املقدمة.

4- سياسات مرحلة االندماج

نسبيا،  متقدمة  مرحلة  االندماج  مرحلة  تعد 
وسنتناول السياسات املتعلقة بها ضمن احملاور الالحقة 
السالم  بناء  مرحلة  فعلياً  هي  اإلندماج  مرحلة  ألن 
في  باحلسبان  أخذها  طريق  عن  اإلندماج  إعادة  وتتم 
سياسات  السيما  األخرى  القطاعية  السياسات  كافة 
االستجابة احمللية وعلى وجه اخلصوص خالل مرحلة بناء 

السالم

ث- اإلطار الزمني

النتائج املتوقعةملخص عاماحملاور الفرعيةاحملاور العامة
اإلطار الزمني فور 

وقف النزاع

محور 
اخلدمات 

االجتماعية

الصحة 
إيصال اخلدمات الصحية للعائدين قبل 

العودة وعلى طريقها وبعد االستقرار 

خفض معدالت املراضة والوفيات وحماية 
العائدين جسدياً إليصالهم إلى مكان 

إقامتهم املستهدف 

مباشرة حتى بعد 
االستقرار 

التعليم 
إيجاد الوسائل الستمرار العملية 

التعليمية وإعادة دمج الطالب في 
النظام التعليمي بعد االستقرار 

خفض معدالت التسرب واألمية واحلفاظ 
على حق األطفال العائدين باحلصول على 

التعليم 

مباشرة حتى بعد 
االستقرار 

احلماية 
االجتماعية 

تقدمي املعونة االجتماعية الالزمة لدعم 
حماية ومتكني العائدين 

تزويد العائدين باملعونة املطلوبة التخاذ قرار 
العودة وتنفيذه وإدارة آثاره القريبة والبعيدة 

3-0

تقدمي الدعم النفسي املطلوب للعائدينالدعم النفسي 
حماية العائدين من آثار الصدمات وتسهيل 

إعادة اندماجهم في اجملتمع

مباشرة وعلى 
األخص بعد 

االستقرار

البعد السكاني 
البدء ببناء قاعدة بيانات حول العائدين 

تتضمن كافة التفاصيل املطلوبة لترتيب 
عودتهم وإعادة اندماجهم 

تكون صورة شاملة عن العائدين واجملتمعات 
التي خرجوا منها والتي سيعودون إليها 

بهدف وضع اآلليات واألطر املناسبة 
لعودتهم واندماجهم 

مباشرة وبشكل 
دوري حتى بعد 

االستقرار 

محور البنية 
التحتية

السكن 
تأمني السكن للعائدين سواء بشكل 

مؤقت أو دائم مبا ينسجم مع احلقوق ومع 
االحتياجات الفعلية 

ال يترك العائدون بدون مسكن وتتم حماية 
حقوقهم في استرداد أمالكهم وفي مسكن 

مؤقت بظروف جيدة ريثما يتم تأمني ظروف 
معيشتهم املستدامة 

3-0

املياه والصرف 
الصحي 
والطاقة 

تأمني وصول العائدين لشبكة مياه 
صاحلة للشرب وشبكة صرف صحي وفق 

الشروط املطلوبة 

تأمني سالمة العائدين وحمايتهم من 
األمراض واألوبئة وتأمينهم باحلد األدنى من 

العيش الكرمي 
3-0

النقل 
تأمني الطرقات اآلمنة الالزمة لتنقل 

العائدين إلى داخل سوريا وضمنها أثناء 
رحلة العودة 

تأمني سالمة العائدين وأسرهم عن طريق 
تأمني طرقات آمنة لتنقلهم 

3-0

البنية التحتية 
االجتماعية 

حتديد االحتياجات الفعلية املطلوبة خالل 
املرحلة األولى من العودة مبا ينسجم مع 
االستجابة لتلبية االحتياجات الرئيسية 

توافر احلد األدنى من البنية التحتية 
االجتماعية وإن بشكل مؤقت ريثما يتم 

اإلقالع مبشاريع إعادة البناء
1-0

شبكة 
املعلوماتية 

ربط العائدين بشبكة معلوماتية مؤقتة 
تأمني التواصل مع العائدين وتنسيق 

وترتيب أمورهم وتسهيل الوصول إلى سد 
احتياجاتهم ورصد أوضاعهم 

1-0
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النتائج املتوقعةملخص عاماحملاور الفرعيةاحملاور العامة
اإلطار الزمني فور 

وقف النزاع

محور 
النشاط 

االقتصادي 
والتشغيل 

والتدريب 
املهني 

التشغيل 
إيجاد الفرص للعائدين إلعادة دمجهم 

في سوق العمل 

زيادة فرصة العائدين في تأمني معيشتهم 
وتخفيف اعتمادهم على السالت الغذائية 

واملعونات وتأمني دخول مستدامة حلماية 
أسرهم من الوقوع حتت خط الفقر 

3-0

التدريب 
تدريب العائدين ومتكينهم وإعطائهم 

املهارات الالزمة 

إعطاء العائدين املهارات املطلوبة ومتكينهم 
من زيادة فرصهم في الوصول إلى سوق 

العمل ومشاركتهم في إعادة البناء 

مباشرة وحتى 
مرحلة االستقرار 

التمويل 
متويل العائدين عن طريق قروض صغيرة 

أو مشاريع صناديق مالية تدر دخل سريع 
ومستدام

رفد أصحاب املهارة بالتمويل الالزم لرفع 
إنتاجيتهم وزيادة فرصهم في الوصول إلى 

دخل مستدام وحتسني فرصهم في املشاركة 
االقتصادية 

3-0

محور األمن 
واحلماية 

واملصاحلة 
والتماسك 
االجتماعي 

األمن واحلماية 

تأمني أمن العائدين وأمن أسرهم 
وحمايتهم من العنف والتعسف 

واالضطهاد وحماية كافة حقوقهم كما 
درجت في االتفاقيات الدولية 

حماية حياة العائدين وتأمني رحلة عودة آمنة 
إلى ديارهم 

منذ بدء العودة 
وحتى االستقرار 

املصاحلة 
والتماسك 
االجتماعي

تسهيل إعادة اندماج العائدين في 
مجتمعاتهم عن طريق العمل مع 

اجملتمعات احمللية للتحسيس حول اهمية 
احلوار واملصاحلة في بناء السالم وحول 
حقوق العائدين في االستقرار واحلياة 

املساهمة في إحالل السالم واملصاحلة 
وتسهيل العودة وإعادة االندماج سواء في 

اجملتمعات األصلية أو في اجملتمعات اجلديدة 

مباشرة وحتى 
االستقرار 

محور 
احلوكمة 

واملساعدات 
واالستدامة 

احلوكمة 
القانونية 

للعودة 

وضع األطر القانونية للعودة بني كافة 
األطراف املعنية 

التأكد من التزام الدول بالقوانني الدولية 
والقوانني الوضعية والتزام العائدين بحكم 

القانون لتسهيل العودة 

مباشرة وحتى 
الوصول 

احلوكمة اإلدارية 
للعودة 

وضع األطر اإلدارية والترتيبات الالزمة 
للعودة مع كافة األطراف املعنية 

تسهيل ظروف العودة وترتيباتها مبا ينسجم 
مع القواعد والتعليمات األمنية والقانونية 

في سوريا وفي الدول املضيفة 

مباشرة وحتى 
الوصول 

تنسيق 
املساعدات 

التأكيد على التنسيق مع املعنيني 
لتأمني عودة آمنة وطوعية وكرمية 

تفادي الهدر واألخطاء وحماية العائدين من 
املمارسات اخلاطئة 

مباشرة وحتى 
االستقرار 

استدامة العودة 
التأكد من استدامة العودة بخلق 

الظروف املناسبة للمعيشة في مكان 
العودة 

التأسيس لظروف معيشية آمنة وكرمية مبا 
يشجع على البقاء في سوريا وإعادة بنائها 

بعد العودة وحتى 
االستقرار 

ج- الفاعلون

1- احلكومة املركزية

متكن  التي  املناسبة  الظروف  خلق  مسؤولية  تقع 
النازحني من العودة طوعاً على عاتق احلكومة أساسا كما 
جاء في نص املبدأ 28 من وثيقة املبادئ اإلرشادية اخلاصة 
اخملتصة  السلطات  عاتق  على  “تقع  النازحني:  بحماية 
وتوفير  الظروف  تهيئة  مسؤولية  واجب  األول  املقام  في 
بطوعهم  العودة  من  النازحني  لتمكني  الالزمة  الوسائل 
واختيارهم وبطريقة حتفظ أمنهم وسالمتهم وكرامتهم 
سواء قرروا العودة ملساكنهم أو أماكن إقامتهم األصلية 
أو أي منطقة أخرى يختارون االستقرار بها داخل الدولة«. 

وتضطلع احلكومة باألدوار الرئيسية التالية: 

السياسية  الظروف  وتهيئة  األمن  دعائم  تيسير   
واالقتصادية واالجتماعية مبا ميكن النازحني والالجئني 

من ممارسة حقهم في العودة طوعياً.

بالعودة  والالجئني  النازحني  جلميع  احلق  توفير   
األصلية  ديارهم  إلى  وكرامة  وبسالمة  الطوعية 
الذي  املكان  إلى  أو  املعتادة  إقامتهم  أماكن  إلى  أو 

يختارون.

للنازحني  الالزمة  الوثائق  جميع  احلكومة  تصدر   
كاملة.  بحقوقهم  ليتمتعوا  العائدين  والالجئني 
مع  للتعاون  آلية  صياغة  على  األطراف  وتتفق 
املذكورة،  الوثائق  إلصدار  الصلة  ذات  السلطات 
وكذلك تتعاون مع اإلدارات التقليدية واألهلية وقادة 
وتيسر  العائدين  هويات  إلثبات  احمللية  اجملتمعات 
أو  التي فقدت  للوثائق  بدائل  أو  وثائق جديدة  إصدار 

أتلفت أثناء النزوح.

تتخذ احلكومة والسلطات املعنية في سوريا كافة   

التي  األسر  شمل  جمع  لضمان  الالزمة  التدابير 
انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن.

جميع  إلى  ضرر  التعويض/جبر  احلكومة  تدفع   
التحقيق  لنتائج  وفقاً  سوريا  في  النزاع  ضحايا 
الذي ستجريه اجلهات ذات الصلة املتفق عليها من 

صندوق التعويضات وجبر الضرر.

توفر احلكومة للنازحني والالجئني احلماية ضد العودة   
القسرية أو إعادة التوطن في أي مكان تتعرض فيه 
صحتهم  و/أو  وحريتهم،  وسالمتهم،  حياتهم، 

للخطر.

معلومات  والالجئني  للنازحني  احلكومة  تتيح   
موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة 

التوطني.

وإعادة  الطوعية  العودة  هيئة  احلكومة  تنشئ   
التوطني.

املعنية  اجلهات  كافة  مع  املركزية  احلكومة  تنسق   
العودة  أمور  ترتيب  أجل  من  والدولية  اإلقليمية 
االتفاقات  مع  ينسجم  ومبا  وسلس  آمن  بشكل 
الدول  وقوانني  السورية  الوضعية  والقوانني  الدولية 

املستقبلة لالجئني.

2- منظمات األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع الدولي

الوطنية أعاله مع األطر اخملتلفة  التدخالت  تتماشى 
الدولي  اجملتمع  قبل منظمات  املعتمدة من  للمساعدات 
في حالة النزاع السوري مثل خطة االستجابة اإلقليمية 
لسوريا )SRRP( وخطة استجابة املساعدات اإلنسانية 
WoS Ap-( سوريا  كامل  ومنهج   )SHARP( اسسوري 
proach( واخلطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة على 
التحقق  الدولي  اجملتمع  وعلى   ،)3RP( األزمات  مواجهة 
البرامج من حيث  الدولية في تقييم  من اعتماد املعايير 
كما  والفعالية.  والتغطية  الصلة واالستدامة واالتساق 
أفضل  باعتماد  آثاره  وإدارة  النزاع  الدعم حلل  تقدمي  عليه 
العمل  األدوار وطرق تنسيق  توزيع  الدروس املستفادة في 
وآليات تفعيله في إطار احترام الرؤية التنموية الوطنية 

وملكية السوريني ملسألة العودة. 

3- اجملتمع الدولي 

العودة  عملية  أن  من  التحقق  الدولي  اجملتمع  على 
املتعلقة بحقوق  الدولية  جتري وفقا للمعايير واالتفاقات 
اإلنسان وبحقوق النازحني والالجئني، وأنها جتري بسالمة، 
دائم«  »حل  من  جزء  وأنها  العائدين مصونة،  كرامة  وأن 
يجنب العائدين الفرار مجددا من منازلهم في املستقبل. 
من  العائدين  حماية  ينبغي  »السالمة«،  ملبدأ  ووفقا 
في  واحلق  احلياة  في  احلق  لها  يتعرض  التي  التهديدات 

األمن الشخصي

4- دور اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني 

في  كامالً  دورها  تباشر  أن  احمللية  اجملتمعات  على 
قدراتها  تسخر  وأن  والتنسيق  والتخطيط  التحضير 
ومواردها لتسهيل استيعاب العائدين وتخفيف معاناتهم 
مجتمعاتهم  في  وسالم  بأمن  حياتهم  واستئناف 
عاتقه  على  احمللي  اجملتمع  ويأخذ  حديثا.  أم  كان  أسابقاً 
العائدين  إدماج  إلعادة  املناسبة  اآلليات  إيجاد  مسؤولية 
ومساندتهم في توفير سبل عيشهم الكرمي مبا يتماشى 
السائدة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  والبنى 
محلياً. وينسق اجملتمع احمللي مع كل من احلكومة واجملتمع 
وربطها  اآلمنة  العودة  رفد  بهدف  الدولي  واجملتمع  املدني 
والرؤية  ينسجم  مبا  احمللية  التنمية  ومشاريع  برامج  مع 

الوطنية التنموية لسوريا. 

5- العائدون

التوجيهية(  )املبادئ   28 املبدأ  من   2 الفقرة  نصت 
على أنه “يجب بذل جهد خاص لكفالة مشاركة النازحني 
النسيج  في  واندماجهم  عودتهم  وإدارة  تخطيط  في 
النازحني في اتخاذ  يهدف مفهوم مشاركة  االجتماعي« 
القرارات الهامة والتي لها تأثير كبير في حياتهم إلى أن 
يلعب النازحون دوراً كبيراً في إدارة عودتهم الى ديارهم أو 
استقرارهم، مما يؤدي إلى جناح برامج العودة واستمراريتها. 
إشراك  مبدأ  اإلنسانية  الوكاالت  من  العديد  أدرجت  وقد 
املستفيدين من برامجها في صياغة سياساتها العملية.

6- الدول اإلقليمية املضيفة 

العودة  ملسألة  اإلقليمية  املقاربة  ضرورة  تستند 
من  عدد  أكبر  استضافت  التي  املنطقة  بلدان  أن  إلى 
الالجئني السوريني معنية عناية مباشرة بآثار هذا النزوح 
والعودة ومبعاييرها وترتيباتها وتنسيق املساعدات واألدوار 
واإلشراف على تنفيذها. وبسبب انعكاس الوضع الكارثي 
للصراع السوري على املنطقة وعلى دول اجلوار على وجه 
التحديد، أصبح من الضروري معاجلة آثار النزاع من منظور 
التكامل االقليمي عوضاً عن االختالف. مثال على ذلك هو 
الفرص االقتصادية التي قد تنجم عن إعادة إعمار سوريا 
إقليمي  امتداد  لها  يكون  أن  ميكن  والتي  املستقبل  في 
من حيث حتفيز السوريني على العودة وتعزيز االقتصادات 
احمللية في املنطقة وإدخال معايير احلوكمة اجليدة وقواعد 
تنظيم عملية إعادة اإلعمار، مبا يحول مسألة العودة إلى 
االندماج  بدائل  تبني  ويحقق  والتنمية،  للمصاحلة  نافذة 
االقتصادي حتول هذه التكلفة إلى فرصة للدولة املضيفة 
عن الدخول في دوامات العنف  ولالجئني أنفسهم بعيداً 

والتشرد والبطالة.  

وتتعهد كافة األطراف بااللتزام باآلتي: 

العمل على حتقيق السالم الدائم في سوريا ودعمه   
نهائية  أمنية  وترتيبات  شامل  اتفاق  طريق  عن 

تتعامل مع األسباب اجلذرية للنزاع.

مؤسسات  تقوية  إلى  يرمي  وطني  برنامج  تطوير   
الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل احلكم احمللي 
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العمل على 

حتقيق ال�سالم 

الدائم يف 

�سوريا ودعمه 

عن طريق 

اتفاق �سامل 

وترتيبات اأمنية 

نهائية تتعامل 

مع االأ�سباب 

اجلذرية للنزاع.
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لدعم االستقرار والتنمية والدميقراطية. 

وصول  وضمان  العاجلة  اإلنسانية  األزمة  معاجلة   
املساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى كافة املناطق.

إلى  يستندان  واالستقرار  العودة  أن  على  االتفاق   
حلقوق  العامة  للمبادئ  وفقاً  واملصاحلة  العدالة 

اإلنسان واالتفاقيات الدولية. 

لعودة  املالئمة  الضرورية  الظروف  على  االتفاق   
واحلريات  واحلماية  األمن  فيها  مبا  والالجئني  النازحني 
واالحتياجات األساسية وإعادة التأهيل وتأمني سبل 

العيش واملساواة والتكافؤ واملشاركة.

تيسير العودة الطوعية للنازحني والالجئني بطريقة   
سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً الستراتيجية 

واضحة املعالم.

مواصلة احلوار والتشاور في سوريا مبساعدة اجملتمع   
إجرائية بغية  آليات وقواعد  الدولي عن طريق وضع 
ومعاجلة  املصاحلة  على  والتشجيع  السلم  تعزيز 
املمارسات  وترسيخ  العالقة  العائدين  قضايا 
النزاعات  املنازعات وحل  املتعلقة بتسوية  الناجحة 

احمللية القانونية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها.

ح- أدوات متكني سياسات العودة

1- التمكني القانوني

داخليا شأنهم  والنازحون  العائدون  يستفيد  أن  البد 
الدولية حلقوق  شأن أي شخص آخر من حماية الشرعة 
اإلنسان واالتفاقيات املنبثقة عنه. والتمييز الوحيد الذي 
وذلك  إيجابي  متييز  هو  النزاع  حالة  في  يقع  أن  ينبغي 
حتديدا ألن العائدين والنازحني داخليا يكونون أكثر عرضة 
النتهاكات حقوقهم بسبب تشردهم وضياع ممتلكاتهم 
بذلك  فيتطلبون  وقسوتها،  اللجوء  برحلة  ومرورهم 
ويسمح القانون الدولي  حماية قانونية خاصة ومحددة. 
حلقوق اإلنسان بتضييق نطاق التزام الدولة باحترام قوانني 

معينة طبقا للظروف داخل بلد أو منطقة. 

كما تؤكد االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املوقعة 
 1967 بها  اخلاص  والبروتوكول   ،1951 في  جنيف  في 
وضعهم  فيه  يتساوى  نحو  على  الالجئني  كافة  حقوق 
التعريف  الذين ينطبق عليهم  الالجئني  مع وضع جميع 
الوارد في االتفاقية. هذا وتتضمن االتفاقية كافة احلقوق 
وباملقابل  الالجئ  بها  يتمتع  أن  يجب  الذي  األساسية 
واجبات  فيه  يوجد  الذي  البلد  إزاء  الجئ  كل  من  تطلب 
تفرض عليه، خصوصاً، أن ينصاع لقوانني البلد املضيف 
للمحافظة  فيه  املتخذة  بالتدابير  يتقيد  وأن  وأنظمته، 
هذه  تنطبق  آنفا،  أوضحنا  وكما  العام.  النظام  على 
املوقعة  البلدان  في  املوجودين  الالجئني  على  االتفاقية 
عليها، لكنها ال تنطبق على بلدان اجلوار السوري، ويبقى 

االلتزام باملبادئ االرشادية لالتفاقية والبروتوكول من باب 
ضمن  القضية  هذه  تناول  ميكن  لكن  االخالقي،  االلتزام 

إطار االعالن العاملي حلقوق اإلنسان أيضا كما تقدم. 

وليالحظ كذلك أن األشخاص الذين يغادرون بلدانهم 
الذي  الدولي  القانون  نصوص  من  يستفيدون  كالجئني 
يعرف أيضا باسم “قانون الالجئني” الرامي إلى التعويض 
احلماية  من  األشخاص  هؤالء  استفادة  عدم  عن  جزئيا 
ومفوضية  دولتهم.  العادة  في  تقدمها  التي  القانونية 
األمم املتحدة لشئون الالجئني هي وكالة األمم املتحدة التي 
احلماية  توفير  الرئيسية عن كفالة  باملسؤولية  تضطلع 
قانونا جلميع  ملزم  القانون  هذا  وصلب  لالجئني.  املالئمة 

الدول التي صدقت على الصكوك الدولية ذات الصلة.

أما عقب دخولهم بلدهم مرة أخرى كعائدين، فيفقد 
الدولي  القانون  مينحها  التي  الكاملة  احلماية  الالجئون 
دائمة”  “حلول  على حتقيق  تركز  عناصره  أن  إال  لالجئني، 
و “السالمة والكرامة” في العودة. وميكن االستدالل من 
ذلك على استمرار متتع العائدين بصورة من صور احلماية 
املثال  وعلى سبيل  السابق كالجئني.  املتصلة بوضعهم 
في  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  تواصل 
إلى  زمنية عقب عودتهم  العائدين ملدة  العادة مساعدة 
هذه  إليها  تستند  التي  األساسية  والفكرة  املنشأ.  بلد 
العملية  الناحية  من  الجئا  يظل  الالجئ  أن  هو  احلماية 
حتى بعد عودته إذ إن إعادة اندماجه تتطلب فترة زمنية 
قد تطول وقد تقصر. وال ميكن حتديد النطاق الزمني الذي 
املدة  ثم  ومن  عائد،  بأنه  خالله  الشخص  تعريف  ميكن 
في  له  املمنوحة  احلماية  من  فيها  يستفيد  يظل  التي 
ظل “وضعه السابق كالجئ”. واحلال كذلك، يجب اعتماد 
وإعادة  العودة  لرصد  وآليات  وضعية  معايير  مجموعة 
اإلنسان األساسية ومبادئ  يتماشى وحقوق  مبا  االندماج 
احلماية واألمن اإلنساني. ومبا أن النازحني داخليا ال يعبرون 
من  يستفيدون  ال  فهم  بلدهم،  خارج  إلى  دوليا  حدودا 
الالجئني  إلى  الدولي  القانون  يقدمها  التي  احلماية  أنواع 
القلق بشأن سرعة  وقد أفضى  العائدين.  إلى  أو توسعا 
تأثر النازحني داخليا إلى صياغة “املبادئ التوجيهية بشأن 
النزوح الداخلي”. وهذه املبادئ التوجيهية باعتبارها صكا 
من  العظمى  الغالبية  أن  إال  قانونا  للدول  ملزمة  غير 
احلقوق املشار إليها ضمنها محددة بالفعل في صكوك 
قانونا.  امللزم  الطابع  ذات  األخرى  الدولية  اإلنسان  حقوق 
وفي حقيقة األمر لم يكن الغرض من املبادئ التوجيهية 
وإمنا  داخليا  النازحني  قانوني صارم حلماية  إطار  توفير  هو 
القائم حلقوق  الدولي  القانون  لكي يعبر عن عناصر  جاء 
تلك  وتطبيق  داخليا  بالنازحني  الصلة  ذات  اإلنسان 
العناصر على احلاالت املعينة والتهديدات التي يتعرضون 
التوجيهية هذه كما  املبادئ  والغرض من مجموعة  لها. 
بتطبيق  يتصل  فيما  “توجيه”  توفير  هو  اسمها  يشير 
النازحني  حماية  على  الدولية  اإلنسان  حقوق  صكوك 
داخليا. ومبا أنه من غير املرجح أن يستمر العائدون “على 
األجل الطويل” في مطالبة قانون الالجئني ببعض احلماية 
إلى ما ال نهاية فإن بعض العائدين يفقدون في مرحلة ما 

وينبغي  العودة.  اكتمال  عدم  من  بالرغم  العائد”  “وضع 
حينئذ تصنيفهم كنازحني داخليا فتساعد بذلك املبادئ 
اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  تطبيق  على  التوجيهية 
من  الكثير  في  تكون  التي  للعائدين  احملددة  احلالة  على 

األحيان مماثلة حلالة النازحني داخليا في نفس البلد.

2- التمكني املالي

البد أن يتداخل اإلطار املالي ملسألة العودة مع اإلطار 
املالي لكافة السياسات القطاعية األخرى فيكون هناك 
للتقاطع  مصفوفة  وضع  طريق  عن  معاكس  ورفد  رفد 
وهناك  السياسات األخرى.  العودة وكافة  ما بني مسألة 
تتضمنه  مبا  العودة  ميزانية خاصة ملسألة  لرصد  حاجة 
من ترتيبات وإجراءات وآليات وقواعد الزمة لوضعها موضع 
التنفيذ على املستويني املركزي واحمللي. وميكن وضع اإلطار 

املالي للعودة عن طريق: 

الطوعية  العودة  برنامج  احتياجات  وتقدير  تقييم   
في فترة ما بعد النزاع في سوريا.

خالل  وتلبيتها  التنموية  سوريا  احتياجات  تقدير   
السنوات الثالث األولى مع حتديد تكلفة التنفيذ.

بهدف  املانحة  الدولية  اجلهات  كافة  مع  التنسيق   
الشركاء  أولويات  وحتديد  التمويل  احتماالت  تلمس 

ومواضيع التدخل املرتبطة. 

العودة  لدعم  العامة  املوازنة  من  أمواالً  تخصيص   
أن  إلى  والالجئني  النازحني  إدماج  وإعادة  الطوعية 

تكتمل عملية العودة.

خبرات  من  واالستفادة  األموال  جمع  على  العمل   
وتوفير  املستفادة  الدروس  نقل  في  الدولي  اجملتمع 
الغرض  لهذا  ينشأ  أن  ميكن  الالزمة.  واخلبرة  املوارد 
األطر  له  توضع  املانحني  متعدد  ائتمان  صندوق 
الهيكلية والوظيفية املناسبة يعمل الصندوق حتت 
واألطراف  للحكومة  إشراف جلنة مكونة من ممثلني 
كافة واملانحني وترتكز مهامه على توفير وإدرار املوارد 

الالزمة لرفد عملية العودة و/أو إعادة البناء. 

خ- التحديات

اإلجراء الالزمتأثيرهاحتمالهالتحدي

الحتمال  واضح  زمني  إطار  أي  وجود  عدم 
عوامل  على  الدفع  عوامل  وازدياد  العودة 

اجلذب 

وضع متوسطكبير  بهدف  توقيتها  عن  النظر  بغض  العودة  الحتمال  بالتحضير  البدء 
األطر واآلليات وقواعد البيانات الالزمة لترتيب العودة 

التمييز واالختفاء القسري والفقدان والوفاة 
باإلضافة  وبعدها  العودة  أثناء  والعنف 

لتحدي األمن واحلرية الشخصية 

بحماية كبير كبير  اخلاصة  واالتفاقيات  الدولية  بالقوانني  بااللتزام  األطراف  تعهد 
لرصد  اآلليات  ووضع  الداخلي  النزوح  حول  التوجيهية  وباملبادئ  الالجئني 

تطبيقها

السالم املستدام وزيادة عوامل اجلذب واحلوافز للعودة متوسط متوسط ترك اجملتمع األصلي

اجلوار  دول  في  خارجياً  املهجرين  أوضاع 
املضيفة  الدول  تواجه  التي  والصعوبات 

والعاملني على مسألة اللجوء

التنسيق مع دول اجلوار لترتيب العودة والبدء بتمكني العائدين قبل العودة كبير كبير 
احلكومة  مع  بالتنسيق  والعمل  عودتهم  لتسهيل  اللجوء  أماكن  في 
كل  مصلحة  يخدم  مبا  املتناسقة  القانونية  العودة  أطر  لوضع  السورية 

األطراف 

قد  والتي  اإلقليم  خارج  الدول  من  العودة 
لوجود  نظراً  األحيان  بعض  في  حتديا  متثل 

عوامل جذب تشجع على البقاء.

التنسيق مع اجملتمع الدولي من أجل تأمني العودة اآلمنة والكرمية والطوعية كبير كبير 
للراغبني وزيادة عوامل اجلذب عن طريق االستثمار في مهارات الذين خرجوا 

من سوريا إلى أوروبا ودول العالم وإشراكهم في عملية إعادة البناء 

بالقوانني  املرتبطة  القانونية  األوضاع 
حتكم  التي  الدولية  وبالقوانني  السورية 
حتد  يثور  التي  و  والعودة  اللجوء  مسألة 
فيما يتصل مبدى تشجيعها على العودة و 

تيسيرها لها 

الالزمة كبير كبير  القانونية  بإيجاد األطر  تعهد األطراف ضمن إطار احلل السياسي 
املتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  القوانني  كافة  واحترام  واحترامها  للعودة 

مبسألة العودة لتسهيلها 

املنظمات  عمل  تواجه  التي  التحديات 
الدولية مع النازحني واملهجرين والالجئني

بناء شبكات شراكة مع اجملتمع الدولي العامل على مسألة جلوء السوريني متوسط كبير 
ونزوحهم ووضع آليات تنسيق بني كافة الالعبني وتفعيلها حلماية العودة 

بناء سالم مستدام لزيادة عامل اجلذب إلى سوريا ومتكني العائدين اجتماعياً متوسط متوسط انتكاس العودة وتبني خيار اللجوء مجددا 
واقتصادياً وسياسياً 

العمل مع العائدين ومع اجملتمع احمللي واملدني في مناطق االستقبال لبناء كبيركبير إعادة االندماج 
الثقة املتبادلة والتحسيس بأهمية احلوار واملصاحلة في التأسيس للسالم 

املستدام وإعادة البناء 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

تي�سري العودة 

الطوعية 

للنازحني 

والالجئني 

بطريقة �سلمية 

ومنظمة 

وعلى مراحل، 

طبقًا ال�سرتاتيجية 

وا�سحة املعامل.

التن�سيق مع 

كافة اجلهات 

الدولية املانحة 

بهدف تلم�س 

احتماالت 

التمويل وحتديد 

اأولويات ال�رسكاء 

وموا�سيع 

التدخل 

املرتبطة. 
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املحلية

أ- الرؤية

»املساهمة في حتقيق األمن الغذائي واملساهمة في 
واستئصال  والشاملة  املستدامة  االقتصادية  التنمية 
إشراك  املرأة،  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  تعزيز  الفقر، 
واملساكن  األراضي  حيازة  احترام   ، ومتكينهم  الشباب 
والوصول إلى املياه وإمكانية العمل، صون املوارد الطبيعية 
الصمود  على  القدرة  وزيادة  مستدامة  بصورة  وإدارتها 
واحلّد من مخاطر الكوارث واألزمات، احترام التراث الثقافي 
هياكل  وإدراج  واالبتكار،  التنّوع  ودعم  التقليدي  والتراث 
للحوكمة تتسم بالتضمني  والشفافية وتعزيز املساءلة 

والعمل على معاجلة أثار األزمة وتعزيز السلم األهلي«

ب- منطق احملور

والعمل  واإلغاثة  الطوارئ  مرحلة  سياسات  هدف 
خلفها  التي  السلبية  اآلثار  تخفيض  هو  اإلنساني 
احملليني  السكان  تلبية حاجات  على  تعمل  بحيث  النزاع، 
املتضررة  اجملتمعات  تساعد  وأن  الوافدين  واحتياجات 
على  واالعتماد  والتهميش  الفاقة  من  املزيد  جتنب  على 
لألشخاص  دخل  توفير  خالل  من  اإلنسانية  املساعدات 
وإصالح  العائدين،  والنازحني  وظائفهم  فقدوا  الذين 
وتقدمي  احمللي  للمجتمع  األساسية  التحتية  البنية 
االنتعاش  لتحقيق  احمللية  القدرات  وتطوير  اخلدمات 
املبكر، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، 
املنازل ومشوهي  وربات  والنساء  والشباب  النازحني،  مثل 
احلرب، واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، من خالل فهم 
املتضررون،  هم  من  وحتديد  السكان،  متطلبات  طبيعة 

وتقييم مواطن ضعف وقدرات الناس.

ت- السياسات املقترحة 

وقف  عملية  مباشرة  تلي  الطوارئ  مرحلة  لكون 
العمليات القتالية وعودة األمن وبدء عودة الالجئني فالبد 
للسياسات املتعلقة بهذه املرحلة أن حتقق مجموعة من 

الشروط:

أن تكون هذه السياسات شاملة ومتكاملة تنطلق   
السكان  ومتطلبات  احتياجات  دراسة  خالل  من 
بشكل غير متحيز، واخملاطر املوجودة وقدراتهم، وأن 
السياسات  املنبثقة عن هذه  البرامج  يتم تصميم 
األشخاص  قبل  من  األساسية  احلاجات  لتلبية 
املتضررين أنفسهم، على يتم إعداد هذه السياسات 
بحيث  اخملتلفة  واألطراف  اجلهات  مع  بالتنسيق 
التي  العامة  من السياسات القطاعية  تصبح جزء 
واالنعاش  التعافي  فترة  تطبيقها الحقا في  سيتم 

االقتصادي.

إلى  تؤدي  ال  محدودة  السلبية  آثارها  تكون  أن   
والبيئة  احمللية  واجملتمعات  األفراد  على  ضرر  حدوث 
للتدفق  ميكن  املثال  سبيل  على  فعلى  واالقتصاد، 
يساهم  أن  معينة  منطقة  على  للمعونات  الكبير 
أجور  على  سلبا  يؤثر  مما  التضخم  نسبة  رفع  في 
العمالة مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط االقتصادي 

وبالتالي تأخر االنتعاش.

األولوية  منح  على  والبرامج  السياسات  تركز  أن   
الالزمة  األساسية  احلاجات  تلبي  التي  لألعمال 
املعاشية  الظروف  وحتسني  احلياة  قيد  على  للبقاء 
الوصول  على  السياسات  هذه  تعمل  وأن  للسكان، 
إلى احلياة الطبيعة وأن تساعد في استعادة اخلدمات 
بسرعة كالتعليم والصحة واملأوى املناسب وأن تعزز 
االنتعاش املبكر، وتعزز قدرة السكان املتضررين على 
تفادي آثار الكوارث في املستقبل، أو تقليلها أو احلد 
إلى  تعمل  وأال  أفضل.  بشكل  مواجهتها  أو  منها، 
حالة  خلق  أو  النزاعات  من  جديدة  أنواع  أية  تأجيج 
فرص  خلق  أو  القتال  إلى  والعودة  األمن  انعدام  من 

االستغالل واإلساءة.

أن تهدف السياسات إلى حتقيق االستدامة وذلك من   
خالل االستثمار في تنمية اجملتمعات احمللية أصحاب 
والتشغيل  احمللية  اخلبرات  واالعتماد على  املصلحة، 
التوظيف  برامج  تصبح  بحيث  احمللي  القصير 
الوطنية  توظيف  برامج  من  جزء  احمللية  القصيرة 

الطويلة األمد.

ضعفاً  األكثر  األشخاص  السياسات  تستهدف  أن   
وذوي  املنازل  وربات  والنساء  كاألطفال  اجملتمع  في 
بتمتعهم  تسمح  بحيث  النزاع  وضحايا  اإلعاقة 
التي  األسباب  بتحليل كافة  تقوم  وأن  بحياة كرمية 
توجد سياسات  وأن  الناس،  تزيد من مواطن ضعف 
األنشطة  مبختلف  النساء  مساهمة  بزيادة  خاصة 
التعليم  في  واحلق  واالجتماعية،  االقتصادية 

والتمثيل.

الفاعلني ضمن  األطراف  التعاون مع جميع  تعزز  أن   
هذه الظروف املعقدة والصعبة عن طريق استخدام 
أغراض  والتي حتقق  املزدوجة"  "الفائدة  ذات  البرامج 
على  التأكيد  مع  والتدريب  كالتشغيل  متعددة 
أهمية تدريب األطر احمللية واالعتماد عليها من خالل 
النوع  بهذا  مرت  لدول  جتارب سابقة  من  االستفادة 

من األزمات.

ث- اإلطار الزمني

أن  يجب  فإنها  السياسات  لهذه  الزمني  البعد  أما 
التي يتوفر فيها احلد  القتال في املناطق  انتهاء  تبدأ فور 
مرحلة  من  تتدرج  بحيث  واالستقرار  األمان  من  األدنى 
اإلغاثة إلى مرحلة البناء على أن يتم االنتقال بني املراحل 
الثالث وفق درجة التعافي في اجملتمع احمللي وبالتالي بدء 

تنفيذ السياسات القطاعية العامة.

وتأمني  الدخل  توليد  فرص  استقرار  على  العمل   
والعمل  واإلغاثة  الطوارئ  مرحلة  في  العمل  فرص 
األمن  لترسيخ  عمل  برامج  خالل  من  اإلنساني 
واالستقرار والتي غالبا ما تكون ذات طبيعة مؤقتة، 
والشباب  السابقني  املقاتلني  الستهداف  وتسعى 
العاجلة  االحتياجات  ذوي  من  وغيرهم  والنازحني 
الذين ميكن في حال عدم توفر العمل وسبل العيش 
الكرمي لهم أن يتعرضوا خملاطر االستغالل أو اإلساءة، 
وعادة ما تشمل وظائف مؤقتة، مثل النقود مقابل 
العمل والتوظيف في اخلدمات العامة، كذلك املنح 
باإلضافة  البرامج  ميكن لهذه  النقدية،  واملساعدات 
كونها وسيلة لتحقيق االستقرار وإغاثة املتضررين، 
االقتصادي  االنتعاش  عملية  أساس  تكون  أن 
واالجتماعي واستعادة سبل كسب العيش إذا ما مت 

تصميمها بشكل جيد.

على  ويركز  احمللي  االقتصادي  االنعاش  على  العمل   
تعزيز فرص العمل على املستوى احمللي وتعزيز فرص 
اجملتمعات  بناء  وإعادة  مجتمعياً  املقاتلني  اندماج 
الطويل  املدى  على  املصاحلة  وتسهيل  احمللية 
قدرات  تنمية  الفترة،  هذه  في  البرامج  وتتضمن 
احلكم احمللي والهيئات احمللية وغيرها من املؤسسات 
البنية  دعم  إطار  في  العاملة  املؤسسات  السيما 
البرامج الداعمة  االقتصادية واالجتماعية، وتفعيل 
القروض  مثل  التشغيل  ودعم  اخلاص  للقطاع 

والتمويل الصغير.

خالل  من  مستدامة  عمل  فرص  خلق  على  العمل   
تنمية  األمد،  طويلة  التشغيل  سياسات  دعم  من 
تعزيز  الوطني،  املستوى  على  املؤسسية  القدرات 
احملافظة  و  الطويل  املدى  على  املستدامة  التنمية 
مع  الالئق  العمل  خالل  من  املنتجة  العمالة  على 
املساواة  وتعزيز  اإلنسان  حقوق  أساسّي  احترام 
على  املهمشة  بالفئات  واالهتمام  اجلنسني  بني 
دعم  من خالل  االنتعاش  تعزيز  في  ذلك  يساهم  أن 
سياسات االقتصاد الكلي واملالية العامة لتنشيط 
السياسات  ودعم  العمل  توليد فرص  العمل،  سوق 
و  األعمال  وتطوير  اخلدمات  قطاع  ودعم  القطاعية 
تعزز  التي  بالتوظيف  الصلة  ذات  املؤسسات  تعزيز 

فرص العمل واحلماية االجتماعية.

ج- أدوات التمكني

والعمل  واإلغاثة  الطوارئ  مرحلة  لسياسات  البد 
األساسية  املتطلبات  تأمني  في  تساعد  أن  اإلنساني 
وأن  وتشغيل،  وصحة  وتعليم  وغذاء  مأوى  من  للسكان 
تسعى إلى تعزيز األمن واالستقرار بحيث تغطي العديد 
ففي  وتؤمن تكامل اخلدمات وشموليتها،  األنشطة،  من 
مثال تسعى سياسات الطوارئ إلى ضمان  مجال الغذاء 
ضعفا،  األكثر  وخصوصا  الناس  جلميع  الغذائي  األمن 
أغذية  للحصول على  اإلمكانيات  لديهم  أن  والتأكد من 
كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم اليومية وتناسب 

أذواقهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية، وتتحول 
سياسات األمن الغذائي في مرحلة الحقة إلى سياسات 
الزراعي  واإلنتاج  الزراعة  تطوير  في  تساهم  قطاعية 
وتطوير أسواق املنتجات الغذائية لتحقيق تنمية زارعيه 

مستدامة تساهم في تطوير االقتصاد الكلي.

يوفر التعليم في هذه املرحلة منصة رئيسية للعديد 
توفير  إلى  باإلضافة  األخرى،  اإلنسانية  التدخالت  من 
املعارف والتعليم لألطفال فإن املدراس أو أماكن التعليم 
املؤقتة متكن األطفال من الوصول إلى مجموعة اخلدمات 
والوقاية  التلقيح  وبرامج  العامة  كالصحة  الصحية 
فإنه ميكن  التغذية  في مجال  أما  السارية،  األمراض  من 
سلل  أو  للطالب  تغذية  وجبات  تأمني  املدارس  خالل  من 
تساعد  أن  للمدارس  أيضا  ميكن  كما  لعائالتهم  غذائية 
شرب  مياه  تأمني  خالل  من  واالصالح  املياه  معاجلة  في 
نظيفة باإلضافة إلى دور التعليم في نشر ثقافة املصاحلة 
الوطني فإنه  أما على الصعيد  وتعزيز األمن واالستقرار، 
يجب السعي إلى توحيد اجلهود التعليمية في مختلف 
املعرفة  تتبنى  تعليمية  سياسة  إلى  للوصول  املناطق 
والقيم اإلنسانية و تساهم في حتقيق السلم واملصاحلة 

وبناء اجملتمع السوري.

على  احمللي  الطابع  بغلبة  الطوارئ  مرحلة  تتجلى 
الوطني ويجب تركيز على مبادرات اجملتمع املدني، وتلعب 
أساسيا  دورا  املتحدة  األمم  منظومة  و  الدولية  املنظمات 
في  الطويلة  خبرتها  بسبب  وتنفيذها  املوارد  تعبئة  في 
هذا النوع من األزمات ولكن باملقابل غالبا ما ينتهي األمر 
في أن تصبح اجملتمعات املستقبلة للمساعدات واملشاريع 
لتتالءم معه،  لها  يقدم  ما  انتظار  وفي  السلوك  سلبية 
اإلنساني  العمل  مبادرات  تكون  أن  العمل  يجب  لذلك 
مما  فقط  وليس  احمللية  السكان  حاجات  من  مستنبطة 
املبادرات  هذه  تكون  وأن  الدولية،  املنظمات  لدى  يتوفر 
ذلك  ويتم  واالقتصادي  االجتماعي  الواقع  مع  تتالءم 
جتاربها  من  واالستفادة  املوجودة  احمللية  الهيئات  بإشراك 
ملكية  تصبح  بحيث  والتنفيذ  التخطيط  عمليات  في 
االستفادة  مع  احمللية  اجملتمعات  نصيب  من  هي  املبادرات 
من خبرات املنظمات الدولية واالستفادة من جتارب الدول 
األخرى، يضمن ذلك سرعة االنتقال إلى مرحلة االنتعاش 
االقتصادي وتقليل فترة اعتماد السكان على املساعدات 

و اإلعانات.

تعمل  أن  احمللية  االستجابة  لسياسات  البد  وأخيرا 
بالتعاون مع األطر احمللية املنتخبة أو املشكلة في املناطق 
أو  احلكومة  سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  في  سواء 
خارجها، والتي كانت خالل املرحلة السابقة تقوم بتنفيذ 
وقد  املواطنني،  ثقة  على  حازت  والتي  اإلغاثية  األعمال 
من  عديدة  مناطق  في  احمللية  اجملالس  من  العديد  قامت 
خالل التعاون مع منظمات اإلغاثة احمللية في توطني بعض 
سبل  وتنمية  احمللية  باالستجابة  املرتبطة  النشاطات 
العيش بشكل أولي وذلك في حاالت االستقرار األمني إال 
يؤثر سلبياً  القتال وتغيير اجلبهات غالبا ما كان  أن جتدد 

على هذه النشاطات. 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

اإن تركز 

ال�سيا�سات 

والربامج على 

منح االأولوية 

لالأعمال التي 

تلبي احلاجات 

االأ�سا�سية الالزمة 

للبقاء على قيد 

احلياة وحت�سني 

الظروف 

املعا�سية لل�سكان

العمل على 

خلق فر�س 

عمل م�ستدامة 

من خالل من 
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الت�سغيل طويلة 

االأمد، تنمية 

القدرات 

املوؤ�س�سية 

على امل�ستوى 

الوطني،
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أن تسهيل عملية تسجيل وترخيص عمل منظمات 
اجملتمع املدني واألهلي إضافة لتيسير ممارسة نشاطاتها 
وطنية  خطة  إطار  ضمن  العمل  على  وحثها  واعمالها 
سياسات  تنفيذ  على  كبيرا  ايجابيا  أثرا  له  سيكون 

االستجابة احمللية.

ح- التحديات

املناطق  أن  تكمن  املرحلة  هذه  حتديات  أهم  من  إن 
والتي  واملادية  البشرية  اخلسائر  في  سواء  تضررا  األكثر 
جبهات  الزالت  تكون  ما  عادة  كبيرة  تدخالت  تتطلب 
األمن  انعدام  من  ملزيد  مرشحة  دوما  وتكون  لالقتتال 
واالستقرار مما يقوض حتما أي توجه نحو تنفيذ مشاريع 
منطقة  من  الضرر  اختالف  أن  كما  احمللية،  االستجابة 
الى أخرى يؤثر على حجم التدخل ومدته الزمنية، كذلك 
تتطلب املشاريع املنبثقة من سياسات االستجابة احمللية 
املنح  على  االعتماد  ميكن  وهنا  كبيرة،  مادية  إمكانيات 
واملشاريع املمولة دولياً والتي سوف تربط عملية التنمية 
بأهواء هذه املنظمات وأهدافها وإمكاناتها املادية، لذلك 
املدرب  احمللي  البشري  الكادر  إيجاد  على  العمل  من  البد 
االستفادة  تعظيم  و  املشاريع  من  النوع  هذا  إدارة  على 
منها. إن وجود عدد كبير من املشاريع وتنوعها في املناطق 
اخملتلفة سوف يصعب االنتقال إلى خطة وطنية للتنمية 

ميكن تطبيقها في مختلف املناطق.

د- الفاعلون

1. احلكومة املركزية

األمن  تعزيز  مسؤولية  املركزية  احلكومة  على  تقع 
املناسبة  الظروف  وخلق  األطر  مع  بالتعاون  واإلستقرار 
لعمل املنظمات الدولية واحمللية العاملة على األرض من 
املنظمات  هذه  وترخيص  تسجيل  عملية  تسهيل  خالل 
وأن تسعى احلكومة على أن يشمل عمل هذه املنظمات 
بني  العمل  بتنسيق  وتقوم  استثناء  دون  املناطق  جميع 
أطر  يعزز  مما  القائمة  احمللية  واألطر  الدولية  املنظمات 
من  اساسيا  جزءا  تصبح  بحيث  املوجودة   احمللي  احلكم 
اكسابها  في  يساعدها  مما  والتنفيذ  التخطيط  عملياتا 
شرعية وجودها من خالل اخلدمات التي تقدمها مما يعزز 
األستقرار والسلم احمللي كما البد للدولة أن تعمل على 
باألزمة  واخلاصة  الطارئة  اإلغاثية  املشاريع   تتحول  ان 
مما  األمد  طويلة  شاملة  تنموية  مشاريع   إلى  تدريجيا 

يساهم في حتقيق اإلنتعاش اإلقتصادي والتعافي.

2. منظمات األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع الدولي

تقدمي  ليى  النزاع  بداية  ومنذ  األمم  منظمات  سعت 
املساعدات  تقدمي  إلى  اخملتلفة  اإلغاثية   املساعدات 
اخملتلفة كل في اختصاصها وحاولت توحيد جهودها من 
خالل عدد  خطط منها األستجابة االستجابة اإلقليمية 
لسوريا(  اإلنسانية  املساعدات  استجابة  وخطة  لسوريا 
ومنهج كامل سوربا، كما العديد من املنظمات الدولية 

بالتعاون مع العديد من اجملالس احمللية بتقدمي املساعدات 
سيطرة  عن  اخلارجة  املناطق  سيما  ال  البرامج  وتنفيذ 
و  الدولية  املنظمات  دور  أهمية   من  رغم  على  الدولة،  
منظومة األمم املتحدة من خالل إدارتها وتنفيذها ملشاريع 
اإلغاثية بسبب خبرتها الطويلة في هذا النوع من األزمات 
إال أنه غالبا ما ينتهي األمر في إقتصار هذه املشاريع على 
تقدمي املساعدات وتكرار بعضها دون اإلنتقال إلى املشاريع 
التموية التي تساهم في تنمية اجملتمعات احمللية وجتعلها 

أقل اعتمادا على اخلارج 

3. اجملتمع الدولي 

ينبغي على اجملتمع الدولي أن يعمل على تأمني الدعم 
الطوارئ  مرحلة  هذه  تنفيذ  على  يساعد  الذي  املادي 
هي  السياسات  هذه  كون  اإلنساني  والعمل  واإلغاثة 
الدعامة األساسية الستمرار السالم وإن عدم توفر املوارد 
أو نقصانها قد يؤدي إلى توقف برامج حيوية كان يعتمد 
عليها السكان مما قد يعرضهم للخطر و األستغالل مما 

قد يساهم في عودة اإلقتتال وطول مرحلة التعافي

4. اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني 

مع  بالتعاون  املوجودة  احمللية  األطر  على  ينبغي 
اجملتمعات احمللية ان تصبح جزء أساسيا من هذه املشاريع 
التخطيط  ناحية  من  بل  التنفيذ  ناحية  من  ليس فقط 
كونها  في  يعتمد  البرامج  من  النوع  هذا  جناح  ألن  أيضا 
مما  فقط  وليس  احمللية  السكان  حاجات  من  مستنبطة 
يتوفر لدى املنظمات الدولية فقط، لذلك البد من العمل 
على تنمية الكادر البشري احمللي من خالل التدريب ليصبح 
هذه  ملكية  ولتصبح  املشاريع  من  النوع  هذا  إدارة  على 
االستفادة  احمللية مع  اجملتمعات  املشاريع هي من نصيب 
من خبرات املنظمات الدولية واالستفادة من جتارب الدول 
االنتعاش  مرحلة  إلى  االنتقال  سرعة  لضمان  األخرى 
الكبير املنوط  دور  إلى  كما البد من الإلشارة  االقتصادي. 
و  النازحني  استقبال  على  العمل  في  احمللية  باجملتمعات 
الألجيئني واندماجهم في النسيج االجتماعي وتخفيف 
التوترات الناجتة نتيجة املنافسة بني الفئات اخملتلفة على 

تقاسم املوارد وحق العمل مما يعزز السلم واألستقرار  

خ- اإلطار الزمني

اإلطار الزمنيالبرامج السياسة القطاع 

األمن الغذائي

ضمان األمن الغذائي 
جلميع الناس 

وخصوصا األكثر 
ضعفا. 

توفير شبكات األمان الغذائي من خالل توفير أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي 
حاجاتهم الغذائية وتناسب أذواقهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية.

مباشرة 

برامج التغذية املباشرة املستهدفة. وتشمل هذه الوجبات املدرسية؛ التغذية 
لألمهات احلوامل واملرضعات واألطفال دون سن اخلامسة وذلك خالل مراكز الرعاية 

الصحية األولية 
مباشرة 

برامج الغذاء مقابل العمل تقدمي الدعم الغذائي لألسر مقابل العمل على ترميم 
البنية التحتية مثل شبكات الري الصغيرة، والطرق الريفية، املباني العامة، مراكز 

الصحية واملدارس.
مباشر

برامج املساعدات والتي ميكن أن تكون نقدية أو عينية مبا في ذلك بونات الغذاء، 
احلصص املدعومة وغيرها من التدابير التي تستهدف األسر الفقيرة.

مباشر

إعادة تفعيل 
اإلنتاج الزراعي 

وتربية احليوان مما 
يساعد السكان 

املتضررين في 
استعادة نشاطهم 

االقتصادي وتوليد 
الدخل وحتقيق 

االكتفاء الغذائي

زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل مستدام من خالل إنتاج زراعي مأمون ومتنوع، واحلد 
من الهدر في املواد الغذائية، وتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي )البذور واألسمدة 

واملبيدات(.
متوسط إلى طويل

مساعدة صغار مربي املاشية في احلفاظ وتنمية الثروة احليوانية ومتكينهم من 
احلصول على حيوانات جديدة لضمها إلى قطعانهم، وتوفير اخلدمات البيطرية 

واألعالف ووحدات تخزين األعالف. 

حتسني وإنشاء أليات لتخزين املنتجات الغذائية وتأمني وسائل النقل الالزمة لنقل 
املنتجات األسواق 

مما ميكن املزارعني من حتسني دخلهم وحتقيق اكتفائهم الذاتي.

متوسط إلى طويل

احلد من الفقر 
وتأمني العمل

مكافحة الفقر من 
السكان وخاصة 

في الفئات األكثر 
وضمان العمل الالئق 

للمجموعات أكثر 
ضعفا بحيث تلبي 
احلاجات األساسية 
الالزمة للبقاء على 

قيد احلياة.

حتسني الدخل واحلد من الفقر، مبا في ذلك من خالل املشاركة في عمليات الزراعة 
واإلنتاج والعمل. 

مباشرة

تعزيز النزاهة والشفافية والكفاءة وأداء األسواق، أخذين في االعتبار مصالح صغار 
املزارعني، وحتسني البنى التحتية ذات الصلة.

متوسط إلى طويل 

مساعدة األفراد واجملتمعات الذين تضرروا خالل األزمة من خالل تزويدهم املنح 
النقدية لشراء أصول إنتاجية جديدة.

متوسط إلى طويل 

تأمني املأوى املناسب من خالل برامج ترميم البيوت املتضررة وذلك عن طريق تأمني 
مواد البناء أو القروض أو من خالل مراكز اإليواء.

مباشر

العمل على تفعيل دور الوحدات اإلدارية وتأمني التمثيل املناسب الذي يؤمن عدم 
التهميش ويعمل على تأمني املصاحلة واستمرار السلم األهلي وعدم العودة إلى 

النزاع. 
مباشر

تفعيل دور التمويل الصغير السيما ملساعدة األفراد واملؤسسات في استعادة دورها 
االقتصادي. 

متوسط إلى طويل

املياه

تأمني املياه النظيفة 
والصاحلة للشرب 

واملساهمة في 
استعادة خدمات 

مياه الشرب 
والصرف الصحي 

وجمع القمامة.

متوسط إلى طويلصيانة مصادر املياه ومعدات الري وإشراك اجملتمعات احمللية في العملية.

حتسني إمدادات املياه للسكان من خالل النقل بالشاحنات وحفر اآلبار وتأمني املعدات 
الالزمة لعمل هذه اآلبار وأنظمة تنقية املياه.

مباشر

إصالح شبكات إمداد املياه الرئيسية وأنظمة مياه التوزيع وتوفير صهاريج املياه 
املنزلية لعائالت النازحة لتمكنيها من تخزين الشرب املياه بأمان.

متوسط إلى طويل

استعادة خدمات جمع القمامة وإصالح نظم مياه الصرف الصحي واصالح مرافق 
الصحية في املدارس وفي مراكز اإليواء وتأمني املواد الالزمة.

متوسط إلى طويل

تدريب الكوادر احمللية وموظفي على االستجابة للطوارئ في قطاع املياه والصرف 
الصحي.

متوسط إلى طويل

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

اإن من اأهم 

حتديات هذه 

املرحلة تكمن 

اأن املناطق 

االأكرث ت�رسرا 

�سواء يف 

اخل�سائر الب�رسية 

واملادية والتي 

تتطلب تدخالت 

كبرية عادة ما 

تكون الزالت 

جبهات لالقتتال 

وتكون دوما 

مر�سحة ملزيد 

من انعدام االأمن 

واال�ستقرار 
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واال�سالح ال�سيا�سي )احلوكمة 

ال�سيا�سية(

أ- الرؤية اخلاصة باحملور 

اتفاق سياسي يضمن انتقاالً شامالً وعملية توافقية 
املؤسسات  تأهيل  وإعادة  احلوكمة  هيكلية  إلصالح 
الثقافة  وبناء  السوريون،  فيه  يتمثل  بشكل  السياسية 
السياسية  الثقة  وبناء  ممارستها  وتعزيز  الدميقراطية 
دولة  ركائز  وارساء  السياسيني  الفاعلني  بني  املتبادلة 

القانون واملساواة واملواطنة.

ب- منطق احملور

هو  السياسي  احلوكمي  لإلطار  العام  الهدف  إن 
تطوير آليات فّعالة للحفاظ على عملية السالم ودعمها، 
الدولة عن طريق تطوير قدراتها تطويراً  ولتعزيز شرعية 
للحوكمة.  األساسية  املتطلبات  ملواجهة  مستداماَ 
تُظهر التجارب السابقة أن خطر اندالع صراع جديد في 
مرات  بخمس  أكبر  النزاع  بعد  ما  مبرحلة  متر  التي  الدول 
مما هي عليه في بلدان أخرى لم تتعرض للحروب ملدة 10 
السياسات  جميع  تقييم  يجب  وبالتالي  سنة،   12 الى 
في مرحلة بناء السالم بحسب تأثيرها احملتمل على زيادة 
يتم  أن  يجب  هنا  من  النزاع،  إلى  العودة  فرص  تقليل  أو 
التركيز على بناء التوافقية السياسية بدال من املنافسة 

على قضايا خالفية ال سيما في مرحلة بناء السالم.

ستمر سوريا، في مرحلة بناء السالم، مبنعطف حرج 
إمكانية  يحمل  أيضا  ولكن  كبرى،  حتديات  معه  يحمل 
كبيرة لتحول إيجابي في العالقات اجملتمعية، وكذلك في 
السالم،  بناء  خالل مرحلة  والدولة.  املواطن  العالقات بني 
عقد  على  وبشفافية  تشاركي  بشكل  التفاوض  سيتم 
اجتماعي جديد. إنها حلظة مفصلية لبناء إطار حوكمي 
يتم  بطريقة  الرئيسية  املؤسسات  وإصالح  وفّعال،  عادل 
التي  احملاسبة  ثقافة  تطوير  على  اجملتمع  تشجيع  فيها 
املعايير  إن  السالم.  بناء  لعملية  أكبر  شرعية  تعطي 
والقيم املؤسسية التي ستقوم بتوجيه دفة هذه الفترة، 
على  سلبية،  أم  كانت  إيجابية  بظاللها،  تلقي  سوف 

سوريا لسنوات عديدة قادمة.

املؤقت،  الدستوري/الدستور  اإلعالن  يقوم  أن  يجب 
بتوجيه اإلطار الوطني القانوني والسياسي، أثناء مرحلة 
بناء السالم، ويؤسس سلطة انتقالية وميكّنها، وتكون هذه 
)السلطة  الوزراء  ومجلس  الرئيس  من  مؤلفة  السلطة 
التشريعية(،  )السلطة  التأسيسي  واجمللس  التنفيذية(، 

ومجلس القضاء األعلى )السلطة القضائية(.

يجب أن يؤسس اإلعالن الدستوري/ الدستور املؤقت 
النظر  بغض  القانون،  أمام  املواطنني  بني  للمساواة 
الدينية،  املعتقدات  أو  العرق،  أو  األثنية  أو  اجلنس  عن 

واالنتماء  والتنظيم  والتجمع  الرأي،  حرية  يضمن  وأن 
السياسي، ويجب أن يحدد كذلك الصالحيات التشريعية 
مع  القضائية  السلطة  ومتكني  التأسيسية،  للجمعية 
وتتولى  الثالث،  السلطات  بني  والفصل  التام  االستقالل 
مرحلة  في  التشريعية  السلطات  التأسيسية  اجلمعية 
بناء السالم ويتم تعيني أعضائها من خالل عملية توافق 

سياسي بدالً من انتخابات وطنية.

االنتخابات  تنطوي  السالم،  لبناء  األولى  املرحلة  في 
فترة  إلى  إرجاؤها  ويجب  اخملاطر،  من  كثير  على  الوطنية 
إلى فترة مبكرة من  أو  السالم  بناء  متقدمة من مرحلة 
مرحلة بناء الدولة. فال تزال حينها كثير من املناطق في 
البالد، تشهد صراعاً، ورمبا تكون خارج سيطرة السلطات 
إلى  معدومة،  باالنتخابات  الثقة  تزال  كماال  االنتقالية، 
املشاركة  وضعف  املؤسسية  القدرات  ضعف  جانب 
)غالباً بسبب العنف أو التهديد بالعنف(، وميكن لهذا أن 
يقوض وبشدة شرعية نتائج االنتخابات. عالوة على ذلك، 
إن عدم وجود أحزاب ذات برامج سياسية غالبا ما يعني 
احملاربني  وال سيما  الكبيرة،  املوارد  لديهم  الذين  أولئك  أن 
أقدامهم  لتثبيت  االنتخابات  استغالل  ميكنهم  منهم، 

في السلطة.

يجب أن تهدف السياسات املطبَّقة خالل مرحلة بناء 
السالم إلى استعادة ثقة املواطن بالدولة، من خالل إيالء 
اهتمام عاجل إلصالح هيكليات احلوكمة التي تؤثر على 
مؤسسات  إصالح  وبالتالي  للمواطنني،  اليومية  احلياة 
القانون  سيادة  تعزز  بطرق  واألمني  القضائي  القطاعني 

وتعطي األولوية حلقوق اإلنسان2.

إن مجلس القضاء األعلى هو مؤسسة قائمة حالياً 
النظام  إصالح  على  باإلشراف  مخوالً  يكون  أن  وينبغي 
القضائي، ولكن يجب أن يحصل على استقالله التام عن 
السلطة التنفيذية. وتندرج سياسات اإلصالح القضائي 

في ثالث فئات:

السياسات اإلصالحية للنظام القضائي بحد ذاته.  

السلطة  على  القضائية  الرقابة  متكني  سياسات   
التنفيذية. 

السلطة  على  القضائية  الرقابة  متكني  سياسات   
التشريعية. ميكن للقضاء القيام بدوره في املراقبة 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتني  على  واإلشراف 
فإن  وبالتالي  عنهما،  التام  االستقالل  منحه  مت  إذا 
استقاللية القطاع القضائي يجب أن يُذكر صراحة 

في اإلعالن الدستوري / الدستور املؤقت.

القطاع  الهدف األساسي من إصالح  أن يكون  يجب 
حتترم  األمني   للقطاع  حلوكمة  الوصول  هو  األمني 
إصالح  مع  بالتزامن  و  االنسان.  حقوق  و  الدميوقراطية 
الطويل  املدى  على  العمل  يتم  أن  يجب  األمني  القطاع 

أمام  املساواة   -2 بالقانون.  ملتزمة  احلكومة   -1 القانون:  سيادة  تعني    2
حقوق   -5 وفعالة.  بها  التنبؤ  ميكن  أحكام   -4 والنظام.  القانون   -3 القانون. 

اإلنسان.

اإلطار الزمنيالبرامج السياسة القطاع 

الصحة

خفض معدالت 
املرض والوفيات واحلد 

من انتشار األمراض 
السارية وترميم 

مرافق النظام 
الصحي.

االصطناعية،  األطراف  )مثل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الطبية  املساعدات  توفير 
العكازات، والكراسي املتحركة، وغيرها(.

متوسط إلى طويل

واألمراض  السارية  األمراض  ملعاجلة  املناسبة  األدوية  وتقدمي  اللقاح  حمالت  توفير 
املستوطنة. 

مباشر

عيادات  وتأمني  النزاع  جراء  من  تضررت  التي  الصحية  واملراكز  املستشفيات  ترميم 
متنقلة

متوسط إلى طويل

تأمني الكوادر الطبية وكوادر التمريض والعمل على تدريبهم محليا 

ضمان التنسيق املناسب مع جميع الشركاء في اجملال الصحي مبا في ذلك املنظمات 
غير احلكومية واحلكومية واملنظمات الدولية. 

متوسط إلى طويل 

التعليم 

إتاحة الفرصة 
لألطفال والشباب 
ملواصلة تعليمهم 

واحلصول على 
التعليم املناسب 

وتدريب الكوادر 
التعليمية.

مراكز مؤقتة للتعلم لألطفال األكثر احتياجا والتأكد من وجودها في أماكن  إنشاء 
أمنة، مع أمكانية الوصول اليها بسهولة وحتتوي على مرافق املياه والصرف الصحي.

مباشر 

األطفال  مواصلة  لضمان  التعليم  أنشطة  لدعم  األساسية  التعليم  أدوات  توزيع 
تعليمهم. 

مباشر

تدريب املعلمني والكادر التعليمي على الدعم النفسي واالجتماعي ملساعدة السكان 
الذين عانوا خالل النزاع.

متوسط إلى طويل

مراكز التعليم  تعبئة اجملتمعات احمللية من أجل املساعدة في ترميم املدارس وإنشاء 
املؤقت.

متوسط إلى طويل 

السكن 

تأمني املأوى الالئق 
مؤقتا أو بشكل 

دائم وتأمني املواد 
الالزمة لبدء عمليات 

الترميم من قبل 
السكان والعمل 

على إزالة األنقاض.

والعمل على  الترميم  أو  البناء  بإعادة  والبدء  املتضررين  مراكز مؤقتة إلسكان  إنشاء 
تعبئة اجملتمعات احمللية في عملية اإلعمار وإزالة األنقاض.

مباشر

السلطات احمللية 

تقدمي املساعدات املالية والعينية والقروض التي تساعد السكان املتضررين في ترميم 
وإصالح منازلهم.

مباشر

التعاون مع السلطات احمللية على تثبيت امللكيات ومنع التعديات على األمالك العامة 
وتخصيص أماكن مناسبة لتجميع األنقاض. 

متوسط إلى طويل

متوسط إلى طويلالعمل على تأسيس سلطات حكم محلي تعنى بعملية تأمني احلاجات احمللية

االستجابة  مبشاريع  تعنى  كوادر  تكوين  يؤمن  مبا  احمللية  الكوادر  تدريب  على  العمل 
احمللية واإلنعاش االقتصادي 

متوسط إلى طويل

الطاقة والكهرباء

تأمني احلاجات 
األساسية للسكان 

من الطاقة 
الكهربائية من وقود 
التدفئة والوقود من 
أجل املساعدة على 

القيام بأعمالهم.

تأمني كميات من الوقود وتوزيعها على السكان بالتعاون مع اجلهات احمللية وخصوصا 
في املناطق الباردة في الشتاء.

مباشر

خالل  من  احمللية  السلطات  مع  بالتعاون  الوقود  وتأمني  بيع  منظومة  تشغيل  إعادة 
إصالح محطات الوقود وإيجاد مراكز التوزيع املناسبة. 

متوسط إلى طويل

للخطوط  أولية  بإصالحات  والقيام  الكهرباء  شبكة  أضرار  وحصر  احتياجات  تقييم 
الكهربائية املتضررة ورفعها السيما خطوط التوتر املنخفض استعدادا إلعادة التيار 

الكهربائي للشبكة.
متوسط إلى طويل

االتصاالت 

إعادة االتصاالت 
اخلليوية إلى املناطق 
املتضررة أو حتسينها 

وإعادة تشغيل 
شبكة اإلنترنيت 

مباشرإعادة تأهيل ابراج االتصاالت وإعادة خدمات االتصاالت اخلليوية.

لالنتقال  اخللوية  االتصاالت  مبدئي من خالل منظومة  بشل  اإلنترنيت  إعادة خدمات 
الحقا إلى منظومات أكثر اقتصادية وسرعة. 

متوسط غلى طويل 

معامالت  إجناز  في  األولى  املرحلة  في  منها  واالستفادة  البريد  منظومة  تأهيل  إعادة 
املواطنني. 

متوسط إلى طويل 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

اتفاق �سيا�سي 

ي�سمن انتقااًل 

�ساماًل وعملية 

توافقية 

الإ�سالح هيكلية 

احلوكمة 

واإعادة تاأهيل 

املوؤ�س�سات 

ال�سيا�سية ب�سكل 

يتمثل فيه 

ال�سوريون، 

وبناء الثقافة 

الدميقراطية 

وتعزيز 

ممار�ستها وبناء 

الثقة ال�سيا�سية 

املتبادلة بني 

الفاعلني ال�سيا�سيني 

وار�ساء ركائز 

دولة القانون 

وامل�ساواة 

واملواطنة.
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كامل  على  السلطة  استعادة  على  الوقت  نفس  وفي 
الدولة،  واحتكار االستخدام املشروع للقوة في أراضيها. 
بطرق  األمني  القطاع  مؤسسات  إصالح  يتم  أن  يجب 
السلطات  قبل  من  واحملاسبة  املساءلة  قابلة  جتعلها 
وأيضاً  استثناءات،  أية  دون  للقانون  وخاضعة  القضائية 
هيئات  لرقابة  خاضعة  األمني  القطاع  مؤسسات  تكون 

مستقلة ومجتمع مدني.

وثيقاً  ارتباطاً  األمني  القطاع  إصالح  عملية  ترتبط 
وبالتالي  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  بعمليات 

يجب التنسيق فيما بينها. 

القضائي  القطاعني  في  األهداف كلها  إجناز هذه  إن 
املوازية  للقطاعات  الكامل  االندماج  سيما  ال  واألمني 
الناشئة  هو أمر غير واقعي خالل مرحلة بناء السالم كما 
ظهرت  حيث  صراعات  تشهد  أخرى  بلدان  في  احلال  هو 
مثل  موازية،  أمنية  وقطاعات  موازية  قضائية  أنظمة 
السالم  بناء  مرحلة  ستعمل  والدينية.  العرفية  احملاكم 
ولكن بهدف  القائمة “  القائمة و”احلوكمة  مع األنظمة 
إصالح تدريجي يلتزم بالقيم العابرة للقطاعات لبرنامج 
النوع  سيما   وال  سوريا  ملستقبل  الوطنية  األجندة 
االجتماعي وحقوق اإلنسان وجتنب املمارسات اإلقصائية. 

آليات  بتحريك  السالم  بناء  مرحلة  تبدأ  أن  يجب 
انتخابات  إلجراء  األساس  حجر  ووضع  الدستور  صياغة 
جديد  دستور  صياغة  مهمة  تولى  أن  يجب  وطنية. 
للمجلس التأسيسي بالتعاون مع اجمللس األعلى للقضاء 
ويجب أن تكون عملية صياغة الدستور بطيئة عن قصد، 
اجملتمع  قطاعات  جميع  من  املدخالت  وتشمل  وتشاورية، 
ومنتديات  ومغلقة،  علنية  اجتماعات  ضمن  السوري 
النطاق.  واسعة  واستشارات   ، للجميع  متاحة  عامة 
وسيكون الهدف النهائي هو املوافقة على الدستور من 
إن  السالم.  بناء  مرحلة  نهاية  في  وطني  استفتاء  خالل 
واسعة  مشاورات  بدون  الدستور  صياغة  في  التسرع 
مماثلة لتلك التي  البالد، يحمل مخاطراً  في جميع أنحاء 
حتملها االنتخابات املبكرة، ويزيد من مخاطر نشوب صراع 
يتم  لم  الذي  الوقت  في  رئيسية  مجتمعي حول قضايا 
فيه بعد متكني  مؤسسات دميقراطية قوية حلل النزاعات 

وال أحزاب ذات برامج سياسية.

بالسلطة  التأسيسية  اجلمعية  تتمتع  أن  يجب 
الالزمة كي تصيغ القوانني التي تضمن استقالل اجملتمع 
واالحتادات  احلكومية  غير  املنظمات  وكذلك  املدني، 
التجارة.  وغرف  املهنية،  والنقابات  والتجارية،  العمالية 
بعد صياغة الدستور الدائم، يجب تعديل جميع القوانني 
مع  لتتماشى  االنتقالية  الفترة  خالل  إصدارها  مت  التي 
إنشاء  ينبغي  االنتقالية،  الفترة  وخالل  الدائم.  الدستور 
دستورية   على  للتحكيم  مستقلة  دستورية  محكمة 
الدستوري/ اإلعالن  مراعاة  مع  صدرت  التي  التشريعات 

الدستور املؤقت. 

إن مرحلة بناء السالم هي مرحلة حاسمة لتأسيس 

يتم  أن  يجب  اجملتمعي.  واحلوار  العامة  احملاسبة  ثقافة 
توجيه السياسات نحو إنشاء صحافة حرة وضمان حرية 
إلى  املتاحة.  الوسائل  وبكل  كتابياً  أم  شفهياً  التعبير، 
جانب حرية الصحافة، من املهم القيام بحملة إعالمية 
لتوفير احلقائق األساسية في عملية  حكومية منسقة 
الوطني  اجمللس  على  اإلشاعات.  ومحاربة  اإلعمار   إعادة 
لإلعالم اإلشراف على عملية تطوير وسائل اإلعالم ووضع 
ضد  حتميه  والتي  االعالم  سلوك  قواعد  لتحديد  قانون 

خطاب الكراهية وضد سوء االستخدام. 

استقالل  تضمن  السياسات  وضع  أيضا  يجب 
اجملتمع املدني. وهذا يشمل، باإلضافة إلى املنظمات غير 
اجملتمعية  واملبادرات  املستقل،  املدني  العمل  احلكومية، 
اخملتلفة، االحتادات والنقابات املهنية، واملنظمات الفالحية، 
واحلركات االجتماعية لهذه املنظمات، حيث يلعب اجملتمع 
املدني دوراً رئيسياً في املراقبة واإلشراف على املؤسسات 
وأهداف  معايير  وضع  في  املساهمة  وكذلك  احلكومية 

إلصالح مؤسسات احلوكمة.

مع ذلك، ال ميكن ترك املساءلة والشفافية على عاتق 
داخلية  آليات  وضع  إن  إذ  املدني،  واجملتمع  اإلعالم  وسائل 
ومتكني  السلطات  فصل  مسألة  وتعزيز  للمساءلة، 
ممارسة  من  والتشريعية  القضائية  السلطتني  من  كل 
مهامها باستقاللية وشفافية إضافة لتثقيف املواطنني 
فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم الدميقراطية، واحلفاظ 
على نظام البيانات وجعله مبتناول اجلميع، يجب أن يكون 

متكامالً مع عمل املؤسسات احلكومية نفسها. 

مستقل،  وبشكل  وطنية  جلنة  ومتويل  إنشاء  يجب 
ستضم اللجنة  لتنفيذ إطار اإلصالح ملدة ثالث سنوات. 
احلقوق  جلنة  الرقابة”:  “أجهزة  من  أنواع  ثالثة  الوطنية 
ملتابعة  اإلصالح  وجلنة  اإلنسان،  حقوق  احترام  ملراقبة 
إلصالح  الشاملة  والعملية  السياسي  االتفاق  تنفيذ 
الفساد  ملراقبة  التدقيق  وجلنة  السياسية،  احلوكمة 
للدولة  االقتصادية  اإلدارة  في  املساءلة  على  والتشجيع 

وخاصة في نظام املشتريات العامة. 

خالل  السياسية  احلوكمة  لعملية  الضروري  من 
وتكون  وطنية  مبلكية  تتمتع  أن  السالم  بناء  مرحلة 
هذا  ويتضمن  القائم،  الوضع  وتراعي  للنزاع  حساسة 
املعرّضة  الفئات  وخصوصا  املصلحة  ألصحاب  اإلصغاء 
عنصر  هي  السياسية  احلوكمة  عملية  إن  للتهميش. 
يقودها  أن  ويجب  الوطنية  السيادة  عناصر  من  أساسي 
أجهزة  ومختلف  احلكومة،  أنفسهم:  السوريون 
عاديون.  ومواطنون  ومنظمات  املدني،  واجملتمع  الدولة، 
اإلصالح  لعملية  واحمللية  الوطنية  امللكية  فإن  لذلك 
الفاعلة  للجهات  أن  تعني  امللكية  ضرورية.  السياسي 
باألهداف،  يتعلق  مبا  القرارات،  باتخاذ  املسؤولية  احمللية 
البرنامج  وتصميم  واالستراتيجيات،  والسياسات، 
وأساليب التنفيذ. ويكون للحكومات اإلقليمية والدولية، 
واملنظمات  اجلنسيات،  متعددة  التنمية  ومؤسسات 
في  ايضاً  لتلعبها  قيمة  أدوار  احلكومية،  غير  الدولية 

واملعلومات،  وحتليل  والسياسات،  الفنية  االستشارات 
ومتويل العمليات الرئيسية.

احلوكمة  إصالح  عملية  إلى  النظر  يجب  أخيرا، 
السياسة كعملية متكاملة جنباً إلى جنب مع التنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي مت تطويرها من خالل نهج 
في  التمكني  مركبات  دور  يكمن  األنظمة.  على  قائم 
تطوير عمليات قائمة على النظم من أجل جتنب النهج 
القائم على االنعزالية فيما يخص اإلصالح املؤسساتي، 
واحد  قطاع  في  القوانني  بعض  في  التغييرات  أن  حيث 
تقوض أو تتعارض مع تغييرات أخرى في قطاعات أخرى أو 
تتعارض مع اإلعالن الدستوري / الدستور املؤقت نفسه، 
وهذا مضمون في مركبات التمكني في األجندة الوطنية 

ملستقبل سوريا. 

ت- السياسات املقترحة

واجلمعية  املؤقت  الدستور   / الدستوري  اإلعالن   )1

التأسيسية

تأسيس  على  الدستوري  اإلعالن  يعمل  أن  يجب   
ومجلس  الرئيس  من  املؤلفة  االنتقالية  السلطة 
الوزراء )السلطة التنفيذية(، واجلمعية التأسيسية 
األعلى  القضاء  ومجلس  التشريعية(  )السلطة 
احلكومة  دور  سينتهي  القضائية(.  )السلطة 
أعقاب  في  وطنية  انتخابات  إجراء  بعد  االنتقالية 

إنشاء دستور دائم.

جميع  بني  باملساواة  يقر  أن  الدستوري  اإلعالن  على   
واملعتقدات  اجلنس،  عن  النظر  بغض  املواطنني 

الدينية، واإلثنية، والعرق، واالنتماء السياسي.

املواطنني  بتمّتع  يقر  أن  الدستوري  اإلعالن  على   
احلق  وكذلك  والشفهي،  املكتوب  التعبير  بحرية 
االلتماس  تقدمي  في  واحلق  والتنظيم،  التجمع  في 
للحكومة، واحلق في تشكيل وسائل اإلعالم، واحلق 
اجملتمع  ومنظمات  واالحتادات،  النقابات  تأسيس  في 

املدني واستقاللية عملها لتعزيز املصلحة العامة.

والقوانني  احملاكم  الدستوري  اإلعالن  يلغي  أن  يجب   
جميع  بني  املساواة  حق  تنتهك  التي  االستثنائية 
اجلمعية  متكني  القانون.يجب  أمام  املواطنني 

التأسيسية للقيام:

بتولّي السلطة التشريعية.  .a

صياغة دستور دائم.  .b

للقيام  التأسيسية  اجلمعية  متكني  يجب   .c
باإلشراف على إنشاء األحزاب السياسية وإنشاء 

حدود تشغيلها.

لإلشراف على  التأسيسية  اجلمعية  يجب متكني   .d

واجلمعيات  والنقابات،  والغرف،  االحتادات،  إنشاء 
املهنية األخرى.

لتنظيم  التأسيسية  اجلمعية  متكني  يجب   .e
التشريعات  وإصدار  االقتصادي  النشاط  ومراقبة 

املناسبة بهذا الشأن.

مع  وبالتعاون  األعلى،  القضاء  مجلس  على   .f
زمني  وجدول  آليات  وضع  التأسيسية،  اجلمعية 
الستفتاء  وتقدميه  الدائم  الدستور  لصياغة 

وطني، في موعد ال يتجاوز فترة 24 شهرا.

إلجراء  زمنياً  جدوالً  التأسيسية  اجلمعية  تقدم   .g
انتخابات وطنية في موعد ال يتجاوز ال 24 شهراً 

بعد صدور الدستور الدائم.

التأسيس  على  التأسيسية  اجلمعية  تعمل   .h
مستوى  على  ممثلني  النتخاب  محلية  النتخابات 

البلديات، والنواحي، والقرى.

2( اإلصالح القضائي

القضائي  للقطاع  احلالي  الوضع  وتقييم  مراجعة   
نشأت  التي  اجلديدة  القضائية  املؤسسات  فيه  مبا 

نتيجة للصراع.

املواطنني  بني  املساواة  تقوض  التي  القوانني  إلغاء   
واالنتماء  والتجمع،  التعبير،  وحرية  القانون،  أمام 

السياسي.

متكني مجلس القضاء األعلى الذي يتألف من قضاة   
لألقدمية  وفقا  اختيارهم  يتم  والذين  مستقلني، 

واألداء الوظيفي في سوريا، وصالحياتهم:

اإلشراف على تطبيق التشريعات التي أقرها اجمللس   
التأسيسي.

ضمان استقالل القضاء بكل اشكاله.  

اإلشراف على السجون وإصالحها.  

اإلشراف على عملية العدالة االنتقالية.   

القضاة  وتدريب  لفحص  التوجيهية  املبادئ  وضع   
واحملامني. 

وكيفية  القضائي  النظام  حول  املواطنني  تثقيف   
الوصول إليه. 

السلطة  على  القضائية  الرقابة  آليات  تطوير   
محكمة  استقاللية  ضمان  خالل  من  التنفيذية 
واملالية  التعيينات  ذلك  في  مبا  الدولة  مجلس 

واالستقالل عن اجلمعية التأسيسية.

السلطة  على  القضائية  الرقابة  آليات  تطوير   
التشريعية، من خالل احملكمة الدستورية املستقلة 

والتي تكون أحكامها نهائية، ومهامها:

التحكيم في دستورية القوانني واملراسيم.  
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مختلف  بني  االختصاصات   تنازع  في  التحكيم   
األجهزة القضائية واحملاكم

الفصل في  األحكام القانونية املتعارضة.   

تفسير القوانني واملراسيم مبا يتناسب مع الدستور.  

بدون  العام  املدعي  مكتب  وتطوير  استقالل  ضمان   
تدخل وزارة العدل أو السلطة التنفيذية.

على  يجب  التأسيسية،  اجلمعية  مع  بالتعاون   
زمني  وجدول  آليات  وضع  األعلى  القضاء  مجلس 

لصياغة الدستور الدائم وتقدميه الستفتاء وطني.

3(  إصالح القطاع األمني

مبا  األمني  للقطاع  احلالي  الوضع  وتقييم  مراجعة   
فيها املؤسسات األمنية اجلديدة التي نشأت نتيجة 

للنزاع.

التأكد من أن األجهزة األمنية مسؤولة أمام كل من   
السلطات املدنية، وهيئات الرقابة املستقلة التي مت 

تأسيسها، والقضاء، واجملتمع املدني.

الدولي  بالقانون  األمنية  األجهزة  التزام  ضمان   
والوطني  والدستور.

التأكد من أن للسلطات املدنية القدرة على ممارسة   
ونفقاتها  األمنية  املؤسسات  عمليات  على  رقابة 

وممارساتها، ولديها القدرة ايضاً على مسائلتها.

القطاع  في  املعالم  واضح  هرمي  تسلسل  تطوير   
األمني و عالقته بالسلطة املدنية 

التأكد من أن اجملتمع املدني لديه القدرة على مراقبة   
متكنه  التي  للمعلومات  والنفاذ  األمنية  املؤسسة 

من ممارسة هذا الدور. 

وضع نهج شامل إلدارة موارد القطاع األمني.  

بشكل  األمن  قوى  أفراد  لتدريب  السياسات  وضع   
كاف واحترافي مهني، وبطريقة تعزز ثقافة املساءلة، 
وحقوق اإلنسان، واحترام مبادئ الدميقراطية وارساء 

دعائم دولة القانون.

4(  وسائل اإلعالم وقوانني الصحافة املستقلة

ينبغي على اإلعالن الدستوري / الدستور املؤقت، أن   
يضمن حرية الصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية

اإلعالمي  للقطاع  احلالي  الوضع  وتقييم  مراجعة   
نشأت  التي  اجلديدة  اإلعالمية  املؤسسات  فيها  مبا 

نتيجة للنزراع.

متكني مجلس وطني لإلعالم للقيام مبهامه باإلشراف   
على قطاع اإلعالم.

إخراج اجمللس الوطني لإلعالم من صالحية السلطة   
التنفيذية ووضعه حتت سلطة اجلمعية التأسيسية 

العامة وتنسيق  ليخضع بشكل أفضل للمساءلة 
التشريعات حول وسائل اإلعالم.

وضع إطار قانوني مناسب وكذلك قواعد سلوكية   
واملسموع،  واملرئي  املطبوع  لإلعالم  شرف  وميثاق 
والذي يتضمن مبادئ توجيهية واضحة حتدد احلقوق 

والواجبات حول:

خطاب  فيه  )مبا  االستفزازية  التصريحات   o
من شأنها  مواد  نشر  إلى  باإلضافة  الكراهية، 
السالمة،  للحياة،  خطيراً  تهديدا  تشكل  أن 
واألمن ألي شخص من خالل عنف االقتصاص 
أو  القانون(  طريق  عن  ال  فردي  بشكل  )الثأر 

غيره.

اخلصوصية.فصل األخبار عن الرأي.   o

مواد كاذبة أو مضللة.   o

والتسامح  التعددية  خطاب  وتعزيز  الرد.  حق   o
ومحاربة خطاب الكراهية والتحريض.

تشمل  والتي  لإلعالم  وطنية  استراتيجية  تطوير   
حملة منسقة ومتكاملة عبر وسائل اإلعالم لتقدمي 
التأسيسية  واجلمعية  احلكومة  عن  معلومات 
بناء  مرحلة  خالل  االنتقالية  العملية  وسيرورة 

السالم.

قوية  حتتية  بنية  لتحسني  استراتيجيات  وضع   
لإلعالم واالتصاالت عبر كافة احملافظات.

في  مبا  اإلعالميني  قدرات  لبناء  استراتيجيات  وضع   
ذلك إنشاء أكادميية لوسائل اإلعالم والصحافة.

5( اللجنة الوطنية لتنفيذ برنامج اإلصالح

لتعمل  اإلصالح  برنامج  لتنفيذ  وطنية  جلنة  إنشاء   
 3 وملدة  السالم،  بناء  مرحلة  أثناء  مراقبة  كمظلة 
على  باإلشراف  تقوم  مستقل،  وبتمويل  سنوات، 
لإلعالم،  دورية  تقارير  وبتقدمي  السالم،  بناء  مرحلة 

واجملتمع املدني، وللجهات املانحة، واجملتمع الدولي.

الوطنية ثالث جلان فرعية  اللجنة  أن تتضمن  يجب   
على األقل:

جلنة وطنية حلقوق اإلنسان.   o

على  لإلشراف  السياسي  لإلصالح  وطنية  جلنة   o
بناء  مرحلة  خالل  السياسي  اإلصالح  تنفيذ 
القضائي  القطاعني  إصالح  سيما  وال  السالم، 
واألمني، وكذلك تقدمي توصيات تتعلق بالقضايا 
الشائكة في العملية االنتقالية مثل املناقشات 

املتعلقة بالدستور، واالنتخابات الوطنية. 

التدقيق(،  )أو  الفساد  ملكافحة  وطنية  جلنة   o
اإلدارة االقتصادية  ملراقبة وضمان املساءلة حول 

للدولة، وكذلك مراقبة التمويل الدولي. 

ث- اإلطار الزمني 

النتائج املتوقعةملخص اإلجراءات اإلجراءات اإلصالحية
اإلطار الزمني انطالقا من 
تاريخ التسوية السياسية

اإلعالن الدستوري

اإلطار الدستوري  والسياسي الوطني 
خالل مرحلة بناء السالم

إنشاء اجلمعية التأسيسية ومجلس القضاء 
األعلى. منح احلقوق املدنية والسياسية

مباشرة

جلنة وطنية لتنفيذ 
إطار اإلصالح

هيئة من ثالث مؤسسات رقابية: احلقوق، 
واإلصالح، والتدقيق.

خلق املزيد من الشرعية لعملية اإلصالح من 
خالل السماح للمزيد من التدقيق العام

مباشرة وحتى نهاية مرحلة 
بناء السالم

اإلصالح القضائي
إصالح القطاع القضائي الذي يترأسه 

مجلس القضاء األعلى

يوفر النظام القضائي آليات فعالة وعادلة 
لتسوية املنازعات، واستعادة ثقة املواطن في 

القضاء
0-2 سنة

إصالح القطاع األمني
إصالح قطاع األمن لتحقيق الدميقراطية 

وقطاع أمني ذو نظام يحترم حقوق 
االنسان

قطاع أمني فعال، مسؤول وبشكل علني 
ومحتِرما حلقوق اإلنسان 

0-2 سنة

إصالح وسائل اإلعالم 
والصحافة املستقلة.

وضع إطار قانوني ومؤسسي لوسائل 
اإلعالم احلرة وكذلك إقامة حملة إعالمية 

وطنية إلعادة اإلعمار

مجلس وطني لإلعالم يعمل بشكل كامل 
ومشهد إعالمي وطني متنوع.

0-1سنة

ج- الفاعلون 

عملية اإلدارة السياسية هي مسألة سيادة وطنية، 
وبالتالي يجب أن يقودها وميلكها الشعب السوري حصراً. 
وفيما يلي اجلهات الفاعلة الوطنية مبا فيها اجملتمع املدني 
الذي سيكون على صلة باإلصالح القضائي، وقطاع األمن، 

واإلصالح التشريعي3.

1( األجهزة املعنية باإلدارة املدنية واإلشراف:

التأسيسية،  اجلمعية  الوزراء،  رئيس   / الرئيس   -
الرقابة  وجلان  الوطني،  األمن  أجهزة  الدفاع،  وزارة 
التأسيسية،  اجلمعية  قبل  من  املكّلفة  البرملانية 
العرفية  السلطات  اخلارجية،  وزارة  الداخلية،  وزارة 
املالية،  )وزارات  املالية  اإلدارة  هيئات  والدينية، 
منظمات  التخطيط(،  ومكاتب  امليزانيات،  ومكاتب 
املدنية،  املراجعة  )مجالس  القانونية  املدني  اجملتمع 

وجلان الشكاوى العامة(.

2( األجهزة املعنية بالعدالة واألمن العام:

محامو  العام،  املدعي  مكتب  العدل،  وزارة  القضاء،   -
اخلدمات  اإلنسان،  حقوق  جلان  السجون،  الدفاع، 

اإلصالحية، أنظمة العدالة العرفية والدينية.

3( الهيئات املكلفة باستخدام السلطة: 

القوات املسلحة، الشرطة، القوات شبه العسكرية،   -
)املدنية والعسكرية(، خفر السواحل، حرس احلدود، 
احلرس  الوطني،  احلرس  اجلمركية،  السلطات 

اجلمهوري )احتياطي أو وحدات األمن احمللية(. 

4( هيئات اجملتمع املدني غير احلكومية:
Ball 2005  3

املنظمات  حكومية،  غير  منظمات  اإلعالم،  وسائل   -
املهنية، االحتادات التجارية، منظمات البحوث وحتليل 
املناصرة،  منظمات  الدينية،  املنظمات  السياسات، 
األطراف املعنية من الشعب، واجملالس احمللية واالدارات 
وتقدمي  املواطنني  شؤون  بتيسير  تقوم  التي  املدنية 
احلكومة  سيطرة  مناطق  في  أكانت  لهم  اخلدمات 

السورية أو في مناطق خارج سيطرة احلكومة.

5( الفاعلون السياسيون: 

والتجمعات  والتيارات  والتكتالت  األحزاب  جميع   -
السياسية أكانت مرخصة قانوناً أم ناشئة في ظل 

النزاع دون ترخيص. 

6( التنظيمات غير احلكومية غير املدنية: 

غير  السالح بشكل  التي حملت  اجملموعات  تشمل   -
تلك  النزاع السوري باستثناء  وانخرطت في  قانوني 

املصنفة إرهابية بحسب قرارات مجلس االمن.

ح- أدوات التمكني 

1( إطار اإلصالح املؤسساتي: 

نظاماً  سوريا  في  السياسية  احلوكمة  إطار  يشمل 
وشخصية،  واقتصادية،  سياسية،  شبكات  من  معقداً 
النظام  وإصالح  التحول  يتطلب  رسمية.  وشبه  رسمية 
إدارة  في  ودورها  الدولة  أداء  في  وعميقاً  شامالً  بحثاً 
البالد. يشير مصطلح »املؤسسات« عادة إلى املنظمات 
املؤسسات  وعمل  إنشاء  يتم  اإلداري.  والنظام  والقوانني 
يتم  قانونية.  وثائق  إصدار  طريق  عن  سوريا  في  القائمة 
خالل  من  املؤسساتي  املستوى  على  تغييرات  أية  إجراء 

اقتراح تغييرات على واحد أو أكثر من الوثائق القانونية.

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س
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املؤسساتي  اإلصالح  عملية  نتائج  تضمن  أن  يجب 
في سوريا أن التغييرات املقترحة من قبل جميع األطراف، 
منّسقة فيما بينها ومبسطة، وأنها في االجتاه الصحيح، 
وتتفق مع سياسة اإلصالح الشامل وأن مؤسسات الدولة 
الفاعلة غير احلكومية  التي مت إصالحها وكذلك اجلهات 
تعمل وفقا ملبادئ احلكم الرشيد، وبالتالي أن تكون قادرة 
تسهيل  أجل  من  الدميقراطي  التحول  عملية  دعم  على 
بطريقة  بلدهم  تنمية  في  السوريني  جميع  مساهمة 

تشاركية.

من  املقترحة،  املؤسساتية  التغييرات  إدارة  لدعم 
مبادئ  يوفر  مؤسساتي  إصالح  إطار  تطوير  الضروري 

توجيهية لدعم التغييرات التالية:

دستوري/  )إعالن  دستورية  تعديالت  صياغة   -
العملية  بدء  من  السوريني  لتمكني  مؤقت(  دستور 

االنتقالية.

لضمان  القضائي  القطاع  وإصالح  مراجعة   -
استقالليته وشفافيته.

القائمة  واألنظمة  القوانني  على  تعديالت  اقتراح   -
التي تدعم املساءلة العامة للحكومة، مبا في ذلك 
وترخيص  وعمل  حقوق  تنظم  التي  التشريعات 
والقوانني  اإلعالم،  ووسائل  احلكومية  غير  املنظمات 
وحماية حقوق  اجلنسني،  بني  املساواة  تتضمن  التي 

املرأة.

الشكل رقم )53(

اإلصالح املؤسساتي

من  مجموعة  هو  املؤسساتي  اإلصالح  إطار  إن 
اإلصالح  عملية  تدعم  التي  واألدوات  التوجيهية  املبادئ 
كدليل  اإلطار  هذا  يستخدم  أن  ويجب  املؤسساتي. 
املؤسسات  على  املطلوبة  التغييرات  القتراح  ارشادات 
)قوانني إنشائها، وقوانينها الداخلية، ويعمل كذلك على 

تنظيم وتنسيق التغييرات املقترحة(. 

فيما يلي، تقدمة للمكونات الرئيسية لإلطار املقترح.

اجلدول رقم )9(

مكونات إطار اإلصالح املؤسساتي املقترح

الوصف مكّون اإلطار 

وثائق قانونية من بلدان أخرىقاعدة املعرفة

قاعدة بيانات 
قانونية 

الوثائق القانونية احلالية والتاريخية في 
سوريا

إرشادات

مجموعة من املبادئ التوجيهية التي 
وضعتها املنظمات الدولية أوعن طريق 

البرنامج الذي يساعد على دعم التغيير 
املقترح

مسودات وثائق
مركز إلدارة التغييرات املقترحة من قبل 

مجموعات مختلفة.

سجل إلدارة عملية التغييرسجل التغيير

الدستور،  سوريا:  في  القانونية  الوثائق  تشمل 
واألنظمة،  واألوامر،  واملراسيم،  والقرارات،  والقوانني، 
السالم،  بناء  مرحلة  في  احملاكم.  عن  الصادرة  والقرارات 
العمل  ومجموعات  اخملتلفة  الدولة  أجهزة  ستقترح 
تغييرات على النموذج املؤسساتي القائم في البالد، ومن 
التزامها  من  وللتأكد  التغييرات،  تلك  بني  التنسيق  أجل 
نطاق  حتديد  يجب  الرشيدة،  احلوكمة  مبفهوم  جميعا 
يجب أن يعمل  التغيير وتطوير إطار عمل إلدارة التغيير. 
إدارة التغيير على التنسيق بني تطوير السياسات  منوذج 
أن ينعكس هذا في  التوجيهية من أجل  الالزمة واملبادئ 

عمل الهيئات التشريعية.

من  آخر  عنصر  هي  التشريعات  مراجعة  عملية  إن 
ستتم  أنه  باعتبار  املؤسساتي.  اإلصالح  إطار  عناصر 
يتم  أن  املهم  من  القوانني،  من  العديد  وتغيير  مراجعة 
متر  الرشيد.  احلكم  ملعايير  وفقاً  ذاتها  العملية  إرشاد 
املسيرة النمطية للمراجعة عبر ثالث »مراحل« رئيسية: 
هذه  من  مرحلة  كل  تسير  واالنتهاء.  املشاركة،  البدء، 
هذه  جعل  على  تساعد  توجيهية  مبادئ  وفق  املراحل 

العملية املعقدة أكثر كفاءة وشفافية. 

هو  املؤسساتي  اإلصالح  إلطار  النهائي  العنصر  إن 
يُنصح  ال  أنه  مع  االنتخابات.  إلدارة  التوجيهية  املبادئ 
بناء  مرحلة  من  مبكر  وقت  في  وطنية  انتخابات  بإجراء 
السالم، إال أنه من املمكن إجراء انتخابات محلية. وعالوة 
عملية  هو  وطنية  النتخابات  التحضير  فإن  ذلك  على 

تتطلب تخطيطاً دقيقاً.

كما  املراحل،  من  عدد  النموذجية  االنتخاب  لعملية 
االنتخابات  مراحل  أدناه.  البياني  الرسم  في  موضح  هو 
تتداخل  ما  وعادة  متسلسلة،  وغير  مستقلة،  ليست 
بعضها،  عن  معزل  في  تتم  وال  واملسؤولية،  الوقت  في 
فشل  بسبب  متاما  تفشل  وقد  متبادل،  توثيق  وتتطلب 
نقطة واحدة4. لذلك املطلوب هو التأكد من التنسيق بني 

http://www.safevote.com/requirements.ht  4

جميع املراحل، وبالتالي ينبغي على اجلمعية التأسيسية 
العملية  إلدارة   )SEA( السورية االنتخاب  تأسيس هيئة 

االنتخابية بفاعلية.

الشكل رقم )54(

مراحل عملية انتخابات منوذجية، من األعلى وباجتاه 
عقارب الساعة

2( اإلطار الوطني السوري للمعلومات العامة.

ثالثة  العامة  للمعلومات  الوطني  اإلطار  يحتوي 
عناصر:

مبادرة البيانات احلكومية املفتوحة.  -

إطار إدارة البيانات.   -

مبادرة احلصول على املعلومات.   -

تنّظم مبادرة البيانات احلكومية املفتوحة استخدام 
وتنسيق  العامة  البيانات  استخدام  وإعادة  البيانات  
احلكومية  اجلهات  كافة  قبل  من  وتشاركها  البيانات 
فيما يقدم إطار إدارة البيانات املبادئ التوجيهية لتحويل 
البيانات األولية، والبيانات الكبيرة، والحقاً البيانات اآلنية 
واإلحصاءات وبيانات  )املعلومات،  إلى منتج مثمر ومفيد 
استخدامها  ميكن  والتي  األعمال(  ومعلومات  مصّورة، 
وأخيراً،  والتطوير.  النماذج،  وتصميم  التوقعات،  في 
احلصول  في  احلق  املعلومات  على  احلصول  مبادرة  تنّظم 
تّتبع  وإجراءات.  قوانني  من  اليها،  والنفاذ  املعلومات  على 
عبئا  الدولة  عاتق  على  يضع  إيجابياً  نهجاً  املبادرة  هذه 
من  والتقليل  املعلومات  بحجب  بالبرهان  يتعلق  ثقيالً 

االستثناءات )مثل قضايا الدفاع الوطني الشرعية(.

إلى  مجتمعة  العمل  وأطر  املبادرات  هذه  تهدف 
املؤسسات  من جعل  املواطنني  ومتكني  الشفافية،  تعزيز 
اجلمعية  عمل  وتسهل  املساءلة،  حتت  احلكومية 
التأسيسية، واجملتمع املدني السوري، وكذلك املؤسسات 

الدولية ذات الصلة، خالل مرحلة بناء السالم.

خ- التحديات

التحديات
االحتماالت

)قليل، متوسط، عالي(
التأثير

)قليل، متوسط، عالي(
التدابير املضادة

بعد  السياسية  الفاعلة  اجلهات 
تتشارك  ال  السياسية  التسوية 

األولويات ذاتها لإلصالح احلوكمي
عاليعالي

يجب تعيني جلنة التنسيق للتأكد من أن اجلهات الفاعلة 
السياسية تتصل مع بعضها وتنسق فيما بينها بشكل 
والقوى  وإدراج فئات اجملتمع  الرئيسية،  القضايا  حول  كاٍف 

الضاغطة في احلوار.

احلكم  عملية  في  اجملتمع  ثقة  عدم 
بوجود  والتشكيك  السياسي 

الفساد والصفقات السرّية
عاليمتوسط

املراقبة،  استقاللية  متكني  العمليات،  شفافية  ضمان 
وبشكل دوري نشر ما يتعلق بوتيرة اإلصالح ونيته

خدمات قطاع األمن قابلة للتطبيق 
اجلميع،  متناول  وفي  واملساءلة 

لتوفير األمن لألفراد واجملتمعات
عاليعالي

األمن  قطاع  إصالح  عن  واإلعالن  للتنسيق  آليات  وضع 
التأسيسية،  اجلمعية  ذلك  في  مبا  املستويات،  على جميع 

واحملافظة، واملستوى احمللي وإشراك اجملتمع املدني

عاليعاليمقاومة التغيير الشاملة
ضمان مشاركة اجملتمع املدني في العملية من أجل ضمان 

دعم أفضل لها.
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امل�ساحلة والتما�سك االجتماعي

توطئة

الفترة  خالل  املصاحلة  مسألة  املاثل  احملور  يقارب 
وثيقاً  ارتباطاً  املرتبط  العام  مبسارها  النزاع  بعد 
العنف  أعمال  ووقف  السلمية  السياسية  بالعملية 
األكثر  ومبسارها  االنتقالية  والعدالة  السياسي  واحلوار 
تعزيز  في  احملاور  باقي  بدور  واملتعلق  أيضاً  خصوصية 
املصاحلة  إحالل  أن  احملور  ويرى  األهلي.  والسلم  املصاحلة 
ال ميكن أن يتم ببرنامج محدد فحسب بل من خالل كل 
العمل  فيتم  أيضاً.  النزاع  يعقب  وإصالحي  تنموي  جهد 
على نفي أسباب العودة إلى النزاع من خالل بناء تركيبات 
ونقص  الغضب  من  احلد  في  تساهم  للسالم  راعية 
بني  الثقة  بناء  وإعادة  النظر  وجهات  وتقريب  العدالة 
األطراف املتنازعة من خالل نشاطات إعادة البناء والتنمية 
املصاحلة  مسألة  احملور  يقارب  وإذ  املستمر.  والتواصل 
السلمي  الوطني  التوافق  إلى خلق  الهادفة  االجتماعية 
كما تطرحها الرؤية أدناه، فإنه يجب لفت االنتباه ضرورة 
املصاحلة  مع  بالتوازي  االجتماعية  املصاحلة  عملية  سير 
بني  إبرامها  املزمع  بالتسوية  تتجسد  التي  السياسية 
في  اجلاري  النزاع  في  املؤثرة  السياسية  القوى  ممثلي 
محتملة.  تسوية  أي  في  انخراطها  حتمية  والى  سوريا 
وحيث إنه مت توثيق الكثير من الدروس املستفادة واملناهج 
املستقاة من جتارب دول أخرى طالها النزاع وجلأت لشكل 
أو آلخر من أشكال املصاحلة، إال أنه يتوجب على القائمني 
بعني  األخذ  وتنفيذها  املصاحلة  استراتيجيات  وضع  على 
أنه ال يوجد منهج موحد شامل قابل للتطبيق  االعتبار 
في كافة الظروف وأنه لنجاح املصاحلة يجب أن تناسب 
أدواتها خصوصية النزاع السوري ومدلوالته. إال أنه هناك 
حتماً مجموعة من اخلالصات واألدوات التي أثبتت تاريخياً 
)االستلهام  املصاحلة.  إحالل  في  املساهمة  على  قدرتها 
من البيئة السورية وتراث تسوية املنازعات(. وعلى الرغم 
وضع  في  اجلوهري  الدولة  دور  على  الكبير  التركيز  من 
املصاحلة  أن  إال  املصاحلة،  لعملية  املؤسساتية  األسس 
عملية تراكمية ممتدة ال تنتهي بانتهاء التوقيع على وثائق 
وتنتقل  وعقود  متتد لسنني  بل  السلمي  السياسي  احلل 
جيل  من  السوري  للمجتمع  االجتماعية  التركيبة  عبر 
إلى آخر، وعليه فإنه وبالرغم من اختالف أوزان األدوار في 
الوزن  أن  إال  إلى السالم،  النزاع  األولى للعبور من  املرحلة 
أنفسهم في حتديد  السوريني  لدور  دائماً  األكبر سيكون 

املسار ألجيال قادمة. 

أ- الرؤية

بعد  أسمى  هدف  هي  سوريا  في  الوطنية  املصاحلة 
لكنها  البالد.  شهدتها  التي  العنيف  النزاع  سنوات 
السلمي  الوطني  بالتوافق  تبداً  مستمرة  عملية  كذلك 
تتحمل  الدولة.  بناء  بالسالم وإعادة  الدميقراطي وتنتهي 
للمتضررين  فتعترف  مسؤوليتها  املتنازعة  األطراف 
احلاصل  الضرر  مسؤولية  وتتحمل  كاملة  بحقوقهم 

جديد  اجتماعي  لعقد  وللتأسيس  الصدع  لرأب  وجتتهد 
قائم على العدالة والتكافؤ واملواطنة ودولة املؤسسات. 
على  واحلفاظ  املصاحلة  في  كافة  السوريون  يساهم 
من  بالرغم  أنه  ويدركون  املستويات،  كافة  على  السالم 
للسوريني  العيش  فرص  أن  إال  املريرة  وآثاره  النزاع  سنني 
الطرف  وقبول  املضي قدماً  في  اليوم وغداً  تكمن حصراً 
املستدام  والسالم  املصاحلة  نحو  كمعبر  اخملتلف  اآلخر 

والتنمية. 

ب- منطق احملور

يتداخل منطق محور املصاحلة والتماسك االجتماعي 
ورأب  والوطنية  االجتماعية  فاملصاحلة  كافة.  احملاور  مع 
ال  وآثاره  الصراع  سنني  عن  الناجت  االجتماعي  الصدع 
وباملضي  العسكري  والعمل  الصراع  بوقف  إال  تتحقق 
وميثلهم  كافة  السوريني  يشمل  سلمي  سياسي  بحل 
إلى  بها  والعودة  البالد  بناء  إعادة  على  العمل  وببدء 
وعليه فإن املصاحلة والتماسك  التنمية والتطور.  عجلة 
كنتيجة  بل  كهدف  ال  يأتيان  املعنى  بهذا  االجتماعي 
اجلديد  االجتماعي  العقد  تأسيس  نحو  متكامل  لعمل 
القطاعية  السياسات  كافة  أن  االفتراض  على  تبني 
األخرى في هذه الوثيقة مصممة مبنهج يدعم املصاحلة 
نتائج  الستدامة  املفصلي  املصاحلة  فدور  السالم.  وبناء 
عمل كل احملاور األخرى، فدون حتقيق املصاحلة الوطنية ال 
معنى ألي خطط تنموية وال ألي اقتراحات حوكمية، وال 
ألي اصالحات دستورية وقانونية، فهي من تصنع احلاضن 
لم  وما  احلياة،  من  سبق  ما  كل  ميكّن  الذي  االجتماعي 
تتحقق املصاحلة على املستوى الوطني فسيكون اخلطر 
في أي حلظة النهيار أي حلول أو مشاريع أو برامج  قائماً 

في أي مجال كانت.

باعتراف كل  واملصاحلة تعني هنا العملية التي تبداً 
طرف من األطراف املتصارعة بحق األطراف األخرى بالعيش 
وفي ذلك تركز املصاحلة على  في مجتمع مزقه الصراع، 
ضرورة العمل على قبول األطراف لبعضها كخطوة أولى 
نحو حفظ السالم والعيش املشترك، إال أنه من الضروري 
والثقة  التسامح  تفترض  ال  هنا  املصاحلة  أن  التوضيح 
وتعترف  تدريجياً  لبنائهما  تؤسس  بل  انطالق  كنقاط 
بضرورة إعطاء السوريني وقتاً كافية لرأب الصدع واملضي 
قدماً. فخالل سنوات النزاع تعرض النسيج اجملتمعي في 
االستقطاب  مستوى  وارتفع  التمزق  من  لكثير  سوريا 
انحسارا  الثقة  مستوى  وانحسر  مسبوق  غير  ارتفاعا 
أو  فردية  ملبادرات  كامل  غياب  يعني  ال  ذلك  أن  إال  كبيرا، 
وهو  صغيرة في اجملتمع السوري غردت خارج هذا السرد. 
ما حافظ على حد أدنى من التعاضد اجملتمعي ميكن البناء 
متسك  استمرار  خالل  من  جليا  ذلك  ظهر  ورمبا  عليه. 

معظم شرائح اجملتمع السوري بفكرة سوريا الواحدة. 

هو  سوريا  في  اجملتمعي  الصراع  أن  فيه  شك  ال  ومما 
احلديث  العصر  شهدها  التي  األزمات  أعقد  من  واحد 
وذلك بسبب تركيبة اجملتمع السوري من جهة وتداخالت 
حتليل  وفي  أخرى.  جهة  من  ودولياً  إقليمياً  الصراع 

هناك  أن  نرى  سوريا  في  الشرخ  وراء  الرئيسية  للعوامل 
فالسياسي  واالجتماعي.  واالقتصادي  منها  السياسي 
نقض ألسس  من  في سوريا  املنقوصة  باحلوكمة  يتعلق 
الدولة وتسييسها وتخريب العمل املؤسساتي بالفساد 
والعنف  والعنف  األمني  والنظام  املطلقة  واملركزية 
املضاد. أضف إليه دور اإلعالم وتداخالت األزمة اإلقليمية 
االقتصادي  بالنظام  يتعلق  واالقتصادي  األبعاد.  املتعددة 
)مدينة/ املتوازنة  غير  وبالتنمية  وباالستمالك  ذاته  بحد 
مدينة أو مدينة ريف أو ريف/ريف( وبهيمنة رؤوس األموال 
التوزع  في  ضاربة  جذور  فله  االجتماعي  أما  واالحتكار. 
وفي سوء  وترييف للمدينة،  للريف  الدميغرافي من متدين 
طبقات  من  للسوريا  االجتماعي  الثقافي  التنوع  إدارة 
ضف  ذلك  إلى  أضف  وعشائر.  ومذاهب  وأديان  وقوميات 
وتغييب  البشري  املال  رأس  في  االستثمار  عدم  إليها 
بدء  ومع  احمللي.  واجملتمع  املدني  اجملتمع  لدور  كامل  شبه 
بالبروز  العوامل مجتمعة  أخذت هذه  االجتماعي  احلراك 
تداخل  دامية  مسلحة  نزاعات  إلى  لتتحول  والتعمق 
الصراع  وحمل  باالجتماعي  باالقتصادي  السياسي  فيها 
والدولية  اإلقليمية  واملصالح  الصراعات  وزر  السوري 
املتضاربة فامتد واشتد عنفاً وأصبح عصياً حتى اللحظة 
على حل سياسي سلمي شامل. كل هذا يدعونا للقول 
إن عملية صناعة السالم واستعادة التماسك االجتماعي 
في سوريا ما بعد احلرب ستكون عملية مضنية ومعقدة 
وطويلة ال تكتمل إال باكتمال احلل السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي على حد سواء. فال توجد مقاربة واحدة إلجراء 
مختلف  بني  التماسك  واستعادة  اجملتمعية  املصاحلة 
تبدأ  مستمرة  عملية  هي  بل  السوري،  اجملتمع  مكونات 
حلظة االتفاق على حل سلمي وال تنته إال بانتفاء أسباب 

العودة إلى الصراع.  

ارتباطات  من  بالرغم  أنه  إال  هنا  التنويه  وينبغي 
والسياسي  العسكري  بالوضع  الوثيقة  املصاحلة 
واالقتصادي واالجتماعي وتغيراته إال أنه هناك مجموعة 
التي ستبقى أساسية مهما تغيرت ظروف  من املسائل 

الصراع ونتائجه. وأهمها: 

السيادية مبفهومها األساسي احلامل  الدولة  تكون   
دورها  ويرتكز  املستدام  السالم  لعملية  الرئيسي 
والسياسية  واألمنية  القانونية  البيئة  خلق  على 
واالقتصادية واالجتماعية احلاضنة لعملية املصاحلة 

الوطنية واالجتماعية. 

املدنية  الهيئات  بتعاون  الشامل  السالم  يتحقق   
تلعب  أن  يجب  خاص  بشكل  أشكالها.  مبختلف 
غير  واملنظمات  احمللية  اجملالس  بني  التحالفات 
املناصرة  عمليات  في  أساسياً  دوراً  احلكومية 
والتوعية ومواجهة اقتصاد احلرب وخطاب الكراهية 

والتحريض الطائفي واملذهبي.

زعماء  جلهة  كانت  سواء  الطاقات  جميع  تستثمر   
رجال  أو جلهة  الدين  ورجال  احملليني  والقادة  العشائر 
ملواجهة  متكامل  بشكل  والتكنوقراط  الفكر 

خطاب الكراهية وحفظ السالم احمللي.

اإلقليمي  بالتكامل  املستدام  السالم  يتحقق   
على  والتركيز  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
واإلفادة من  فرصة دول اجلوار في رعاية هذا السالم 

نتائجه. 

كما تستند املصاحلة بصلبها إلى عدد من االفتراضات 
وفقا  املصاحلة  مسألة  ملقاربة  تأسيسيا  إطارا  تعد 

لآلتي: 

تفترض املصاحلة كما ستطرح في هذه الورقة حالة   
سيادية  دولة  مع  موحدة  الراهنة  اجلغرافية  سوريا 

كما كانت قبل بدء الصراع.

حصراً  يتم  كافة  السوريني  ملصلحة  احلرب  إيقاف   
عبر مفاوضات سياسية دون حدوث انتصار عسكري 

ألحد األطراف املتنازعة.

لعملية  الدولي  واجملتمع  اإلقليمية  الدول  دعم   
املصاحلة في سوريا.

ألخرى  دولة  من  مصاحلة  كلمة  استخدام  يختلف 
واستخداماتها  تعريفها  تعديل  ويجري  آلخر.  ظرف  ومن 
أوالً  علينا  فيتوجب  وتشابكاته.  صراع  كل  لظرف  وفقاً 
العام  اإلطار  يناسب  ما  واستخدام  املصطلحات  حتديد 
أو  ذاته  بحد  املصطلح  أن  من  والتحقق  السوري  للنزاع 
النزاع  من  اخلروج  خطة  برسم  يتعلق  آخر  مصطلح  أي 
التجارب  أثبتت  فقد  ذاته.  بحد  السوري ال يشكل خالفاً 
في  توافقاً  يعني  قد  سواه  دون  مصطلح  استخدام  أن 
مكان وزمان ما وقد يعني سبباً إضافياً لزيادة الشرخ في 
مكان وزمان آخرين. وعليه يتعني على املعنيني بالتعامل 
أول  الضوابط:  من  بعدد  االلتزام  املصاحلة  مسألة  مع 
أما  حرفه.  على  النص  روح  تقدمي  وجوب  الضوابط  هذه 
تعبر  التي  املصطلحات  تلك  جتاوز  فهو  الثاني  الضابط 
عن روح التجابه وتغذي االستقطاب. أما الضابط الثالث 
املصطلحات  من  ممكن  قدر  أكبر  اعتماد  محاولة  فهو 
فأن  التي حتقق التوافق وتسقط اخلالف. كما ذكر سابقاً 
فحسب  محدد  ببرنامج  يتم  أن  ميكن  ال  املصاحلة  إحالل 
النزاع  يعقب  وإصالحي  تنموي  جهد  كل  خالل  من  بل 
أيضاً ويتجسد ذلك من خالل اعتماد سياسات حساسة 
القطاعات  كافة  في  االجتماعية  املصاحلة  لهواجس 
لهذه  بيان  اآلتية  الفقرات  وفي  والتنموية،  االجتماعية 

املقاربة. 

ت- السياسات املقترحة 

والسياسي  األمني  اإلصالح  وآليات  املصاحلة   -1

واحلوكمي والقانوني

التوافقي  السياسي  احلل  في  املصاحلة  بذور  تبذر 
النزاع  إلنهاء  السلمي  السياسي  فاالتفاق  الشامل. 
بقبول  املتنازعة  األطراف  إلى  رسالة  طياته  في  يحمل 
يشكل  فإنه  وعليه  املستويات  أعلى  على  اآلخر  الطرف 
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يقارب املحور 

املاثل م�ساألة 

امل�ساحلة 

خالل الفرتة 

بعد النزاع 

مب�سارها العام 

املرتبط ارتباطًا 

وثيقًا بالعملية 

ال�سيا�سية ال�سلمية 
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فيه اأن ال�رساع 
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وذلك ب�سبب 
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ودوليًا من 

جهة اأخرى. 
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إلى  الهرم  أعلى  من  تدريجياً  العمل  لبدء  صلبة  أرضية 
قاعدته بالتزامن مع العمل من قاعدة الهرم باجتاه األعلى. 
االنتقالية  السياسية  والعملية  السلمي  فالتوافق 
يأتي انعكاسها األكبر  أن  واملمارسات الدميقراطية يجب 
على تشاركية القاعدة فإشراك اجملتمعات احمللية واجملتمع 
حامالً  هي  تصبح  لكي  يؤسس  األول  اليوم  منذ  املدني 
في  واالجتماعية  الوطنية  املصاحلة  لعملية  اساسياً 
سوريا. وال ميكن احلديث عن مصاحلة ما لم يتم وضع خطة 
وإجراء  ونقلها  السلطة  مشاركة  لسياسات  واضحة 
الدميوقراطية  املؤسسات  وبناء  والنزيهة  احلرة  االنتخابات 
والقضائية  األمنية  األجهزة  وإصالح  احلوكمية  وقدراتها 
والعمل  القانون  ذلك لسيادة  عبر  والتأسيس  والقانونية 
املقاتيلن  ودمج  السالح  ونزع  النزاع  فك  على  الفاعل 
املتقاتلة في مؤسسة عسكرية  العسكرية  واجملموعات 

وطنية مهنية وموحدة. 

2- املصاحلة والعدالة االنتقالية

بأنها مقاربة  العدالة االنتقالية  الدولي  املركز  يعرف 
والقمع  النزاع  من  االنتقال  فترات  في  العدالة  لتحقيق 
استثنائية  عملية  إنها  والسالم.  املصاحلة  إلى  املعمم 
أهدافها  ولها  للعدالة  العادي  املفهوم  عن  مختلفة 
والقواعد واملعايير والهيئات واآلليات اخلاصة بها. ينطبق 
النظر  فبصرف  املصطلحات،  مسألة  عن  احلديث  هنا 
تتصدى  التي  اآلليات  مجموعة  تسمية  سيتم  عما 
النتهاكات حقوق اإلنسان وإنصاف الضحايا، فإن العديد 
من اجملتمعات التي متر مبرحلة انتقالية نحو الدميقراطية 
السيادة  ظل  في  بها،  اخلاصة  والبرامج  الطرق  وجدت 
الوطنية على هذه العملية والتحكم بنتائجها، للتعامل 
مع ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان. فالعدالة االنتقالية 
إذاً هنا هي جزء من عملية املصاحلة األوسع ويبقى الهدف 
حكم  واستعادة  اجملرمني   إدانة  ليس  منها  األساسي 
الوطنية  املصاحلة  حتقيق  أيضاً  وإمنا  فحسب،  القانون 
وإعادة السلم األهلي، مما يفسر اعتماد آليات غير تقليدية 
لتحقيق العدالة فعلى سبيل املثال وأمام احلجم الهائل 
مفادها  آليات  تتبع  أن  فيمكن   ، واالنتهاكات  اجلرائم  من 
من  االدعاء  عدم  أو  الشخصي  احلق  إسقاط  يؤدي  أن 
الواقعة  اجلرائم  من  كبير  لعدد  بالنسبة  املتضررين  قبل 
للقانون  خالفاً  كلها  الدعوى  إسقاط  إلى  بحقهم، 
العادي، لكن مع حفظ حقوق هؤالء املتضررين وإنصافهم 
الدولة  يقع على عاتق  الذي  املعنوي،  أو  املادي  بالتعويض 

من خالل عمل مؤسسات العدالة االنتقالية.

عناصر )آليات( العدالة االنتقالية 

1( مبادرات املقاضاة

ارتكاب  عن  املسؤولني  محاكمة  كفالة  إلى  وترمي 
اجلرائم، مبا في ذلك االنتهاكات اخلطيرة للقانون اإلنساني 
حلقوق  الدولي  للقانون  اجلسيمة  واالنتهاكات  الدولي 
اإلنسان، وذلك وفقا للمعايير الدولية في احملاكمة العادلة، 

املقاضاة  وتستلزم عملية  ومعاقبتهم حسب االقتضاء. 
موضوعية  بطريقة  إجراءها  يحتم  وشرعية  مصداقية 

وغير متييزية، بصرف النظر عن هوية اجلناة املزعومني.

معرفة  في  باحلق  املتعلقة  املبادرات  تيسير   )2

احلقيقة

احلقيقة  معرفة  إلى  السعي  عمليات  تساعد 
انتقالية  التي متر مبرحلة  أو  النزاع  التي جتاوزت  اجملتمعات 
على تقصي انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة في املاضي، 
أو  التحقيق  أو جلان  وتضطلع بهذه املهمة جلان احلقيقة 
إلى  تسعى  التي  احلقائق  تقصي  بعثات  من  ذلك  غير 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مزاعم  وراء  احلقيقة  كشف 
حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  تقصي  ويعد  املاضية. 
اإلنسان وتوثيقها خطوة هامة في إعمال احلق في معرفة 
احلقيقة، كما يتطلب اإلعمال الفعال للحق في معرفة 

احلقيقة وجود نظام وطني قوي للسجالت. 

3( جبر الضرر

االنصاف  سبل  توفير  إلى  الضرر  جبر  برامج  تسعى 
عن االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان عن طريق تقدمي 
مجموعة من املزايا املادية والرمزية للضحايا. وميكن لسبل 
اخلدمات  أو  النقدي،  التعويض  تتضمن  أن  األضرار  جبر 
الطبية والنفسية، أو خدمات الرعاية الصحية، أو الدعم 
تعويضهم عن  أو  األمالك ألصحابها  إعادة  أو  التعليمي، 
وبناء  العلنية،  الرسمية  االعتذارات  جانب  إلى  فقدانها، 
إلحياء  أيام  وتخصيص  التذكارية،  والنصب  املتاحف 
مبثابة  تكون  أن  الضرر  جبر  لبرامج  أيضاً  وميكن  الذكرى. 
لة لعمليات السعي ملعرفة احلقيقة  عوامل فعالة ومكمِّ
انصاف  سبل  تقدمي  خالل  من  اجلناة،  مقاضاة  ومبادرات 
الثقة  واسترداد  املصاحلة،  وتعزيز  للضحايا،  ملموسة 

العامة بالدولة ومؤسساتها.

4( اإلصالح املؤسساتي

يجب حتويل املؤسسات العامة إلى مؤسسات حتفظ 
خ ثقافة احترام سيادة  السالم وحتمي حقوق اإلنسان وترسِّ
القانون. ويعد االختيار الدقيق للمسؤولني احلكوميني، وال 
سيما في قطاعي األمن والعدالة، أمرًا ذو أهمية حاسمة 
لتيسير هذا التحول، من خالل عزل املوظفني احلكوميني 
صارخة  انتهاكات  عن  الشخصية،  بصفتهم  املسؤولني 
حلقوق اإلنسان، أو املسؤولني في القطاع األمني التي قد 
حقوق  انتهاكات  عن  منهجية  بصورة  مسؤولة  تكون 

اإلنسان.

وينبغي لإلصالح املؤسسي كذلك أن يتضمن دورات 
تدريبية شاملة للمسؤولني واملوظفني احلكوميني بشأن 

حقوق اإلنسان االتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

5( املشاورات الوطنية

األهمية  بالغ  عنصراً  الوطنية  املشاورات  تعتبر 
لتحقيق  اإلنسان  حقوق  على  القائم  النهج  عناصر  من 
برامج  بأن  القائل  املبدأ  على  وترتكز  االنتقالية،  العدالة 
العامة  املشاركة  تستلزم  الناجحة  االنتقالية  العدالة 
اجملدية، مبا فيها سماع األصوات اخملتلفة للرجال والنساء. 
احمللية  اجملتمعات  احتياجات  تبني  العامة  فاملشاركة 
املتضررة من النزاع أو احلكم القمعي، مبا يتيح للحكومات 
ومناسًبا  مالئًما  االنتقالية  للعدالة  برنامًجا  تضع  أن 
املشاورات  عملية  تساعد  ذلك  على  وعالوة  للسياق. 
امتالك  املدني على  اجملتمع  الضحايا وغيرهم من أعضاء 

زمام البرامج الناجتة على الصعيد احمللي. 

للخطوط  مستقبلياً  التالي مقترحاً  ويضع الشكل 
الرئيسية لتنفيذ عملية عدالة انتقالية متكاملة حتقق 
املصاحلة الوطنية بعيداً عن الثأر واالنتقام، ويتضمن احملاور 

الرئيسية لهذا املقترح وعالقتها البنيوية

3- املصاحلة ورأب الشرخ االجتماعي وإعادة التأهيل

األكثر  العملية  االجتماعي  ببعدها  املصاحلة  تعد 
تعقيداً واألصعب حتقيقا. فبينما تكون املصاحلة بشقها 
املصاحلة  تكون  وللمتابعة  للمأسسة  قابلة  القانوني 
اجملتمعية وخاصة في املراحل األولى ملا بعد النزاع هشة 
وغير قابلة للتأطير ومتشعبة بتشعب التنوع االجتماعي 
ويجب  النزاع.  في سوريا وبتشعب أسباب وجذور ونتائج 
االجتماعي هي  املصاحلة بشقها  أن  االعتبار  بعني  األخذ 
مبناهج  فتقارب  تأثيراً  واألعمق  حتقيقاً  األبعد  العملية 
على  قادرة  ومتنوعة  مناسبة  آلليات  وحتتاج  متعددة 
به  مر  الذي  بالعنف  واالعتراف  األلم  حجم  استيعاب 
واجب  ومن  النزاع.  سنوات  مدى  على  كافة  السوريون 
الوطنية  املستويات  كافة  على  األساسيني  الالعبني 
مقاربة  لدى  باحلسبان  التالية  االعتبارات  أخذ  واحمللية 

املصاحلة بشقها االجتماعي:

سابق من أي من  ال تفرض املصاحلة تبرير أي اعتداء   

قدماً  باملضي  املصاحلة  األطراف  قبول  وإمنا  األطراف 
بهدف حفظ السالم كمصلحة عليا 

الضحايا  بني  التمييز  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال   
للمعتدي أو حلظة االعتداء وظروفها وال تعني  وفقاً 
املصاحلة محاسبة الطرف اآلخر فقط وإمنا مراجعة 
الذات لدى كل األطراف ملا مت ارتكابه في إطار جتاوزات 

حقوق اإلنسان.

ال ميكن نسيان املاضي أو جتاهل أي من أبعاد الشرخ   
استحالت  مهما  األوجه  املتعددة  االجتماعي 

مقاربتها 

ال ميكن فرض املصاحلة وال إجبار األطراف على قبولها   
أو استخدامها كأداة انتقام

ويكون للعمل على تطوير وتطبيق سياسات احلماية 
األكبر  األثر  والتضمينية  املتكافئة  االجتماعية  والتنمية 
التوافقي  فالتعليم  املصاحلة.  نحو  قدما  املضي  على 
والتعليم  الصحة  خلدمات  املتكافئ  والوصول  الوطني 
ودعم االستجابة والتنمية احمللية بكافة أشكالها ودعم 
والعمل  املصاحلة  رسائل  إيصال  في  اإليجابي  اإلعالم  دور 
واملهجرين  لالجئني  والطوعية  الكرمية  العودة  على 
بناء  إعادة  في  وإشراكهم  إدماجهم  وإعادة  والنازحني 
في  يساهم  هذا  كل  النفسي  الدعم  وتقدمي  حياتهم 
دعم جهود املصاحلة الوطنية اجتماعياً. وتوضح الفصول 
القطاعات  كافة  ارتباطات  الوثيقة  هذه  من  األخرى 
مبسألة املصاحلة بشكل مفصل. ويجب التنويه هنا إلى 
أن اإلطار العام للمصاحلة هو السالم في املرحلة املبكرة 
اجلديد  االجتماعي  العقد  بناء  كذلك  وهو  النزاع  بعد  ملا 
السالم  وحماية  واملؤسسات  املواطنة  دولة  خلق  بهدف 

واستدامته. 

4- املصاحلة والتنمية االقتصادية وإعادة البناء

في  كبير  دور  االجتماعية  للتنمية  يكون  وكما 
التضمينية  االقتصادية  للتنمية  كذلك  يكون  املصاحلة 
الشاملة كما تعرف في فصول هذه الوثيقة وإعادة تدوير 
عجلة االقتصاد والتوظيف وتوليد الدخل وإنعاش القطاع 
اقتصاد  وجتاوز  االقتصادية  والالمركزية  خاصة  الزراعي 
املضي  في  األهمية  بالغ  دور  التجارة  إحياء  وإعادة  احلرب 
خافيا  يعد  ولم  الشاملة.  الوطنية  املصاحلة  نحو  قدما 
أنه من أهم مسببات استمرار احلرب في سوريا وجود قوى 
على أطراف النزاع تستفيد من استمرار احلرب سواء من 
جتارة اخلطف أو احلواجز أو جتارة النفط والسالح والتهريب 
ملناهضة  آليات  تطوير  يجب  فإنه  وبالتالي  وسواها. 
اقتصاد احلرب وحتديد مقوماته بهدف تقويضها وخفض 
العائد على احلرب وبالتالي رفع العائد على السالم. هناك 
بالطبع إجراءات يتعني على الدولة أن تتخذها حلظة وقف 

إطالق النار ميكن تلخيصها مبا يلي:

جترمي  شأنها  من  التي  والقوانني  التشريعات  وضع   
اقتصاد احلرب وتطبيقها بشكل فوري
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يعرف املركز 

الدويل 

العدالة 

االنتقالية باأنها 

مقاربة لتحقيق 

العدالة يف 

فرتات االنتقال 

من النزاع 

والقمع املعمم 

اإىل امل�ساحلة 

وال�سالم.

تعد امل�ساحلة 

ببعدها 

االجتماعي 

العملية 

االأكرث تعقيدًا 

واالأ�سعب 

حتقيقا.
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إجراء حمالت توعية لدفع القوى احمللية من مجالس   
من  احلد  في  للمساهمة  مدني  مجتمع  ومنظمات 

اقتصاد احلرب

التفاهم مع دول اجلوار لضبط احلدود وإيقاف عمليات   
التهريب 

تنمية  عمليات  نحو  الداعمني  أموال  توجيه   
اقتصاد  مسببات  من  احلد  شأنها  من  مستدامة 

احلرب.

5- املصاحلة وبناء الشراكات

دون  تتم  لن  السالم  وبناء  املصاحلة  عملية  إن 
عمليات تداخل جماعية تساهم فيها مؤسسات الدولة 
ومنظومات احلكم احمللي ومنظمات اجملتمع املدني. وعليه 
على  يجب أن يتم التأسيس ملثل هذه الشراكات والبناء 
ما مت إجنازه حتى اللحظة ويجب أن تستمر هذه الشراكات 
بشكل متنامي حتى بعد إعالن وقف النار. ستكون عملية 
بعض  وجود  مع  األعلى  إلى  األسفل  من  املصاحلات  بناء 
بناء  ضرورة  يعني  هذا  األسفل.  إلى  األعلى  من  احملاوالت 
ربطها بشكل  ثم  ومن  املناطق  على مستوى  املصاحلات 
املصاحلة  وعملية  السياسية  العملية  مع  تصاعدي 
الوطنية. ويتطلب ذلك وجود سلطات حكم محلي فاعلة 
باملبادرة  املضي  من  ميكنها  مبا  قبلها  من  فعاالً  وتداخالً 
تدوير  إعادة  في  واملساهمة  احمللية  والتنمية  باالستجابة 

دوراً  سيلعب  الذي  األمر  مناطقها،  في  االقتصاد  عجلة 
فعاالً في حتقيق املصاحلات احمللية. ومن الواجب أن تترافق 
احلوكمة احمللية بأسرع وقت  هذه املصاحلات بعملية بناء 
ممكن مبا يخدم املصاحلة وبناء السالم. ويكون للمشاركة 
أكثر  أضحت  التي  السوري  املدني  اجملتمع  منظمات  مع 
نضجاً وأكثر قابلية للحياة بفعل االحتكاك مع املانحني 
دعم  في  األكبر  الدور  املالية  ومواردها  معارفها  وتطور 
وثيقاً  تعاوناً  يتطلب  وهذا  احمللي  املستوى  على  املصاحلة 
بينها وبني اجملالس احمللية بحيث تدخل اجملالس واملنظمات 
إدارتها في  تؤول  وتنفيذ مشاريع مشتركة  في تخطيط 
أن تبنى  بالطبع،  يجب  إلى اجملالس احمللية.  املطاف  نهاية 
واجملتمع  اجملالس  قدرات  بناء  أساس  على  الشراكات  هذه 
املدني ونقل املعارف واألنظمة واإلجراءات ووسائل التمويل 
واألصول الثابتة تدريجياً بعد التأكد من قدرة اجملالس على 
إدارة األصول الثابتة واملتحركة. ستنتج عن هذه العملية 
مجالس حتظى بالفاعلية وبالتالي قادرة على بناء شرعية 
ستسلب  شعبية  حاضنة  على  وحصولها  لها  شعبية 
يجعل  مما  فشيئاً  شيئاً  التأثيرية  قدراتهم  العسكر 
اليد العليا في عمليات فرض  السلطات املدنية صاحبة 
شجاعاً  قراراً  بالتأكيد  العملية  هذه  تتطلب  السالم. 
من منظمات اجملتمع املدني السورية وموافقة من الدول 
لعمليات  ملحة  حاجة  هناك  فسيكون  وعليه،  املانحة 
هذه  مثل  تبني  إلى  واملانحني  املنظمات  لدفع  مناصرة 

االستراتيجيات. 

ث- اإلطار الزمني

اإلطار الزمني النتائج املتوقعةملخص عام آليات املصاحلة 

اإلصالح 
العسكري 

والسياسي 
واحلوكمي 
والقانوني

البدء بعملية اإلصالح الشامل 
للمؤسسات العسكرية 
والسياسية واحلوكمية 

والقانونية كمخرج رئيسي 
للعملية السياسية 

توثيق توقيع اتفاق السالم 
والبدء بالعمل اجلدي نحو 

بناء املؤسسات احلاملة لبناء 
السالم والتغيير 

حلظة وقف النزاع املسلح وخالل السنة 
األولى التي تليه على األقل 

العدالة االنتقالية 
وضع برنامج شامل للعدالة 

االنتقالية وبناء مؤسساته 
وتطبيقه 

العدالة في فترات االنتقال من 
النزاع املعمم إلى املصاحلة 

والسالم.

حلظة وقف النزاع املسلح وخالل 
السنوات اخلمس األولى على األقل أو 

حتى أخذ العدالة مجراها 

التنمية 
االقتصادية 

بدء العمل على التنمية 
االقتصادية على املستوى 
احمللي على وجه اخلصوص 

مساهمة التنمية االقتصادية 
في العودة عن أسباب النزاع 

ودرء مخاطرة ونتائجه 

منذ اللحظة وخالل مرحلة وقف النزاع 
املسلح وحتى بناء السالم ومنه إلى 

بناء الدولة 

بناء الشراكات 
بناء الشراكات الالزمة لدعم 

املصاحلة 

تأسيس شبكة من الشراكات 
الداعمة للمصاحلة على 
املستوى الوطني واحمللي 

منذ اللحظة وخالل مرحلة وقف النزاع 
املسلح وحتى بناء السالم ومنه إلى 

بناء الدولة

ج- الفاعلون

للزمان  تتبدل تشكيالت الفاعلني في املصاحلة وفقاً 
واملكان إال أن هناك مجموعة من الالعبني الرئيسيني حتدد 
النزاع عسكريا  وكيف سينتهي  متى  عن  النظر  بصرف 

وسياسيا. 

1- الدولة

في  جوهري  دور  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  للدولة 
حتديد األطر املؤسساتية لتطبيق اإلصالحات السياسية 
لعملية  الالزمة  واالقتصادية  والقانونية  والعسكرية 
احلكومة  مهام  وتتمحور  الشاملة.  الوطنية  املصاحلة 
ووضع  والتشريعات  القوانني  وسن  السالم  حفظ  حول 
اإلجراءات والترتيبات الالزمة وإعادة هيكلة اجلهاز األمني 

واجليش ودعم املؤسسات االقتصادية واخلدمية. 

القانونية  الهيئات  تؤسس  التي  القوانني  سن   
املسؤولة عن وضع اإلطار القانوني للمصاحلة. 

كافة القوانني التي تساهم في  مراجعة و/أو إلغاء   
زيادة الشرخ االجتماعي. 

وضع برنامج عدالة انتقالية مينع العودة إلى النزاع.  

تعويض ضحايا النزاع.  

واملعتقلني  باملفقودين  املتعلقة  القوانني  سن   
والتحقق من أوضاعهم. 

سن القوانني املتعلقة باملواطنني الذين أضاعوا أو لم   
ميتلكوا وثائق قانونية مدنية خالل فترة النزاع. 

عودة  لدعم  واملؤسساتية  القانونية  األطر  وضع   
السوريني الكرمية والطوعية إلى سوريا. 

إصالح القطاع األمني ورسم برامج نزع السالح وفك   
االشتباك ودمج املقاتلني وتطبيقها محلياً. 

دعم املصاحلات احمللية.   

رسم خرائط متابعة اجلهات الفاعلة محلياً في بناء   
السالم والتغيير. 

املدني  اجملتمع  فيها  مبا  احمللية  السالم  جلان  تفعيل   
وتركيبات اجملتمع احمللي وحمايتها.

التأكد من وجود القوانني الوضعية الكفيلة بحماية   
املصاحلات احمللية. 

احمللية  للمجتمعات  الصالحية  كامل  إعطاء   
التماسك  ترعى  محلية  مصاحلة  آليات  لتأسيس 

االجتماعي وتدعم السالم املستدام. 

مواجهة أشكال اقتصاد احلرب املتنوعة التي ظهرت   
في  الفاعلة  اجلهات  لدمج  خطط  وضع  النزاع  إبان 

عملية مكافحته.

البدء بخطوات فعلية نحو استعادة عجلة التنمية  

املركزي  دورها  اخلدمية  الدولة  مؤسسات  استعادة   
في عملية التنمية وبشكل يأخذ باحلسبان املصاحلة 

اجملتمعية ودور االقتصاد فيها.

2- األطراف العسكرية والسياسية

مناطق  إلى  خاضعة  النزاع  خالل  سوريا  أصبحت 
القوى  شأن  شأنها  وتتحول  تتغير  مختلفة  سيطرة 
املسيطرة التي تقوى وتضعف بل يظهر بعضها ويغيب 
وحجمها  القوى  لهذه  سيكون  الزمن.  عامل  مع  آخر 
كبير  أثر  وراءها  تقف  التي  الدول  إلى  إضافة  وانتشارها 
والهيئات  األحزاب  أما  االجتماعية.  املصاحلة  على شكل 
السياسية والتي ظهر عدد كبير منها منذ العام 2011 
فإنه على اختالف قدرتها املؤسساتية وتنظيمها وتأثيرها 
أية  وضع  إثر  املصاحلة  في  فاعل  دور  لها  سيكون  أنه  إال 
عملية سياسية سلمية موضع التطبيق. وعلى األطراف 
دور تقسيمي  دورها من  أن حتول  والسياسية  العسكرية 

إلى دور موحد داعم جلهود وأهداف بناء السالم كما يلي:

دعم خطة السالم املركزية وتقدمي املشورة للسلطة   
املركزية 

واحلماية  األمن  تقدمي  في  األساسي  الدور  استئناف   
للسوريني 

وحماية  استدامته  على  والعمل  السالم  إحالل   
العملية الدميقراطية والدميقراطيات احمللية والتنمية 

ومبادرات املصاحلة احمللية 

3- اجملالس احمللية

الدور  عاد هذا  احمللية لعقود،  دور اجملالس  بعد تغييب 
للعام   107 القانون  إصدار  بعد  السوري  املشهد  إلى 
2012 من جهة، وبعد محاولة تشكيل مجالس محلية 
من  املعارضة  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  شؤون  إلدارة 
جهة أخرى. ورغم ظهور القانون 107 ورغم تشكيل هذه 
املناسب حتى  دورها  تأخذ  لم  اجملالس  أن هذه  إال  اجملالس 
اللحظة ألسباب عدة. وبالرغم من تفاوت جتارب التركيبات 
للمجالس احمللية إال إنها ستشكل حامالً رئيسياً لعملية 
مختلف  بني  الرابط  ستكون  كونها  اجملتمعية  املصاحلة 
اجلهات الفاعلة سواء السياسية أو العسكرية أو املدنية 
وسيكون لها اليد العليا والصالحيات الكاملة لتخطيط 
وتنفيذ السياسات القطاعية ورفد السالم احمللي. ويكون 
في املصاحلة على املستوى  رئيسياً  للمجالس احمللية دوراً 
اجملتمعات  على  املركزي  للدور  انعكاسا  ويشكل  احمللي 
احمللية، ويتلخص دور اجملالس احمللية خالل فترة بناء السالم 

فيما يلي:

ودعم  احمللية  التنمية  سياسات  تطبيق  ومراقبة   
مبادرات بناء السالم واملصاحلة 

ومراقبة  وتنفذيها  احمللية  التنمية  سياسات  رسم   
أدائها
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تولي مسؤولية تطبيق مبادرات السالم واملصاحلات   
احمللية مراقبة تنفيذها على املستوى احمللي والعمل 
على حماية املؤسسات والتركيبات احمللية اخملتلفة. 

4- اجملتمع املدني

إن معظم أطر اجملتمع املدني الثالثة مؤهلة أن تسهم 
سوريا  في  السالم  بناء  عملية  في  حقيقيا  إسهاما 
السيما األصناف الثالثة املذكورة سابقا. أما الصنف األول 
فهو قادر إلى  التقليدية«  املدني اخليرية  أي »أطر اجملتمع 
حد كبير على تقدمي اخلدمات اخليرية االغاثية الطارئة في 
مختلف املناطق. أما الصنف الثاني أي »أطر اجملتمع املدني 
كالصحة  األساسية  التنمية  مجاالت  في  تنشط  التي 
مجال  في  متميزة  خبرات  فلديه  والتشغيل«  والتعليم 
تقدمي اخلدمات التنموية اخملتلفة ومرونة العمل. وهو قادر 
على تقدمي طيف واسع من اخلدمات التي ستكون املناطق 
هاماً  دوراً  ستلعب  والتي  لها  ماسة  بحاجة  املتضررة 
»أطر  أي  الثالث  الصنف  أما  اخلدمات.  شبكات  بناء  في 
اجملتمع املدني الدفاعية »فلديه القدرة على اإلسهام في 
على  قادر  أنه  كما  البالد.  في  الدميقراطية  الثقافة  بناء 
اخملتلفة  النزاعات  في  الوساطة  عمليات  في  املساهمة 
وعليه،  السالم.  وبناء  الوطني  أو  احمللى  املستوى  على 
فثمة طيف واسع من اخلطوات يتعني على اجملتمع املدني 

املساهمة بها. وفيما يأتي أبرز تلك اخلطوات:  

ألصحاب  املشورة  وتقدمي  السالم  جهود  دعم   
املصلحة.

احلشد واملناصرة لعملية السالم والعدالة االنتقالية   
توعية  االجتماعي عبر حمالت  التماسك  واستعادة 

واسعة

خالل  من  الدميقراطية  الثقافة  بناء  في  املساهمة   
املواطنة  مبدأي  لتحقيق  وتوعوية  تدريبية  برامج 

الفاعلة واملواطنة العارفة. 

الدميقراطية  العمليات  على  الرقابة  في  املساهمة   
اخملتلفة لضمان نزاهتها.

املشاركة في تطوير األطر السياسية واملؤسساتية   
للمصاحلة الوطنية 

حقوق  ومناصرة  السالم  مفاوضات  في  املشاركة   
اإلنسان واملواطنة والعدالة االنتقالية 

النار  إطالق  وقف  حمالت  دعم  في  املشاركة   
ومراقبتها

املساهمة العملية الدستورية والتشريعية املرتبطة   
بعملية السالم ومراقبة تطبيقها.

وحماية  السالم  بناء  في  احمللية  التشكيالت  دعم   
الوساطة  وتأمني  عليها  واالشراف  املصاحلة  عملية 

وتيسير احلوار.

االستمرار في املساهمة في تزويد اخلدمات االغاثية   

والتنموية اخملتلفة على املستوى احمللي.

وتقدمي  املشاريع  وتنفيذ  التخطيط  على  العمل   
وطني  أساس  على  اخملتلفة  التنموية  اخلدمات 

وبالشراكة مع احلكومة واجلهات املمولة اخملتلفة. 

الدين  ورجاالت  اجملتمعية  الشخصيات  مع  التواصل   
السالم  لعملية  تأييدهم  لكسب  العشائر  وزعماء 

ورأب الصدع االجتماعي.

دعم خلق الروابط بني اجملتمعات املقسمة عن طريق   
تشجيع  في  واملساهمة  احمللية  التنمية  مبادرات 
العائد  لرفع  والعمل  السالح  وضع  على  املتقاتلني 

على السالم. 

الدولة  مؤسسات  مع  احمللي  املستوى  على  العمل   
والعسكرية  السياسية  والقوى  احمللية  واجملالس 

لتقدمي اخلدمات الالزمة على املستوى احمللي.

في  املنخرطني  األفراد  واستمالة  البطالة  مواجهة   
النزاع بشكل مباشر نحو العمل التنموي.

ورجاالت  العشائر  وشيوخ  اجملتمعيون  القادة   -5

الدين

في  الهام  دورهم  العشائر  وزعماء  الدين  لرجاالت  إن 
استعادة الُلحمة االجتماعية وترميم الشرخ االجتماعي. 
احلشد  عمليات  هو  الفئات  لهذه  األهم  الدور  وسيكون 
املنظمات  واجبات  من  أن  هنا  اإلشارة  وجتدر  واملناصرة. 
الشخصيات  هذه  استهداف  هو  السالم  في  العاملة 
الشرخ  وإزالة  السالم  عملية  لصالح  تأييدها  وكسب 
االجتماعي. هذه الشخصيات مؤهلة ألن تلعب دورا حيويا 

في اآلتي:

خلق  في  احمللية  واحلكومات  الدولة  جهود  دعم   
متطلبات السالم واملصاحلة. 

دعم السالم واملصاحلة على املستوى احمللي من خالل   
احلشد واملناصرة. 

على  تصاحلي  دور  ولعب  والوساطة  املشورة  تقدمي   
واملشاركة  الشبكات  بناء  خالل  من  احمللي  املستوى 

في نشر ثقافة السالم.

6- النساء

تؤكد هذه الوثيقة على ضرورة العمل بقرار مجلس 
النزاع  حل  في  النساء  مبشاركة  واملتعلق   1325 األمن 
ومفاوضات السالم وبنائه وحفظه وفي عملية املصاحلة 
خالل  واالجتماعي  واالقتصادي  احلوكمي  البناء  وإعادة 
مشاركة  احملاور  باقي  تراعي  وإذ  االتفاق.  بعد  ما  مرحلة 
واحلوكمية  منها  االقتصادية  القطاعات  كافة  في  املرأة 
واالجتماعية، فإن محور املصاحلة والتماسك االجتماعي 
النهج  اعتماد  أخرى ضرورة  دول  على جتارب  بالبناء  يؤكد 
املرأة  مشاركة  مسألة  مقاربة  في  احلقوق  على  املبني 

الكاملة والفاعلة مثلها مثل الرجل على حد سواء. وإذ ال مييز حكم القانون بني رجل وامرأة في دولة املواطنة فيما يتصل 
بالتكافؤ في احلقوق والواجبات، إال أن ضرورة التأكيد على مشاركة املرأة في عملية املصاحلة يأتي ال من اختالف دورها أو 
حتديده مبجموعة من املهام التي تختلف بطبيعتها عن مهام الرجل، وإمنا من واقع أن دور املرأة في صناعة السالم وبنائه 
هو أمر كثيراً ما يتم إغفاله على مستوى صناعة القرار السياسي وتنفيذه خاصة في مرحلة فض النزاعات وإعادة البناء. 
ففي معظم النزاعات التي حصلت خالل نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين كان للمرأة دور كبير في 
حتمل آثار النزاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية من جهة وفي رفد العمل السياسي واالقتصادي واملدني 
واإلغاثي من جهة أخرى، إال أنه فور انتهاء النزاع وإمتام االتفاق السياسي يعود دور املرأة بشكل تلقائي إلى أسفل سلم 
مرة خالل احلروب ومرة أخرى بعد  قبل النزاع، فتدفع بذلك ثمن النزاع مضاعفاً  األولويات وإلى التنميط الذي كان قائماً 
انتهائها. وترى الدراسات دور املرأة في املصاحلة في النزاعات من زاويتني مختلفني، فبعضها يأخذ منحى دراسة التأثير 
في ليبيا عشية االتفاق السياسي،  السلبي إلغفال دور املرأة في املصاحلة االجتماعية والسياسية كما هي احلال مثالً 
الذي أغفلت عملية بنائه إعطاء دور جاد للمرأة في صناعة السالم أو في التمثيل السياسي األمر الذي أدى إلى إهدار 
كافة جهود احلراك املدني التي انصبت على متكني املرأة سياسياً عقب احلراك االجتماعي. أما املنحى اآلخر فهو املنحى 
الذي يعرض باملقابل بعض التجارب للتأثير اإليجابي إلشراك املرأة إشراكاً كامالً منذ بدء االتفاق السياسي وحتى إعادة 
البناء وإعادة الُلحمة إلى النسيج االجتماعي. مثال ذلك جتربة ليبيريا في فض النزاع والتي كان للمرأة فيه الدور األكبر 
في االعتصامات السلمية واحلراك املدني وكسر الصورة النمطية للمحرمات من مثل تسليط الضوء على االغتصاب 
واملصاحلة  السياسية  املفاوضات  في  الكبير  الفاعل  الدور  إلى  باإلضافة  بالفتيات،  واإلجتار  التعسفي  والزواج  وضحاياه 
االجتماعية األمر الذي نتج عنه مساهمة حقيقية للمرأة في إنهاء النزاع باتفاق سياسي وانتخاب رئيسة امرأة للبالد 

ملرحلة ما بعد النزاع. 

هذا، وميكن لهذه الفئات كافة أن تلعب منطني من األدوار أو أحدهما، شامل أو محلي، وفقا للجدول اآلتي: 

منط الدوراجلهة

شامل أساسي على مستوى القوانني واألنظمة والسياساتالدولة املركزية 
محلي على مستوى دعم املصاحلات احمللية واحلفاظ عليها

اجلهات العسكرية 
والسياسية 

شامل على مستوى خطط السالم واملصاحلات
محلي بحسب مناطق النفوذ على مستوى املساهمة في صناعة السالم واحلفاظ عليه

محلي أساسي في وضع وتنفيذ وحماية خطط السالم احملليةاجملالس احمللية

شامل داعم على مستوى دعم خطط السالم املركزية وتقدمي النصح واملشورة على مستوى الدولةاجملتمع املدني

األطراف  بني  والوساطة  املبادرات  واحتضان  السالم  بناء  في  املساعدة  مستوى  على  أساسي  محلي 
املتنازعة

رجال الدين وشيوخ 
العشائر

شامل على مستوى التوعية مبتطلبات السالم
محلي على مستوى دعم جهود الوساطة 

شامل أساسي على كافة املستويات ومن خالل اجلهات اخلمس املذكورةالنساء 
محلي أساسي على كافة املستويات ومن خالل اجلهات اخلمس املذكورة

ح- أدوات التمكني

وجه  على  املصاحلة  ومأسسة  املؤسسات  بناء   -1

اخلصوص

كما ورد سابقا، تستند املصاحلة إلى مجمل عمليات 
والقانوني  والعسكري  السياسي  املؤسساتي  اإلصالح 
بعملية  خاصة  مؤسساتية  أطر  وضع  وإلى  واحلوكمي 
أخذ  من  االنتقالية  العدالة  لتمكني  وحتديدا  املصاحلة 
ومكافحة  الدولة  عمل  على  للرقابة  ويكون  مجراها. 
في  األكبر  الدور  والقضائية  اإلدارية  واحملاسبة  الفساد 
املصاحلة  لتحقيق  أساسي  كمطلب  العدل  إحقاق 
بد  ال  التنفيذ  موضع  أعاله  املقترح  ولوضع  الوطنية. 

لهيئة العدالة االنتقالية من إنشاء املؤسسات والهيئات 
واآللية التابعة لهذا املقترح والتي تشمل هيئة حتضيرية، 
احلقيقة،  وجلان  للشكاوى،  ومكتبا  للخبراء،  وفريقا 
املصاحلة  وجلان  اخلاصة،  واحملاكم  للتعويضات،  وصندوقا 
ومكتبا  النفسي،  للدعم  ومكاتب  األهلي،  والسلم 
إعالميا، ومكتبا لتخليد الذكرى، وبرامج لتدريب الكوادر 
لكافة  الضروري  ومن  والتنسيق.  التعاون  وجلان  الوطنية 
باالعتبار  األخذ  اإلعمار  إعادة  املعنية بعملية  املؤسسات 
السياسات  ووضع  القوانني  سن  لدى  املصاحلة  مسألة 
تكون  بحيث  واحمللية  الوطنية  واخلطط  واالستراتيجيات 
عملية إعادة البناء عملية توافقية باحلد األدنى وتصاحلية 
الناجت  االجتماعي  الشرخ  ترميم  إلى  تهدف  األعلى  باحلد 
بإصالحات  القيام  من  البد  أنه  كما  النزاع.  سنني  عن 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

اإن معظم 

اأطر املجتمع 

املدين الثالثة 

موؤهلة اأن ت�سهم 

اإ�سهاما حقيقيا 

يف عملية 

بناء ال�سالم يف 

�سوريا

ت�ستند امل�ساحلة 

اإىل جممل 

عمليات االإ�سالح 

املوؤ�س�ساتي 

ال�سيا�سي 

والع�سكري 

والقانوين 

واحلوكمي 

واإىل و�سع 

اأطر موؤ�س�ساتية 

خا�سة بعملية 

امل�ساحلة 

وحتديدا 

لتمكني العدالة 

االنتقالية من 

اأخذ جمراها.
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التنظيم  بحرية  اخلاصة  والتشريعات  بالقوانني  يتصل  فيما  جذرية 
والتجمع وإطالق احلريات وذلك لتسهيل إنشاء اجلمعيات واملنظمات 
وحرية  استقالليتها  وضمان  واألحزاب  والنقابات  احلكومية  غير 

عملها وضمان وجود نظام رقابي على أدائها.

2- إعادة بناء البنية التحتية الفيزيائية واالجتماعية والتقنية

فترة  في  واملادية  االجتماعية  التحتية  البنية  انتعاش  يعد 
األساسية  اخلدمات  توفير  إلعادة  األهمية  بالغ  أمرا  النزاع  بعد  ما 
السالم  على  احلفاظ  إلى  باإلضافة  السكان،  ومتكني سبل معيشة 
الهش والبناء عليه وتعزيز املصاحلة. وكما تبني في الفصل السابق، 
فقد  املسلح.  النزاع  نتائج  أبرز  كأحد  التحتية  البنية  تدمير  أتى 
على  احلصول  بهدف  التحتية  البنية  املتنازعة  األطراف  استهدفت 
مزايا استراتيجية وتراجع اإلنفاق احلكومي بشكل خاص على البنية 
امليزانية  نفقات  وتراجع  األمن  انعدام  بسبب  النزاع  خالل  التحتية 
رأس سلم  تراجعا متزايدا على  العسكري  اإلنفاق  احلكومية ووضع 
تعزيزا  سيعززها  واملصاحلة  السالم  بناء  جهود  أن  نزاع  ال  األولويات. 
وإسكان  وتعليم  صحة  من  االجتماعية  اخلدمات  توفير  مباشرا 
وحرية الوصول إلى شبكات النقل واالتصاالت ونظم الطاقة واملياه 
وتسيير أمور العائدين املرتبطة بالوصول إلى البنية التحتية بشكل 
املوقع  أو  السياسي  االنتماء  عن  النظر  بصرف  وذلك  وموثوق  آمن 

ح- التحديات 

اإلجراء الالزمتأثيرهاحتمالهالتحدي

استمرار العنف والقمع واضطراب الوضع 
عملية سياسية سلمية تفاوضية وشاملة وممثلة ألطراف النزاع وضمانات كبير كبير األمني

لوقف أعمال العنف املسلح وإصالح اجلهاز األمني والسياسي 

حجم الدمار الكبير الذي أصاب البنى التحتية 
بدء اجلهود اجلدية إلعادة البناء وإعادة الالجئني واملهجرين والنازحني كبير كبير األساسية والنسيج االجتماعي

العمل اجلدي على إعادة بناء املؤسسات وخاصة تلك التي لها أدوار مباشرة في متوسط كبير نقص في القدرات املؤسساتية 
عملية املصاحلة بهدف إعادة الثقة املفقودة بني الدولة واملواطن 

نقص في القدرة واحلرية للحصول على البيانات 
إلزام أطراف النزاع من خالل وثائق اتفاقات السالم على توفير البيانات واحلفاظ كبيركبير واملعلومات 

عليها مع جهات موثوقة ومحايدة 

نقص في احلقائق املتوفرة حول االنتهاكات 
تكثيف جهود املصاحلة واحلشد واملناصرة ملشاركة احلقائق بهدف حماية كبير كبير احلاصلة 

السالم الهش الناشئ 

الذاكرة الفردية واجلمعية ألهوال احلرب 
العدالة االنتقالية بكافة عناصرها وتعويض املتضررين وتقدمي الدعم النفسي كبير كبير ونتائجها

عدم االعتراف بالضرر املرتكب وشيوعه بحيث 
االعتراف العلني والدعم االقتصادي واملؤسساتي والنفسي لضحايا النزاع كبير متوسط يشمل جميع األطراف. 

كبير متوسط إجبار األطراف على قبول املصاحلة 
فهم الفرق اجلوهري بني القبول واملسامحة أثناء التعاطي مع ضحايا النزاع 

والتأكد من الفهم أن اجلدول الزمني لعملية املصاحلة غير محدود بنهاية 
واضحة 

كبير كبير استمرار ثقافة العنف والتشظي 

احلريات واملمارسات الدميقراطية التي تعزز االختالف ال اخلالف واإلدارة الواعية 
للتنوع الثقافي والعمل على احلشد واملناصرة لثقافة السالم وتوضيح العائد 

على السالم اجتماعياً ونفسياً واقتصاديا وتفعيل التنمية وخاصة على 
املستوى احمللي 

متوسط كبير عدم توفر املوارد املالية 

التأكد من أن كافة اجلهود املبذولة في االستجابة والتنمية هي تصاحلية 
بطبيعتها وتأخذ باحلسبان العدالة والتكافؤ بني املواطنني مبا يساهم تفعيل 

القيمة التصاحلية لكافة املوارد اخملصصة لكل القطاعات في مرحلة إعادة 
البناء 

االنزياحات السكانية )التغيرات في اخلارطة 
السكانية(  الكبيرة خالل فترة النزاع وأثرها 

على التشظي  االجتماعي 
كبير كبير 

العمل على تفعيل السياسات السكانية كما سترد في مبحث التنمية 
االجتماعية وعلى تفعيل سياسات التنمية احمللية املتوازنة والتأكد من أن 
عمليتي التنمية واملصاحلة هما محليتان بامتياز مبا يساهم بإعادة ترميم 

اجملتمع لنفسه 

البيئة القانونية اخلاصة بالقوانني الناظمة 
حلرية التنظيم والتجمع قاصرة عن حتقيق 

انطالقة سلسة لعمل منظمات اجملتمع املدني 
وحرية عملها واستقالليتها

العمل على اعادة النظر في القوانني والتشريعات ذات الصلة وتعديلها مبا كبيركبير
يضمن حرية التنظيم والتجمع والتعبير مع ضمان وجود نظام رقابي فعال.

البنية  كما يساهم بناء  القرار.  إلى مراكز صنع  اجلغرافي بالنسبة 
التحتية املعلوماتية في ربط السوريني وربط صانعي القرار مبنفذيه 
واملركز باحملليات بهدف بناء قواعد البيانات الالزمة للتوثيق كوسيلة 
األحوال  بيانات  توثيق  ومأسسة  احلقائق  كشف  نحو  أساسية 
ومالكي  العائدين  أحوال  ومتابعة  واملستجدة  املفقودة  الشخصية 

األراضي والبيوت والعقارات وغيرها.

3- اإلعالم

تنطبق على املؤسسات االعالمية متطلبات االصالح املؤسساتي 
كافة ويعكس إصالحه وحتوله إلى إعالم حر رسالة واضحة في السير 
قدما نحو الدميقراطية وبناء دولة املؤسسات. وكما سبقت اإلشارة، 
لعب لإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي دورا مؤثرا، سلبيا وإيجابيا، 
منذ بدء النزاع وحتى اللحظة. ومن املتوقع أن هذا الدور سيستمر 
بعد انتهاء النزاع وخالل مرحلة إعادة البناء وحتى إحالل السالم التام 
رسالة  حر  إعالم  إلى  وحتوله  إصالحه  ويعكس  الدولة.  بناء  وإعادة 
املؤسسات.  دولة  وبناء  الدميقراطية  نحو  قدماً  السير  في  واضحة 
وكما بينت الدروس املستقاة من نزاعات سابقة، يعد اإلعالم حامال 
بالصحافة  أو  واملناصرة  باحلشد  سواء  املصاحلة  لعملية  أساسيا 
التقليدية التنموية أو بالرسائل اإليجابية من خالل اإلعالم املوجه أو 
بتيسير التواصل بني األطراف أو حتى في تدخالت املصاحلة التي تأتي 

عن طريق اإلعالم مباشرة.  

املحور الرابع

التحتية  البنية  تاأهيل  اإعادة 

املادية واالجتماعية

توطئة

حتكم  أن  يجدر  التي  الرؤية  احملور  هذا  يستعرض 
واالجتماعية  املادية  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  عملية 
النزاع.  انتهاء  عقب  تبنيها  الواجب  السياسات  وأبرز 
والنظم  الشبكات  تلك  املادية  التحتية  بالبنية  املقصود 
والتجهيزات واألبنية التي تسهم في تعبيد حركة اجملتمع 
ال  املثال  سبيل  على  وتشمل،  وهي  األساسية.  احلياتية 
احلصر، شبكات الطرق واجلسور، وشبكات ونظم الصرف 
الصحي، وشبكات ونظم الطاقة واالتصاالت، واملطارات. 
أما البنية التحتية االجتماعية فيقصد بها تلك األبنية 
املستخدمة في تسيير شئون اجملتمع. وهي تشمل، على 
سبيل املثال ال احلصر، أبنية املؤسسات الرسمية مبا في 
والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية  املؤسسات  ذلك 
الشرطة،  ومراكز  واجلامعات  واملدارس  العبادة،  دور  وأبنية 
في  أنه  املستقر  ومن  هذا،  العامة.  واحلدائق  واملشافي، 
التحتية  البنية  تكون  املمتدة  النزاعات  انتهاء  أعقاب 
بحاجة إلى إعادة تأهيل على نحو يضمن تعافيها ضمن 
كما  العاجل،  القريب  املدى  على  األقل  على  األدنى  احلد 
تكون بحاجة إلى إعادة تأهيل على نحو يضمن تعافيها 
تعافيا كامال على املدى البعيد. وفي ضوء طبيعة برنامج 
األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، فإن احملور املاثل سيركز 
البنية التحتية تأهيال يضمن تعافيها  على إعادة تأهيل 
العاجل،  القريب  املدى  األقل على  األدنى على  احلد  ضمن 
املدى  على  التأهيل  إلعادة  سنتطرق  األحيان  بعض  وفي 
بعبارة »إعادة  اآلتية  الفقرات  يُكتفى في  وقد  املتوسط. 

تأهيل البنية التحتية« للتعبير عن ذلك.   

أ- الرؤية

الضروري  من  سوريا،  في  احملتدم  النزاع  انتهاء  مع 
املادية  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  في  اإلسراع 
معقوال  تعافيا  تعافيها  يضمن  تأهيال  واالجتماعية 
اجملتمع  وميكن جميع شرائح  العاجل،  القريب  املدى  على 
واالستفادة  الطبيعية  حياتهم  استئناف  من  السوري 
املؤهلة،  التحتية  البنية  هذه  تتيحها  التي  اخلدمات  من 
والهجرة.  اللجوء  من  والعائدون  النازحون  ذلك  في  مبا 
وإتاحة  مؤهلة  واجتماعية  مادية  حتتية  بنية  وجود  إن 
جتسيدا  ميثل  عادلًة  استفادة  منها  اآلمنة  االستفادة 
الرشيد،  واحلكم  القانون  وسيادة  اإلنسان  حقوق  ملبادئ 
كما ميثل جتسيدا للتنمية املتوازنة العادلة وضمانة ضد 
التحيز التنموي املناطقي واجلغرافي وضد التحيز املتصل 
مباشرا  إسهاما  ثم،  من  ويسهم،  السياسي،  باالنتماء 
في تعزيز االستقرار وبناء السالم واملصاحلة على املستوى 

احمللي واملستوى الوطني.  

ب- منطق احملور

خالل سنوات النزاع، تعرضت البنية التحتية املادية   
أهدافا  اتخاذها  نتيجة  بالغة  ألضرار  واالجتماعية 

خالل القتال واستخدامها في غير وظائفها.  

خلفه  التحتية  البنية  أصاب  الذي  الدمار  حجم  إن   
متويل  أي  يكون  أن  الراجح  ومن  للغاية،  كبير  النزاع 
يُحشد جلبر األضرار التي خلفها النزاع متويال قاصرا 
عن حتقيق تلك الغاية، وهو ما سُينتج فجوةً متويلية 
تترتب عليها صعوبٌة بالغٌة في حتديد أولويات عملية 

إعادة التأهيل.    

البنية التحتية ميثل شرطا مسبقا  إن إعادة تأهيل   
أن  على  بناء  األخرى  االقتصاد  قطاعات  النتعاش 
قاعدة  متثل  واالجتماعية  املادية  التحتية  البنية 
واالقتصاد  العامة  اخلدمات  قطاعات  جلميع  ارتكاز 

األخرى.  

األبرز  املوضوع  متثل  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  إن   
البلدان  في  اإلعمار  إعادة  عملية  موضوعات  من 
التي عصفت بها النزاعات، ومتثل العامل األساسي 
النمو ومستوى التشغيل.  فيما يتصل برفع معدل 
في طالق  اإلسراع  أن  تبني  جتارب سابقة،  وفي ضوء 
في  األخذ  دون  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  برامج 
االعتبار استناد البرامج إلى تخطيط متوازن وعادل 
في  سلبية  آثار  له  املصاحلة  لهواجس  وحساسية 

بناء السلم واالستقرار.        

ارتكاز  قاعدة  ميثل  مؤهلة  حتتية  بنية  وجود  إن   
الستعادة جميع مؤسسات الدولة أدوارها وممارستها 
الضرائب  حتصيل  ذلك  في  مبا  التنظيمية  وظائفها 
وغير ذلك، وكل ذلك يشير تلقائيا إلى ارتفاع مستوى 

شرعية الدولة.    

ت- األولويات

أن  ينبغي  النزاع،  انتهاء  ستعقب  التي  الفترة  خالل 
في  مباشرا  تأثيرا  تؤثر  التي  للسياسات  األولوية  تعطى 
توفير اخلدمات األساسية واحلفاظ على السالم الهش، إذ 
ميكن أن تنجرف األطراف املتحاربة إلى العنف مجددا عند 
اإلحساس بعدم املساواة ضمن أي جهود إلعادة اإلعمار. 
من املعلوم بداهًة أن البنية التحتية االجتماعية واملادية 
املواطنني  حياة  في  النطاق  وواسع  مباشرا  تأثيرا  تؤثر 
حاسما  عامال  ستمثل  فإنها  ذلك،  على  وبناء  اليومية. 
في تعزيز النظرة اإليجابية الالزمة للحفاظ على السالم. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة القاسية لرحلة العائدين 
إلى مناطقهم األصلية التي تضررت ضررا واسع النطاق 
إيالء  تفرض  جديدة،  سكن  مناطق  إلى  أو  النزاع،  بسبب 
وعملية  العودة  أثناء  التحتية  البنية  لدور  اهتمام خاص 
السياسات  أبرز  اآلتية  الفقرات  وفي  النهائي.  االستقرار 

التي يجدر إعطاؤها أولوية عقب انتهاء النزاع مباشرة: 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

مع انتهاء 

النزاع املحتدم 

يف �سوريا، 

من ال�رسوري 

االإ�رساع 

يف اإعادة 

تاأهيل البنية 

التحتية املادية 

واالجتماعية 

تاأهيال ي�سمن 

تعافيها تعافيا 

معقوال على 

املدى القريب 

العاجل، وميكن 

جميع �رسائح 

املجتمع 

ال�سوري من 

ا�ستئناف حياتهم 

الطبيعية 

واال�ستفادة من 

اخلدمات التي 

تتيحها هذه 

البنية التحتية 

املوؤهلة، مبا 

يف ذلك 

النازحون 

والعائدون 

من اللجوء 

والهجرة. 
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األمن الغذائي والسكن 

السعي ملد جميع املواطنني بحاجاتهم الغذائية مبا   
في ذلك العائدون، وهو ما يتزامن معه إعادة إنشاء 
البالد،  في  الوطنية  الغذائية  اإلمدادات  شبكة 
ومن  للشرب.  الصاحلة  املياه  توفير  إلى  باإلضافة 
الضروري إعطاء األولوية حلماية القنوات التي لم تزل 
قائمة لتوزيع األغذية، وتأسيس مراكز توزيع وإيصال 
منافذ  من  خلت  التي  املناطق  إلى  الغذائية  املواد 

للتوزيع.

املأوى  وتوفير  العاجلة  السكنية  االحتياجات  إدارة   
العبور  مناطق  امتداد  على  والنازحني  للعائدين 
تقييمات  إجراء  ذلك  يرافق  االستقرار.  ومناطق 
صالحيتها  مستوى  لتحديد  للمساكن  سريعة 
السكنية  الوحدات  أن  من  والتحقق  للسكن 
املعدات  أن  أو  القائمة  املرافق  بشبكات  موصولة 
الالزمة الستحداث مرافق مؤقتة موجودة، والتحقق 
إجراء  ذلك  يصاحب  كما  تشغيلها.  إمكانية  من 
املساكن  جتعل  التي  املؤقتة  الترميمات  أعمال 
ذلك رصد  كما يصاحب  املتضررة صاحلة للسكنى. 
السكن العشوائي والسكن غير املنظم، واستحداث 

أطر لتسوية النزاعات املتصلة باحليازة وامللكية. 

التعليم

السعي لتمكن املواطنني من االستفادة من اخلدمات   
تقييمات  إجراء  ذلك  ويرافق  التعليمية.  واملرافق 
مستوى  على  والوقوف  املرافق  تلك  حلالة  سريعة 
سالمتها. كما يجري ذلك بالتوازي مع توسيع نطاق 
ورفع مستوى كفاءتهم  واإلداريني  املعلمني  توظيف 
مكثفة.  تدريب  ببرامج  إحلاقهم  خالل  من  السيما 
مؤقتة  مدارس  إنشاء  مع  بالتوازي  ذلك  يجري  كما 
في املناطق املدّمرة وعلى امتداد طرق عبور العائدين، 
املتاحة،  املرافق  بشبكات  التعليمية  املرافق  ووصل 
ذلك  مع  ويتزامن  املؤقتة.  اخلدمات  توفير  مبعدات  أو 

السعي لتوفير مواد التعليم ولوازمه.

الصحة والضمان االجتماعي

تنشيط خدمات الصحة العامة وتوسيع انتشارها   
مرافق  توفير  ذلك  ويشمل  كفاءتها،  مستوى  ورفع 
يصاحب  وتوزيعها.  الطبية  اللوازم  لتخزين  مؤقتة 
نطاق  وتوسيع  القائمة،  العيادات  فتح  إعادة  ذلك 
التوظيف في الرعاية الصحية ورفع مستوى كفاءة 
ببرامج  إحلاقهم  خالل  من  السيما  فيها  العاملني 

تدريب مكثفة.

تقييم برامج الضمان االجتماعي والصحي القائمة،   
النزاع،  بعد  ما  مرحلة  في  منها  كل  واحتياجات 
متطلبات  وبني  البرامج  هذه  بني  االنسجام  وضمان 
بناء املرافق املادية واملوجودات الالزمة لدعم املواطنني.

املنشآت الدينية والثقافية

والدينية  الثقافية  املواقع  تأمني   ·
حلقت  التي  لألضرار  تقييم  وإجراء  تأمينا،  حتتاج  التي 
ذلك  مع  ويتزامن  الدينية.  أو  الثقافية  العامة  باملنشآت 
استئناف حركة املنشآت الدينية والثقافية وضمان حرية 
ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما يسهم تلقائيا في تعزيز 
السورية.  الهوية  وتعزيز  الوطنية  واملصاحلة  التعافي 
خدمات  توفير  في  املواقع  هذه  من  االستفادة  ميكن  كما 
اجتماعية أخرى ولو على نحو جزئي كلما كان ذلك ممكنا. 

معدات البنية التحتية

باألصول  حلقت  التي  لألضرار  سريع  تقييم  إجراء   
التحتية  البنية  تأهيل  في  املستخدمة  واملعدات 
والسعي إلعادة تأهيلها فورا. ويتزامن مع ذلك ضمن 
ورفع  والفنيني  املهندسني  من  الكافي  العدد  وجود 
مستوى كفاءتهم السيما من خالل إحلاقهم ببرامج 
تدريب مكثفة. وكل ذلك يسهم تلقائيا في حفظ 
االنتعاش  واستعادة  العيش  سبل  ودعم  السالم، 

االقتصادي.

إدارة املياه والنفايات

للشرب  الصاحلة  املياه  إليصال  نقل  شبكة  إعداد   -
بشكل فوري في املناطق التي تضررت شبكات املياه 
أخرى.  مرة  الفور  على  استخدامها  ميكن  وال  فيها 
ونشر أنظمة متنقلة ملعاجلة مياه الصرف الصحي، 

لتوفير خدمات الصرف الصحي مباشرة.

الصلبة  النفايات  جمع  خدمات  إنشاء  إعادة   -
املأهولة  املناطق  جلميع  القمامة(  )شاحنات 

بالسكان أو مناطق اإلقامة املؤقتة.

إطالق برامج فرز النفايات من املصدر، لتسهيل ادارة   -
جمع ومعاجلة النفايات.

توفير أنظمة تنقية املياه لضمان احلصول على مياه   -
اإلمدادات.  أو تعطلت شبكة  نظيفة حيث تضررت 
وتدابير فورية للسيطرة على مياه الصرف الصحي 

واحلد من هدر املياه.

توليد الطاقة وتوزيعها

تزويد فوري إلمدادات الطاقة احمللية من خالل وحدات   -
استطاعة  عن  البعيدة  املناطق  في  متنقلة  توليد 
الشبكة التشغيلية املتبقية. ضمان تقدمي خدمات 
)على  مسيء  وغير  عادل  بشكل  موثوق  واستهالك 
أساس شبكة، أو شبكة مصّغرة، أو شبكة مغلقة(.

البدء في تقييم كل عنصر من عناصر نظام الطاقة،   -
ومراكز  وشبكات  النقل  وخطوط  التوليد  ومرافق 

التوزيع.

الشروع في إصالحات سريعة حيثما أمكن وبحسب   -

واستبدال  وإصالح  التوليد،  قدرة  الستعادة  احلاجة 
خطوط التوزيع واألبراج، ومحطات التقوية.

إنشاء شبكة نقل للشاحنات الناقلة، ومستودعات   -
للتزويد  القائمة  للمرافق  بديل  واستخدام  الوقود، 
لدعم  ثابت،  بشكل  الوقود  إمدادات  لتوفير  بالوقود 
توليد  وكذلك  واسع،  نطاق  على  الطاقة  توليد 

الطاقة األساسية على املستوى احمللي.

اقليمي  وصل  على  االعتماد  إمكانية  استكشاف   -
المداد البالد بالطاقة في حال كانت القدرة املتبقية 

بعد انتهاء النزاع غير كافية.

الطاقة  توليد  محطات  انشاء  تعزيز ودعم مشاريع   -
)الشمس  املتجددة  الطاقة  باستخدام  الصغيرة 

والرياح( على نطاق واسع.

النقل

والطرق،  للمطارات،  وعادل  آمن  استخدام  ضمان   -
املزودة  واملوانئ،  احلديدية،  السكك  وخطوط 
املساعدات  وجلهود  للعائدين  واجملّهزة  باملوظفني، 
اإلنسانية، وللعمليات االقتصادية احليوية وللحركة 

السكانية.

على  الطوارئ  حاالت  في  النقل  ترتيبات  توفير   -
أنظمة  بناء  وإعادة  والوطنية،  احمللية  املستويات 
وإصالح  العامة  للمواصالت  عليها  يعول  طرقات 

مركبات النقل.

املتضررة،  الطرق  تأهيل  إلعادة  الالزم  العمل  تقييم   -
واملطارات  واملوانئ  احلديدية  السكك  وخطوط 
اآلمن  املرور  وضمان  للنقل،  األخرى  التحتية  والبنية 

للركاب والبضائع.

حتديد وتنسيق األدوار اإلدارية ومهام السلطات احمللية   -
وسلطات  البلديات  في  النقل  بسلطات  يتعلق  مبا 
نقل  شبكات  إنشاء  في  بالتعاون  املركزية  النقل 

فعالة ومترابطة.

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لتزويد  الالزمة  املهمة  االتصاالت  معدات  اعادة   -
والتي تساعد في مجال  االتصال،  السكان بوسائل 
وإعادة  اإلقتصادي  اإلنعاش  جهود  وتشغيل  إدارة 
املشرفة  الهيئات  ومتكني  النزاع،  انتهاء  بعد  اإلعمار 

من السيطرة و التحكم ونشر املعلومات.

استخدام وسائل التقوية احملمولة ومحطات اإلرسال   -
لتوفير خدمة فورية عادلة وميكن االعتماد عليها.

األشغال العامة

األشغال  هيئات  حلالة  مسوحات  دراسات  اجراء   -
املعدات  وكذلك  املتاحة  القدرات  لتحديد  العامة 

واملوظفني.

أو  العائدين  املوظفني  ووصول  آمنة  عودة  ضمان   -
تقدمي  لضمان  مؤقت  إدارة  نظام  وإنشاء  الباقني، 

اخلدمات األساسية.

الوطنية  العامة  األشغال  أقسام  بني  التنسيق   -
إصالحات  إجراء  أجل  من  اإلغاثة،  وجهود  واحمللية 

فورية.

إدارة عمليات شراء املعدات واستقدام العاملني وهو   -
ما يجب ان يترافق مع بناء القدرات والتدريب.

للخدمة،  عادل  توزع  لضمان  مراقبة  آليات  إنشاء   -
لدعم جهود السالم وتعزيز املصاحلة.

فورية،  عمل  فرص  لتوفير  مبادرات  وتنفيذ  تصميم   -
وإعادة  اإلنعاش  ملشاريع  احمللية  امللكية  وضمان 

اإلعمار.

لنفط والغاز والثروة املعدنية

توفير احلماية الفورية ملواقع املوارد الطبيعية للحد   -
القانوني للموارد  من االستخراج غير السليم وغير 

والتجارة بها.

مسح سريع ملرافق االستخراج واالنتاج على مستوى   -
إعطاء  مع  وتوزيعها  وانتاجها  الطاقة  استخراج 
فوريا  موضعيا  اصالحا  اخللل  أوجه  إلصالح  األولوية 

كلما كان ذلك ممكنا.

تنظيم نشاط شركات النفط العاملية فيما يتصل   -
ويشمل ذلك تنظبيم  باستخراج الطاقة وانتاجها. 
النزاع  بسبب  غادرت  التي  الشركات  بعض  عودة 
الصلة.  ذات  العقود  ومراجعة  نشاطها  واستئناف 

كما يشمل اصالح احلقول.

تأمني طرق نقل آمنة ومركبات وخطوط أنابيب لنقل   -
اخلاصة  النقاط  والى  التكرير،  مرافق  إلى  النفط 
احليوية  املرافق  والى  الطوارئ،  حاالت  في  بالتوزيع 

اخلاصة بالرعاية الصحية.

تأمني إيصال الوقود ملرافق توليد الطاقة.  -

دعم  مبوضوع  يتصل  فيما  الالزمة  القرارات  اتخاذ   -
املشتقات النفطية واالستهالك املنزلي والصناعي.

ث- التحديات

باألصول  يتعلق  فيما  فادحة  اخلسائر  كانت  لقد 
القدرة على استئناف النشاط  وقد قيدت  واملوارد،  املادية 
الطبيعي االجتماعي واالقتصادي تقييدا كبيرا. وفي ذلك 
ستواجه جهود اإلنعاش وإعادة اإلعمار حتديات ترتبط في 
بعض احلاالت ارتباطا مباشرا بالنزاع، وميكن معاجلتها في 
التحديات  هذا بينما ترتبط  النزاع مباشرة.  فترة ما بعد 
النزاع  قبل  أساساً  موجوداً  كان  الذي  بالقصور  األخرى 
والذي يجب أن يدار إدارة مؤقتة لكن فقط كجزء من الرؤية 
التنموية ملستقبل البالد بعيدة املدى واملستدامة اجلملة 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

تقييم برامج 

ال�سمان 

االجتماعي 

وال�سحي 

القائمة، 

واحتياجات 

كل منها يف 

مرحلة ما بعد 
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الفورية 
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والتجارة بها.



155 154

االخيرة غير مفهومة . ويشمل بعض من هذه التحديات 
االجتماعية  التحتية  البنية  تأهيل  اعادة  تواجه  التي 

واملادية في سوريا في مرحلة ما بعد النزاع:

الرئيسية  التحتية  البنية  مشاريع  تتطلب   -
استثمارات مالية كبيرة وتدابير السترداد التكاليف. 
ما  وهو  عامة،  منفعة  ذات  سلعا  تعد  أنها  ومبا 
استخدام  على  بسيط  رسم  فرض  يستدعي 
أو  أحيان  في  املشاريع  بتلك  الصلة  ذات  األصول 
فمن  رسوم.  أي  من  األصول  تلك  استخدام  اعفاء 
املالي  العائد  بني  الصحيح  التوازن  حتقيق  الصعب 
لالستثمار، مقارنة باملنفعة العامة والتسعير. هذا 
وميكن للحسابات اخلاطئة مبا يخص قدرة السكان أو 
قبولهم ألنظمة التسعير أو للقيود أن تهدد السالم 

الهش وتعزز اإلحساس بعدم املساواة. 

التحتية  البنية  مشروعات  لتكاليف  توزيع  أي  ان   -
تتضح  ال  نحو  على  أو  مشوب  نحو  على  وعوائدها 
معه املعايير املعتمدة في التوزيع سيؤدي الى حالة 

من عدم الرضى والشعور بالتمييز.

إلى  الضعيفة  احلوكمية  القدرة  تؤدي  ما  غالبا   -
وإلى  التنظيمية،  الرقابة  في  اخللل  وإلى  الفساد، 
على  احملافظة  على  القدرة  وعدم  اإلدارة  في  سوء 
احلكومات  جتد  أن  وميكن  العامة.  التحتية  البنية 
الناشئة في مرحلة ما بعد النزاع صعوبة بالغة في 
التحتية اجلاري  البنية  التنسيق بني جميع مشاريع 
تنفيذها. وان وجود أعداد كبيرة من األطراف املعنية 
ينتج عنه حالة من  قد  املشاريع  بتلك  يتصل  فيما 
الفوضى التي ميكن أن تعزز الفساد. وميكن أيضا أن 
جهود  مباشرة   على  احمللية  االدارة  أطر  قدرة  تعيق 
شعور  تضاعف  وان  احمللي،  املستوى  على  اإلنعاش 

بعض الشرائح بالتمييز وعدم املساواة. 

ما  مرحلة  في  القانونية  األنظمة  تكون  ما  غالبا   -
بعد النزاع غير قادرة على توفير احلماية الستثمارات 
أن  وميكن  اخلاص.  للقطاع  الكبيرة  التحتية  البنية 
لالستثمار والدعم  رئيسياً  مثبطاً  يكون هذا عامالً 
العام  القطاع  اعتماد  إلى  يؤدي  أن  وميكن  األجنبي. 
على  االعتماد  في  الوقوع  وخطر  املساعدات  على 

اقتصاد املساعدات لسنوات.

إن إمكانية تذبذب مستويات األمن، وجتدد العنف، أو   -
التقلبات قصيرة األمد في الدعم السياسي، متلي أن 
يُخطط ملشاريع البنية التحتية وفقا لذلك. وتنبئنا 
السبب  األمني هو  الوضع  تدهور  أن  نزاعات سابقة 
الرئيسي لتأخير أو اإلخفاق في تنفيذ، أو حتى تقدمي، 
التحتية  البنية  إنعاش  مشاريع  أو  اخلدمات  أبسط 
في  حصل  كما  النزاع  بعد  ما  حاالت  من  كثير  في 

أفغانستان.

األولويات  التحتية وضع  البنية  تأهيل  اعادة  يشمل   -
املوارد  باستغالل  يتعلق  فيما  الالزمة  االقتصادية 

التركيز  إيجاد  هو  التحدي  سيكون  الطبيعية. 
املتوازن املناسب على البنية التحتية التي ستساعد 
بسرعة  الطبيعية  املوارد  واستغالل  استخراج  في 
جهود  لتمويل  الضرورية  الصعبة  العملة  لتوفير 
االلتزام  ذلك،  من  بدالً  أو  اإلعمار،  وإعادة  اإلنعاش 
باستغالل هذه املوارد لتوفير اخلدمات التي لها تأثير 
أكبر في نواحي التنمية البشرية أو االستهالك وهي 
األقل  )على  مادي  مردود  أي  لها  ليس  التي  اخلدمات 
حتديا  ستمثل  التي  األمور  من  القريب(.  املدى  في 
كبيرا خالل فترة ما بعد النزاع حتديد األولويات فيما 
األفضل  والبيئة  نفسها،  املوارد  باستغالل  يتعلق 
محدودا  توفرها  يكون  الذي  الوقت  في  لتطبيقها، 

جدا.

غالبا ما ترتبط املساعدات بالتحالفات السياسية،    -
تنازالت  لتقدم  الضغط  حتت  احلكومة  يضع   مما 
الطويل،  املدى  على  تخدم،  ال  قد  والتي  معينة 

مصلحة الدولة واملصلحة العامة.

على  املفروض   ، املعقد  العقوبات  نظام  سيظل   -
مرحلة  من  اخلروج  أمام  رئيسية  عقبة  سوريا، 
نتائج  معاجلة  متت  إذا  إال  النزاع،  بعد  إلى  الطوارئ 
وإعادة  اإلقتصادي   اإلنعاش  جهود  ضمن  العقوبات 

اإلعمار في فترة ما بعد النزاع مباشرة.

من  معينة  فئات  ثقة  وعدم  األمن  إلى  االفتقار  إن   -
السكان في دَور األمن والشرطة بحمايتهم وحماية 
حقهم في الوصول إلى البنية التحتية االجتماعية 
غياب  تصور  إلى  باإلضافة  واستخدامها،  واملادية 
محاربة  يسبب  قد  القضائي،  النظام  في  النزاهة 
اإلنعاش  وحتقيق  اإلعمار  وإعادة  اإلنعاش  جلهود 
مجموعات  بني  أو  املناطق  بعض  في  اإلقتصادي 

معينة.

األراضي،  استخدام  كيفية  حول  اخلالفات  إن   -
بسبب  واالستياء  األضرار،  عن  التعويض  ومطالبات 
انقطاعها  أو  اخلدمات  على  احلصول  امكانية  عدم 
هي  أمور شائعة في مراحل ما بعد النزاع، والفشل 
مناسبة  بطريقة  القضايا  هذه  مع  التعامل  في 
كما هو في حالة  أن يهدد السالم واملصاحلة.  ميكن 
من  واسعة  مساحات  إلى  الوصول  وفي  صعوبة 
إزالتها  والتي يجب  األراضي بسبب األلغام األرضية 
بشكل مناسب.أو في حاالت معينة التي حتتاج إلى 
ضمن  )االستمالك(  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع 
إطار اعادة اإلعمار، وبالتالي، قد ينشأ لدى املتضررين 

شعور بالظلم أو عدم الرضى أو التحيز الواضح.

آثار  واالنتعاش  اإلعمار  إعادة  جلهود  تكون  أن  ميكن   -
الضروري  من  وسيكون  كبيرة،  بيئية  أو  اجتماعية 
َفهم اآلثار املترتبة على االختيارات في مرحلة ما بعد 
النزاع، وتأثيرها في حتديد حالة سوريا وسكانها بعد 

اخلروج من النزاع.

ج- أدوات التمكني

كوسيلة  دورها  إلى  باإلضافة  التحتية،  البنية  إن 
قاعديا  قطاعا  لكونها  ونظراً  اخلدمات،  لتقدمي  مباشرة 
دورا  تلعب  أخرى،  قطاعية  ووظائف  أنظمة  له  تستند 
والوسائل  بالدعم  القطاعات  تلك  تزويد  في  متكينيا 
األهمية.  بالغة  تعتبر  التي  اخلدمات  لتقدمي  اللوجستية 
ترتبط مرونة البنية التحتية القائمة على النظم ارتباطا 
التحتية  البنية  عناصر  بني  املتبادل  باالعتماد  مباشرا 
وبعضها البعض من جهة، وباالعتماد املتبادل بني عناصر 
وسيكون  األخرى.  القطاعات  وشبكات  التحتية  البنية 
التفاعل  من  االستفادة  من  قدر  أقصى  وحتقيق  فهم 
االنتعاش  في  أساسياً  عامالً  التبادلية  العالقة  هذه  بني 
املأمول ألنظمة البنية التحتية ولتقدمي ناجح للخدمات 
فشل  وينطوي  سوريا.  في  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في 
التوصل إلى فهم كامل والتعرف على العالقة التبادلية 
بني  وكذلك  التحتية،  البنية  أنظمة  من  جزء  كل  داخل 
جتعل  قد  محتملة  مخاطرة  على  األنظمة،  هذه  كل 
سوريا املستقبل عرضة لفشل كارثي متتابع في البنية 
البنية التحتية من  التحتية مع استمرار معاناة أنظمة 
القطاعات ضمن محاولة  للنزاع ومعاناة  املستمرة  اآلثار 

العمل بكفاءة. 

التحتية  البنية  من  كل  تتطلب  وبالنتيجة، 
كل  أجزاء  حتول  أن  اخلدمية  التحتية  والبنية  األساسية 
محور خدمي إلى قناة إليصال السلع واخلدمات املطلوبة، 
ثم توزيع املنتجات )النهائية( إلى األسواق / املستهلكني، 
املتعددة  الصالت  إن  األساسية.  االجتماعية  واخلدمات 
والعديدة بني القطاعات وأنظمة البنية التحتية واضحة 
ويجب أن توضع في عني االعتبار ضمن أي جهد لإلنعاش 
ذلك،  على  بناء  النزاع.  بعد  ما  اإلعمار في مرحلة  وإعادة 
أو  »تابعاً«  دورا  التحتية  للبنى  التمكيني  الدور  سيكون 
داعماً لقطاعات التسليم )اخلدمات( بتزويدهم بالوسائل 
انتعاش  وسيعتمد  العمل.  ومستلزمات  التكميلية 
األخرى  القطاعات  قدرات  على  القطاعات  مختلف 
األخرى  بالقطاعات  تأثيرها  وكيفية  انتعاشها  وعملية 
والتأثر بها، وأنظمتهم املتعلقة بذلك وضرورة ما حتتاجه 
إن  الرؤى إلنعاش سوريا.  التحتية إلجناز مجموعة  البنية 
في  املساهمة  األجزاء  هذه  من  كل  تأثير  كيفية  فهم 
النزاع  بعد  ما  سيناريو  في  نظام  كل  وقدرة  اآلخر،  اجلزء 
سيشكّل عملية صنع القرار املتعلق باألصول التي يجب 
تعبئتها، وبأي ترتيب، من أجل متكني كل قطاع من العمل 
السوريني.  للسكان  احليوية  األساسية  اخلدمات  وتوفير 
هذا، وميكن أن توفر مكونات نظام البنية التحتية، وطنياً 
فترة  في  أخرى  ألنظمة  مؤقتة  مساعدة  محلياً،  أم  كان 
اإلبداعي  االستخدام  وسيكون  مباشرة،  النزاع  بعد  ما 
املوارد  أثر  ملضاعفة  ضرورياً  القدرات  هذه  ملثل  والفعال 
احملدودة واحلد من التأخير واالنقطاعات في تقدمي اخلدمات. 
مثالً، ميكن ألنظمة النقل البري، بسرعة وموثوقية، أن متأل 
الفراغ احلاصل بخطوط أنابيب التوزيع، ومحطات الضخ، 
في نفس الوقت، إن  رة أو املفقودة.  أو مراكز التوزيع املَدمَّ

التحتية  البنية  أنظمة  حصول خلل في نظام واحد من 
أو على  النظام  التي تعتمد على هذا  سيعطل اخلدمات 
إن العواقب الكارثية لنقص  هذه اخلدمة تعطيال كامال. 
مستشفيات  على  طويلة،  ولفترات  حلب،  في  الكهرباء 
البنية  حيوية  مدى  أكدت  الصحية،  واملرافق  املدينة 
القطاعات  من  الكثير  على  سوريا  في  للطاقة  التحتية 
النزاع  بعد  ما  فترة  خالل  عليها.  تعتمد  التي  األخرى 
بدقة  باالعتبار  الترابطات  هذه  تؤخذ  أن  يجب  مباشرة، 

شديدة في كل خطوة من خطوات مسيرة االنتعاش.

ح- الفاعلون

سُتحدد أدوار اجلهات الفاعلة األساسية في النهاية 
النزاع وحسب شكل  بها  ينتهي  التي  الطريقة  بحسب 
بعد  ما  لسيناريو  تصور  ويضم  الذي سيتحقق.  السالم 
على  معاً  واملعرِقلة  املَُمكّنة  الفاعلة  اجلهات  النزاع 

مستويات مختلفة ما يلي:

1( احلكومة املركزية 

نظراً  األهمية  بالغ  دوراً  املركزية  احلكومة  ستلعب 
واملدى  البالد.  بإدارة  تتجلى  التي  األساسية  لوظيفتها 
القرارات  اتخاذ  في  املركزية  احلكومة  ستأخذه  الذي 
املتعلقة باإلنعاش وإعادة اإلعمار ال يتعلق فقط بشكل 
امللكية  في  أيضا  سيؤثّر  وإمنا  سيتحقق  الذي  السالم 
ذاتها،  بحد  اجلهود  هذه  وجناح  اإلنعاش  جلهود  الوطنية 

باإلضافة إلى فرص حتقيق سالم مستدام.

احلكومة  ستأخذه  الذي  واملدى  البالد.  بإدارة  ألصلية 
وإعادة  باإلنعاش  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  املركزية 
سيتحقق  الذي  السالم  بشكل  فقط  يتعلق  ال  اإلعمار 
اإلنعاش  جلهود  الوطنية  امللكية  في  أيضا  سيؤثّر  وإمنا 
إلى فرص حتقيق  باإلضافة  ذاتها،  وجناح هذه اجلهود بحد 

سالم مستدام.

2( احلكومة احمللية / اإلدارات احمللية 

بإدارة  قامت  التي  احمللية  احلكومية  الهيئات  هي 
حاضرة  تستمر  وسوف  النزاع  خالل  مختلفة  مناطق 
حضورا فعاال في سيناريو ما بعد النزاع. في بعض احلاالت، 
كانت هذه الهيئات حتل محل جهاز الدولة أو متأل الفراغ 
الذي تركته هذه األجهزة، وبشكل فّعال، في هذه املناطق 

ووفرت بعض الفرص لالمركزية املطلوبة.
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اإن البنية التحتية، 

باالإ�سافة اإىل 

دورها كو�سيلة 

مبا�رسة لتقدمي 

اخلدمات، 

ونظرًا لكونها 

قطاعا قاعديا 

ت�ستند له اأنظمة 

ووظائف 

قطاعية 

اأخرى، تلعب 

دورا متكينيا 

يف تزويد 

تلك القطاعات 

بالدعم 

والو�سائل 

اللوج�ستية 

لتقدمي 

اخلدمات التي 

تعترب بالغة 

االأهمية. 
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االجتماعية  احلماية  �سيا�سات 

والتنمية

أ- الرؤية اخلاصة باحملور

العقد  توازنات  إلى  مرتكزة  اجتماعية  تنمية 
املواطن  محورها  والواجبات،  احلقوق  في  االجتماعي 
السوري، تقوم على مبدأ أمن اإلنسان ورفاهه االجتماعي 
اجتماعيا  مال  رأَس  تخدم  تنمية  وإنصافه.  وعدالته 
دميوغرافياً  مجتمع متوازن  بناء  وفاعال يساهم في  ممكّنا 
ميشي بخطى واسعة  ومؤّهل تنموياً  ومستقر اجتماعياً 
وخاصة  الناس  متكن  تنمية  البناء.  وإعادة  التعافي  نحو 
األكثر فقراً وهشاشة من الوصول إلى حتقيق االحتياجات 
ومتكينية  تشاركية  أبعاد  ذات  شاملة  فتأتي  األساسية 
وحامياً  حامالً  تكون  إنسانية  عالقات  لشبكة  وتؤسس 
للتماسك االجتماعي واملصاحلة الوطنية الطويلة األمد. 

ب- منطق احملور

يرتكز محور احلماية االجتماعية والتنمية في صلبه 
االجتماعي  العقد  في  والواجبات  احلقوق  توازنات  إلى 
اجلديد وحتديداً إلى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املرتبطة 
باحلق املتكافئ في احلصول على اخلدمات العامة واحلق في 
احلماية االجتماعية واحلق في احلصول على صحة جيدة 
واحلق في التعليم وغيرها من احلقوق املتعلقة بالتنمية 
املواطنة  مسؤوليات  تتجلى  وإذ  سوريا.  في  االجتماعية 
الفاعلة  واملشاركة  القانون  حلكم  االمتثال  في  الفاعلة 
في احلياة السياسة والعامة وفي إدارة اجملتمع، فإن التوازن 
تأمني  على  الدولة  بقدرة  يتحقق  االجتماعي  العقد  في 
احلقوق األساسية أعاله ملواطنيها سواء بالتدخل املباشر 
أو بتفعيل قدرات املؤسسات واجملتمع واالستثمار في رأس 

املال البشري لتحقيق هذا التوازن. 

أصحاب  أنهم  على  األفراد  إلى  املاثل  الفصل  وينظر 
فهم  ضرورة  هنا  وتأتي  وهدفها.  وفرصتها  التنمية 
العالقات االجتماعية والقيم املشتركة كمصادر للعمل 
التنمية  سياسات  عد  يجب  أيضا  هنا  ومن  االجتماعي، 
واحلماية االجتماعية استثمارا في البشر بهدف بناء دولة 
الرؤية  بفهم  االجتماعي  احملور  فهم  وميكن  املؤسسات. 
بالرفاه  املتعلقة  تلك  وهي  املدى  البعيدة  سياساته  وراء 

االجتماعي: 

مديدة  حياة  في  احلق  لديهم  جميعاً  فالسوريون  أ- 
وصحية عن طريق وصول اجلميع إلى خدمات صحية 
تهيئة  الدولة  على  ويجب  وموثوقة.  متكاملة 
إمكانية  فرد  لكل  تتيح  املناسبة التي  الظروف 
التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة. وهذا احلق ال 
ينطوي على ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية 
إنقاذ  على  أيضاً  بل  فحسب،  املناسب  الوقت  في 

األزمات  أوقات  في  املعاناة  من  والتخفيف  األرواح 
وقدرتها  والبلدان  الصحية  الُنظم  إمكانات  وتعزيز 
الكوارث  أثر  من  التخفيف  أجل  من  التكّيف  على 
اخملتلفة  الصحة  محددات  يتضمن  كما  وإدارتها. 
من  كاف  وقدر  وآمنة  صحية  عمل  ظروف  فيها  مبا 
الصحي  التثقيف  ووسائل  والتغذية  املساكن 

والتوعية الصحية املناسبة. 

ب- والسوريون جميعا لديهم احلق أن ميكنوا من حتقيق 
وفي  معرفي  مجتمع  بناء  في  فاعلة  مشاركة 
عيش إمكاناتهم عن طريق نظام تعليمي متكافئ 
ومجاني قادر على بناء مواطن سوري فاعل. وليكون 
العالقات  صوغ  إعادة  في  بارزاً  مساهماً  التعليم 
لعملية  نتاجا  يكون  أن  يجب  السليمة  الوطنية 
قطاعاً  التعليم  تعد  توافقية  مركزية  وطنية 
استراتيجياً تنموياً يحقق دوراً ريادياً في احلياة العامة 
ويستجيب ملتطلبات العملية التنموية، مرتكزا إلى 
العصر  منتجات  مع  يتفاعل  عليه  متفق  منهاج 
أو  توجهات سياسية  أية  عن  النظر  بغض  وروحها، 
للطالب  ”التمكيني”  الهدف  ويحقق  أيديولوجية، 
وقادرة  آمنة  رديفة  ومؤسسات  مؤسسات  في 
التعليمية.  العملية  ملتطلبات  االستجابة  على 
البناء  إعادة  عملية  في  أساسي  شريك  واجلامعات 
لبناء  ورافعة  واجملتمع،  للدولة  املستدامة  والتنمية 
التعليم  وظائف  على  يقوم  الذي  املعرفة  مجتمع 
والتنموية.  والبحثية  التعليمية  الثالث:  العالي 
الطالب  ذهنية  تشكيل  العالي  التعليم  ويعيد 
األربعة  االستراتيجية  املرتكزات  فيحقق  واجملتمع 
للتعليم في القرن احلادي والعشرين التي أطلقتها 
اليونسكو من أجل إعادة تشكيل التعلم ”من أجل 
أن تعرف” - ”من أجل أن تفعل” - ” من أجل أن تكون” 

- ”من أجل العيش املشترك”.

بنظام  التمتع  في  احلق  جميعا  للسوريني  أن  كما  ج- 
ن معيشة كرمية وآمنة  رعاية اجتماعية شامل يؤمِّ
الرعاية هذا يقوم وفقا  نظام  اليوم وفي املستقبل. 
الفقر  من  باحلد  الدولية  العمل  منظمة  ملعايير 
فعال  عمل  سوق  حتقيق  خالل  من  والهشاشة 
قدراتهم  املواطنني للمخاطر وبناء  واحلد من تعرض 
ملواجهة الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة 
اخلاصة  واالحتياجات  واملرض  والتهميش  كالبطالة 

والتقدم في السن. 

د- وللسوريني جميعا احلق في العيش في مجتمع متوازن 
دميوغرافياً وقادر على استيعاب عودة جميع السكان 
املعتادة  إقامتهم  أماكن  إلى  واملهجرين(  )النازحني 
أو مراكز استقطابية محدثة، مع تالٍف للتشوهات 
وبني  واحلضر،  الريف  بني  اجلغرافي  التوزع  في  واخللل 
ولهذا  احملافظات، وبني املناطق ضمن كل محافظة. 
الدميوغرافية  النافذة  انفتاح  من  االستفادة  اجملتمع 
عبر خلق فرص عمل لكوادره وقوة عمله الشابة دون 

متييز بني اجلنسني، ومن خالل استثمار موارده الذاتية 
مبا يحفظ حقوق األجيال القادمة، آخذا بعني االعتبار 
النساء  االجتماعية السيما  الشرائح  حقوق جميع 
السوريني  املغتربني  وملساهمات  واملسنني.  واألطفال 
املرحلة  واملادية ودورهم في هذه  والبشرية  املعرفية 
أهمية كبرى كروافد وروافع هامة لسوريا في حتسني 
ال  األساسية،  اخلدمات  وتوفير  اإلغاثة  إمكانات 
سيما التعليمية والصحية، ومتكني األسر املتضررة 
وحتسني آليات تأقلمها مبا يعزز االنتقال إلى التعافي 

من آثار النزاع وصوال إلى مرحلة إعادة البناء.

وممكنا  فاعال  يكون  أن  في  احلق  السوري  وللشباب  ه- 
وقادرا على حتقيق تطلعاته في اختيار وحتقيق حياة 
كرمية واملساهمة في بناء العقد االجتماعي اجلديد 
جديدا  منوذجا  ويتبنى  مدني  جملتمع  يؤسس  الذي 
للتنمية تتعامل مع االستقرار ال من املنظور األمني 
االجتماعي،  والرفاه  واألمان  السلم  منظور  من  بل 
السلع  منفعة  منظور  من  ال  التقدم  إلى  وتنظر 
دولة  بناء  في  املشاركة  منظور  من  بل  واخلدمات 
الشاملة  التضمينية  التنمية  وتفعيل  املؤسسات 
النزاع من عنف وتهديد وتهجير  آثار  بهدف تخطي 
املشاركة  قيم  وإحياء  األهلي  السلم  وتوطيد 

االجتماعية.

حاضنة  بيئة  في  العيش  في  احلق  سوريا  وألطفال  و- 
والتمتع  النزاعات  من  املتضررين  وخصوصاً  آمنة 
نحو  على  واالستقرار،  واألمان  باألمن  بلدهم  داخل 
واالجتماعية  والنفسية  العقلية  قدراتهم  ينمي 
الفكري  منوهم  االعتبار  بعني  األخذ  مع  واجلسدية، 
التمتع  بهدف  ومجتمعهم  أسرهم  وقيم  وثقافة 
االتفاقية  في  عليها  املنصوص  حقوقهم  بكامل 
ولألطفال في سوريا مكانة  الدولية حلقوق الطفل. 
خاصة مبا يتعلق باحلماية. لذلك من الواجب أن يتاح 
للمعرضني منهم خلطر االنحراف وألوليائهم احلماية 
والدعم  النفسية  واملتابعة  واالجتماعية  القضائية 
من  إنه  كما  اجملتمع.  في  ودمجهم  تأهيلهم  إلعادة 
والديهم  فقدوا  الذين  األطفال  يتمتع  أن  الواجب 
النفسية  ألوضاعهم  املناسبة  البديلة  بالرعاية 
والقوانني  الدولية  لالتفاقيات  ووفقاً  واجلسدية 

الوضعية.

احملاور  سياسات  بتطبيق  االجتماعي  الرفاه  ويتحقق 
شاملة  اقتصادية  وتنمية  رشيدة  حوكمة  من  األخرى 
واملشاركة  التوزيع  وعدالة  الدخل  تؤمن  وتضمينية 
واحلرمان  الفقر  عن  بعيداً  االقتصادية  احلياة  الفاعلة في 
السياسات  في  احملور  هذا  ينظر  وإذ  التغذية.  ونقص 
ال  تطبيقها  جناح  أن  إال  التحديد  وجه  على  االجتماعية 
يتحقق إال بتطبيق متكامل لكافة السياسات في احملاور 

األخرى. 

فإن  التنموي  اجلهد  من  سنوات  سوريا  فقدت  وإذ 
أبعد  العام كهدف  الرفاه االجتماعي  إلى حتقيق  التطلع 

قد يبدو مبكراً، إال أن سياسات مرحلة ما بعد النزاع يجب 
اخلروج  أجل  من  األمد  الطويلة  الرؤية  باحلسبان  تأخذ  أن 
بسوريا من مرحلة النزاع ووضعها مرة أخرى على مسار 
دليال  الرؤية  تلك  في  جتد  والتي  العاملية  التنمية  أهداف 

لتحقيقها.

ت- السياسات املقترحة

في  والتنمية  االجتماعية  احلماية  سياسات  بدائل 
املديني القريب واملتوسط

1( السياسات الصحية: 

الهدف العام: حتسني الوصول املتكافئ والنوعي إلى 
خدمات الصحة والصحة اإلجنابية

أ- اخلدمة الصحية

على  وقدرتها  الصحية  الُنظم  إمكانات  تعزيز   –
التكّيف من أجل التخفيف من أثر الكوارث وإدارتها

وتأمني  الطارئة  الصحية  لالحتياجات  االستجابة   –
وصول املواطنني للخدمات والتجهيزات الصحية في 

حاالت الطوارئ إلنقاذ األرواح وتخفيف املعاناة. 

األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  وصول  تأمني   –
للمتضررين. 

دعم احلاالت اإلسعافية واجلراحية في املستشفيات.   –

مجـال  في  موازية  أو  بديلة  خدمات  إنشاء  تفادي   –
الصحة، مبا في ذلك العيادات املتنقلة واملستشفيات 
بعض  حلاجات  تلبية  ضرورة  حاالت  في  إال  امليدانية، 
ليست  التي  املتنقلة  أو  املعزولة  احمللية  اجملتمعات 
الرعاية  على  للحصول  محدودة  فرص  سوى  لها 
الصحية. وقد يكون من املناسب نصب مستشفى 
الـ  الساعات  )خالل  فوراً  اإلصابات  ملعاجلة  ميداني 
48 األولى( وتوفير الرعاية الثانوية لإلصابات وحاالت 
كمرفق  أو  يوما(،   15– أيام   3( االعتيادية  الطوارئ 
مؤقت يحل محل مستشفى محلي حلقت به أضرار 
نصب  قرار  اتخاذ  املهم  من  لكن  بناؤه.  يعاد  ريثما 

املستشفى امليداني استنادا إلى احلاجة الفعلية.

السياسي  الدعم  على  احلصول  أجل  من  الدعوة   –
ملواجهة  التأّهب  من  للتمكّن  الكافية  واملوارد 

الكوارث واالستجابة ملقتضياتها والتعافي منها

املدى  على  الصحية  اخلدمات  بتأمني  االستمرار   –
املتوسط في كافة مستويات النظام الصحي وميكن 
لإلحالة  نظام  بإنشاء  وجه  أكمل  على  ذلك  حتقيق 
في  العاملة  اجلهات  كل  قبل  من  تطبيقه  وضمان 
مجـال  في  سيما  ال  اإلنسانية  واإلغاثة  الصحة 
العمليات الرامية إلى إنقاذ احلياة. وينبغي أن يعمل 

نظام اإلحالة على مدار الساعة وكل أيام األسبوع.

الصحي  للنظام  ونوعي  كمي  شامل  تقييم  إجراء   –
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يرتكز حمور 

احلماية 

االجتماعية 

والتنمية 

يف �سلبه 

اإىل توازنات 

احلقوق 

والواجبات 

يف العقد 

االجتماعي 

اجلديد وحتديدًا 

اإىل االإعالن 

العاملي 

حلقوق االإن�سان 

املرتبطة باحلق 

املتكافئ 

يف احل�سول 

على اخلدمات 

العامة واحلق 

يف احلماية 

االجتماعية 

واحلق يف 

احل�سول على 

�سحة جيدة 

واحلق يف 

التعليم وغريها 

من احلقوق 

املتعلقة بالتنمية 

االجتماعية 

يف �سوريا.
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وذلك لتشكيل قاعدة معلومات ذات معايير واضحة 
وموثوقة للمراحل الالحقة

باإلضافة  وشامل  عام  صحية  رعاية  نظام  وضع   –
ووضع القوانني واإلجراءات الالزمة لتمويله وتطبيقه

تكييف أو وضع خطط العالج املوحدة إلدارة احلاالت   –
مراعاة  مع  شيوعاً،  األمراض  بأكثر  يتعلق  �فيما 
املعايير واإلرشادات الوطنية مبا فيها خطط العالج 

وقوائم األدوية األساسية 

كل  في  املرضى  لفرز  موحد  نظام  تعزيز  أو  إنشاء   –
من  يعانون  من  حصول  لضمان  الصحية  �املرافق 

أعراض خطيرة على العالج الفوري.

السورية  املناطق  كل  في  صحية  هيئات  تشكيل   –
هذه  تعمل  استثناء.  بال  االداري(  التقسيم  )وفق 
الهيئات على تقدير احتياجات املنطقة التي تعمل 
علمية  منهجية  وفق  الصحية  الناحية  من  بها 
وبأدوات مسندة بالدليل، مستعينة باخلبرات املتوفرة 

احمللية والدولية 

تعمل هذه الهيئات على التنسيق مع كل املنظمات   –
لتجنب  املنطقة  في  العاملة  والدولية  احمللية 

ازدواجية العمل ورفع الفاعلية

املنطقة  في  الصحية  الهيئة  تعمل  ان  يجب   –
واخلدمية  املدنية  الفاعليات  باقي  مع  بالتنسيق 
مع  فالتنسيق  خدمي.  تكامل  على  للحصول 
على  االقتصادية  والفاعليات  واملدارس  البلديات 
إدماج  اجل  من  جداً  ضروري  احلصر  ال  املثال  سبيل 
في  واالقتصادية  والبيئية  االجتماعية  املكونات 

العملية الصحية. 

هيئات  املناطقية  الصحية  الهيئات  عن  ينبثق   –
تضم  أمكن(  )إن  احملافظة  مستوى  على  صحية 
اخلطوات  نفس  تستعيد  املناطق  هيئات  عن  ممثلني 

السابقة.

يجب أن تبنى فلسفة العمل الصحي في املنطقة   –
الركيزة  ذات  األولية  الصحية  الرعاية  فكرة  على 
أن تبدأ الكثير من اخلدمات  االجتماعية حيث ميكن 
الصحية )وخاصة الوقائية منها( في املنزل واملدرسة 

قبل الوصول الى املركز الصحي 

من  احلديثة  التواصل  بوسائل  االستعانة  من  البد   –
تقدم  التي  املراكز  وربط  واملعاجلة  التشخيص  أجل 
اخلدمة الصحية على مستوى املنطقة إما باملراكز 

األكثر تطوراً املوجودة داخل سوريا أو في اخلارج

بالبّينات  مسندة  عمل  وأدلة  إرشادات  استحداث   –
في  الطوارئ  أنشطة  مراحل  جميع  يخص  فيما 

القطاع الصحي

ومستمر  دوري  بشكل  التقارير  بنشر  االهتمام   –
ووضعها في متناول الباحثني واجلمهور.

الصحية  للرعاية  وتعريفات  قياسية  معايير  وضع   –
باإلضافة إلى بروتوكوالت للبرامج الصحية املرتكزة 
على إدارة احلاالت وفعالية التكلفة لتوزيعها الحقاً 

على كل مستويات الرعاية الصحية

مخبر للصحة العامة لتحسني التشخيص  انشاء   –
وزيادة الفاعلية 

ب- األوبئة واالحتياجات اخلاصة وسوء التغذية

املياه  إصحاح  عن  الناجمة  اجلائحات  على  التركيز   –
سوء  امراض  وكذلك  الطعام  تلوث  أو  السيء 
البيئي  االصحاح  عن  الناجمة  واألمراض  التغذية 

وتراكم الفضالت

إعطاء األولوية ألمراض الطفولة الناجمة عن تدهور   –
برامج التلقيح الوطني

تقييم املشاكل املستجدة لالجئني والنازحني  –

ذلك  في  مبا  عامة  صحة  مراقبة  نظام  تأسيس   –
مختصني بالوبائيات واإلدارة الصحية

للدم  والرشيد  السليم  االستعمال  ترسيخ   –
ومنتجاته ومواصلته

تطبيق اإلجراءات املالئمة إلدارة النفايات، وإدارة رفاة   –
مكافحة  وأساليب  السالمة،  وإجراءات  الوفيات، 

العدوى في املرافق الصحية

تنفيذ برامج الوقاية من عدوى األمراض ومكافحتها   –
والفرعي  الوطني  الصعيدين  بصورة مستمرة على 
لضمان  الصحية  الرعاية  مرافق  مختلف  وفي 

االستجابة الفعلية 

وذوي  احلرب  ومصابي  املزمنة  باألمراض  االهتمام   –
االحتياجات اخلاصة

ج- األدوية

األمراض  أدوية  فيها  مبا  األساسية  األدوية  تأمني   –
املزمنة لكافة املواطنني وخاصة في حاالت الطوارئ 

تأمني العالج حلاالت اإلدمان املستعصية  –

مبا  املتوفرة  الدوائية  الصناعات  مخرجات  تعديل   –
يستجيب لالحتياجات الفعلية من الدواء 

توزيع  قنوات  تنظيم  وإعادة  الدواء  التغطية  تأمني   –
األدوية 

التوعية ضد استعمال اخملدرات واإلدمان على األدوية   –
ودعم عالج ضحايا اإلدمان وإعادة دمجهم في اجملتمع 

د- نظام معلومات الصحة

وفق  صحي  معلومات  نظام  وجود  على  التركيز   –
استدامته  شروط  ويراعى  الدولية  العلمية  املعايير 

وقابليته للتحديث وتتضمن معلومات عن املشافي 
اخلدمات،  تقدمي  وأماكن  الطبية  والنقاط  واملراكز 
وطبيعة  الصحيني  العاملني  ونوعية  عدد  كذلك 
ويجب ان  األمراض وتوزعها، وعوامل اخلطر اخملتلفة. 
يتحقق ذلك على كافة األراضي السورية مع إمكانية 

مراجعات مستمرة لتحسني نوعية البيانات

حتديد األولويات الصحية باالعتماد على تطوير نظام   –
باألولويات  النظر  واعادة  ومتماسك  مرن  معلومات 

كلما اقتضت احلاجة

ه- الصحة اإلجنابية

على  التركيز  مع  االجنابية  الصحة  برامج  تنفيذ   –
من  املتضررات  وخاصة  النساء  ضد  العنف  قضايا 
والقاصرات  املرغوب  غير  واحلمل  االغتصاب  حوادث 

املتزوجات. 

توفير املعلومات والتوعية حول اخلدمات االجتماعية   –
التي تتعامل مع االحتياجات احملددة للصحة النساء. 

اإلجنابية  الصحة  خدمات  توفير  على  التركيز   –
اإلسعافية. 

ووسائل  اإلجنابية  الصحة  خلدمات  الوصول  توفير   –
تنظيم األسرة. 

التوعية بأخطار الزواج املبكر وزواج القاصرات.   –

حماية  بهدف  احمللية  اجملتمعات  مع  الشراكة  بناء   –
الصحة  مبواضيع  والتوعية  والنساء  الفتيات 

اإلجنابية. 

و- الصحة النفسية

والعالج  االجتماعي  النفسي  الدعم  تقدمي   –
واالستشارة لضحايا العنف واحلرب وخاصة للفئات 

األكثر هشاشة 

إلعادة  النفسي  الدعم  تقدمي  بأهمية  التوعية   –
اإلدماج 

النساء  من  تضرراً  لألكثر  النفسي  الدعم  تقدمي   –
واحلوامل 

التنسيق مع النظام التعليمي بهدف تقدمي الدعم   –
النفسي االجتماعي لألطفال في املدارس 

الدعم  تقدمي  بهدف  احمللية  اجملتمعات  مع  التنسيق   –
النفسي االجتماعي على املستوى احمللي 

األكثر  والعائالت  األفراد  الستهداف  األولوية  إعطاء   –
تضرراً ببرامج العالج وإعادة االندماج 

ز- القوى العاملة الصحية

من  ميكنها  مبا  الطبية  العاملة  القوى  تأهيل  إعادة   –
ممارسة مهامها في تزويد اخلدمة الصحية 

إمداد املناطق األكثر احتياجاً بالكادر الطبي املطلوب   –
ودعمهم باحلوافز الكافية التي متكنهم من العودة 
إلى عملهم أو باالنتقال إلى األماكن األكثر احتياجاً 

للقوى العاملة الصحية 

لتمكينهم  الالزمة  باحلماية  الصحي  الكادر  تزويد   –
من أداء مهامهم ضمن ظروف استثنائية 

التي  االختراقات  ضد  الصحي  الكادر  حتصني   –
تقدميهم  خالل  أمنهم  متس  والتي  لها  يتعرضون 

اخلدمة 

خلق وتعزيز الشراكات مع اجملتمع املدني واالستفادة   –
الصحية  اخلدمات  تقدمي  في  الكبيرة  جتاربه  من 
لفئات كبيرة من املستفيدين واالستفادة من مراكزه 
لتأمني  املناطق،  من  العديد  في  املتواجدة  الطبية 
واحتياجات  يتناسب  مبا  الالزمة  الطبية  االستجابة 

اجملتمعات احمللية 

لتأمني  اخلاص  القطاع  مع  الشراكات  وتعزيز  خلق    –
واحتياجات  يتناسب  مبا  الالزمة  الطبية  االستجابة 

اجملتمعات احمللية 

دعم تطوير مهارات القوى العاملة الصحية ووضع   –
النظام  من  تسربهم  متنع  مناسبة  حوافز  خطة 

الصحي 

الصحية  العاملة  القوى  توزع  في  النظر  إعادة   –
سوريا  في  املناطق  كافة  تغطية  تضمن  بطريقة 

بالكادر الصحي املناسب 

حقل  في  وممارسني  باحثني  تضم  شبكة  تطوير   –
الصحة العامة وبعض املعنيني داخل وخارج سوريا، 
تساعد على تطوير خيارات صحية مسندة بالدليل 
هذه  تعمل  سوريا،  في  الصحة  مستقبل  حول 
الشبكة على مراجعة خيارات السياسات الصحية 
معتمدة على حتليل مستمر للوضع احلالي والسابق 
املمكنة  املستقبلية  واآلفاق  اآلنية  واالحتياجات 

آخذة باالعتبار املتغيرات السياسية واالجتماعية.

ح- التربية الصحية

باالعتماد  اجملتمع  مرتكزة على  توعية صحية  توفير   –
على وسائل االعالم واملهنيني الصحيني.

في  بالصحة  والنهوض  الصحية  التوعية  مباشرة   –
املرافق الصحية وفي اجملتمع احمللي وتوفير معلومات 
الصحية  واخملاطر  الكبرى  الصحية  املشكالت  عن 

وخدمات الصحة املتاحة ومكان توفيرها.

استعمال لغة ووسائل إعالم مناسبة لنشر رسائل   –
ويسهل  احمللية  الثقافة  تراعي  العامة  الصحة 
لألطفال  املهيئة  واملساحات  املدارس  ومتثل  فهمها 
في  يساهم  مبا  املعلومات  لنشر  مهمة  أماكن 
التخفيف من مخاطر املمارسات الصحية اخلاطئة 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س
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وانتشار األوبئة واألمراض. 

ط- بنية وحوكمة النظام الصحي

وضع خارطة بالنقاط الطبية املتوفرة على املستوى   –
الوطني والتنسيق فيما بني هذه النقاط 

وتطوير  الطوارئ  إدارة  لدعم  الشراكات  تأسيس   –
األساسيني  الفاعلني  مختلف  بني  للحوار  أرضية 
على  واالحتياجات  العامة  الصحة  وضع  لتقييم 

املدى القصير واملتوسط والبعيد. 

السياسي  الدعم  على  احلصول  أجل  من  الدعوة   –
ملواجهة  التأّهب  من  للتمكّن  الكافية  واملوارد 

الكوارث واالستجابة ملقتضياتها والتعافي منها.

التحتية  البنية  من  القصوى  االستفادة  يجب   –
املتوفرة سابقاً من مراكز صحية ومشافي )خاصة أم 
والتركيز على استعمالها بفاعلية للخدمة  عامة( 

الصحية واالجتماعية ال ألغراض أخرى. 

من  احلديثة  التواصل  بوسائل  االستعانة  من  البد   –
تقدم  التي  املراكز  وربط  واملعاجلة  التشخيص  أجل 
اخلدمة الصحية على مستوى املنطقة إما باملراكز 

األكثر تطوراً املوجودة داخل سوريا أو في اخلارج.

االستمرار في املناصرة ضد استهداف البنى التحتية   –
الطبية.

دعم البنية التحتية الصحية وعدالة توزيع اخلدمة   –
باستخدام اخلرائط الصحية احملدثة.

املتعلقة  والقوانني  األنظمة  تعديل  على  العمل   –
بالرخص واالستثمارات الصحية وتبسيطها وإعادة 
القطاع اخلاص  مما يجذب  اجلمركية  بالرسوم  النظر 

لالستثمار في القطاع الصحي 

دوره  وحتديد  العام  الصحي  القطاع  إدارة  إصالح   –
كناظم لقطاع الرعاية الصحية وكريادي في توفير 

خدمات صحية مجانية ونوعية 

املدني  واجملتمع  اخلاص  القطاع  مع  الشراكات  تعزيز   –
للتأكد من تأمني تغطية شاملة للخدمة الصحية 

خالل  الالزمة  باملوارد  العام  الصحي  القطاع  تزويد   –
عملية إعادة البناء والتأكيد على دوره االستراتيجي 
دورة  إلى  العودة  من  واحلد  االقتصاد  بناء  إعادة  في 

العنف 

Universal Health Coverage :آليات التغطية الشاملة

العدالة واإلنصاف  إلى مبادئ  الوطنية للصحة ويستند  املواطنني يعتبر من اهم اهداف االستراتيجية  إن حتقيق تغطية صحية شاملة جلميع 
وفقاً  كل  املواطنني  جلميع  اجلودة  املضمونة  والعالجية  الوقائية  الصحية  الرعاية  تأمني  يفرض  وذلك  الفقر.  ومحاربة  للموارد  الرشيد  واالستعمال 
الحتياجاته، على أن يساهم كل فرد وفق إمكاناته وأن يرفع العبء املالي قدر اإلمكان عن األكثر فقراً. يقوم نظام التغطية الشاملة على األسس التالية:

حتدد سلة من اخلدمات األساسية الوقائية والعالجية واالستشفائية تكون مبتناول جميع املواطنني دون استثناء  .1
بشكل أساسي على شبكة املراكز الصحية واملستشفيات احلكومية وال تغطي العالجات في  توفر الدولة سلة اخلدمات األساسية معتمدةً   .2

القطاع اخلاص إالّ إذا كانت غير متوفرة ضمن الشبكة املعتمدة ومبوجب موافقة مسبقة

يتوجب على املواطن أن ينتسب إلى واحد من املراكز الصحية التي تعتبر املدخل إلى نظام اخلدمات الصحية وميكن أن يختار املركز وفقاً للنطاق   .3
اجلغرافي احملدد لسكنه أو لنطاق جغرافي مجاور

يؤمن املركز الصحي البرامج الوقائية وخدمات الرعاية الصحية األولية بحيث يقوم بنشاطات الكشف املبكر على األمراض عبر املعاينة السريرية   .4
والفحوصات اخملبرية والشعاعية كما يؤمن العالجات باألدوية اجلنسية املضمونة اجلودة. أما في حال عدم توفر اخلدمات العالجية املناسبة في 

املراكز، فيحال املريض إلى العيادات اخلارجية اخملتصة في املستشفى احلكومي في القضاء أو إلى االستشفاء داخل املستشفى وفقاً للحاجة

حتال احلاالت التي ال ميكن معاجلتها في املستشفيات احلكومية الريفية إلى مستشفى احملافظة احلكومي وفقاً لكل حالة  .5
إذا كانت احلاجة تتعدى إمكانيات شبكة املراكز واملستشفيات احلكومية مبا فيها املستشفى اجلامعي املركزي، تتحمل الوزارة تكاليف العالج في   .6

املستشفى اخلاص شرط أن يكون املريض قد احيل إليه من خالل نظام اإلحالة املعتمد

يكون االنتساب إلى الشبكة باحلصول على البطاقة الصحية التي تقدم مجاناً للمواطنني األكثر فقراً. كما يتم اعفاء هؤالء حتى من املساهمة   .7
احملددة عند احلصول على اخلدمة مهما كان نوعها

يحدد املواطنون األكثر فقراً استناداً إلى املسح الذي تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية وتقوم وزارة الشؤون بتسديد ثمن البطاقات واملساهمات   .8
املترتبة على هذه الشريحة من املواطنني

يتوجب على العائالت خارج الشريحة األكثر فقراً االنتساب إلى نظام التغطية عبر شراء بطاقة انتساب، تسدد على دفعتني ويحصل املراهقون   .9
واألطفال ضمن العائلة على البطاقة بدون أي مقابل

الشعاعي وتخطيط قلب  والتصوير  اخملبرية  التحاليل  إلى فحوصات تشخيصية مجانية تشمل  البطاقة يخضع كل فرد  فور احلصول على   .10
وغيرها وفقاً لعمر وجنس كل منهم كما تقدم اللقاحات مجاناً لألطفال وفقاً ألعمارهم

التفاق بينهما لتغطية قسم من  11. يحصل القسط األول من قبل املستشفى احلكومي أو املركز الصحي املعني اللذين يتصرفان باملبلغ وفقاً 
تكاليف املعاجلات اخلارجية. تتعهد وزارة الصحة بتقدمي الدعم للمركز واملستشفى احلكومي وفقاً لعقدي الرعاية الصحية واالستشفاء املعمول 

بهما

2( السياسات التعليمية: 

الهدف العام: تأمني الوصول إلى تعليم آمن وشامل 
من الطفولة املبكرة وحتى التعليم اجلامعي

أ- السياسات املشتركة:

السياسي  التخندق  من  التعليمية  العملية  حتييد   –
جميع  في  اجلامعة  والقيم  اخلطاب  على  والتركيز 

املؤسسات التعليمية واخلاصة بالتعليم

من  وتطبيقه  به  وااللتزام  التعليم”  ”ميثاق  تطوير   –
غير  أو  مباشر  بشكل  املعنية  األطراف  جميع  قبل 
املدراس  جميع  في  التعليمية  العملية  في  مباشر 

واجلامعات السورية

على  مفصلي  كقطاع  التعليم  مع  التعاطي   –
الى  للوصول  وكمدخل  لإلنسان  البنيوي  املستوى 
بناء  وإعادة  الوطنية  واملصاحلة  األهلي  السلم 

الروابط واألوصال االجتماعية

واملصاحلة  األهلي  السلم  بناء  خطة  استكمال   –
استراتيجي  كقطاع  التعليم  طريق  عن  الوطنية 
الطوارئ  أثر اخلطة ما بعد مرحلة  وتقييم  وتنموي، 

األولى والتعلم من أخطائها

العمل على تطوير التعاون والتشاركية بني املدرسة   –
املشتركة  املصلحة  يخدم  فيما  واجملتمع  واألهل 

والعامة

إدراج مادة الدستور السوري بعد التوافق عليه ضمن   –
املواطنة  مفهوم  وإدراج  الوطنية  التعليم  خطة 

وحقوق اإلنسان في املناهج التعليمية.

إلى  الوصول  حق  في  والذكور  االناث  بني  املساواة   –
ما  اإلناث الستدراك  تعليم  ودعم  التعليم،  خدمات 

فاتهم ألسباب قائمة على التمييز.

البنية  تأهيل  اعادة  عند  التعلمية  األبنية  تكون  أن   –
النزاع  بسبب  املتضررة  واملعاهد  للمدارس  التحتية 
ابنية مدرسية جديدة مؤهلة هندسياً  بناء  أو عتد 
االحتياجات  وذوي  املعاقني  األطفال  الستقبال 

اخلاصة.

ب- املكانة القطاعية

دور  ذي  كقطاع  التعليم  قطاع  متوضع  إعادة   –
في  واملساهمة  اإلنسان  بناء  إعادة  في  استراتيجي 

صنع السالم وليس أداة محو أمية فحسب. 

أحُلق  الذي  الكبير  التعليمي  التأخر  عن  التعويض   –
التعليمية  املراحل  كافة  على  السوريني  بالطالب 

وخاصة اإلناث منهم: 

إطالق حملة واسعة ومكثفة حملو األمية للمرحلة   –
االبتدائية وإعادة تأهيل الطالب السوري على مدى 

ثالث سنوات

ودمج  السوري  املنهاج  تكثيف  على  العمل   –
السنوات الثالث بسنتني لكل مرحلة من مرحلتي 

اإلعدادية والثانوية 

وإجراء  والتقني  املهني  التعليم  على  التركيز   –
إصالحات سريعة على هذا القطاع احملوري وإجراء 
التعديالت التي يتطلبها سوق العمل والتسهيالت 
الالزمة الستقطاب الطالب املتسربني عن التعليم 
برامج تعليم  وإطالق  واجلامعي،  والثانوي  اإلعدادي 

مهني خاصة للطالب املتضررين.

بدء التخطيط للمرحلة الالحقة بناًء على معاينة   –
والتنموية  اإلنتاجية  القطاعات  واقع  ودراسة 
في  للدفع  حاجًة  واألكثر  التعافي  لها  املتوقع 
الالحقة  املرحلة  في  البناء  وإعادة  النمو  عجلة 
وبشرية  تعليمية  مخرجات  تتطلب  سوف  والتي 

من القطاع التعليمي.

خطة  الى  البشرية  االحتياجات  واقع  ترجمة   –
القطاعات  على  التركيز  الى  تهدف  تعليمية 
االستراتيجية واملهارات التعُلمًية التي حتتاجها من 

املوارد البشرية إلدراجها في العملية التعليمية

حتديد وتقييم مخرجات قطاع التعليم مبا يتناسب   –
التنموية  املرحلة  في  والبناء  اإلعمار  إعادة  وخطة 

لسوريا املستقبل.

القطاعات  بني  وعملية  تعليمية  برامج  تطوير   –
اإلنتاجية واملتعافية وبني قطاع التعليم مع األخذ 
بعني االعتبار خصوصية كل محافظة من ناحية 

املوارد الطبيعية والبشرية لديها.

والتقني  املهني  التعليم  لقطاع  شامل  إصالح   –
وتطويره عبر التشارك مع القطاع اخلاص والعمل 
على إعادة اعتباره كقطاع ذو قيمة وأهمية كبيرة 

في اجملتمع وسوق العمل.

ج- املناهج

من  مادة  لكل  تخصصية  استشارية  جلنة  تعيني   –
التربية  القومية،  التربية  )التاريخ،  اإلشكالية  املواد 
الدينية( مكونة كٌل منها من أعضاء ميثلون األطياف 
والديني  واالجتماعي  اإلثني  بتنوعها  السورية 
التي  التعليم  رسالة  على  جميعاً  واملتوافقون 
اإلنسان  وحقوق  املواطنة  قيم  ترسيخ  الى  تهدف 
السنة  خالل  اللجنة  هذا  وتسعى  والدميوقراطية. 
األولى من املرحلة االنتقالية لرسم خطة تعليمية 
فيما يخص املواد اإلشكالية الثالثة وكيفية حتويلها 
خالل  من  و”عمل”  سالم”  وبناء  ”تصالح  مواد  الى 
اعتماد منهجية احلوار والتشاركية والتفكير النقدي 
والتركيز على أهمية اجلانب العملي ”اجملتمعي” ملادة 
”املواطنة” وعدم اختزالها باملادة النظرية والبعد عن 
إدراج  في خطة  البدء  ثم  من  األيديولوجي،  التأطير 

احملتوى ضمن املنهاج.

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

ا�ستكمال 

خطة بناء 

ال�سلم االأهلي 

وامل�ساحلة 

الوطنية عن 

طريق التعليم 

كقطاع 

ا�سرتاتيجي 

وتنموي، 

وتقييم اأثر 

اخلطة ما بعد 

مرحلة الطوارئ 

االأوىل والتعلم 

من اأخطائها
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أم  سياسية  سواًء  األيديولوجية  األجندات  إلغاء   –
العملية  عن  تاماً  فصالً  وفصلها  عرقية  أو  دينية 

التعليمية. 

في  السورية  الثقافة  عناصر  كافة  إدراج  تشجيع   –
املنهاج التعليمي مبا يعكس ويحفظ التنوع الثقافي 

وأمناط التعبير عنه. 

موجهة  وطارئة  مكثفة  أمية”  ”محو  خطة  إصدار   –
جلميع املتسربني في املرحلة االبتدائية والعمل على 
دمجهم ضمن املنهاج املدرسي بعد إعادة تأهيلهم.

إصدار منهاج مكثف يجمع السنوات الثالثة من كل   –
للتعويض  سنتني  الى  والثانوية(  )اإلعدادية  مرحلة 
هاتني  في  بالطالب  أحلق  الذي  والتسرب  التأخر  عن 

املرحلتني.

كفرٍع  واعتماده  ودمجه  االفتراضي  التعليم  دعم   –
الى  الوصول  لضمان  وذلك  العام  للتعليم  أساسي 

جميع األطفال واليافعني بشتى الوسائل. 

األجنبية  اللغة  تعليم  خطة  وتطوير  مراجعة   –
التي  السوري  املنهاج  في  األهمية  وإعطاؤها 
اإلنكليزية  اللغة  وإدراج  احلديث  التعليم  يتطلبها 
ابتداًء من الصف األول واللغة األجنبية الثانية ابتداًء 

من الصف السادس

والرياضة  واملسرح  واملوسيقى  الرسم  مواد  إدراج   –
احلديث  السوري  املنهاج  ضمن  أساسية  كمواد 
وتطوير معايير خاصة بها لتطبيقها على مستوى 
الترفيهي  املستوى  على  وليس  اجلودة  عالي 
والنشاطات الالصفية فحسب والتركيز على دورها 
في العالج النفسي االجتماعي وبناء السالم واحلوار 

واملصاحلة.

مع  بالتشارك  اجملتمعية”  ”اخلدمة  برنامج  إدراج   –
منظمات اجملتمع املدني واخليري ضمن مادة املواطنة 
بدءاً من املرحلة اإلعدادية وذلك للتحفيز وتعزيز قيم 

املواطنة عبر املمارسة العملية والسلوكية

العاملي  التقييم  نظام  العتماد  بالتخطيط  البدء   –
مكامن  لتحديد  وذلك  تطبيقه  وكيفية  ”بيزا” 
الضعف واإلخفاق لدى الطالب السوري فيما يخص 
احلداثة  مع  املتطابقة  العلمية  والقدرات  املهارات 

املعرفية والتي يتطلبها سوق العمل

ضمن  وممارسته  الصفية  االنتخابات  نظام  إدراج   –
من  بدءاً  الالصفية  والنشاطات  املدرسة  خطة 

املرحلة االبتدائية حتى نهاية املرحلة الثانوية

العلمية  اخملابر  وإنشاء  العلمي  البحث  دعم   –
األهل  مع  بالتشارك  املدارس  في  والتكنولوجية 
كل  دور  لتعزيز  اخلاص  والقطاع  املدني  واجملتمع 

األطراف في توفير جودة التعليم لكل طفل سوري

والقطاع  املدني  واجملتمع  األهل  مع  التشارك  تعزيز   –

وملعب  موسيقية  وفرقة  مكتبة  إلنشاء  اخلاص 
مدرسة  كل  في  والرسم  للمسرح  ونادي  رياضي 

صديقة للطفل.

الدول املستضيفة  التنسيق مع حكومات عدد من   –
لالجئني السورين الستحداث مدارس خاصة تعتمد 
متابعة  السوريني  للطالب  تتيح  أجنبية  لغات 
سوريا  إلى  العودة  ذويهم  اختار  حال  في  دراستهم 

بعد انتهاء النزاع.

واألكثر  للخطر  املعرضني  واألطفال  األسر  تزويد   –
إرسال  على  يشجع  مبا  الالزم  بالدعم  هشاشة 

األطفال إلى املدارس عن طريق:

التركيز على األيتام وعلى تعليم الفتيات   

بالوصول  هشاشة  األكثر  لألطفال  الفرصة  تعزيز   
إلى العملية التعليمية 

حماية األطفال واملراهقني من التسرب من التعليم   
واالنخراط في األعمال العسكرية 

إعادة دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ومصابي   
باالعتبار  األخذ  مع  التعليمية  العملية  في  احلرب 

ظروفهم القاسية 

الالزم  االجتماعي  النفسي  بالدعم  األطفال  تزويد   
ملساعدتهم على جتاوز صدمة احلرب 

فقراً  األكثر  وخاصة  املادي  بالدعم  العائالت  تزويد   
التعليم بهدف  التسرب من  مبا يحمي األطفال من 

إعالة أسرهم 

د- اجلهاز التعليمي

رفع معاش املعلم السوري مبا يتناسب مع متطلبات   –
املعيشة في كٍل من املناطق واحملافظات السورية ومبا 

يحفز املعلمني املتسربني على العودة إلى املهنة 

نظام  وتطوير  التوظيف  معايير  في  النظر  إعادة   –
املعلم  لتوظيف  واجلودة  املستوى  عالي  معايير 

السوري في املدارس احلكومية واخلاصة

تطوير برنامج متكيني وطني لتأهيل املعلم السوري   –
ومتطلبات  السوري  السياق  احتياجات  على  بناًء 

التعليم احلديث مكًون من أربعة محاور:

النشط  التعليم  طرائق  على  والتأهيل  التدريب   .1
والتفاعلي والتي تركز على إمناء وتطوير املهارات 
الطالب  لدى  الثقة  وبناء  والتعُلمية  الذهنية 

السوري

الدعم  وتقنيات  وسائل  على  والتدريب  التأهيل   .2
النفسي واجملتمعي وحماية الطفل

وبناء  املواطنة  برنامج  على  والتدريب  التأهيل   .3
السالم 

وتطوير  القيادة  مهارات  على  والتدريب  التأهيل   .4
خطط تعليمية والتقييم 

حماية  طريق  عن  التعليم  مهنة  جذب  عوامل  رفع   –
ملهامهم  أدائهم  أثناء  سالمتهم  وتأمني  املعلمني 
األقل  املناطق  ضمن  تنقلهم  حركة  وتسهيل 

استقراراً 

لتعزيز  التعليم  االلتزام مبيثاق  املعلمني على  تدريب   –
الُلحمة  وإعادة  السالم  بناء  في  املوضوعي  دورهم 

االجتماعية 

املدني  واجملتمع  احمللية  اجملتمعات  الشراكات مع  بناء   –
بهدف ردم الفجوة في اجلهاز التعليمي بهدف وضع 

العملية التعليمية على طريق التعافي 

السورية  اجلامعات  في  التربية  كلية  مع  التشبيك   –
ومادة  التربية  كلية  منهاج  وتطوير  تقييم  وإعادة 
”العملي” اخلاصة به لضمان تخرج املعلمني ممكَنني 
يتطلبها  التي  املعايير  حسب  مهنية  بقدرات 

التعليم احلديث والنشط

”الدعم  مواد  التربية  كلية  منهاج  ضمن  إدراج   –
النفسي” و”املواطنة” و”بناء السالم” كمواد إلزامية 

لكل طالب/معلم

إعادة متوضع مهنة املعلم الى موقعها فيأخذ املعلم   –
السوري احليز األكبر واألهم في عملية بناء اإلنسان 
قدراته  ومتكني  اجملتمعية  املعلم  مكانة  تطوير  من 

املهنية والقيادية 

الناجح  السوري  للمعلم  الوظيفي  املسار  ضمان   –
حافزاً  للمعلم  يكون  أن  الطبيعي  فمن  واملتميز 
املراحل  واضح  وظيفي  مسار  وجود  في  للتطور 

والفرص يحقق من خالله طموحه وأهدافه املهنية

تطوير وتطبيق قانون جديد خاص بدور وقيادة مدراء   –
حديثة  معايير  تطوير  على  القانون  يعمل  املدراس. 
اخلبرة  على  مبنية  املدارس  مدراء  وتدريب  لتوظيف 
املدرسة  إلدارة  والقيادية  اإلدارية  والقدرات  واملعرفة 

احلديثة. 

ه- بنية وحوكمة املؤسسات التعليمية

توفير بدائل أمكنة آمنة للطالب لاللتحاق بالتعليم   –
ريثما تتم عملية إعادة البنية التحتية التعليمية 

التحتية  للبنى  وإعمار  تأهيل  إعادة  خطة  إطالق   –
”متوازنة” األولويات حسب دراسة التوزع الدميوغرافي 
واألكثر  الدمار  من  تضرراً  األكثر  واحملافظات  اجلديد 

استقباالً للنازحني داخلياً 

احلكومي  غير  القطاع  ودعم  التشارك  على  العمل   –
والقطاع اخلاص في عملية توفير التعليم وفق خطة 

تعليمية موحدة األهداف والرؤية

مدارس  بناء  لضمان  القطاعات  باقي  مع  التنسيق   –
تعليمية  بيئة  توفر  الدولية  للمعايير  وفقاً  آمنة 

سليمة لألطفال 

خالل  منى  الذي  النظامي  غير  التعليم  دور  تفعيل   –
النظامي  للتعليم  كمكِمل  املسلح  النزاع  فترة 
ما  التشاركية  وتعزيز  اجلودة  عالي  لتعليم  ومحٍفز 
بني التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، ودعم 
القطاع  طرفي  من  املبذولة  اجلهود  كل  وتسهيل 
اخلاص والقطاع غير احلكومي وذلك لتعزيز وتسريع 
عملية التعويض عن الـتأخر التعليمي واالستفادة 

من جميع اخلبرات واإلمكانات

تفعيل اإلدارة الالمركزية للعملية التعليمية وذلك   –
ضمن خطة إصالح شاملة تشمل املرحلتني األولى 
مع  التعاطي  وتعزيز  رصد  بهدف  وذلك  والثانية 
خصوصية كل منطقة ومحافظة ضمن احتياجاتها 
هذا  ويتضمن  والتنموية.  التعليمية  وأولوياتها 
تطوير آليات التقييم وحتديث أطر التواصل واملتابعة 

بني اإلدارة املركزية واإلدارة احمللية

من  أساسي  كفرع  االفتراضي  التعليم  اعتماد   –
التعليم العام ودمجه ضمن خطة التعليم الوطنية 
وتوفير ما يتوجب من بنى حتتية خاصة به للوصول 
الى جميع الطالب  الوسائل  التعليم بشتى  وتوفير 

السوريني أينما تواجدوا في سوريا أو في دول اجلوار

إقرار إلزامية تعليم تنمية مرحلة الطفولة املبكرة   –
وإطالق خطة شاملة لتوفير ودعم تعليم الطفولة 
تقتضي  واملناطق.  احملافظات  جميع  في  املبكرة 
التي  املناطق  املعلمني وحتديد  وتأهيل  تدريب  اخلطة 

ينقصها رياض أطفال وحتديد امليزانية اخلاصة بها.

التعليمية  للعملية  وتقييم  متابعة  برنامج  تطوير   –
حسب  التعليم  سيرورة  لضمان  محافظة  كل  في 
التعليم  توفير  الى  تهدف  والتي  الوطنية  اخلطة 

النوعي لكل طفل سوري

ودوره  يتناسب  مبا  التعليم  قطاع  ميزانية  حتديد   –
االستراتيجي في إعادة البناء وبناء السالم واملصاحلة 

و- التعليم العالي

للمرحلتني  العالي  التعليم  من  املرجوة  األهداف 
بكل  املرتبطة  والسياسات  املدى  واملتوسطة  القصيرة 

هدف: 

التي  واملعاهد  اجلامعات  تأهيل  إعادة  األول:  الهدف   –
أو  بالنزاع  املتضررة  املناطق  في  العمل  عن  خرجت 
إلى  وصوالً  الدولة،  سيطرة  عن  خارجة  كانت  التي 

وضع اجلاهزية التامة.

تكليف جلنة إجناز هندسية في كل جامعة للوقوف   
على حالة األبنية والبنى التحتية واخملتبرات، وتنظيم 
واالحتياجات  األضرار  حلصر  خاصة  بيانات  قاعدة 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س
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وفروعها،  اجلامعة  في  الفورية  التدخل  ومجاالت 
لتنفيذ  التفصيلية  اإلسعافية  اخلطط  يليها وضع 

أعمال إعادة التأهيل.

حلظ  على  التأكيد  التأهيل،  إعادة  أعمال  في   
اإلصابات  لذوي  املباني  في  اخلاصة  االحتياجات 
وزارة  مع  بالتنسيق  وذلك  اخلاصة،  واالحتياجات 
مع  يتوافق  ومبا  العالقة،  ذات  واملنظمات  الصحة 

املعايير العاملية. 

للكليات  األنترنت  خلدمة  املبكر  اإليصال  ضمان   
باجلامعة  )اخلاصة  النفاذ  ومراكز  واخملتبرات 
املسؤولة  اجلهات  مع  بالتنسيق  وذلك  االفتراضية(، 

)مديرية االتصاالت في احملافظة(

إلى  اضطروا  الذين  الطلبة  متكني  الثاني:  الهدف   –
التوقف عن الدراسة أو النزوح داخل أو اللجوء خارج 
ومقعدهم  اجلامعي  قيدهم  استعادة  من  سوريا 

الدراسي.

استصدار حزمة من القوانني امليّسرة لعودة الطالب   
اجملتمعي(  للتماسك  )واحملفزة  جامعاتهم  إلى 
الدوام  عن  املنقطعني  الطالب  جلهة  وبخاصة 
أن  ميكن  والذين  البلد  خارج  والالجئني  والنازحني 
جامعات  في  دراسية  فصوالً  اجتازوا  قد  يكونوا 
أخرى أو ُسّجلوا من جديد فيها ويرغبون بالعودة أو 
التحويل إلى اجلامعات السورية في مدنهم. يجب أن 

تلحظ حزمة القوانني هذه نقاطاً أساسية مثل:

الطالب  قطعها  التي  الدراسية  باملراحل  االعتراف   .1
مسارهم  ضمن  واحتسابها  جامعاتهم  خارج 

الدراسي األصلي في جامعتهم السورية

الشهادة  على  حصلوا  الذين  الطالب  قيد  تيسير   .2
تاريخ  النظر عن  بغض  البلد،  العامة خارج  الثانوية 

احلصول عليها

قد  كانت  التي  اإلسعافية  بالقرارات  العمل  إبطال   .3
جتاوزات  تضمنت  والتي  النزاع  سنوات  خالل  صدرت 
والئحته  اجلامعات  تنظيم  لقانون  استثنائية 

التنفيذية وملتطلبات اجلودة واالعتمادية.

في  األكادميية  الكفاءات  متكني  الثالث:  الهدف   –
بناء  برنامج  ضمن  املوفدين  فيهم  مبا  اللجوء،  دول 
واستئناف  جامعاتهم  إلى  العودة  من  القدرات، 

عملهم.

اإلعالن عن حزمة من القوانني ضمن إطار استراتيجية   
إلى  للعودة  النازحة  األكادميية  للكفاءات  "جاذبة" 
العفو  االستراتيجية  هذه  مرتكزات  جامعاتها. 
املستقيل(  بحكم  )الوضع  املتخذة  العقوبات  عن 

والعفو عن املالحقات األمنية/السياسية احملتملة. 

تعزيز هذه االستراتيجية اجلاذبة بإطالق برنامج ممّول   
السورية  احلكومة  مع  بالتنسيق  املتحدة  األمم  من 

على  العودة،  لعملية  املالي  الدعم  تقدمي  يتوخى 
الكفاءات  لعودة  خصص  الذي  األممي  البرنامج  غرار 
العراقية والذي نّص على منح كل عائد منزل وسيارة 

ومرتب الئق.

سابقاً،  إليهم  املشار  املوفدين  املعيدين  وبخصوص   
وااللتحاق بجامعاتهم  العودة  أغلبهم عن  والعازف 
األم، يشكل إعفاؤهم من اخلدمة اإللزامية، أو على 
األقل، تأدية هذه اخلدمة في جامعاتهم، عامل جذب 
أعاله.  املبينة  األخرى  اإلجراءات  إلى جانب  لهم  هام 
خاصًة وأن هذه الفئة من الكفاءات الشابة مرّحب 
باالندماج في احلياة  بها في دول اإليفاد وبادرت فعالً 

املهنية واالجتماعية هناك. 

وكخطة رديفة لكسب األدمغة املهاجرة، االستفادة   
املعرفية  للجالية  العالي  العلمي  الكمون  من 
األكادمييني  وبخاصة  املغترب،  في  املقيمة  السورية 
واجلدد  النزاع  قبل  املوجودون  )القدماء  منهم 
املنضمون إليهم بسبب النزاع(، الذين باتوا يشكلون 
عن  وذلك  املعرفية،  الشتات  مبجتمعات  يسمى  ما 
طريق املبادرة إلى إنشاء ما يسمى بشبكات مجتمع 
املغتربني  العلميني  تربط  التي  املعرفي  الشتات 
ببلدهم األم. وقد بينت الدراسات أن هذه الشبكات 
األم  دولها  مؤسسات  خدمة  في  هاماً  دوراً  تلعب 
انطالقاً من بلدان االغتراب مستفيدة من تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وال ينحصر دور هذه الشبكات 
القطاعات  إلى  ويتجاوزه  بل  األكادميي  الوسط  على 

العلمية والتقانية األخرى. 

الهدف الرابع: إعادة اجلامعات اخلاصة إلى مقراتها   –
الدائمة وإلى منط عملها األولي وفق القواعد النافذة 

للجودة واالعتماد.

في  املتواجدة  اخلاصة  للجامعات  زمني  إطار  حتديد   
عملية  من خالله  لتنجز  املدن  داخل  مؤقتة  مقرات 
خالل  تركتها  التي  الدائمة  مقراتها  إلى  العودة 
خطة  وفق  اإلجناز  هذا  يتم  أن  على  النزاع،  سنوات 
واضحة تقدمها اجلامعة اخلاصة املعنية إلى اجلهة 
املسؤولة في وزارة التعليم العالي )مديرية اجلامعات 
اخلاصة( ليتم اعتمادها ثم تنفيذها مبتابعة حثيثة 
الزمني  اإلطار  يعتمد  أن  الطبيعي  من  الوزارة.  من 
للمقرات  العامة  احلالة  على  االنتقال  لعملية 

الدائمة واألضرار التي حلقت بهذه املقرات.

لدى العودة إلى مقراتها الدائمة، وجوب العودة إلى   
التطبيق الصارم لقواعد اجلودة واالعتماد للجامعات 
 – املباني   – )الطالب  مفاصلها  بجميع  اخلاصة 
من خالل اآلليات املعتمدة  التعليمية...الخ(  الهيئة 
ملراقبة حسن التطبيق )اللجان املنبثقة عن الوزارة(. 

اتخذها  التي  القوانني  حزمة  في  النظر  إعادة   
العالي ملساعدة اجلامعات اخلاصة  التعليم  مجلس 
تلك  وبخاصة  النزاع  خالل  بعملها  االستمرار  على 

املتعلقة بزيادة االعتماد على الكوادر التدريسية من 
اجلامعات  حمل  بهدف  وذلك  احلكومية،  اجلامعات 
اخلاصة على تأمني كوادرها اخلاصة بها وفق ما نصت 

عليه قواعد االعتماد للجامعات اخلاصة.

التعاون  لبرامج  »احلياة«  إعادة  اخلامس:  الهدف   –
املرحلة،  هذه  خلدمة  وتسخيرها  املتوقفة  الدولي 

واستدراج برامج جديدة مساعدة.

إحياء  إلعادة  األوربي  االحتاد  لدى  السريع  التحرك   
برنامج تطوير التعليم العالي )UHES( ضمن إطار 

األهداف التالية:

بإنشاء  اخلاص   )HEMIS( تنفيذ مشروع  استكمال   
أن  بعد  العالي”  التعليم  معلومات  ”إدارة  منظومة 
التجهيزات  استالم  من  بالرغم  بها،  العمل  توقف 
بيئة  سيشكل  الذي  الهام  املشروع  بهذا  املتعلقة 

فعالة للحاكمية اإللكترونية للتعليم العالي.

والرؤية  النزاع  تأثيرات  ضوء  في  البرنامج  حتديث   
اجلديدة التي مت وضعها في الدراسة احلالية، وتوسيع 

مجاالته مع حلظ اإلطار الزمني والتمويل الالزمني.

التعاون  باتفاقيات  العمل  إلعادة  احلثيث  السعي   
واجلامعات  السورية  اجلامعات  بني  املعقودة  الثنائية 
بالبرامج  املتعلقة  تلك  خاص  وبشكل  األوربية، 
باالتصال  وذلك  واملاجستير(،  )اجلامعية  املشتركة 

املباشر باجلامعات الشريكة

يتوجب  العالي(،  التعليم  )وزارة  بسوريا  يتعلق  فيما 
حترك  خطة  من  كجزء  التالية  العناصر  حتقيق 

متكاملة:

في  خاصة  )مديرية  ناظمة  مؤسسة  وجود  ضرورة   .1
التعاون  مديرية  ضمن  خاصة  دائرة  أو  مثالً  الوزارة 
أمور  وتنظيم  لرعاية  الترهل  عن  بعيدة  الدولي(، 
محدودة،  ملدد  الوافدين  املغتربني  األكادمييني  هؤالء 
وعدم  شبكاتهم،  مع  أو  معهم  املباشر  بالتنسيق 
التي  املغتربني  كوزارة  األخرى  اجلهات  على  االعتماد 

أثبتت عدم جدواها.

ضرورة توفير حزم حوافز مجزية الستقطاب العلميني   .2
العائدين، والتركيز على البيئات الشبكية جملتمعات 
الشتات املعرفية، وتوفير نظام إدارة معلوماتي لهذه 

Network Information System الشبكات

تنظيم حمالت إعالمية تساهم في إشهار قصص   .3
النجاح، وتأمني آليات متويل ملشاريع بحثية مشتركة 
الشتات،  مجتمع  من  الباحثني  األكادمييني  مع 
)إعادة  احمللية  والفنية  العلمية  املتطلبات  ومواءمة 
والبحثية  املهنية  التوجهات  مع  والتنمية(  البناء 

لشبكات الشتات.

3( سياسات احلماية االجتماعية: 

شامل  اجتماعية  حماية  نظام  وضع  العام:  الهدف 
وكفؤ يساهم في احلد من الفقر والهشاشة

أ- املعونات االجتماعية: 

مبا  األكثر هشاشة  واألسر  واألفراد  الفقراء  ملساعدة 
واملتشردين  فقراً  واألشد  كاملصابني  النزاع  ضحايا  فيها 

واملدمني واأليتام واألرامل والنساء

مراقبة  نظام  ووضع  هشاشة  األكثر  احلاالت  توثيق   –
املساعدات  طريق  عن  سواء  املباشر  للتدخل 
املباشرة أو العينية الغذائية وغيرها أو برامج الرفاه 

االجتماعي أو الوصول إلى اخلدمات االجتماعية. 

صحية  بخدمات  هشاشة  واألكثر  الفقراء  تزويد   –
وتعليمية مجانية وربط هذه اخلدمات باملعونات. 

تزويد املشردين بامللجأ اآلمن مع األخذ بعني االعتبار   –
التخطيط لعودة الالجئني والنازحني إلى بيوتهم. 

من  النزاع  وضحايا  هشاشة  األكثر  الفئات  متكني   –
واجلسدي  النفسي  العالج  خدمات  إلى  الوصول 
في  وإدماجهم  تأهيلهم  إعادة  نفقات  وتغطية 

اجملتمع 

هشاشة  األكثر  الفئات  وتأهيل  إدماج  على  العمل   –
األرضية  من  األدنى  احلد  تلبية  من  لتمكينهم 
باخلدمات  تزويدهم  طريق  عن  االجتماعية 
احلماية  خطط  وفي  العمل  سوق  في  وتضمينهم 

الطويلة األمد. 

التركيز على الفقراء من خالل برامج احلد من الفقر   –
إلعادة  قدراتهم  وبناء  احمللية  االستجابة  وبرامج 
دمجهم في القوة العاملة ليساهموا في مشاريع 

إعادة البناء. 

عبر  املناطق  بني  والفروق  الالمساواة  من  احلد   –
الالمركزية وخطط االستجابة احمللية. 

مؤقتة  مبساعدات  هشاشة  واألكثر  الفقراء  تزويد   –
املأوى  وإيجاد  بيوتهم  بناء  إعادة  من  لتمكينهم 

املناسب لهم 

ب- التأمني االجتماعي:

تغطية نفقات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية 
وحماية املسنني عبر خطط املعاشات والتقاعد والتقدم 

في السن

مجانية  صحية  بخدمات  كافة  السوريني  تغطية   –
وموثوقة مبا فيها الرعاية الصحية األولية والثانوية 
ضمن  العمل  إصابات  وتغطية  النفسية  والصحة 

هذه اخلدمات 

للجميع  بالدخل  املرتبطة  الطارئة  الرعاية  تأمني   –

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

متكني 

الكفاءات 

االأكادميية يف 

دول اللجوء، 

مبا فيهم 

املوفدين �سمن 

برنامج بناء 

القدرات، من 

العودة اإىل 

جامعاتهم 

وا�ستئناف 

عملهم.

تاأمني الرعاية 

الطارئة 

املرتبطة 

بالدخل للجميع 

ومتكني 

املجتمعات 

املحلية من 

تزويد خدمات 

حملية مل�ساعدة 

اأ�سحاب الدخل 

املحدود 
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محلية  خدمات  تزويد  من  احمللية  اجملتمعات  ومتكني 
ملساعدة أصحاب الدخل احملدود 

األدنى  باحلد  وتزويدهم  املسنني  مع  املباشر  التدخل   –
من العيش الكرمي 

من  متكنهم  بوسائل  املسنني  من  القادرين  تزويد   –
تأمني معيشتهم عبر خطط توظيف مناسبة لكبار 
السن لتفعيل دورهم في اجملتمع وفي خطط إعادة 
واستمرارية  نفسهم  إعانة  من  ميكنهم  مبا  البناء 

إنتاجهم. 

إنشاء مجالس استشارية تخصصية تضم املسنني   –
ذوي الطاقات واخلبرات بهدف االستفادة من خبراتهم 
اجلمعياتي  العمل  على  وحتفيزهم  املتراكمة 
لهم  ويوّفر  العام  اخلير  يستهدف  الذي  التطوعي 

الشعور باستمرارية املشاركة واإلنتاج في اجملتمع

مقبولة  بأسعار  للمسنني  ومآوي  رعاية  دور  تأمني   –
تتماشى ومستويات الدخل وتضمني خدمات الرعاية 

الصحية للمسنني فيها. 

السوريني  تغطية  يضمن  مبا  الصحة  قطاع  إصالح   –
كافة بخطة تأمني صحي شاملة تؤمن الوصول إلى 

خدمات صحية موثوقة ونوعية. 

تأسيس نظام صحة عامة يغطي اخلدمات الصحية   –
احمللية  الصحي  التأمني  خطط  خالل  من  الطارئة 

والوطنية.

توسيع تغطية خطط التقاعد.   –

إصالع منظومة خطط التقاعد لتصبح قادرة على   –
تلبية احلد األدنى من العيش الكرمي للمتقاعدين. 

ج- تدخالت سوق العمل:

النفاذ لسوق  وتأمني  الدخل  البطالة ودعم  لتغطية 
العمل وحتسني فرص العمل

تقييم كفاءة خطط املعاش لتأمني معيشة األسر   –

تسهيل نفاذ العاطلني عن العمل إلى خطة تأمني   –
إلى  الوصول  من  األدنى  احلد  تؤمن  مناسبة  بطالة 

اخلدمات األساسية. 

مباشر  بدعم  املعوزين  وتزويد  الدخل  كفاية  دراسة   –
لدخلهم 

تزويد القوى العاملة بخدمات سوق العمل   –

املالية  املعونات  عبر  العمل  لفرص  مباشر  توليد   –
املؤقتة والقروض الصغيرة ودعم مشاريع الصناديق 

الصغيرة. 

تأمني التدريب املهني وبناء الكفاءات لتتماشى مع   –
متطلبات سوق العمل. 

إعطاء األولوية للتعليم املهني وتعليم الكبار.   –

التركيز على مواءمة الكفاءات بالوظائف.  –

مسح شروط العمل ووضع معايير صارمة ملكافحة   –
والنساء  لألطفال  وخاصة  العمل  في  االستغالل 

والفئات األكثر هشاشة. 

تأسيس منظومة أو صندوق وطني ملكافحة البطالة   –
مبا يتماشى مع متطلبات مرحلة ما بعد النزاع. 

تصميم منظومة مكافحة البطالة مبا يضمن عدم   –
التهرب من تأمني البطالة للعاملني. 

متطلبات  مع  يتماشى  مبا  العمل  دخل  حتسني   –
املعيشة الفعلية.

العمل  على  يشجع  ومكافئات  حوافز  نظام  وضع   –
ويحسن بيئة العمل. 

احتياجات  مع  املهني  والتعليم  التعليم  موائمة   –
سوق العمل. 

الدولية  للمعايير  وفقاً  العمل  وبيئة  حتسني ظروف   –
في العمل وحماية العاملني. 

4( سياسات السكان والتحوالت الدميوغرافية: 

على  قادرة  دميغرافية  سياسات  وضع  العام:  الهدف 
السوريني  وحفظ حقوق  السوري  البشري  املال  رأس  بناء 

في حتسني نوعية حياتهم.

أ- معدل النمو السكاني

والصحة  األسرة  تنظيم  مبسائل  املباشرة  التوعية   –
ميكن  التي  األماكن  في  خاصة  للمهجرين  اإلجنابية 
ومراكز  النزوح  وأماكن  كاخمليمات  إليها  الوصول 
املساعدات  على  ويعيش  محدد  فاجملتمع  اإليواء، 

وبالتالي ميكن الوصول إليه.

توفير وإيصال وسائل تنظيم األسرة مجانا إلى كافة   –
مراكز  في  وخاصة  وخارجها  سوريا  داخل  املناطق 

اإليواء واخمليمات ومناطق النزوح

ودعم عملية  التعليم  من  الفتيات  تسرب  من  احلد   –
متابعتهن للتعليم بكافة مستوياته.

فرض قيود وضوابط رادعة حتول دون تزويج القاصرات،   –
أو  والقاصرات،  باألطفال  االجتار  حاالت  السيما 
النزوح  أماكن  في  املعيشي  وضعهن  استغالل 

واللجوء.

مبسائل  للسكان  املباشرة  التوعية  في  االستمرار   –
تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية، وفي توفير وإيصال 
وسائل تنظيم األسرة مجاناً إلى كافة املناطق داخل 
سوريا وخارجها، وخاصة في اخمليمات وأماكن النزوح 

أو أماكن العودة املؤقتة

الطبية  النقاط  عدد  وزيادة  انتشار  رقعة  توسيع   –
لتشمل  الطفل  وصحة  اإلجنابية  بالصحة  اخلاصة 
وبحيث  متكافئة،  بطريقة  القطر  مناطق  كافة 
والتجهيزات  البشرية  بالكوادر  مجهزة  تكون 

الكافية واألدوية الضرورية.

تبني سياسات تدخلية حكومية مباشرة في مجال   –
إلى  الوصول  تتوخى  اإلجنابية  والصحة  السكان 
وميكن  الوالدات.  إجنابية تخفض من عدد  سلوكيات 
لهذه السياسات أن تكون اقتصادية أو مالية تعتمد 
على تقييدات جزئية أو اشتراطات للدعم احلكومي 
يتم  أن  )وميكن  القروض.  على  احلصول  وأولويات 
والسعي  مراحل  عدة  على  الدعم  توزيع  عبر  ذلك 
لضمان  منه  األدنى  احلد  من  األسر  كافة  الستفادة 
منه  األعلى  احلد  من  االستفادة  وتقييد  املساواة، 
الدعم  ربط  عبر  وكذلك  األقل،  الوالدات  ذات  لألسر 
أو املساعدات أو القروض وغيرها من احملفزات املادية 
والتحاق  األمية  برامج محو  املشاركة في  باشتراط 
كافة األطفال بالتعليم وخاصة اإلناث(؛ أو سياسات 

حتفيزية إدارية.

حتفيز اجملتمع املدني وتيسير قيام جمعيات مدنية من   –
خالل الدعم املادي واملعنوي وحتفيز العمل التطوعي 
على  والعمل  االجتماعية،  املسؤولية  وتعميق 
اإلجنابية،  والصحة  السكان،  قضايا  في  املشاركة 
األدوار  مبا يضمن تكامل  والطفولة،  األمومة  ورعاية 

بني الدولة والقطاع اخلاص واجملتمع املدني.

التنموي  بالعمل  تقوم  التي  للجمعيات  الترخيص   –
واملناصرة  الدفاعي  بالعمل  تعنى  والتي  واجلمعيات 
اجملاالت  مختلف  في  السياسات،  على  والتأثير 

وتكاملها مع العمل اخليري.

ب- االختالل اجلغرافي - املكاني

تكون سياسات االختالل اجلغرافي املكاني متوسطة 
تضمينه  يتم  لها  التخطيط  أن  إال  األمد،  طويلة  إلى 
املتقاطعة  السياسات  كافة  في  باالعتبار  وأخذه 
القصيرة واملتوسطة األمد وعلى وجه اخلصوص التنمية 
االستراتيجية احمللية من زراعة ورعي ومياه وعمران وانتاج 

وصناعة وسياحة وغيرها. 

لسكان  األساسية  املعيشية  الضرورات  تأمني   –
األرياف بطريقة عاجلة كاملياه، واخلدمات األساسية 
وإن  مبتكرة،  وسائل  باستخدام  وغيرها،  الصحية 
كانت مؤقتة في البداية، مبا يحفظ السالم ويشجع 

على العودة

وخلق  األرياف  في  العمل  ظروف  بتحسني  البدء   –
سكان  تثبيت  في  تسهم  محلية  عمل  فرص 
الريف األصليني في أرضهم، باإلضافة إلى الريفيني 
العائدين إلى مكان إقامتهم األصلي في ظل النزاع؛ 
عبر حتفيز استخدام الوسائل والتكنولوجيا احلديثة 

وتعميمها مع احلفاظ على استدامة املوارد:

بالتنقيط  )الري  احلديثة  الري  استخدام طرق  حتفيز   .1
اجلفاف  ظل  في  دعمها  عبر  الزراعة  في  الرذاذ(  أو 

احلاصل

من  بدالً  بالتسمني  املواشي  علف  أسلوب  إتباع   .2
االعتماد على الرعي اجلائر لألراضي الذي قد يسبب 

تآكال بيئياً بفعل عوامل الرياح

حتقق  التي  الالزمة  املؤسسات  إنشاء  على  العمل   –
وتعمل  لألراضي،  مستدامة  متكاملة  تنموية  إدارة 
على موازنة املوارد مجاليا عبر إدارة األراضي وتنميتها 

مبا يحافظ على املوارد عن طريق:

الزراعية  املنتوجات  وأوليات  الزراعية  املناطق  حتديد   .1
استدامة  يضمن  ومبا  الوطنية  االحتياجات  بحسب 

هذه األراضي

مبا  فيها  املتواجدة  واألعداد  الرعي  مناطق  حتديد   .2
يضمن استدامة املراعي واحلد من تقلصها.

حتديد املناطق السكنية األفضل، وأماكن إنشاء املدن   .3
والضواحي اجلديدة مبا يتناسب مع املوارد الطبيعية 

واملمكنة في كل منطقة

اجلديدة  املناطق  أو  الصناعية،  املدن  مناطق  حتديد   .4
ذات  واإلنتاجية  الصناعية  اإلشغاالت  بعض  لنقل 
مصافي  )مثل  البيئة  على  الكبير  السلبي  التأثير 
مع  يتناسب  مبا   ،).. الفوسفات،  مصانع  أو  النفط، 

املتطلبات البيئية العامة

5. حتديد املناطق االقتصادية احلرة األفضل.

إصدار اخملططات التنظيمية الالزمة لكامل مناطق   –
إعادة االعمار والتي تأخذ بعني االعتبار توزيع السكان 
في  التشاركي  املنهج  وتعتمد  متجانسة  بطريقة 
التخطيط والتنفيذ لتحفيز العودة واملساهمة في 
احلد من البطالة ودعم ملكية املواطن ملشاريع إعادة 

البناء

مدينية  ضواحي  )أو  جديدة  مدينيه  مراكز  إنشاء    –
مراكز  إلى  مدينيه صغيرة  مراكز  أو حتويل  جديدة(، 
مدينيه متوسطة تتناغم مع املوارد املتوافرة في كل 
منطقة، ومع اخلطط التنموية اجملالية املعتمدة في 

ضوء توازن احلد األدنى بني السكان واملوارد

للقطاع  التنموي  التخطيط  في  األولوية  إعطاء   –
الزراعي عبر دعم االستثمارات الزراعية وتوفير كافة 

وسائل تطويرها

)عبر  املياه  وجتميع  حفظ  ملشاريع  األولوية  إعطاء   –
إقامة السدود على األنهر، والسدات املائية في اجلبال 

لتجميع مياه األمطار(

إعطاء األولوية وحتفيز الدعم احلكومي واخلاص الالزم   –
ملشاريع الطاقات املتجددة واحملابية للبيئة

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

و�سع �سيا�سات 

دميغرافية 

قادرة على 

بناء راأ�س املال 

الب�رسي ال�سوري 

وحفظ حقوق 

ال�سوريني يف 

حت�سني نوعية 

حياتهم.

تاأمني ال�رسورات 

املعي�سية 

االأ�سا�سية ل�سكان 

االأرياف بطريقة 

عاجلة كاملياه، 

واخلدمات 

االأ�سا�سية ال�سحية 

وغريها، 

با�ستخدام و�سائل 

مبتكرة، واإن 

كانت موؤقتة 

يف البداية، مبا 

يحفظ ال�سالم 

وي�سجع على 

العودة
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الريف بكافة  دعم دور القطاع اخلاص املستثمر في   –
الدعم  واستخدام  واملادية،  القانونية  السبل 
لتأمني  عنها  يحجم  التي  املناطق  في  احلكومي 

التنمية املتوازنة

اخملتلفة؛  املناطق  في  زراعي-مائي  لتوازن  التخطيط   –
عبر تنفيذ مشاريع ري أو إيجاد مصادر ري،  إن أمكن، 
في املناطق التي تتعرض للجفاف لتمكني املزارعني 
على  والتركيز  فيها،  والعمل  أرضهم  استثمار  من 
الزراعات التي ال حتتاج الكثير من املياه في األماكن 

التي تعاني من ندرة املياه.

اإلنتاجية  أو  الزراعية  اإلرشادية  الوحدات  تطوير   –
إنتاج  في  املعرفة  تعميم  على  قادرة  لتكون 
مصنوعات محلية مبواصفات عاملية قابلة للتصدير، 
تدريبية عاجلة ومكثفة على كيفية  دورات  وإقامة 
وقيمة  مبواصفات  الريف  في  املنتجة  السلع  تطوير 
مادية  عوائد  حتقيق  في  تسهم  عالية،  مضافة 
عالية لسكان هذه املناطق من جهة، وتدعم الدخل 

الوطني من جهة ثانية.

بني  الريفية  التنمية  في  التكاملية  سياسة  اتباع   –
واإلنتاجية  واحليوانية  الزراعية  القطاعات  كافة 
وذلك  واخلاص،  العام  القطاعني  من  كل  مبساهمة 

وفق ما يلي:

البدء بتوطني االستثمار احلكومي وحتفيز االستثمار   .1
اخلاص في املناطق الريفية على نحو يسهم في خلق 
الهجرة  آثار  من  ويحد  جديدة،  عمل  فرص  توليد  أو 

الداخلية املشوهة.

واملزارعني  األرض  أصحاب  بتحفيز  االستمرار   .2
مع  واستخدامها،  احلديثة  التكنولوجيا  الستقدام 
ضرورة االهتمام والدعم بكافة الوسائل لالختراعات 

الوطنية ذات الصلة.

احملافظة على الثروات احليوانية والصناعات املرتبطة   .3
بها وتطويرها على املدى البعيد.

والصغيرة،  املتوسطة،  املشاريع  على  التركيز   –
املناسبة  القروض  ومتناهية الصغر ودعمها بتوفير 
واحلرفيني  املواشي،  ومربّي  املزارعني،  من  ألصحابها 
البنوك  التي تطلبها  وبشروط ميسرة، فالضمانات 
ال تتوافر عادة ولن تتوافر في مرحلة بعد النزاع لدى 

هؤالء بل لدى أصحاب رؤوس األموال.

دراسة مسألة الرفع التدريجي للدعم وضرورته على   –
املديني املتوسط إلى البعيد ضمن خطة مدروسة مبا 
على  بالتوازي  والعمل  دنيا،  حدود  إلى  األضرار  يقلل 

متكني القطاعات احملررة اقتصادياً.

فّعالة  محلية  دميقراطية  إدارات  إقامة  على  العمل   –
تتمتع بسلطات تنفيذية كافية تعمل على تنمية 
)مجلس  احمللية  الريفية  املناطق  متطلبات  وخدمة 
يقوم على خدمة  احمللي  اجملتمع  محلي منتخب من 

هذا اجملتمع وحتقيق متطلباته ومصاحله(.

التخطيط إليجاد مدن استقطاب جديدة للسكان   –
بعيدة عن مراكز االكتظاظ تعتمد على إقامة مدن 
أو علمية وفق موارد كل  صناعية، سياحية، زراعية 
محافظة وبيئتها االقتصادية وظروفها البيئية، مع 
واخلدماتية،  السكنية  التحتية  البنى  كافة  تأمني 
النمو  وحتفيز  والتركز،  التشتت  من  احلد  بهدف 

احلضري، وإقامة توازن بني األقاليم واحملافظات.

شاملة  ملراجعة  الوتيرة  عالية  ديناميكية  تأسيس   –
ودورية تعتمد على التغذية اخللفية لسياسات األمن 
البيئي )غذاء، ماء، طاقة(، وتبنّي السياسات األكثر 
جناعة وتنفيذها، )مثل تنويع احملاصيل االستراتيجية 
واملواشي، تطوير وإعادة حتديد أماكن الزراعة والرعي(.

ج- اخلصائص النوعية للسكان

لشبكات  واملكثف  العاجل  والتدريب  التأهيل   –
من  احلرب  لضحايا  محلية  واجتماعي  نفسي  دعم 
واملنظمات  اجلمعيات  في  واملتطوعني  العاملني 

األهلية وكذلك في املراكز احلكومية ذات الصلة.

في  األمية  نحو  االنزالق  من  حتد  سياسات  اعتماد   –
احتياجاً  األكثر  واملناطق  والنزوح  اللجوء  مناطق 
وحشد املتطوعني والكوادر القادرة على تقدمي الدعم 

التعليمي. 

وتأهيلية  استهدافية  تعليمية  سياسة  اعتماد   –
)باألخص  السكان  من  معينة  لقطاعات  مكثّفة 
الفجوات  حتديد  بعد  عام(   12 سن  حتت  األطفال 
من  منهم  للمتسربني  أو  امللتحقني  لغير  العمرية 
في  دمجهم  لتسهيل  النزاع  سنوات  خالل  املدارس 
ورد  كما  ما ميكن،  وبأسرع  النظامي الحقاً  التعليم 

في سياسات التعليم.

من  والطفل  املرأة  بحماية  خاص  قسم  تأسيس   –
بعد  ما  ملرحلة  متهيداً  التربية،  كليات  في  العنف 

النزاع. 

تخصصي  الكفاءة،  عالي  تأهيل  سياسات  اعتماد   –
ومكثف )قصير املدة( للعمال واألفراد املوجودين في 
سوق العمل )أو داخل قوة العمل االحتياطية – ومن 
إذا  العمل،  قوة  إلى  القادمني  املتوقعني  أو  احملتملني 
رفع  مت  أو  العمل  قوة  إلى  البيوت  ربات  أضيف عمل 

سن التقاعد(.

)أو  معيلها  فقدت  التي  لألسر  خاصة  أهمية  ايالء   –
الصغر  متناهية  قروض  تيسير  عبر  أحد معيليها(، 
لالستفادة  والتخصصي  املكثف  للتأهيل  إضافة 
التخطيط  مع  القروض،  هذه  من  القصوى 
متناهية  املشاريع  هذه  دمج  إلمكانية  والتأسيس 
)باألخص  إلى مشاريع متوسطة  لتحويلها  الصغر 
واملتوسطة  الصغيرة  احمللية  واجملتمعات  الريف  في 

الكثافة(.

البدء بالتدريب والتأهيل العاجل للكوادر في مجاالت   –
خبرة  تقدمي  في  تسهم  املستدامة  والتنمية  اإلدارة 
سوريا  في  السكان  حالة  تقارير  وأن  خاصة  نوعية، 
ندرة  ليست  سوريا  تواجه  التي  املشكلة  أن  أثبتت 
املوارد فحسب، بل سوء إدارة واستخدام هذه املوارد.

بشرية  تنمية  خريطة  ووضع  إنشاء  على  العمل   –
النواقص  وتستكمل  املتوافرة  البيانات  تستخدم 
مثل  احلديثة،  التكنولوجية  التقانات  باستخدام 
نظم املعلومات اجلغرافية، وقواعد البيانات احلديثة، 
النسب  األمية،  محو  الصحة،  عن  بيانات  لتضم 
اجلندرية للتعليم األساسي، التعليم املهني ونوعه، 
التعليم اجلامعي، الفقر، النمو االقتصادي، والبطالة 
وغيرها، إضافة إلى املوارد املتوافرة فيها مبينة على 
أحد  تكون  واملناطق،  واألقاليم  احملافظات  مستوى 
أهم األدوات املساعدة للتخطيط العلمي اإلقليمي 
التنمية  في  املساهمة  القرارات  والتخاذ  السليم، 
املتوازنة وحتقيق العدالة االجتماعية، والتوازن البيئي 

اجملالي املستدام.

دعم املهن احلرفية والتراثية مبا يحفظ اإلرث الثقافي   –
والهوية الوطنية، ويحقق عائداً تنموياً على الصعيد 

الفردي واجملتمعي.

والعمل على تنظيم القطاع االقتصادي غير املنظم   –
عبر  وذلك  املهنية،  احلرف  إلى  بالنسبة  وخاصة 
تنظيم  جلهة  احملافظات  قبل  من  تراخيص  إصدار 
وقنونة مثل هذا القطاع، أو ترخيص مناطق معينة 
تقدمها احلكومة مقابل مبلغ رمزي من قبل املزارعني 
وتنظيفه  املكان  لتخدمي  واحلرف  السلع  وأصحاب 
احلرفيني  ومنتوجات  املزارعني  محاصيل  وتصريف 

مباشرة دون وسيط.

االقتصادي  النشاط  في  النساء  مساهمات  دعم   –
بنسبة  تعود  حتفيزية،  استهدافية  سياسات  عبر 
 )14-15%( النزاع  قبل  ملستواها  املرأة  مساهمة 
إلى  األقل  على  لتصل  رفعها  على  العمل  ومن 
مستواها في الربع األخير من القرن املاضي )21%(، 
الالزمة  القانونية  بالتعديالت  املساهمة  هذه  ورفد 
األدوار  في  الكبير  والتغير  يتماشى  مبا  لتسهيلها 

املناطة بالنساء إثر احلرب.

االقتصادي  للنشاط  واقعي  وسبر  دراسات  إجراء   –
وسوق العمل بغية حتديد عناصره ومتطلباته بدقة 

وشموليته مبا يخدم النافذة الدميغرافية.

والتأهيل  للتدريب  وعملية  متطورة  برامج  وضع   –
اجملاالت  مختلف  في   - السابق  البند  على  بناًء   -
البرامج متناغمة مع متطلبات  أن تكون هذه  على 
سوق العمل ومعززة ملشاركة الشباب في النشاط 

االقتصادي.

التقاعدي  النظام  وحتديث  إصالح  على  العمل   –
العامة  الالزمة  االستثمارات  وتأمني  والتعويضي 
واخلاصة مبا يتناسب ويؤمن األعداد العالية املتوقعة 
احلماية  وسياسات  يتماشى  مبا  املسنني  من 

االجتماعية أعاله. 

إيجاد مؤسسات مختصة في العناية باملسنني في   –
القيام  من  ومتكينها  دورها  وتعزيز  احملافظات  جميع 
بدورها بشكل الئق ليخف اعتماد األسرة على األوالد 
في  بدوره  يسهم  قد  )وهذا  ملستقبلهم.  كضمانة 
تقليل معدل اإلجناب لدى األسر التي تنجب الكثير 

من األطفال لالعتناء بهم عند الكبر(.

توسيع فرص العمل وحتديداً في محافظات ومناطق   –
انفتاح النافذة الدميغرافية.

النافذة  انفتاح  مناطق  في  االستثمار  وزيادة  تركيز   –
الدميغرافية وفق طبيعة وموارد هذه املناطق.

د- عودة املهجرين

وفي  السابقة  القطاعية  السياسات  في  ورد  كما 
محور العودة يكون التركيز على العمل مع العائدين 
السكاني  التوازن  ودعم  احلياة  نوعية  بهدف حتسني 

اجلغرافي املكاني.

مسبقة  األبنية  مكونات  إنتاج  بتأمني  املباشرة   –
الصنع بهدف إيجاد بيوت للمهجرين في أسرع وقت 

ممكن 

في  واملهجرين  للسكان  األساسية  احلاجات  تأمني   –
املنظمات  مبساعدة  والنزوح  االكتظاظ  مناطق 

الدولية العاملة في هذا اجملال

التأمني السريع واملباشر والكافي للرعاية الصحية   –
وأماكن  اللجوء  مخيمات  في  األساسية  األولية 
املنظمات  ومبساعدة  واخلارجية،  الداخلية  النزوح 

الدولية العاملة في هذا اجملال.

للتعليم  والكافي  واملباشر  السريع  التأمني   –
في مخيمات  البديلة  التحتية  البنى  مع  األساسي 
اللجوء وأماكن النزوح الداخلية واخلارجية ومبساعدة 

املنظمات الدولية.

وحتمالً  الدولي  اجملتمع  من  مالياً  دعماً  هذا  )يتطلب   –
تكمن  وقد  السوري،  النزاع  جتاه  ملسؤولياته  فاعالً 
إليها  إلى احملتاجني  فاعلية املساعدات في إيصالها 
دول  في  العاملة  الدولية  املنظمات  عبر  مباشرة 
اللجوء اإلقليمية دون متريرها عبر حكومات تلك الدول 
والتنسيق  بإشرافها  كان  )وإن  مالية  كمساعدات 
والشفاف  املباشر  وصولها  يضمن  مما  معها(، 
إلى  املساعدات  فصل  األقل  على  أو  ملستحقيها، 
عبر  مباشرة  لهم  يقدم  لالجئني  األول  قسمني 
لتحملها  املضيفة  للدولة  يقدم  والثاني  املنظمات، 

أعباء استضافتهم(
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العمل على تأمني املوارد اإلضافية الالزمة للمهجرين   –
مبتكرة  بطريقة  والسكن  والطاقة،  املياه،  مثل 

مؤقتة ولكن عاجلة.

توفير الدعم النفسي والصحي واالجتماعي العاجل   –
ولضحايا العنف والناجني  وخارجياً  للنازحني داخلياً 

من القتال وباألخص النساء واألطفال. 

غير  أو  املشغولة  أو  املهّدمة  للمدارس  بدائل  تأمني   –
متنقلة  تعليم  أماكن  تأمني  عبر  داخلياً؛  املوجودة 
مباٍن   - جمعيات  )مقرات  مؤقتة  أو  )كرفانات(، 
والتي  والكنائس(  كاجلوامع  وقفية  أو  حكومية 
في  باألخص  بديلة  تدريس  أماكن  تكون  ألن  تصلح 
مناطق التواجد الكثيف للنازحني داخلياً التي تعجز 
طلبتها،  استيعاب  عن  املتواجدة  التعليمية  بناها 
بهدف احلد من التسرب احلاصل في التعليم وإيقاف 
تدهور مؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم.

وتعاونية  السابق سياسة تشاركية  البند  )يتطلب   –
والدولة  احمللي  اجملتمع  أطراف  كافة  بني  واسعة 
لتأمني املطلوب من  املدني  والقطاع اخلاص واجملتمع 
بنى حتتية وكذلك من قوى بشرية تطوعية أو غيرها 

خلدمة النازحني وتأمني احتياجاتهم(.

إعادة بناء املناطق املتضررة وإعمارها بطريقة عاجلة   –
باستخدام البنى مسبقة الصنع.

عبر  للعودة  سوريا  خارج  املهجرين  السوريني  حتفيز   –
تسوية أوضاعهم القانونية واألمنية.

والصحية  النفسية  االستشارات  بتأمني  االستمرار   –
لضحايا العنف والنزاع في أماكن النزوح الداخلي أو 
اخلارجي باألخص الفئات الهشة كاألطفال والنساء 

والناجني من مناطق القتال.

ه- العمل مع املغتربني 

مساهمات  حتفيز  إلى  يهدف  جهد  أي  أن  شك  ال 
إطار  إلى  يحتاج  املرحلة  هذه  في  السوريني  املغتربني 
مناسب ومقاربات عملية تستند إلى رؤية واقعية وحتديد 
املغتربني  مع  تشاركية  بطريقة  العمل  برنامج  ألولويات 
مع  العمل  يترجم  أن  ميكن  املرحلة.  هذه  في  أنفسهم 
كمثال  املقترحة  البرامج  من  عدد  خالل  من  املغتربني 

عليها: 

يهدف  السوريني  للمغتربني  مالي  صندوق  تأسيس   -
إلى متويل نشاطات اإلغاثة والتعافي وإعادة اإلعمار: 
يهدف هذا املشروع إلى إيجاد آلية متكن املغتربني من 
والتعافي  اإلغاثة  برامج  دعم  في  املالية  املساهمة 
والحقاً إعادة اإلعمار في سوريا )مثل توريد شحنات 
توفرها  التي ال  للمواد  انسانية ال سيما  مساعدات 
املزمنة  األمراض  كأدوية  الدولية  املنظمات  بانتظام 
اإلسعاف  منظومة  لدعم  اإلسعاف  وسيارات 
الوطنية ... – متويل إقامة أعمال مولدة للدخل لدعم 

سبل معيشة املتضررين – دعم املؤسسات الصحية 
للطالب  داخلية  دراسية  منح  تقدمي    - والتعليمية 
السوريني املتفوقني ملتابعة تعليمهم اجلامعي، دعم 
برامج عمل اجلمعيات األهلية السورية...( وغير ذلك 
من مجاالت املساهمة التي حتتاجها سوريا في هذه 
اإلطار  وضع  إلى  الصندوق  تأسيس  يحتاج  املرحلة. 
فيه  حتدد  والذي  واإلداري  املالي  والنظام  القانوني 
املوارد املالية للصندوق ومعايير وطرق قبولها وسبل 
استخدامها ومرجعيات اإلشراف والرقابة على عمل 
املؤسسات  مع  والتشبيك  الربط  وآليات  الصندوق 

املعنية في سوريا.

السوريون  يشكل  املغتربة:  الكفاءات  ربط  برنامج   -
والفنية  العلمية  الكفاءات  من  ثروة  املغتربون 
التقنية في مختلف اجملاالت ويشغل الكثير منهم 
في املؤسسات العلمية  مراكز عمل مرموقة سواء 
إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  أوالتقنية.  األكادميية  أو 
القطاعات  رفد  في  الكفاءات  هذه  من  االستفادة 
احتياجاً  األكثر  تلك  سيما  ال  سوريا  في  اخملتلفة 
وقطاع  الصحة  قطاع  مثل  األزمة  تداعيات  جراء 
يتطلب  مشروع  هو  املشروع  وهذا  التحتية.  البنى 
الشراكة مع احلكومة واملؤسسات الوطنية لتحديد 
والفنية  اإلدارية  والصيغ  احتياجاً  األكثر  القطاعات 
ملشاركة  الالزمة  التسهيالت  ونوعية  لتنفيذه 
خبرة  بيت  الغاية  لهذه  وينشأ  املغتربة،  الكفاءات 
اغترابي سوري ممكن أن يكون في الفضاء االفتراضي 
من خالل بوابة الكترونية تُنشأ لهذا الغرض تتلقى 
املمكنة  واملساهمات  اخلبرات  ونوع  الذاتية  السير 
اطالق  ذلك  ويلي  قطاعياً،  توجيهها  الحقاً  ليجري 
للبرنامج والترويج له. وميكن البدء بالبرنامج مبرحلة 
تقييم  ويتم  محدداً  قطاعاً  تستهدف  جتريبية 

التجربة ومن ثم توسيعها.

برنامج املغتربون شركاء في إعادة اإلعمار: ستكون   -
في  األبرز  املكون  سوريا  في  اإلعمار  إعادة  مرحلة 
من  شهده  وما  البلد  عاناه  فما  القريب،  املستقبل 
دمار في البنى العمرانية والتحتية واملرافق اخلدمية 
سيكون  كبرى  إعمار  ورشة  إلى  يحتاج  واالنتاجية 
في  الشركاء  أبرز  أحد  بالتأكيد  السوريون  املغتربون 
تنفيذها، فاالغتراب السوري إضافة إلى كونه حافالً 
كبيرة  اقتصادية  بإمكانات  يتمتع  فهو  بالكفاءات 
ميكن أن تشكل أحد الروافد الهامة لهذه العملية. 
إعداد  إلى  حتتاج  اإلعمار  إعادة  في  املساهمة  وهذه 
إطار لها. ميكن أن يبدأ البرنامج بتأسيس مجموعة 
من  ونخبة  االقتصاديني  اخلبراء  تضم  خاصة  عمل 
رجال األعمال املغتربني وممثلي املؤسسات احلكومية 
البرنامج  أطر  حتدد  املدني  واجملتمع  اخلاص  والقطاع 
وتوجهات  خطط  فيه  تطرح  و  وآليات  ومرجعياته 
واملساهمات  األولوية  ذات  والقطاعات  اإلعمار  إعادة 
مشروع  إطالق  حصيلته  وتكون  وأطرها،  املطلوبة 
على  اإلعمار  إعادة  في  املغتربني  لشراكة  شامل 

املستقبلية  الرؤية  مع  تنسجم  عملية  أسس 
باالعتبار  وتأخذ  ومكوناتها  اإلعمار  إعادة  لعملية 
نوعية  حول  ومقترحاتهم  لدورهم  املغتربني  رؤية 

وشكل املساهمة.

5( سياسات تنمية الشباب: 

دوره  وتفعيل  السوري  الشباب  متكني  العام:  الهدف 
كرمية  حياة  وحتقيق  اختيار  وفي  تطلعاته  حتقيق  في 

واملساهمة في بناء عقد اجتماعي جديد.

أ- الشباب والعقد االجتماعي اجلديد

أن  جديد  اجتماعي  لعقد  تأسيس  بجهود  جدير 
تتصل اتصاال مباشرا بتنمية الشباب ودورهم في إعادة 
واملؤسسات  وتعديالتها  والقوانني  فالدستور  سوريا.  بناء 
بالشباب  املناط  الكبير  الدور  باحلسبان  ستأخذ  وعملها 
كفاءة  وأثبت  بيده  باملشاركة  حقه  أخذ  الذي  السوري 
وخارجها.  سوريا  داخل  النزاع  خالل  النظير  منقطعة 
أجل  من  وطنية  رؤية  يوفر  اجلديد  االجتماعي  فالعقد 
تستطيع  ال  فالدولة  متكاملة.  بأدوار  حقيقي  تغيير 
وحدها أن تتحمل عبء التنمية بالكامل، واجملتمع املدني 
بكل مؤسساته لن ميثل دولة داخل دولة، ولذا فإن التفاعل 
اخلاص،  والقطاع  السوري  واجملتمع  الدولة  بني  والتكامل 
دوره  ولكٍل  اجلديد.  االجتماعي  للعقد  األساس  حجر  هو 
فالعقد  السلطات.  فصل  مبدأ  إطار  ضمن  ومسؤوليته 

االجتماعي: 

يرتكز على مبدأ احلق والقانون والتنمية وينطلق من   –
اإلنسان:  حلقوق  الثالثة  لألجيال  األساسية  املبادئ 
ووثيقة   )1948( اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد 
ويجد  القانون،  أمام  اجلميع  فيتساوى   ،)1966(
الشباب السوري حقوقه وفرصه محفوظة باالنتماء 

ال بالوالء.

ويوفر العدالة االجتماعية بتأمني احلقوق االجتماعية   –
في  فرصاً  للشباب  ويوفر  والثقافية،  واالقتصادية 
واملعيشة  والعمل  واملساعدة  واحلماية  املشاركة 
والتوزيع  والثقافة  والتعليم  والصحة  الكرمية 
العادل للثروة ويربط النمو والتنمية باحلقوق وحتقيق 

املساواة واإلنصاف. 

ويعتمد احلوار والتوافق واملصاحلة كأساس للتماسك   –
ملكيته  في  الشباب  يشارك  حواراً  االجتماعي. 
ويعمل من أجل الشباب ضمن إطار القيم اجلامعة 

للمجتمع السوري.

ب- الشباب واجملتمع املدني:

لقد ساهمت فئة الشباب خالل سنوات النزاع بشكل 
كبير في تأسيس مبادرات مدنية ومنظمات مختلفة تبدأ 
العينية  املساعدات  وتقدمي  إغاثية  بأعمال  القيام  من 
للمتضررين مروراً بتقدمي خدمات تنموية متنوعة وخاصة 

إلى إطالق حمالت  وصوالً  والتعليم،  الصحة  في مجالي 
لقضايا مختلفة  تأييد  بحمالت كسب  والقيام  مناصرة 
السياسات  في  والتأثير  اإلنسان  حقوق  و  املرأة  تخص 
أن  البد  لذلك  محليا.  و  دولياً  السوري  بالنزاع  املتعلقة 
تلحظ السياسات املتعلقة باجملتمع املدني ما بعد النزاع 
دور ومكانة فئة الشباب في التأسيس جملتمع مدني سوري 
فاعل ومستقل، يعمل على تعزيز ركائز دولة املؤسسات 
والقانون ويساهم في بناء السالم ورأب الشرخ اجملتمعي 

في سوريا.

ومن هذه السياسات:

االرتكاز على املبادرات املوجودة على األرض اليوم من   –
أجل االستفادة منها في مرحلة إعادة البناء.

والتخفيف  املأسسة  بهدف  العمل  في  التخصص   –
من املنافسة وتعزيز التكامل بني املبادرات الشبابية 

املدنية.

احمللية  اجملتمعات  في  والشباب  العائالت  مساعدة   –
والتي فقدت املشاريع االنتاجية الصغيرة، من خالل 
تزويدهم املنح النقدية لشراء أصول إنتاجية جديدة 
اللحوم  على  للحفاظ  الباردة  التخزين  غرف  )مثل 
اآلبار  تأهيل  إعادة  الشباب  يقوم  أن  أو  واخلضار، 
لتحسني فرص احلصول على املياه الصاحلة للشرب. 
ومخلفات  الصلبة  النفايات  من  التخلص  ان  كما 
إذا  خاصة  توظيف،  فرص  أيضا  توفر  والدمار  احلرب 
األدوات واملعدات لتنفيذ هذا العمل محليا  مت شراء 

بشكل يساعد االقتصاد احمللي(. 

على  تبني  محلية  صغيرة  ورشات  انشاء  دعم   –
للشباب،  العمل  فرص  وتخلق  املوجودة  القدرات 
وتسهل احلصول على اآلالت واملعدات واملواد األولية، 
األمم  وهيئات  اقليمية  منظمات  مع  والشراكة 
الصغيرة  والقروض  املنح  بتوفير  اخملتصة  املتحدة 

واملشورة اإلدارية األخرى.

دعم املهن اليدوية التي تضررت من األحداث والترويج   –
لها بكونها صناعة ثقافية من خالل تعزيز مهارات 
وتأمني  اجلديد،  اجليل  من  وخاصة  احلرفيني  وكفاءات 

البنى التحتية الالزمة لعملهم.

األهلي  للمجتمع  كبيرة  تسهيالت  اعطاء   –
فئة  متكني  بهدف  التعليم  قطاع  في  للمساهمة 
تعليمية  مؤسسات  انشاء  عبر  واليافعني  الشباب 
التقليدية  التعليمية  املؤسسات  دور  تكمل  اهلية 

خاصة في األماكن املتضررة.

املنهجية  األنشطة  في  التطوعية  األعمال  دمج   –
وإضافة  التعليمية،  للمؤسسات  والالمنهجية 
عالمات دراسية عالية ألنشطة الطالب التطوعية 
اجلامعي،  أو  املدرسي  التعليم  في  سواء  كحافز 
بهدف نشر ثقافة العمل الطوعي واملدني واالهتمام 

بالشأن العام.
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موضع  اجلديد  االجتماعي  العقد  لوضع  التأسيس   –
التطبيق، وذلك عبر مشاركة الشباب في منظمات 
كافة  في  احمللية  اجملالس  في  احمللية  املدني  اجملتمع 

املناطق.

على املستوى التنظيمي واالجتماعي:

انشاء ”هيئة لرعاية السوريني املغتربني” في كل بلد   –
من بالد املهجر حيث تتركز الفئات الشابة السورية 
املهاجرة، بالتنسيق مع اجلهة الوطنية املسؤولة عن 
أوجه  توفر  شاملة  منظومة  وضع  بهدف  املغتربني 

االتصال والرعاية اخملتلفة. 

بني  العالقة  إلصالح  الثقة  استعادة  على  العمل   –
أن  وينبغي  بنائها.  وإعادة  واملؤسسات  املغتربني 
تقوم عملية إعادة تشكيل هذه العالقة ضمن إطار 
احلقوق األساسية لتشمل كل املغتربني، مبا في ذلك 
وجعل  الدولة،  مؤسسات  في  مُيثلوا  أن  في  حقهم 
تلك املؤسسات عرضة للمساءلة أمام املواطنني في 

الداخل واخلارج. 

وجمعيات  منظمات  إنشاء  على  التشجيع   –
حلماية حقوق املغتربني  للمغتربني، وأن تبذل جهوداً 
في دول املهجر بالتنسيق مع ”هيئات رعاية السوريني 
املغتربني” وتقدمي املساعدة للفئات الشابة املهاجرة 

األكثر ضعفاً.

إشراك ”هيئات رعاية السوريني املغتربني” و”جمعيات   –
دمج  في  السورية”  اجلاليات  و”مجالس  املغتربني” 
ذات  ووضع اخلطط  الشباب  واغتراب  موضوع هجرة 

الصلة مع الهيئات واجلمعيات في سوريا.

على املستوى االقتصادي:

خلق بيئة وطنية متكينية لتسهيل جهود الشباب   –
التنمية  في  لإلسهام  املستعدين  املغتربني 
النزاع،  بعد  سوريا  في  واالقتصادية  االجتماعية 
التحويالت  لتوجيه  اخلاصة  التدابير  تسهيل  عبر 

واالستثمار املباشر وتشجيعهما.

االستثمار  على  املغترب  السوري  الشباب  تشجيع   –
في بلده عبر عقد اتفاقيات بني سوريا ودول الهجرة 
حول خفض تكاليف التحويالت من خالل اإلعفاءات 
الضريبية وتشجيع املنافسة بني البنوك ومؤسسات 
التحويل.  قنوات  من  وغيرها  اخملتلفة  االستثمار 
ويعتمد املردود اإليجابي الستثمار التحويالت املالية 
االستثمارية  املشروعات  في  املغترب  الشباب  من 
املتاحة  القنوات  على  سوريا  في  اإلعمار  واعادة 
الستيعابها وفق مستوياتها وقدرة األجهزة اخملتصة 
التحويالت  هذه  توجيه  في  فاعل  بدور  القيام  على 
من  تقدمه  وما  اإلنتاجي  االستثمار  لقطاعات 

تسهيالت ودعم في هذا االجتاه.

العائدين  الشباب  املهاجرين  خبرة  من  االستفادة   –

لزيادة  معهم  املستمر  التواصل  عبر  وكفاءاتهم 
والتكنولوجيا  والعلم  املعرفة  نقل  في  إسهامهم 
املتطورة من اخلارج الى سوريا وحسب االختصاصات.

إدماج املغتربني الشباب كقطاع نوعي بني القطاعات   –
التي تتألف منها اخلطط الوطنية التنموية.

في  العمل  على  املغترب  السوري  الشباب  حتفيز   –
املشروعات في سوريا كشكل من أشكال ”الهجرة 
بعدة  القيام  للمهاجرين فرص  تتيح  التي   « الدوارة 
اجلهود  تدعم  بحيث  األم،  الوطن  في  أنشطة 
الوطنية من ناحية مع االحتفاظ مبقر إقامتهم في 
دول املهجر وإمكانية العودة إليها من ناحية أخرى، 
الشباب املهاجرين على استكشاف  وتساعد هؤالء 

فرص العودة إلى سوريا مستقبالً.

على املستوى العلمي والفكري:

على  املهجر  دول  في  السوري  الشباب  تشجيع   –
اكتساب اخلبرات لسد االحتياجات العمل في سوريا 
احليوية مثل  االجتماعية  القطاعات  تعزيز  أجل  من 

الصحة.

إن اكتساب املهارات بني فئات الشباب هو مكسب   –
الكبرى  األهمية  من  لذلك  الدولية،  للهجرة  كبير 
ودول  سوريا  بني  وتدريبية  علمية  اتفاقيات  إبرام 
املهجر، بحيث تقوم دول املهجر بتنظيم ودعم برامج 
العودة  في  الراغبني  السوريني  الشباب  للمهاجرين 
التوظيف  خدمات  على  التدريب  ومنها  سوريا،  إلى 
وإدارتها  تصميم  على  والتدريب  طلباً  األكثر  واملهن 
ومتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إنشاء  ودعم 

احلجم.

واالجتماعية  والعملية  االقتصادية  اخلبرات  تعد   –
السوريني  الشباب  املغتربني  لدى  املتراكمة  واملالية 
يجب  لذلك  التنمية.  في  الرئيسية  األصول  إحدى 
احلوافز  تقدمي  عبر  منها  االستفادة  أقصى  حتقيق 
للشباب  واإلداري  التكنولوجي  والدعم  الضريبية 
مبا  اخلبرات  تبادل  لتسهيل  املهجر  دول  في  السوري 

يخدم عملية إعادة البناء.

واجلامعات  البحثية  املؤسسات  االتفاقيات مع  إبرام   –
السوريني  اخلريجني  الشباب  لدعم  املهجر  دول  في 
واالختصاصيني  الكفاءات  على  الطلب  لتلبية 

والفنيني في سوريا في املرحلة القادمة.

ج- الشباب والعمل

للشباب  العمل  قطاع  تأهيل  استراتيجية  تعتمد 
على ثالثة مسارات متقاطعة:

الطارئة  العمل  فرص  لتوفير  يهدف  األول:  املسار   .1
واالستقرار  األمن  لتعزيز  الدخل  توليد  واستقرار 
واستهداف الشباب الذين انخرطوا في النزاع وكذلك 

بالدرجة األولى، وتعد مشاريع خلق  الفئات الهشة 
فرص العمل الطارئة للشباب من بني أكثر الوسائل 
فعالية لتحقيق االستقرار في اجملتمعات التي عانت 
اجملتمعات  عودة  تسهيل  تتوخى  وهي  احلرب،  ويالت 
الى احلياة الطبيعية وتعزيز السالم واألهم من ذلك 
العودة  فرص  تقدم  فهي  النزاع.  بعد  عليه  احلفاظ 
والتماسك  املصاحلة  وأساس  الطبيعية  احلياة  الى 
املوارد وتولد  الناس إلى  اجملتمعي وتوفر فرص وصول 
الطارئة  العمل  فرص  أن  كما  املستقبل.  في  الثقة 
مبا  ينمو  حتى  اخلاص  للقطاع  الوقت  توفر  سوف 
يكفي الستيعاب اليد العاملة بأجور ثابتة، وكذلك 

إعادة إحياء القطاع العام.

العيش في كل منطقة  تقييم سريع لسبل  إجراء   –
منظمات  وخاصة  األطراف  جميع  بني  بالتنسيق 
مع  بالشراكة  األرض  على  العاملة  املدني  اجملتمع 

القطاعني العام واخلاص واجلهات املانحة. 

دعم كافة أشكال برامج املال مقابل العمل.   –

فقدوا  الذين  لألشخاص  الطارئ  الدخل  توفير   –
الفئات  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  وظائفهم 

الهشة. 

تسهيل دورات قصيرة املدى لتدريب الفئات الهشة   –
العمل  فرص  من  لالستفادة  الكافية  املهارات  وذوي 

الناشئة خالل فترة ما بعد النزاع. 

التي فقدت  مساعدة الشباب في اجملتمعات احمللية   –
تزويدهم  خالل  من  الصغيرة  اإلنتاجية  املشاريع 

باملنح النقدية لشراء أصول إنتاجية جديدة.

الصحة  األهلية في مجال  للجمعيات  الدعم  زيادة   –
املهني  التأهيل  فرص  لزيادة  النفسية  والصحة 

للشباب في هذا اجملال.

على  العمالة  تعزيز  على  يعتمد  الثاني:  املسار   .2
احمللي  االقتصادي  االنتعاش  وتعزيز  احمللي  املستوى 

وإعادة اإلدماج.

واألولويات  االحتياجات  تقييم  في  الشباب  إشراك   –
احمللية. 

االجتماعي  احلوار  طريق  عن  املشاريع  تخطيط    –
والشراكة خاصة بني مختلف فئات الشباب بشكل 

يبني الثقة والتوافق بني السكان.

 – 
تصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الشابة احمللية 
بهدف حتقيق املصاحلة والتماسك االجتماعي وإعادة 

اإلدماج. 

احمللية  املدنية  اجملتمعات  في  الشباب  مع  الشراكة   –
االجتماعية  االقتصادية  املشاركة  استثمارات  خللق 
البنية  بناء  اعادة  برامج  على  التركيز  مع  احمللية 

التحتية واالجتماعية واإلنتاجية.
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العمل على 

ا�ستعادة الثقة 

الإ�سالح العالقة 

بني املغرتبني 

واملوؤ�س�سات 

واإعادة بنائها. 

وينبغي اأن 

تقوم عملية 

اإعادة ت�سكيل 

هذه العالقة 

�سمن اإطار 

احلقوق 

االأ�سا�سية لت�سمل 

كل املغرتبني، 

مبا يف ذلك 

حقهم يف 

اأن مُيثلوا يف 

موؤ�س�سات 

الدولة، وجعل 

تلك املوؤ�س�سات 

عر�سة للم�ساءلة 

اأمام املواطنني 

يف الداخل 

واخلارج. 

اإن اكت�ساب املهارات بني 

فئات ال�سباب هو مك�سب 

كبري للهجرة الدولية، لذلك 

من االأهمية الكربى اإبرام 

اتفاقيات علمية وتدريبية 

بني �سوريا ودول املهجر، 

بحيث تقوم دول املهجر 

بتنظيم ودعم برامج 

للمهاجرين ال�سباب ال�سوريني 

الراغبني يف العودة اإىل 

�سوريا، ومنها التدريب على 

خدمات التوظيف واملهن 

االأكرث طلبًا والتدريب على 

ت�سميم واإدارتها ودعم 

اإن�ساء املوؤ�س�سات ال�سغرية 

ومتو�سطة احلجم.

م�ساعدة ال�سباب يف 

املجتمعات املحلية التي 

فقدت امل�ساريع االإنتاجية 

ال�سغرية من خالل تزويدهم 

باملنح النقدية ل�رساء اأ�سول 

اإنتاجية جديدة.
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تشجيع وتدريب الشباب العاطلني عن العمل لبدء   –
املهني  التدريب  توفير  عبر  اخلاصة  مشاريعهم 
املناسب واملنح والقروض الصغيرة خدمات االئتمان 

واملشورة اإلدارية احمللية. 

التكنولوجيا  في مجال  املهارات  لدعم  برامج  وضع   –
وظائف  على  احلصول  في  الشباب  يساعد  الذي 

مبداخيل أفضل.

واألهلي  املدني  للقطاع  والدعم  الفرصة  إعطاء   –
األعمال  وريادة  املهني  والتعليم  التدريب  لتوفير 
خسروا  الذين  خاصة  للشباب  الصناعية  والتلمذة 

سنوات من التعليم والتدريب

خلق فرص عمل مستدامة ورسم  الثالث:  املسار   .3
هيكلية جديدة لقطاع العمل عبر دعم السياسات 
القدرات  وبناء  الفرص  في  املساواة  على  القائمة 
مدنية  )عامة،  الوطني  املستوى  على  املؤسسية 

وخاصة( ضمن إطار احلوار والتماسك االجتماعي.

الالئق  والعمل  للعمالة  وطنية  مواتية  بيئة  خلق   –
هو حجر األساس للحفاظ على فرص العمل وإعادة 
املسارات  أحرزته  الذي  التقدم  على  بناء  اإلدماج 

السابقة. 

وصناع  األساسيني  الالعبني  بني  االجتماعي  احلوار   –
القرار لالتفاق على السياسات واإلصالحات القانونية 
القوانني  حسب  العمل  بسوق  اخلاصة  واملؤسسية 

الوضعية السورية. 

مع  جنب  إلى  جنبا  الدولية  العمل  معايير  اعتماد   –
على  بناء  الصلة،  ذات  األخرى  الدولية  املعاهدات 

اإلصالحات واملشاورات الوطنية واحمللية.

الالئق على  العمل  فرص  بيئة متكينية خللق  تهيئة   –
املدى الطويل، عبر الشراكة مع الفئات املستهدفة 
)وخاصة الشباب( وأرباب العمل في القطاع اخلاص، 
ومجموعة  املدنية،  والهيئات  األهلية  واجلمعيات 
احلوار  في  املشاركني  املصلحة  أصحاب  من  واسعة 
االجتماعي، مبا في ذلك ممثلني عن الفئات املهمشة 

والضعيفة، والعاطلني عن العمل.

اخلاصة  مشاريعهم  انشاء  على  الشباب  تشجيع   –
التي توفر فرص العمل بناء على مبدأ التنمية احمللية 

والتماسك االجتماعي

وضع استراتيجية لتشغيل للشباب في كل قطاع   –
من القطاعات حسب الرؤية املستقبلية لكل قطاع

والسلطة  التنفيذية  السلطة  بني  الكامل  الربط   –
لسوق  ملزمة  حديثة  قوانني  لوضع  التشريعية 
العمل متناسبة مع استراتيجيات تشغيل الشباب 
بحيث تضمن احلقوق والواجبات سواء في الوظائف 

احلكومية أو في القطاع اخلاص أو األهلي

الكاملة  الشراكة  على  مبنية  استراتيجية  وضع   –

بني قطاعي التعليم والعمل )االنتقال من املدرسة 
للعمل( تكون ملزمة وتتضمن خطة عمل تفصيلية 

مع مؤشرات القياس.

العاملة  القوى  لصالح  اجلوانب  متعدد  نهج  اتباع   –
تفعيل  الالئق من خالل  العمل  وخلق فرص  الشابة 
والطلب  العرض  بني  والربط  التشغيل،  مكاتب 
وتنظيم  كذلك،  واحمللي  الوطني  العمل  سوق  في 
مع  االجتماعية  احلماية  تتضمن  الشباب  املشاريع 
مع  وربطها  مصرفية  وتسهيالت  املالي  الضمان 

تأهيل مهني مناسب.

جهود  العتماد  والفني  املهني  التعليم  مأسسة   –
االختصاصات  كافة  من  الفنيني  على  البناء  إعادة 
ومليزاته  له  والترويج  له  املالية  املوارد  وتخصيص 
بني  إيجابي  بشكل  االجتماعي(  والضمان  )األجور 

الشباب وبني أسرهم. 

اجلميع  متناول  وفي  شامل  معلومات  بنك  خلق   –
املتوفرة  التدريب  وفرص  والفرص  العمل  سوق  حول 

واملهارات املطلوبة.

د- الشباب وريادة األعمال اجملتمعية

املرتبطة  وخاصة  االجتماعية  املشاريع  جتارب  أثبتت 
الذي  الكبير  التأثير  للشركات  االجتماعية  باملسؤولية 
الرعاية  تقدمي  حتسني  من  اجملاالت  مختلف  في  خلقته 
مناطق  في  السالم  وتعزيز  الريف،  في  للفقراء  الصحية 
النزاع الذي طال أمده، ومساعدة مئات اآلالف من املزارعني 
في املناطق الريفية من براثن الفقر. فهم يقودون اجلهود 
االجتماعي  التغيير  بهدف  املبتكرة  بأفكارهم  الشعبية 
وهذا ميثل نقيض النموذج التقليدي للتنمية والسياسات 
والبرامج االجتماعية الذي يتبنى اجتاه التنمية من األعلى 
له  توفرت  لو  السوري،  الشباب  ويستطيع  األسفل،  إلى 
الفرصة واملؤسسات الالزمة والتمويل أن يكون فاعالً في 

مجال ريادة األعمال عن طريق:

طرح احللول ألكثر التحديات إحلاحا في كل محافظة   –
من احملافظات السورية في كافة مجاالت التنمية.

تقدمي  في  املساهمة  عبر  االجتماعي  األثر  حتقيق   –
جديدة  عمل  فرص  خلق  وبذلك  بأنواعها  اخلدمات 

واملساهمة في إعادة البناء. 

والشباب بحاجة إلى العمل على تطوير ريادة األعمال 
بطريقة ممنهجة عبر:

خلق بيئة مواتية لنظام االقراض )سياسة احلكومة،   –
إعطاء تسهيالت للقطاع اخلاص واملنظمات الدولية(

انشاء وتأسيس حاضنات األعمال للشباب.  –

دورات  وتوفير  والتوجيه  للتدريب  مؤاتيه  بيئة  خلق   –
الدراسية(  العطل  )أثناء  للطالب  مجانية  تدريبية 
وللشباب بشكل عام حول كيفية تأسيس املشاريع 

احمللية  مجتمعاتهم  احتياجات  تخدم  التي  احلرة 
األفكار  وحتويل  حلها  في  املشروع  يساعد  وكيف 
االبتكارية إلى مشاريع ناشئة مرتبطة مببادئ دراسة 

السوق ودراسات اجلدوى

وخاصة  الفائدة،  منخفض  اإلقراض  تشجيع   –
للمشاريع األكثر إحلاحا.

توفير فرص عمل مؤقتة للمتضررين الشباب إلزالة   –
 )cash for work العمل  مقابل  )النقد  األنقاض 
خزانات  على  من  مثال  اخمللفات  إلزالة  وتشجيعهم 
املياه األرضية بحيث يحصلون على دخل وفي نفس 
الوقت يؤمنون وصول مياه نظيفة جملتمعهم احمللي، 
ويضمن  عائالتهم  إيجابي على  ينعكس بشكل  مبا 

لهم دخل مالي مناسب من هذا العمل. 

تشجيع مشاريع الشباب )شبه املهرة وذوي املهارات   –
املدور،  االقتصاد  مبدأ  على  تعمل  التي  العالية( 
إعادة  عبر  نفسه،  جتديد  على  القادر  االقتصاد  أي 

االستخدام وإعادة التصنيع.

تشجيع الشباب على التركيز على املشاريع الزراعية   –
املنتجات،  وبيع  الصغيرة  البالستيكية  )البيوت 
الصناعات  إحياء  وحفظها،  األغذية  جتهيز  مشروع 
املنزلية الغذائية وطرحها في األسواق احمللية، ...الخ(.

)تشجيع  التحتية  والبنى  البناء  اعادة  مشاريع   –
والورشات  الصيانة  العمل في أعمال  الشباب على 

والدهان مثالً(. 

مختلفة  طريقة  هي  امليزانية  إعداد  في  املشاركة   –
إلدارة املال العام، وإشراك الناس في عملية احلوكمة. 
وهي عملية دميقراطية يشارك فيها أفراد اجملتمع بأن 
يقرر مباشرة كيفية إنفاق جزء من امليزانية العامة، 
اجملتمعية  الشراكة  مفاهيم  ترسيخ  في  وتساهم 
طريقها  وعن  البناء،  واعادة  اجملتمعي  والتماسك 
القرارات  التخاذ  احلكومة  مع  املواطنون  يعمل 
تؤثر على حياتهم بشكل  والتي  بامليزانية  املتعلقة 

مباشر. 

األعمال  ريادة  مؤسسات  مع  الشراكة  تعزيز   –
االجتماعية وحاضنات األعمال في املنطقة العربية 
مجال  في  كبيرا  تطورا  دولها  بعض  شهدت  التي 
تشجيع ريادة األعمال اجملتمعية للشباب بهدف حل 
مشكلة بطالة الشباب وتشجيعهم على لعب دور 

رئيسي في ايجاد حلول ملشاكل مجتمعهم.

إدخال تغييرات جذرية على النظام التعليمي، بحيث   –
لم  إن  القدر،  بنفس  احلياة  مهارات  اكتساب  يكون 
يكن أكثر، من املهارات الفنية أو املهنية مما يسهم 
مهارات  على  التركيز  عبر  اخلاصة  املشاريع  بإطالق 
واخملاطرة،  املشكالت،  وحل  اجلماعي،  العمل  مثل 
واالتصاالت، وإدارة املشاريع. وبالتالي اعطاء املزيد من 
يكافحون  الذين  اجلامعات  خريجي  –حتى  الشباب 

النجاح  فرص  من  املزيد   - عمل  على  للحصول 
واملساهمة في إعادة بناء مجتمعاتهم ومتاسكها.

6( سياسات تنمية الطفولة املبكرة:

لألطفال  وآمنة  حاضنة  بيئة  تأمني  العام:  الهدف   
وتربيتهم  املبكرة  الطفولة  مبراحل  بدءاً  وتنميتهم 

وتأهيلهم جسدياً ونفسياً وعقلياً ومجتمعياً وقيمياً.

احلد من تدهور الصحة الغذائية لألطفال.   –

ملراقبة  املطلوبة  باملعدات  اخملتصة  اجلهات  تزويد   –
الصحة الغذائية لألطفال. 

باحلماية  والنازحني  واملشردين  األيتام  األطفال  تزويد   –
والوصول إلى اخلدمات األساسية. 

تدريب اجلهات اخملتصة على أنظمة مراقبة الصحة   –
الغذائية لألطفال وخاصة في حاالت الطوارئ. 

تغطية  تستهدف  واسعة  تلقيح  بحمالت  القيام   –
كاملة جلميع األطفال. 

دعم النشاطات املتعلقة بالتربية الصحية والتوعية   –
وخاصة مبا يخص حمالت التلقيح. 

التركيز على تعليم الفتيات وخاصة املتضررات من   –
آثار النزاع وإمداد أسرهم بالدعم الالزم حلمايتهم. 

وأنظمة  آمنة  شرب  مياه  إلى  األطفال  وصول  دعم   –
صرف صحي وخاصة في املدارس. 

التغذية  نقص  حاالت  إدارة  على  اخملتصني  تدريب   –
الشديدة وفقاً للمعايير العاملية. 

دعم عالج حاالت الصدمة واحلاالت األكثر تأثراً بالنزاع   –
وتقدمي املشورة النفسية االجتماعية لألطفال الذين 

يحتاجونها. 

االحتياجات  ذوي  األطفال  على  والتركيز  االهتمام   –
احلرب وتزويدهم  أثناء  الذين أصيبوا  اخلاصة وخاصة 

مبا يلزم إلعادة إدماجهم في اجملتمع. 

فيها  مبا  األطفال  لتنمية  شاملة  خطة  تطوير   –
وااللتزام  واملعرفية  والنفسية  اجلسدية  التربية 
لدخول  وتهيئتهم  األطفال  حماية  مبعايير  الكامل 

النظام التعليمي في املرحلة االبتدائية. 

التأكد من إعادة كافة األطفال إلى النظام التعليمي   –
وتعويضهم عن سنني التعليم التي فاتتهم وتزويد 
أسرهم ومعيليهم بالدعم اللوجستي واملادي الالزم 
إلى  أطفالهم  بإرسال  االلتزام  على  قدرتهم  لرفع 

املدرسة. 

لتشكيل  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  العمل   –
السلوك والذكاء والشخصية مبا يتالءم مع تطلعات 
ثقافة  لنشر  يؤسس  ومبا  األمد  الطويلة  التنمية 
من املراحل الطفولة األولى  السالم والتسامح بدءاً 
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خلق فر�س 

عمل م�ستدامة 

ور�سم هيكلية 

جديدة لقطاع 

العمل عرب دعم 

ال�سيا�سات القائمة 

على امل�ساواة 

يف الفر�س 

وبناء القدرات 

املوؤ�س�سية 

على امل�ستوى 

الوطني 

)عامة، مدنية 

وخا�سة( 

�سمن اإطار 

احلوار والتما�سك 

االجتماعي.

تاأمني بيئة 

حا�سنة واآمنة 

لالأطفال 

وتنميتهم بدءًا 

مبراحل الطفولة 

املبكرة 

وتربيتهم 

وتاأهيلهم 

ج�سديًا ونف�سيًا 

وعقليًا 

وجمتمعيًا 

وقيميًا.



177 176

إلعادة  بالنزاع  تأثراً  األكثر  األطفال  مع  والعمل 
عن  أذهانهم  في  واألمن  السالم  مفاهيم  تشكيل 

طريق اللعب والعمل اجلماعي والتعلم واملشاركة.

تغطية األهل واألمهات على وجه اخلصوص باحلماية   –
االجتماعية الالزمة والتي متكنهم من التركيز على 
تربية أطفالهم في املراحل املبكرة من مثل إجازات 
الصديقة  األطفال  وحضانات  واملادي  والدعم  األهل 
وبأسعار  ونوعاً  كماً  واملتوفرة  واآلمنة  لألطفال 

السياسات 
القطاعية 

املطلوبة
النتائج املتوقعةملخص عام السياسات الفرعية

اإلطار الزمني فور وقف 
النزاع 

الصحة 

تأمني الوصول خلدمات صحية اخلدمة الصحية
نوعية للجميع 

وصولهم  تأمني  طريق  عن  السوريني  حياة  حتسني 
خلدمات صحية جسدية ونفسية نوعية ومن ثم رفع 

املؤشرات الصحية في سورية

مباشرة وحتى انتهاء 
مرحلة بناء السالم

األوبئة واالحتياجات 
اخلاصة وسوء 

التغذية

القضاء على األوبئة التي نتجت 
إثر النزاع وتأمني احلماية والبيئة 

الصحية الالزمة 

احلماية  طريق  عن  والوفيات  املراضة  معدالت  خفق 
من األمراض واألوبئة وتأمني الدواء والغذاء الالزم حلياة 

صحية سليمة 

مباشرة وعلى نحو 
مستمر

3-0

دعم إنتاج الدواء وتزويده األدوية 
للمواطنني وخاصة األكثر حاجة

حتسني صحة املواطنني عن طريق وصولهم إلى دواء 
املعيشة  ومستوى  تتناسب  معقولة  بأسعار  فعال 

في سورية 

على نحو مستمر مباشرة 
بعد انتهاء النزاع 

0-3 سنوات 

نظام معلومات 
الصحة

رصد احلاالت الصحية عن طريق 
نظام معلومات صحي وطني 

ومتابعة  الشاملة  الصحية  التغطية  من  التأكد 
بنظام  املواطنني  ربط  طريق  عن  املرضية  احلاالت 

معلومات صحية شامل 
3-0

حماية النساء واألمهات الصحة اإلجنابية
واحلوامل 

وحتسني  واألطفال  األمهات  وفيات  معدالت  خفض 
نوعية حياتهم وخفض معدل النمو السكاني 

مباشرة وحتى انتهاء 
مرحلة بناء السالم

الصحة النفسية
معاجلة حاالت اإلصابات 

النفسية عن طريق االستشارة 
وتأمني العالج والدواء الالزم 

تأمني إعادة االندماج في اجملتمع وزيادة الفاعلية لدى 
من  شفائهم  في  املساهمة  طريق  عن  السوريني 

صدمة احلرب 

مباشرة بشكل مكثف 
وحتى انتهاء مرحلة بناء 

السالم

القوى العاملة 
الصحية

تأمني وحماية وتدريب القوى 
العاملة الصحية الالزمة 

لتغطية اخلدمات الصحية

السوريون قادرون على احلصول على خدمة صحية عن 
0-3طريق كادر طبي مدرب ومؤهل

نشر ثقافة صحية مناسبة التربية الصحية 
تساهم في خلق سلوك صحي 

سليم 

الكبار  لدى  السيء  الصحي  السلوك  من  احلد 
0-3 واألطفال حلمايتهم من األمراض واألوبئة 

بنية وحوكمة 
النظام الصحي

تطوير اإلطار املؤسساتي واملالي 
والفيزيائي الالزم لعمل النظام 

الصحي 

بطريقة  السوريني  إلى  الصحية  اخلدمات  وصول 
0-3متكافئة ونوعية 

التعليم

خلق التوافق حول مضمون التوافق
وهدف العملية التعليمية 

االجتماعي  التماسك  ودعم  املصاحلة  في  املساهمة 
االجتماعي  العقد  في  املواطنة  لثقافة  والتأسيس 

اجلديد 

مباشرة وحتى الدخول في 
مرحلة بناء الدولة 3-5

تغيير مكانة قطاع التعليم املكانة القطاعية 
ليصبح قطاعاً استراتيجياً

من  متكنه  التي  مكانته  التعليم  قطاع  إعطاء 
املساهمة في تأسيس ديناميكيات اندماج اجتماعية 

وطنية
10-0

املناهج
تطوير مناهج توافقية ومناسبة 

للعصر وحتمي الثقافة والتنوع 
االجتماعي في سورية 

وتأسيس  الطالب  متكني  هدف  املناهج  حتقيق 
التماسك  وحماية  فاعل  كمواطن  مشاركته 

االجتماعي املرجو 
3-0

اجلهاز التعليمي 
تأمني وحماية وتدريب اجلهاز 

التعليمي الالزم إليصال التعليم 
للجميع 

تعليم  إلى  الوصول  على  قادرون  سورية  في  الطالب 
0-3نوعي عن طريق كادر مؤهل 

بنية وحوكمة 
املؤسسات 
التعليمية 

تطوير اإلطار املؤسساتي واملالي 
والفيزيائي الالزم لعمل العملية 

التعليمية 

بطريقة  السوريني  إلى  التعليمية  اخلدمة  وصول 
0-3متكافئة ونوعية

ربط التعليم العالي بالتعليم التعليم العالي 
األساسي وسوق العمل 

تعزيز دور التعليم العالي كأداة بناء لإلنسان السوري 
0-5وتنمية لسورية

تتناسب ومستويات املعيشة احمللية. 

ث- اإلطار الزمني

يتحدد اإلطار الزمني التفصيلي على مستوى اخلطط 
التطبيقية للسياسات العامة. ويشير اإلطار أدناه عموما 
إلى األولوية الزمنية الواجب أن تعطى لكل موضوع من 
على مستوى  مواضيع السياسات على أن تفصل الحقاً 

كل سياسة واخلطط والبرامج املرتبطة بها. 

السياسات 
القطاعية 

املطلوبة
النتائج املتوقعةملخص عام السياسات الفرعية

اإلطار الزمني فور وقف 
النزاع 

احلماية 
االجتماعية

املعونات االجتماعية 

إمداد الفئات األكثر هشاشة 
باملعونات االجتماعية الالزمة 
لتأمني االحتياجات املعيشية 

الدنيا 

مبعونات  مؤمنون  وفقراً  هشاشة  األكثر  السوريون 
أسرهم  وحماية  العمل  سوق  دخول  من  متكنهم 

وإعادة دمجهم في اجملتمع

بشكل مكثف خالل 
السنة األولى وحتى 5 

سنوات

التأمني االجتماعي 
تغطية السوريني كافة بنظام 

تأمني شامل يؤمن حياتهم 
اليوم ومستقبالً 

يساهم  مبا  للسوريني  واالستقرار  األمن  حتقيق 
بتحسني نوعية حياتهم وزيادة مشاركتهم الفاعلة 

ببناء سورية
5-3

تدخالت سوق العمل 
دعم وصول املواطنني إلى سوق 
العمل واالستمرار والنمو فيه 

لتحقيق حياة كرمية 

حتسني قدرة الفئات األكثر هشاشة على الدخول إلى 
لالستمرار  الالزمة  املهارات  وإكسابهم  العمل  سوق 

فيه
3-0

السكان 
والتنمية 

االجتماعية

معدل النمو 
السكاني 

إعادة النمو السكاني إلى 
معدالته الطبيعية مبا يتناسب 
واملوارد واالستفادة من النافذة 

اجلغرافية 

واألهداف  يتناسب  مبا  النمو  السيطرة على معدالت 
املوارد  استدامة  على  يحافظ  ومبا  لسورية  التنموية 

وعلى االستثمار األمثل فيها 
10-1

االختالل اجلغرافي - 
املكاني 

العمل على إعادة التوزع 
السكاني مبا يتناسب وجغرافيا 

املكان واملوارد 

املناطق  بني  التوازن  وإحالل  املتكافئة  التنمية  حتقيق 
في سورية 

10-1

اخلصائص النوعية 
للسكان 

حتسني نوعية حياة السكان في 
سورية 

رفع تطلعات السوريني من حتقيق احلد األدنى للمعيش 
إلى حتقيق معيشة نوعية تتناسب والعيش الكرمي 

3-0

عودة املهجرين
العمل على تشجيع عودة اجملرين 

كافة إلى سورية وإلى أماكن 
سكنهم 

عودة السكان املهجرين والنازحني إلى سورية وتأمني 
إعادة اندماجهم في مجتمعهم 

3-0

العمل مع املغتربني 
اإلفادة من القدرات الكامنة 
ضمن مجتمعات املغتربني 

السوريني 

تعزيز انتماء املغتربني إلى سورية وتأمني مساهمتهم 
في إعادة بنائها 

5-0

تنمية 
الشباب

الشباب والعقد 
االجتماعي اجلديد

مشاركة الشباب في رسم 
العقد االجتماعي اجلديد

األهلي  السلم  وتوطيد  والنزاع  اإلقصاء  آثار  تخطي 
واعادة إحياء قيم املشاركة االجتماعية 

10-0

الشباب واجملتمع 
املدني

تفعيل مشاركة الشباب عن 
طريق التأسيس جملتمع مدني 

فاعل 

للمواطنة  والتأسيس  الناشئ  املدني  اجملتمع  دعم 
الفاعلة ضمن فئات الشباب 

3-0

الشباب والهجرة 
واالغتراب

تشجيع عودة الشباب املغترب 
واملهاجر 

احلفاظ على الشباب السوري واحلد من هجرة العقول 
وجلب القدرات السورية لتعمل على إعادة البناء 

3-0

الشباب والعمل
إعطاء الفرصة للشباب لدخول 

سوق العمل واملساهمة في 
البناء 

الشباب  لدى  الفقر  مشكالت  حل  في  املساهمة 
السالح  حمل  عن  ابتعادهم  على  والتشجيع 
األهلي  السلم  يحفظ  ملستقبل  والتأسيس 

والتماسك االجتماعي 

3-0

الشباب وريادة 
األعمال اجملتمعية

تشجيع الشباب على ريادة 
األعمال لالستثمار في طاقاتهم 

للمشاركة  للشباب  الفرص  وزيادة  البطالة  من  احلد 
االقتصادية الفاعلة 

3-0

تنمية 
الطفولة 

املبكرة 

تنمية األطفال منذ سنوات 
حياتهم األولى ووضع األطر 
الالزمة لوضع هذه التنمية 

موضع التطبيق 

والفكري  اجلسدي  ومنوهم  األطفال  حماية  تأمني 
والنفسي السليم وتخليصهم من آثار النزاع فيهم 

وعلى أسرهم 
3-0
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ج- الفاعلون

احلماية  سياسات  في  الفاعلني  أدوار  حتديد  يعتمد 
االجتماعية والتنمية على الطريقة التي سينتهي إليها 
املستفادة  الدروس  أن  إال  املطاف.  نهاية  في  النزاع  حل 
أخرى  دول  التنموي في سوريا ومن جتارب  اإلرث  قراءة  من 
مركزية  حكومة  أن  يّتضح  النزاع  في  جتربتها  خاضت 
بصالحيات محلية عالية هي األنسب لوضع السياسات 
حجم  عن  النظر  وبغض  التطبيق.  محل  االجتماعية 
مركزية أو ال مركزية اإلدارة إال أن السياسات االجتماعية 
يجب أن تكون في مرحلة ما بعد النزاع مدعومة مركزياً 
بتمويل مباشر بغية توفير خدمات صحة وتعليم وحماية 
والسياسات  بالتساوي.  للجميع  ونوعية  متكافئة 
االجتماعي  العقد  إلى  املباشر  باستنادها  االجتماعية 
باجتاه  موحداً  القائم على احلقوق والواجبات تكون عامالً 

املصاحلة والسلم األهلي والتماسك االجتماعي. 

1( احلكومة املركزية: 

السياسات  بوضع  ستتكفل  املركزية  فاحلكومة 
لها سواء  املوارد  وتأمني  األولويات  على سلم  االجتماعية 
لتضمن وصول  اخلارجية  املنح  أو من  العامة  امليزانية  من 
بالتساوي.  السوريني  جميع  إلى  االجتماعية  اخلدمات 
القرارات  اتخاذ  من  احمللية  احلكومات  بتمكني  وستقوم 
احمللية وبناء آليات احلوكمة احمللية مبا يعزز الدميقراطية على 
املستوى احمللي ويفعل دور احملليات في إحالل سيادة القانون 
ويخفف من احتمال العودة إلى النزاع الذي تتصل جذوره 
بشكل مباشر مبسألة املشاركة احمللية في احلكم واإلدارة. 
تطبيق  يدير  ناظماً  دوراً  املركزية  احلكومة  ستلعب  كما 

السياسات االجتماعية لتصل إلى حتقيق أهدافها.

2( اإلدارة احمللية: 

وتكون احلكومات احمللية مسؤولة عن اتخاذ القرارات 
املتعلقة بكيفية إيصال هذه اخلدمات مبا يخدم املصلحة 
العامة وفقاً لالحتياجات واألولويات احملددة محلياً وتلعب 
في رفد السياسات الوطنية بهدف التوحيد  ايجابياً  دوراً 
ال التقسيم، وتعمل مع املركز ومع اجملتمع املدني والقطاع 
اخلاص على تنسيق اخلطط والبرامج احمللية بالكامل. كما 
على احلكومة املركزية للتأكد من سير  رقابياً  تلعب دوراً 

العملية التنموية على املسار الصحيح. 

3( اجملتمع املدني: 

في  والتشاركي  الفاعل  دوره  املدني  اجملتمع  يأخذ 
الرقابة الداخلية على احلكومات احمللية واملركز وفي إيصال 
اخلدمات والتمكني والتدريب والتأهيل والتحفيز لتحقيق 
القوانني  وحكم  يتناسب  مبا  املرجو  االجتماعي  التغيير 

الوضعية. 

4( القطاع اخلاص: 

املدني  اجملتمع  مع  بالتنسيق  اخلاص  القطاع  يقوم 

واحمللي برفد تطبيق السياسات االجتماعية واتخاذ مكانه 
كذراع لها، كما يخضع القطاع اخلاص للقوانني الناظمة 

املركزية منها واحمللية. 

5( دول اإلقليم: 

في  بالنزاع  تأثراً  أكثر  كانت  التي  اإلقليم  دول  تقوم 
الصحة  خدمات  مجال  في  اخلصوص  وجه  وعلى  سوريا 
بالتنسيق  املهجرين  واستيعاب  والسكن  والتعليم 
املركزية واحلكومات احمللية من أجل  املباشر مع احلكومة 
نقل شبكة اخلدمات والدعم واملعرفة واملهارات هذه إلى 
ومبا  الوطنية  السياسات  مع  تعارض  دون  سوريا  داخل 
إلى  للسوريني  والكرمية  واآلمنة  الطوعية  العودة  يخدم 
الدول  هذه  عن  األعباء  تخفيف  في  يساهم  ومبا  ديارهم 

التي احتضنت آثار النزاع على نحو مباشر. 

6( اجملتمع الدولي

يقوم اجملتمع الدولي سواء عن طريق التعاون الدولي 
عبر  املباشر  الدعم  طريق  عن  أو  املركزية  احلكومة  مع 
مع  املباشر  بالتنسيق  الدولية  احلكومية  غير  املنظمات 
أو  املركزية  احلكومة  في  سواء  السوريني  من  املعنيني 
والبرامج في  فيضع اخلطط  املدني،  اجملتمع  أو في  احمللية 
السوريون.  عليها  اتفق  التي  املدى  البعيدة  الرؤية  ضوء 
بالدعم  يتعلق  فيما  كبير  دور  الدولي  للمجتمع  ويكون 
املباشر للسياسات االجتماعية التي قد تأخذ مكاناً أقل 
اإلصالح  وسياسات  االقتصادية  السياسات  أمام  أولوية 
السياسي وخاصة في املرحلة األولى مباشرة بعد انتهاء 

النزاع. 

ح- آليات التمكني

بالفاعلني  املناطة  األدوار  توزيع  إلى  باالستناد 
األساسيني وفي توزين أهمية السياسات االجتماعية بعد 
إلدارة  تقترح  اقتصادية  أية سياسة  مع  وتكاملها  النزاع 
سوريا، وجب التنويه إلى أنه إلى ضرورة تأمني  إعادة بناء 
وتعليم  صحة  من  للمواطنني  األساسية  االحتياجات 
التحتية  وبناها  االجتماعية  اخلدمات  أن  ذلك  وحماية. 
حتليل  في  رأينا  كما  تضررا  القطاعات  أشد  من  كانت 
التركيز  أهمية  أن  إال  الوثيقة.  هذه  من  الراهن  الوضع 
على السياسات االجتماعية بعد النزاع ال تتأتى من تلبية 
احلاجات املباشرة فحسب بل من دور تلك السياسات في 
ثمة  ومن  الكرمية  احلياة  في  احلق  من  األدنى  احلد  حفظ 
التنموي  العمل  إلى  والعودة  السالح  املساهمة في رمي 
السوري  اإلنسان  صحة  صون  وفي  األهلي  السلم  وبناء 
اجلسدية والنفسية والعقلية وتنمية قدراته مبا يساهم 
التعافي  عملية  في  الفاعلة  املشاركة  من  متكينه  في 

االقتصادي وإعادة البناء املرجوة. 

لوضع  الالزمة  املوارد  تأمني  فإن  اإلطار  هذا  وفي 
التطبيق يقع كما ذكر أعاله  سياسات هذا احملور موضع 
على عاتق الدولة بشكل مباشر. فالدروس املستفادة من 

للسياسات  الدولة  حماية  أن  ترينا  أخرى  بلدان  صراعات 
فيها  املباشر  وتدخلها  التحديد  وجه  على  االجتماعية 
وتوحيد  التمويل  تأمني  جلهة  النتائج  أفضل  يعطي 
اخلدمات والتنسيق بني الالعبني مبا يساهم في إعادة بناء 
الوحدة الوطنية سواء عن طريق نظام تعليمي موحد أو 
منظومة صحية وطنية فاعلة أو من خالل وضع سياسات 
احلماية االجتماعية موضع التطبيق حلماية الفئات األكثر 
هشاشة وإعطائهم األولوية وخاصة في مرحلة ما بعد 

النزاع مباشرة. 

بدستور  املرتبطة  والتشريعات  القوانني  سن  ويكون 
األول  واملؤسساتي  القانوني  اإلطار  هو  املواطنة  قوامه 
فيكون  املمكن لتطبيق السياسات االجتماعية املرجوة. 
فصل السلطات ودولة املواطنة هما األساس في حتقيق 
املؤسسات  إصالح  يردفها  احلقوق،  إلى  مستندة  تنمية 
وزارات  من  االجتماعية  السياسات  حتقيق  على  القائمة 
الصحة  مجاالت  في  فاعل  خاص  وقطاع  محلية  وآليات 
لدعم  ويكون  وغيرها.  االجتماعية  واحلماية  والتعليم 
هذه املؤسسات باملهارات الالزمة وتدريبها ومتكينها الدور 

األكبر في وضع برامجها موضع التطبيق. 

أما في البنية التحتية االجتماعية الالزمة فقد أفرزت 
مسألة  في  للنظر  الرابع(  )احملور  كامالً  محوراً  الوثيقة 
البنية التحتية االجتماعية املمكنة لتحقيق السياسات 
من  مجموعة  على  التركيز  وجب  أنه  إال  االجتماعية. 

النقاط منها النقاط اآلتية:

النزاع  بعد  االجتماعية  السياسات  حتقيق  يكون  ال   
بالعودة حصراً إلى حجم البنية التحتية االجتماعية 
قد  مثالً  التعليمية  فالسياسة  للصراع.  السابق 
مدارس  إلى  بل  املدارس  من  كبير  عدد  إلى  حتتاج  ال 
فاعلة ومتالئمة مع البيئة احمللية ومع قدرة األطفال 
للوصول إليها. ففي حال املدارس مثال يكون للطريق 
املدرسة  إلى  للوصول  الطفل  سيسلكه  الذي 
الفيزيائي  املدرسة  بناء  يأخذها  التي  ذاتها  األهمية 
على سلم األولويات. وعليه يجب التنسيق ما  مثالً 

واحلكومات  املركزية  واحلكومة  املعنية  اجلهات  بني 
احمللية لتحديد االحتياجات واألولويات احمللية حتديدا 
ميكن  ال  أبنية  على  املوارد  إهدار  جتنب  بغية  دقيقا 
أو  اجتماعية  ألسباب  الطالب  تستوعب  أن  لها 
بحد  التعليمية  بالعملية  متعلقة  غير  لوجستية 
التحتية  البنية  على  يطبق  نفسه  واملنهج  ذاتها. 

الصحية وغيرها. 

على  يجب  محدودة  املوارد  فيه  ستكون  وقت  وفي   
عدم  االجتماعية  التحتية  البنية  ببناء  املعنيني 
إهمال املعايير األساسية في البنية التحتية اآلمنة. 
أن  يجب  املوجودة  الطبية  واملراكز  املدارس  فترميم 
األبنية  فيه  تبدو  قد  وقت  في  أنه  باحلسبان  يأخذ 
سطحي  بشكل  ترميمها  أن  إال  كلياً  مهدمة  غير 
الدقيق  فالتوازن  الحقاً.  انهيارها  خطر  يحمل  قد 
معايير  أدنى  وبني  املوارد  توفر  بني  املرحلة  هذه  في 

السالمة يجب عدم املساومة عليه. 

 يجب النظر بشمولية إلى مسألة إعادة بناء البنية 
التحتية االجتماعية، فالتداخل كبير بني بناء املدارس 
الترفيه  ومراكز  العامة  واحلدائق  الصحية  واملراكز 
ومتديد  الطرقات  شبكة  بناء  وبني  وغيرها من جهة 
والكهرباء  الصحي  الصرف  وشبكة  اآلمنة  املياه 
التداخل قد  هذا  الهاتف من جهة أخرى.  وشبكات 
ينتج عنه هدر كبير في املوارد ما لم يجر التنسيق 
اجلهات  كافة  بني  اإلعمار  إلعادة  األولى  األيام  منذ 

املعنية. 

سيكون من الصعوبة مبكان تعويض املدارس واملراكز   
منذ  كلها  هدمت  التي  العامة  واملرافق  الصحية 
للحكومات  الكبير  الدور  هنا  ويأتي  األولى،  السنة 
اجملتمع  ومع  املركزية  احلكومة  بالتنسيق مع  احمللية 
مبا  املؤقتة  البدائل  إليجاد  اخلاص  والقطاع  املدني 
قدر  بأكبر  اخلدمات  تقدمي  في  االستمرارية  يضمن 
ممكن من التغطية ضمن خطة شاملة لالنتقال إلى 

احللول الدائمة على املدى الطويل. 

خ- التحديات
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حجم الدمار واخلسارة 
والفرصة الضائعة 

الوصول إلى حل سياسي سلمي بأسرع ما ميكن واملبادرة بورشة إعادة البناء مباشرةكبيركبير

غياب اإلطار التشريعي 
والقانوني الناظم 

كبير متوسط
القائم  املنهج  واعتماد  واالجتماعية  واالقتصادية  احلوكمية  الثالثة  احملاور  بالتوازي على  العمل 

على مصفوفات التشابك بني القطاعات لتوفير اإلطار التشريعي الالزم 

نقص القدرة 
املؤسساتية واإلدارية 

متوسط متوسط 
احلكومية  املؤسسات  ورفد  النزاع  وقف  فور  احلوكمي  اإلصالح  في  املؤسسات  بناء  تضمني 

بشراكات مع اجملتمعات احمللية واجملتمع املدني 

نقص املوارد املالية 
والتمويل 

كبير كبير 

هي  القطاعات  هذه  تكون  أال  على  املوارد  إنتاج  في  تساهم  التي  للقطاعات  األولوية  إعطاء 
االقتصادية فحسب بل كل القطاعات التي تسهم بشكل مباشر بتحسني دورة االقتصاد من 
أطر تشريعية وقانونية الزمة وحماية اجتماعية ضرورية لدعم السوريني ليساهموا في إعادة 

البناء 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

يعتمد حتديد 

اأدوار الفاعلني 

يف �سيا�سات 

احلماية 

االجتماعية 

والتنمية على 

الطريقة التي 

�سينتهي اإليها 

حل النزاع يف 

نهاية املطاف. 

يقوم املجتمع 

الدويل �سواء 

عن طريق 

التعاون 

الدويل مع 

احلكومة 

املركزية اأو 

عن طريق 

الدعم املبا�رس 

عرب املنظمات 

غري احلكومية 

الدولية بالتن�سيق 

املبا�رس مع 

املعنيني من 

ال�سوريني �سواء 

يف احلكومة 

املركزية اأو 

املحلية اأو 

يف املجتمع 

املدين، 
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نقص تنسيق اخلطط 
واملساعدات

كبير كبير 
إدراك أهمية التشبيك لتفادي الهدر والتكرار في اخلطط ووضع آليات التنسيق بني كافة الالعبني 

وخاصة اجملتمع الدولي منذ املراحل األولى إلعادة البناء العمل ضمن رؤية موحدة لسورية 

سوء إدارة حتديد 
األولويات واالحتياجات

كبير كبير 
العمل مع اجملتمع احمللي لتحديد االحتياجات واألولويات احمللية ضمن رؤية وطنية شاملة على أن 

يتم متكني اجملتمع احمللي من تنفيذ هذه األولويات ووضعها موضع التطبيق 

متوسط متوسط نقص الكوادر املؤهلة
على الرغم من التهجير والنزوح إال أن القدرات السورية ال زالت متوفرة لتساهم في إعادة البناء. 
يجب السعي لفتح قنوات التدريب والتأهيل للسوريني داخل سورية وخارجها وبالتنسيق مع 

املغتربني والدول املضيفة 

عودة النازحني 
واملهجرين 

متوسط كبير 

يجب األخذ باحلسبان والتحضير لعودة أعداد كبيرة من النازحني واملهجرين عقب وضع أي حل 
سياسي موضع التطبيق. ومع كون العودة أمر إيجابي في الصميم إال أن سوء إدارة ملف العودة 
األثر  تفادي  ويكون  واملصاحلة.  األهلي  السلم  وإحالل  البناء  إعادة  آثار سلبية على  له  قد يكون 
ووضع  وآثارها  احتماالتها  ودراسة  العودة  وقبل  اآلن  منذ  املهجرين  مع  بالعمل  بالبدء  السلبي 

األطر القانونية الالزمة الستيعاب العائدين والتنسيق مع دول اللجوء بهذا اخلصوص 

غياب الثقة بني الدولة 
واملواطن وبني املواطن 

واملواطن 
كبير كبير 

إعادة بناء الثقة على كافة املستويات عن طريق تصميم عملية إعادة بناء شفافة وتشاركية 
احملاسبة  إلى  تنفيذه  إلى  القرار  اتخاذ  واألهلي من  واملدني  احمللي  اجملتمع  دور  تفعيل  وعن طريق 

على نتائجه.

الشرخ االجتماعي 
واإلنهاك العام 

كبير كبير 

ردم الشرخ االجتماعي عن طريق كافة السياسات املطروحة خصوصا احلل السياسي الشامل 
وإعطاء  والتشاركية  الشفافة  اإلعمار  إعادة  وعملية  القانون  دولة  أمام  والتساوي  والعادل 
الفرصة أمام اجملتمع ليعيد بناء نفسه عن طريق منح احلريات واملمارسة الدميقراطية والتأسيس 

حلوار وطني على كافة املستويات يقوم على القيم اجلامعة للسوريني. 

املحور ال�ساد�س

احلوكمة االإدارية والالمركزية

- الرؤية اخلاصة باحملور

مع  مترافقة  العامة  اإلدارات  تأهيل  إلعادة  عملية 
أن  الوطنية  اإلدارية  للهيكلية  تسمح  إدارية  المركزية 
املساواة  على  تركز  وشفافة،  وتشاركية،  شاملة،  تكون 

بني اجلنسني، وعلى حتقيق النتائج، وخاضعة للمساءلة.

ب- منطق احملور

تطبيق  إلى  باإلضافة  العامة  اإلدارة  تأهيل  إعادة  إن 
عناصر  اإلدارية  الالمركزية  لتحقيق  املناسبة  التدابير 
أساسية لصياغة عقد اجتماعي جديد خالل مرحلة بناء 
السالم. إن قيام خدمة مدنية لفعالة وقطاع عام يعمل 
اإلدارة  صلب  في  يأتيان  الرشيدة  احلوكمة  معايير  وفق 
االتصال  نقطة  لتشكل   املدنية  اخلدمة  وتأتي  العامة، 
بني املواطن واحلكومة حيث تزداد ثقة املواطنني باحلكومة 
في  فعالة  خدمات  املدنية  اخلدمة  موظفو  يقدم  عندما 
الوقت املناسب، وعندما يخضعون للمساءلة ويتصرفون 
بشكل أخالقي، ويتجاوبون مع احتياجات الناس. باملقابل، 
يتمكن  موظفو اخلدمة املدنية من حتقيق هذه التوقعات 
على  احمللية  االحتياجات  إلى  أقرب  اخلدمات  كانت  إذا 
لهذا السبب، فإن وجود التدابير الالمركزية  أرض الواقع. 
بناء  بني  فعالة  حلقة  خلق  على  سيساعد  املناسبة 

شرعية الدولة وتوفير السلع واخلدمات.

إلعادة  مرحلة  السالم  بناء  مرحلة  متثل  أن  يجب 
شديدة  إصالحات  إلجناز  مرحلة  كونها  من  أكثر  التأهيل 
العامة  اإلدارة  إصالح  إن  العامة.  اإلدارات  في  الطموح 
بالطريقة التقليدية واملوصوفة عادة للبلدان النامية هي 
عملية معقدة ومحفوفة باخملاطر ويُنصح تركها ملرحلة 
العامة  اإلدارة  التدخالت في  تهدف  أن  يجب  الدولة.  بناء 
كإدارة  الطارئة:  لالحتياجات  لالستجابة  متكينها  إلى  
تقدمي  وكذلك  احلكومة،  وقرارات  وأنظمة  قوانني  وتنفيذ 
السياسات  أن  السابقة  التجارب  وتبني  العامة.  اخلدمات 
الصحية  كالرعاية  االجتماعي،  االندماج  تشجع  التي 
النزاع  بعد  ما  سيناريوهات  في  جدا  مهمة  والتعليم، 
أقل  التقليدية  الكلي  االقتصاد  سياسات  تكون  بينما 
بناء  مرحلة  تكون  أن  يجب  نفسه،  الوقت  في  فعالية. 
غير  الروابط  بتر  خاللها  سيتم  التي  الفترة  هي  السالم 
لتتمكن  واإلدارية  السياسية  السلطة  بني  السليمة 
اخلدمة املدنية االحترافية، واجلديرة، واخلاضعة للمسائلة، 

والشفافة، أن تزدهر.

أال  السالم  بناء  مرحلة  في  التدخالت  على  ذلك،  مع 
مرحلة  فإن  ثم  ومن  املدى،  بعيدة  األهداف  أيضا  تقّوض 
بزيادة  للقيام  املناسب  الوقت  هي  ليست  السالم  بناء 

اإلدارة  في  املوظفني  عدد  في  كبير  بتخفيض  أو  كبيرة 
العامة في كل من اخلدمة املدنية أو مؤسسات القطاع 
تنصب  كبرى   وتوقعات  مطالب  هناك  ستكون  العام. 
قياديا  دورا  املبكرة  املرحلة  في  الدولة  تباشر  أن  على  
من  احمللي  اإلنتاج  يحفز  الذي  الكّلي  الطلب  كتوفير 
السلع واخلدمات ويخلق فرص عمل، وهو هدف ملّح بعد 
إلى موازنة  ستكون هناك حاجة  ذلك،  مع  النزاع.  انتهاء 
املتطلبات قصيرة املدى في إنعاش احلياة االقتصادية مع 
التزامات  األهداف طويلة األمد باالستدامة، ويجب جتنب 
متوسطة  واجبات  تفرض  التوظيف  في  وكبيرة  جديدة 
املواطنني  توقعات  أن متيل  املرجح  ومن  األمد.  إلى طويلة 
حول العوائد االقتصادية من االتفاق السياسي ألن تكون 
تدير هذه  أن  احلكومة  على  ويجب  بها،  ومبالغا  مرتفعة 
التوقعات من خالل تبني رؤية اقتصادية مجدية وواقعية 

في فترة السنوات العشر التالية.

والنفقات  اإليرادات  أنظمة  تصبح  أن  يجب  كما 
إجراء  هو  الضريبي  اإلصالح  إن  وشفافة.  فعالة  العامة 
ضروري أثناء مرحلة بناء السالم، لسببني. أوال: أنه يسمح 
ثانياً: أنه يبني عالقة املساءلة  إيراداتها.  للحكومة برفع 
املتبادلة بني املواطنني واحلكومة. وكما ذكرنا آنفا، اتسم 
النظام الضريبي السوري بالتعقيد، وبالتهرب على نطاق 
الدول  فإن  الدولية،  املنظمات  وصف  وحسب  واسع. 
من  أقل  ضرائبها  عائدات  تبلغ  التي  الدول  هي  الهشة 
خالل  سوريا،  في  بينما  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من   ٪14
العقد الذي سبق النزاع، كانت العائدات الضريبية حوالي 
10٪ أو أقل. سابقاً، لم يكن هناك أي مشكلة في إدارة 
على  الفوائد  تسديد  أن  إلى  بالنظر  النزاع،  قبل  الديون 
 .٪5 من  أقل  كان  احلكومي  اإلنفاق  إجمالي  من  الديون 
ولكن هذا ستتغير تغيرا كبيرا بعد النزاع من حيث إدارة 
االقتصاد الكلي. ويجب أن تكون احلكومة االنتقالية حذرة 
الوقت  في  فعال  نحو  على  العام  الدين  لعبء  بإدارتها 
الذي تسعى فيه للتمويل الالزم. من ناحية اإلنفاق، كما 
املوارد،  وحتويل  األموال،  تخصيص  معايير  تكون  أن  يجب 
وآليات املساءلة، واضحة وُمنصفة. يجب أن تكون، أيضا، 
احلكومة  مستويات  مختلف  على  واحلقوق  الصالحيات 
واضحة. فعندما يكون نظام مخصصات امليزانية شفافاً 
يصبح وسيلة أساسية للمواطنني للمشاركة وملساءلة 

احلكومة. 

إن التحدي الذي يواجه مرحلة بناء السالم هو كيفية 
التعاطي مع القوى الفعلية والهياكل اإلدارية وفي الوقت 
نفسه تعزيز مشروع بناء الدولة في املستقبل من خالل 
إعادة تثبيت سلطة الهيكليات القائمة بحكم القانون. 
إدارية  تقسيمات  هناك  السورية،  األراضي  حدود  داخل 
والبلدات،  واملدن،  احملافظات،  ذلك  في  مبا  القانون،  بحكم 
ذلك،  جانب  إلى  الفرعية.  والدوائر  والدوائر،  والبلديات، 
أدى النزاع إلى نشوء هياكل إدارية فعلية تشمل اجملالس 
واجهزة  الشريعة،  على  القائمة  واملؤسسات  احمللية، 
قضائية متعددة، جنباً إلى جنب مع املؤسسات التقليدية، 
والعرق  والدين،  القرابة،  صلة  على  القائمة  كالشبكات 
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رقم  التشريعي   املرسوم  باستخدام  القبلية.  وكذلك 
للسياسات  ينبغي  انطالق،  كنقطة   ،2011 لعام   107
الالمركزية دمج الهياكل القائمة  للحكم مع احلكومة 
النسبي.  واستقاللها  أولوياتها  حتترم  بطريقة  املركزية 
ذلك  يتم  أن  ويجب  وشاملة.  فعالة  أيضا  يجعلها  وهذا 
على  حفاظها  مع  املركزية  باحلكومة  ربطهم  طريق  عن 
الالمركزية  تتحول  الطريقة  وبهذه  اإلداري  االستقالل 
الدولة  لبناء  أداة  إلى  النزاع  بسبب  فعليا  القائمة 
تنطوي  أن  ويجب  احلاصل.  التشرذم  تكرس  أن  من  بدالً 
االجتماعي،  النسيج  دراسة  على  الالمركزية  سياسات 
تعمل  وأن  احملافظات  ووالية  واملوارد،  واحلجم،  والهيكلية، 
تستهدف  وأن  املناطق،  بني  األفقية  املساواة  على ضمان 
الترتيبات  فإذا كانت  األعلى.  الفقر  ذات معدالت  املناطق 
االجتماعية  األمناط  وتعزز  الالمركزية تستنسخ  واآلليات 
بالتمثيل ومتكني  وال تسمح  املساواة،  وعدم  اإلقصاء  في 
األرجح  فعلى  املهمشة،  والفئات  املتضررين  السكان 
أدوات لبناء  أن تكون  الترتيبات اإلدارية في  ستخفق هذه 
احتمال  هناك  ويصبح  السالم،  بناء  مرحلة  في  السالم 
االنتكاس  فرص  تعود  ثم  ومن  املنّظم  العنف  الستمرار 

نحو النزاع.

خالل مرحلة بناء السالم يجب وضع سياسات لضمان 
املساءلة في اإلدارة العامة وللحد من احملسوبية والفساد. 
من  القاعدة(  إلى  القمة  )من  التنازلية  وتتمثل املساءلة 
خالل مأسسة  نظم التفويض  والتدقيق داخل األجهزة 
)من  التصاعدية  املساءلة  متكّن  باملقابل،  احلكومية. 
اجملتمع املدني من مساءلة مقدمي  إلى القمة(  القاعدة 
اخلدمات، واألجهزة احلكومية بطرق مختلفة. هناك أيضا 
حاجة للمساءلة من قبل خبراء من خارج إطار احلكومة 
السياسية،  احلوكمة  مجاميع  في  سابقا  ذكر  وكما 
خالل  اإلصالح  إطار  لتنفيذ  وطنية  جلنة  تؤلف  أن  يجب 
وبناؤها  ومتويلها  تأليفها  يكون  أن  على  سنوات،  ثالث 
مستقال. وفي الوضع املثالي حتتوي اللجنة الوطنية على 
ثالثة أنواع من أجهزة املراقبة: جلنة احلقوق ملراقبة حقوق 
السياسي  االتفاق  تنفيذ  ملتابعة  اإلصالح  جلنة  اإلنسان، 
وجلنة  السياسية،  اإلدارة  إلصالح  الشاملة  والعملية 
املساءلة  أجل  من  والضغط  الفساد  ملراقبة  التدقيق 
نظام  في  خاص  وبشكل  للدولة  االقتصادية  اإلدارة  في 
السوريون  يقود  أن  الطبيعي  ومن  العامة.  املشتريات 
مبا  السالم  بناء  مرحلة  في  اإلداري  احلكم  إصالح  جميعا 
ومنظمات  الدولة  أجهزة  ومختلف  احلكومة  ذلك  في 
في  الضروري  ومن  العاديون.  واملواطنون  املدني  اجملتمع 
مرحلة بناء السالم تأهيل ومتكني القطاع اخلاص السوري 
نظراً للدمار الذي خلفه النزاع ، وهروب رؤوس األموال إلى 
األغلب  فعلى  والتجارة.  اإلنتاج  وتعطل  اجملاورة،  البلدان 
باقي  حاله كحال  القطاع اخلاص من وهن شديد،  يعاني 
متثل  أن  العامة  املشتريات  لسياسات  وميكن  القطاعات. 
املوردين  ما هو مناسب من  إذ يجب تشجيع  دعم  عامل 
احملليني والشراكات بني القطاعني العام واخلاص كلما كان 
ذلك ممكنا. عادة، تتطلب معظم اجلهات املانحة في الدول 

ما بعد األزمات قواعد شراء غاية في التعقيد لدرجة أنه 
غالبا ما يُستبعد املوردون احملليون. لذلك، يجب بذل اجلهود 
لتبسيط هذه اإلجراءات وجعلها في متناول رؤوس األموال 

السورية. 

اإلداري  اإلصالح  لعملية  واحمللية  الوطنية  امللكية  إن 
احمللية  الفاعلة  اجلهات  أن  امللكية  هذه  وتعني  ضرورية. 
باألهداف،  يتعلق  فيما  القرارات  اتخاذ  عن  املسؤولة  هي 
وطرق  البرامج،  وتصميم  واالستراتيجيات،  والسياسات، 
للحكومات  فإن   ، النزاع  حلجم  ونظراً  ذلك،  مع  التنفيذ. 
املتعددة  التنمية  ومؤسسات  والدولية،  اإلقليمية 
أدواراً  الدولية،  احلكومية  غير  واملنظمات  اجلنسيات، 
وفي  والسياسة،  الفنية  االستشارات  في  رئيسية 
إلى  باإلضافة  والتسليم،  والتنفيذ  واملعلومات،  التحليل 
الدولية  املانحة  للجهات  املهم  من  وسيكون  التمويل. 
األهداف.  حتقيق  لضمان  املركزية  احلكومة  مع  تنسق  أن 
تؤخذ حول تطوير  أن  قرارات هامة يجب  وستكون هناك 
كذلك  التقنية.  اخلبرات  استيراد  مقابل  احمللية  القدرات 
بالشفافية  الدولية  املانحة  اجلهات  تتحلى  أن  املهم  من 

بخصوص من متول وماذا متّول.

اإلداري  احلكم  إصالح  عملية  تكون  أن  ويفترض 
عملية متكاملة، جنباً إلى جنب مع التنمية االقتصادية 
على  قائم  نهج  خالل  من  تطويرها  مت  التي  واالجتماعية 
النظم. وميكن حتقيق ذلك من خالل مركبات متكني األجندة 
الوطنية ملستقبل سوريا، واآلليات التي من خاللها يجب 
أن تتحول بدائل السياسات إلى واقع وفقاً ملعايير احلكم 
الرشيد. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية للحكم الرشيد 
تدير  التي  التسعة  املبادئ  تقدم  التي  العام  القطاع  في 
العامة  املعلومات  عمل  إطار  العام،  القطاع  إصالح 
إعالم  في  احلكومية  البيانات  إطار  يطور  الذي  الوطنية 
باإلضافة  احلكومية  املؤسسات  بني  والتنسيق  اجلمهور 
للمشتريات  فعالة  طريقة  لبناء  توجيهية  مبادئ  إلى 

العامة.

ت- السياسات املقترحة

سياسات اإلدارة العامة

االجتماعية  التحديات  أولويات  وترتيب  حتديد   
السلع،  من  امللّحة  واالحتياجات  واالقتصادية، 
على  التحتية  البنية  احتياجات  وكذلك  واخلدمات، 

جميع املستويات.

القطاع  الدولة ومؤسسات  تقييم قدرة مؤسسات   
العام على جميع املستويات بهدف تلبيتها.

الوحدات اإلدارية غير احلكومية  حتديد وتقييم قدرة   
البالد،  أنحاء  جميع  في  املوجودة  الفعلية  احمللية 
احمللية،  اإلدارة  ووحدات  الدولة،  بني  العالقات  وتطوير 

واجلهات املانحة.

مراجعة مالية الدولة، ومراجعة وتنقيح التخطيط   

واالستراتيجيات اإلمنائية احلالية.

العام   القطاع  لهيئات  اإلدارية  الترتيبات  مراجعة   
على اختالف أنواعها: وزارة، ووكالة، ومؤسسة.

حتديدا  ومحددة  واضحة  روابط  تتبنى  خطة  وضع   
جيدا، األدوار واملسؤوليات بني تلك الهيئات واحلكومة 
املركزية باإلضافة إلى إصالح هياكل اإلدارة الداخلية 

بشكل مناسب.

إصالح املعامالت اإلدارية واخلدمات احلكومية بهدف   
كفاءة  وأكثر  إسرافا،  وأقل  بيروقراطية  أقل  جعلها 

وفعالية، وشفافية.

القدرات  وبناء  البشرية  املوارد  لتنمية  آليات  تطوير   
ملوظفي اخلدمة املدنية على جميع املستويات ووضع 
آليات مالئمة للمساءلة ومراقبة األداء الوظيفي مع 

ضمان تأمني أجور مناسبة.

في  ومحاسبة  تدقيق  ترخيص،  آليات  تأسيس   
)من  التنازلية  احملاسبة  لضمان  احلكومة  الهيئات 

القمة إلى القاعدة(.

مقاربة  واتباع  املدني  اجملتمع  إلدراج  آليات  تطوير   
تشاركية لتقدمي اخلدمات و وتسليم املواد.

تقييم مجاالت الشراكة على مستوى الشراكة بني   
القطاعني العام واخلاص، وبني القطاع العام واجملتمع 
املدني في مجال تقدمي اخلدمات وتسليم املواد ، وذلك 
العبء  وتقليل  القطاعات  مختلف  إشراك  لتعزيز 

عن كاهل القطاع العام.

لتنفيذ  واخلاص  العام  القطاعني  من  كل  حتفيز   
خاللها  من  تدعم  اجتماعية  مسؤولية  برامج 
مشاريع منظمات مجتمع مدني وتعزز العالقة بني 

القطاعات الثالث في مجاالت التنمية اخملتلفة.

املالية العامة بهدف حتقيق  مراجعة وإصالح اإلدارة   
الشفافية والكفاءة ووضعها حتت املساءلة.

وضع سياسات لتعزيز تعبئة اإليرادات احلكومية، مبا   
من  للحد  وذلك  اجلمركية  والرسوم  الضرائب  فيها 

االعتماد على املساعدات. 

سياسات الوصول إلى الالمركزية

على  القانونية  اإلدارية  الهياكل  وتقييم  مراجعة   
جميع املستويات في ضوء تأثيرات النزاع: محافظة، 
ومنطقة  منطقة  وبلدية،  وقرية،  وبلدة،  ومدينة، 

فرعية.

احملددة   القائمة،  اإلدارية  الوحدات  وتقييم  مراجعة   
غير النظامية املسؤولة عن تقدمي اخلدمات والسلع .

تقييم املرسوم التشريعي  رقم 107 للعام  2011   
واإلدارة  الالمركزية  لسياسات  انطالق  كنقطة 
احمللية، وتعديل القانون كما يجب لضمان سياسات 

المركزية مناسبة.

الصعيدين  على  التضمني   تضمن  آليات  إنشاء   
اجلنسني،  بني  املساواة  ذلك  في  مبا  واحملّلي  الوطني 

والفئات املهمشة.

دراسة عدم املساواة التاريخية  بني احملافظات والتأكد   
مخصصات  توزيع  في  األفقية  املساواة  حتقيق  من 

التمويل.

إدراج املواطن واجملتمع املدني واحلركات االجتماعية

حتديد وتعيني اجلهات الفاعلة األساسية، االجتماعية   
في  العاملة  املدني  اجملتمع  ومنظمات  والسياسية 

البالد.

وتطوير  املدني  اجملتمع  منظمات  مع  روابط  إنشاء   
قدراتها لتكون قادرة على املشاركة والتشاور ورصد 

املهام الرئيسية لإلدارة العامة.

دعم إجراءات مشاركة القواعد  على املستوى احمللي   
احلقائق  تقصي  على  قدراتهم   تطوير  ذلك  في  مبا 

وتقييم االحتياجات. 

ودعم حصول  للمعلومات،  النفاذ  وتعزيز حق  اتاحة   
الرئيسية  القضايا  حول  معلومات  على  املواطنني  
باإلدارة العامة والتأسيس حلضور إداري )وجود الدولة 

بشكل واضح( على جميع املستويات.

اللجنة الوطنية لتنفيذ برنامج اإلصالح

اإلصالح  برنامج  لتنفيذ  وطنية  جلنة  تأسيس   
مرحلة  أثناء  مراقبة  ومنظمة  مظلة  مبثابة  لتكون 
سنوات،  ثالث  خالل  أعضاؤها  ويباشر  السالم.  بناء 
وبتمويل مستقل، اإلشراف على مرحلة بناء السالم 
واجملتمع  اإلعالم،  وسائل  إلى  دورية  تقارير  وتقدمي 

املدني، واجلهات املانحة، واجملتمع الدولي.

يجب أن تتضمن اللجنة الوطنية ثالث جلان فرعية:  

وحتليل  بجمع  تقوم  اإلنسان  حلقوق  وطنية  جلنة   
االنسان  بحقوق  املتعلقة  القضايا  املعلومات 
التي  واملمارسات  واالجراءات  القوانني  ومراجعة 
وتوجيه  االنسان  العاملي حلقوق  االعالن  تتعارض مع 

االصالحات الالزمة.

اللجنة الوطنية لإلصالح السياسي لإلشراف على   
السالم  بناء  مرحلة  أثناء  تنفيذ اإلصالح السياسي 
واألمني  القضائي  القطاعني  إصالح  وخصوصا 
وكذلك تقدمي توصيات بالنقاط العالقة في العملية 
واالنتخابات  الدستورية  النقاشات  مثل  االنتقالية 

الوطنية.

اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد )التدقيق( ملراقبة   
للدولة  االقتصادية  اإلدارة  في  املساءلة  وضمان 

وكذلك مراقبة التمويل الدولي.
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ويفرت�س اأن 

تكون عملية 

اإ�سالح احلكم 

االإداري عملية 

متكاملة، جنبًا 

اإىل جنب 

مع التنمية 

االقت�سادية 

واالجتماعية 

التي مت 

تطويرها من 

خالل نهج قائم 

على النظم. 
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ث- اإلطار الزمني

النتائج املتوقعةملخص اإلجراءاتاإلجراءات اإلصالحية
اإلطار الزمني انطالقا من 
تاريخ التسوية السياسية

تقييم احتياجات ومراجعة 
القدرات احلكومية وغير 

احلكومية

حتديد وترتيب أولويات التحديات وتقييم 
مؤسسات الدولة، وكذلك حتديد وتقييم 

الوحدات غير اإلدارية

تسهيل اإليصال العاجل للبضائع واخلدمات 
واحتياجات البنية التحتية، استهداف 
التدخالت، التنسيق مع اجلهات املانحة 

ذة. واملنظمات اخلارجية املنفِّ

فوراً وحلني انتهاء مرحلة 
بناء السالم

مراجعة الترتيبات 
احلوكمية للقطاع العام

وضع خطة تبني بوضوح حتديد الروابط واألدوار 
واملسؤوليات بني هذه الهيئات واحلكومة 
املركزية باإلضافة إلى إصالح هيكلياتها 

اإلدارية الداخلية بشكل مناسب 

إصالح تدريجي لإلدارة العامة، وتطبيق معايير 
احلكم الرشيد بهدف إعادة تأهيل مؤسسات 

الدولة باجتاه مرحلة بناء الدولة
0-2 سنوات

سياسات الالمركزية
مراجعة وتقييم هياكل احلوكمة احلالية، وبناء 

التدابير املناسبة لتحقيق الالمركزية اإلدارية 
واملالية

توفير البضائع واخلدمات توفيرا أكثر كفاءة 
وشموالً وبتشاركية أكبر. ملكية محلية 

لعملية االنتعاش خالل مرحلة بناء السالم
0-2 سنوات

جلنة وطنية لتنفيذ إطار 
اإلصالح

هيئات تتألف من ثالث مؤسسات رقابة: 
احلقوق، وإصالح، وتدقيق

خلق املزيد من الشرعية لعملية اإلصالح من 
خالل السماح للمزيد من التدقيق العام

فوراً وحلني انتهاء مرحلة 
بناء السالم

إدراج املواطن واجملتمع 
املدني واحلركات 

االجتماعية

تسهيل تنمية اجملتمع املدني واملواطنة في 
اإلدارة العامة من خالل التربية املدنية، وبناء 

القدرات والتوعية

استعادة ثقة املواطن باإلدارة العامة، تسهيل 
دور اجملتمع املدني باملراقبة وبتحديد معايير 

مرحلة االنتعاش. 
0-2 سنوات

ج- الفاعلون

واملديريات،  الوزارات،  العامة:  اإلدارة  هيئات   
متتلكها  التي  والشركات  والوكاالت،  واملؤسسات، 

الدولة، واللجان.

منظمات اجملتمع املدني   

القطاع اخلاص السوري.  

احلكومات اإلقليمية والدولية.  

املؤسسات الدولية للتنمية.  

القطاع اخلاص اإلقليمي والدولي.  

املنظمات الدولية غير احلكومية.  

ح- آليات التمكني

املبادئ التوجيهية للحكم الرشيد في القطاع العام.

1( مجاالت العمل:

فعال  وبشكل  تركز  أن  العام  القطاع  لهيئات  ميكن 
العمل  الرشيدة من خالل مجاالت  احلوكمة  على حتقيق 

التالية: 

والهيكليات،  التخطيط  يشمل  االستراتيجية:   
التنفيذي،  والتخطيط  االستراتيجي  كالتخطيط 
والهيكل التنظيمي، ولها أدوار ومسؤوليات محددة 

ومناسبة.

تنعكس في  والنزاهة،  بالقيادة  لها عالقة  الثقافة:   
التنفيذية  والرقابة  والسلوكيات،  القيادة  هيكليات 

القيادية،  املبادئ  وجتسيد  االستراتيجية،  للقرارات 
والتزامهم  املوظفني  ومشاركة  والقيم،  والسلوك 

بتقدمي اخلدمة.

العالقات: عالقتها بالتواصل والسمعة، تنعكس في   
السعي  واخلارجية،  الداخلية  والعالقات  االتصاالت 
عبر  فعال  بشكل  العمل  متميزة،  سمعة  لنيل 

احلدود التنظيمية.

من خالل مراقبة  والكفاءة،  بالفعالية  يرتبط  األداء:   
التقييم،  وعملية  الرصد  أنظمة  خالل  ومن  األداء 
وكذلك  التنظيمي،  أو  الفردي  املستوى  على  سواء 

إعداد تقارير حول األداء. 

االلتزام  يشمل  وهذا  واحملاسبة:  بالقوانني  االلتزام   
وتفويض  التدقيق،  خالل  من  وغيره،  بالدستور 
الصالحيات، ووجود سياسات، عمليات وخطط إلدارة 
وكذلك  البشرية،  واملوارد  واخملاطر  املالية  الشؤون 
والسالمة  الصحة  الفرص،  وتكافؤ  األخالقيات، 

املهنية، وااللتزام بحفظ السجاّلت.

2( تسعة مبادئ للحوكمة الرشيدة للقطاع العام

توجد تسعة مبادئ حوكمية واردة في دليل احلوكمة 
الرشيدة للقطاع العام يساعد االهتمام بها في عملية 
في  ثم  ومن  والهيكليات،  األنظمة  في  تغييرات  اقتراح 
وحتقيق  واملساءلة  باحملاسبة  املتعلقة  بااللتزامات  الوفاء 
ميكن تطوير كل من  التنظيمي.  األداء  رفيع من  مستوى 
هذه املبادئ إلى سياسات حقيقة، وتشريعات، وعمليات 

ضرورية بهدف ترجمتها إلى واقع.

العام:  والقطاع  احلكومة  بني  العالقة  األول:  املبدأ   

احلكومة  مع  اإلداري  اجلسم  عالقة  تكون  أن  يجب 
واضحة.

وشفافة  واضحة  عالقات  وجود  ضمان  جداً  املهم  من 
لتجنب  وذلك  والبيروقراطية  املنتخب  احلكم   بني 
احلكومي،  العمل  إدارة  في  ضروري  غير  تأثير  أي 
للسياسات  والفعال  السريع  التنفيذ  ولضمان 

واالستراتيجيات احلكومية.

اجلسم  إدارة  تخضع  واإلشراف:  اإلدارة  الثاني:  املبدأ   
مسؤوليات  ولديها  للمساءلة  واإلشراف  اإلداري 

محددة بشكل واضح.

واخلطط  ومساءلتها،  احملددة  اإلدارة  مسؤوليات  متثل 
االستراتيجية وبرامج العمل ، باإلضافة إلى الرقابة 
من  نوع  أي  في  للحوكمة  أساس  حجر  املستقلة، 

املنظمات. 

املبدأ الثالث: الهيكل التنظيمي: تخدم بنية اجلسم   
اإلداري عملياته.

تعتمد نوعية احلوكمة في املؤسسة بشكل كبير على 
الهيكل  هذا  يكون  أن  ويجب  التنظيمي،  هيكلها 
مناسباً ملهمة املنظمة واهدافها، إذ يجب أن يعكس 
وكيفية  للمنظمة  الرئيسية  العملية  األهداف 
الوقت نفسه يبدي هذا  وفي  باتسجام،  ،  تنفيذها 
الهيكل مرونة تسمج له باالستجابة للتغيرات في 

استراتيجية املؤسسة أو رؤيتها

اإلداري  اجلسم  يخطط  العملّيات:  الرابع:  املبدأ   
عملياته لتحقيق أهدافه.

التخطيط العملياتي هو أداة رئيسية لضمان املساءلة 
ضمن املنظمة وضمان إدارة استخدام املوارد بفعالية 
وبكفاءة عالية.  كما أنه أداة تنفيذية رئيسية لزيادة 

االلتزام .

املبدأ اخلامس: األخالقيات والنزاهة: هي جزء ال يتجزأ   
من قيم اجلسم اإلداري للمنظمة  وعملياتها.

ونزاهة  أخالق  مع  العمل  ثقافة مكان  على  احلفاظ  إن 
وهو  احلوكمي   إطارالعمل  من  جزء  هي  قويتني 
أساسي ألداء تنظيمي جيد. يجب أن يعمل موظفو 
املنظمة  بنزاهة وأن يحافظوا على سوية عالية من 
على عمليات صنع  السلوك األخالقي وذلك لإلبقاء 
في  الثقة  وزرع  اجملتمع  ثقة  ولضمان  سليمة  قرار 
احلكومية  السياسات  على  يجب  لذلك،  املنظمة. 

وضع احلوافز الالزمة لضمان األخالقيات والنزاهة.

اجلسم  قيادة  تساهم  األشخاص:  السادس:  املبدأ   
الفردية  اإلجنازات  في  لألشخاص  إدارته  في  اإلداري 

والتنظيمية.

من  وكفاءة عملياتها،  فعالية  املنظمة  كي تضمن 
القوى  إلدارة  فعال  نظام  لديها  يكون  أن  املهم 
ويشمل هذا معاملة   . واملوظفني لديها  العاملة 

وكذلك  للموظفني  ومتساوية  وشفافة  عادلة 
األشخاص  لتحفيز  شاملة  استراتيجيات 
الصعيد  على  التطور  وتشجيع  وقيادتهم 
وظيفي  وصف  اجناز  يحتم  وهذا  الشخصي. 
قدرات  بناء  إلى  إضافة  وظيفة  لكل  متكامل 
انشاء  ودعم  واالدارة  القيادة  مجالي  في  املدراء 
أنظمة إدارة موارد بشرية متكاملة متناسبة مع 

كل منظمة.

اجلسم  يحافظ  أن  يجب  التمويل:  السابع:  املبدأ   
هناك  يكون  أن  ويجب  املالية.  نزاهته  على  اإلداري 

آليات واضحة ومتاحة للمساءلة.

إن اإلدارة املالية السليمة أمر بالغ األهمية لضمان 
الكفاءة في البرامج واخلدمات، وكذلك املساءلة 
عنصر  وهي  العامة.  املوارد  إدارة  في  والفعالية 
أساسي الستدامة احلوكمة الرشيدة وحتسينها.

يتواصل اجلسم اإلداري مع  االتصاالت:  املبدأ الثامن:   
باالنفتاح  تتسم  سهلة  بطريقة  األطراف  جميع 
وسرعة االستجابة، إذ إن التواصل املنفتح والدقيق 
وسريع االستجابة هو أمر أساسي لضمان املساءلة 

ضمن املنظمة.

األساسية  العوامل  من  أيضاً،  هو  اجليد  التواصل 
لتعزيز ثقة املواطنني في احلكومة.

اإلداري  اجلسم  يحدد  اخملاطر:  إدارة  التاسع:  املبدأ   
مخاطره ويديرها.

خاص  مخاطر"  "بيان  منظمة  كل  حتدد  أن  يجب 
بها وأن تقوم بتحليل هذه اخملاطر ووضع خطط 
هو  بذلك  القيام  إن  والتعامل معها.  ملواجهتها 
العمل  على  املنظمة  قدرة   لضمان  مهم  أمر 

بفعالية وكفاءة لتحقيق أهدافها.

3( اإلطار الوطني السوري للمعلومات العامة

ثالثة  العامة  للمعلومات  الوطني  اإلطار  يحتوي 
عناصر:

أ- مبادرة البيانات احلكومية املفتوحة.

ب- اإلطار العام إلدارة البيانات.

ت- مبادرة النفاذ إلى املعلومات.

فتنظم  املفتوحة  احلكومية  البيانات  مبادرة  أما 
العامة  البيانات  استخدام  وإعادة  اإلنتاج  استخدام 
اجلهات  كافة  قبل  من  وتشاركها  البيانات  وتنسيق 
احلكومية. وأما اإلطار العام إلدارة البيانات فيقدم املبادئ 
الكبيرة،  والبيانات  األولية،  البيانات  لتحويل  التوجيهية 
والحقاً البيانات اآلنية إلى منَتج مثمر ومفيد )املعلومات، 
والتي  األعمال(  ومعلومات  مصّورة،  وبيانات  واإلحصاءات 
النماذج،  وتصميم  التوقعات،  في  استخدامها  ميكن 
والتطوير. وأما مبادرة النفاذ إلى  املعلومات فتنظم احلق 
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التخطيط 

العملياتي هو 

اأداة رئي�سية 

ل�سمان امل�ساءلة 

�سمن املنظمة 

و�سمان اإدارة 

ا�ستخدام 

املوارد بفعالية 

وبكفاءة عالية.  

كما اأنه اأداة 

تنفيذية رئي�سية 

لزيادة االلتزام .
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في احلصول على املعلومات بواسطة  القوانني واإلجراءات. 
يضع على عاتق  إيجابياً  املبادرة نهجاً  وتنتهج هذه  هذا، 
الدولة عبئا ثقيالً يتعلق بإتاحة  املعلومات والتقليل من 
املبادرات  هذه  وتتوخى   ) الدفاع  )كقضايا  االستثناءات 
ومتكني  الشفافية،  ثقافة  تعزيز  مجتمعة  العمل  وأطر 
للمساءلة،  احلكومية  املؤسسات  إخضاع  من  املواطنني 
إلى  وتسهل  الدولة،  مبؤسسات  املواطنني  ثقة  من  وتزيد 
املدني  واجملتمع  التأسيسية،  اجلمعية  عمل  كبير  حد 
خالل  الصلة،  ذات  الدولية  املؤسسات  وكذلك  السوري، 

مرحلة بناء السالم.

4( نظام املشتريات العامة

أ- حملة عامة 

أنها عملية شاملة  على  العامة(  )املشتريات  تعرّف 
للحصول على البضائع، واألعمال املدنية واخلدمات، والتي 
تشمل جميع الوظائف من حتديد االحتياجات إلى اختيار 
إدارة  وكل مراحل  وإعداد العقود وإرساءه،  املوارد وطلبها، 
اإلنتاجي  العمر  أو  اخلدمات  عقد  نهاية  وحتى  العقود 
لألصول. وهناك أمران متعلقان بنظام املشتريات العامة 
جديران بالعناية خالل مرحلة بناء السالم. أما األمر األول 
لبناء  جيداً  مجاالً  ميثل  العامة  املشتريات  نظام  أن  فهو 
فهو  اآلخر  األمر  وأما  ورشيدة.  مناسبة  حوكمة  آليات 
املناسبة،  احلوكمة  معايير  االعتبار  في  األخذ  مع  أنه 
فمن األهمية مبكان أن يكون نظام املشتريات العامة أداة 
والتي  السالم  بناء  مرحلة  خالل  هامة  أهداف  لتحقيق 
احملليني،  املوردين  تشجيع  مثل:  أساسية  قضايا  تضم 

وعودة الالجئني، والتنمية احمللية.

ب- األهداف

الهدف األول: النزاهة

يجب أن يكون الهدف األساسي من نظام املشتريات 
في  املواطنني  ثقة  وعلى  نزاهته  على  احلفاظ  العامة 
شفافة  آليات  وجود  يستلزم  وهذا  الشراء،  عملية 
وواضحة ومعلنة لعمليات الشراء، مع اإلحلاح على مبدأ 
الشفافية والنفاذ للمعلومات ذات الصلة، والقضاء على 

الفساد واحملسوبية.

الهدف الثاني: الفعالية )الكفاءة(

الفعالية أو القيمة مقابل املال تعني أن تكون السلع 
التعاقد  مناسبة.  عليها  املتعاقد  واألعمال  واخلدمات، 
بأفضل الشروط املمكنة، وضمان أن اجلهة املتعاقدة قادرة 
على الوفاء بشروط العقد. يعني كذلك أال تكون عملية 
أو كثيرة  أو مسرفة  داع  بغير  ذاتها مكلفة  بحد  الشراء 

التعقيد.

الهدف الثالث: العدالة

ينبغي أن تكفل العملية املعاملة املتساوية والعادلة 
وبشكل  الفساد،  على  يقضي  أيضا،  وهذا  للموردين، 
خاص يجب أن يقضي على التمييز غير املبرر، واإلجراءات 

التعسفية، ويضمن تطبيق اإلجراءات القانونية.

الهدف الرابع: األهداف احلوكمية واجملتمعية

والصناعية  والبيئية  االجتماعية  األهداف  حتقيق  إن 
أثناء  وبخاصة  الشراء  لعملية  املشروعة  األهداف  هي 
أهداف  أيضاً  حتترم  أن  يجب  ولكن  السالم،  بناء  مرحلة 

النزاهة واملساواة والكفاءة.

ث-التحديات

التحديات
االحتماالت

)قليل، متوسط، عالي(
التأثير 

التدابير املضادة)قليل، متوسط، عالي(

وعدم  الدولة  مؤسسات  انهيار 
االحتياجات  تلبية  على  القدرة 

األساسية العاجلة للسكان
عاليمتوسط

التنسيق املباشر مع املؤسسات الدولية 
لتلبية  والدولية  اإلقليمية  واحلكومات 
للسلع  والتنفيذ  التمويل  احتياجات 

واخلدمات.

املدنية  لإلدارة  كاف  تطوير 
وآلليات الرقابة داخل احلكومة

متوسطعالي
الرقابة  الدورية لهيئات  املراجعات  تطوير 

لتقييم فعاليتها واقتراح آليات حتسني

االستبعاد  من  جديدة  أشكال 
أو  العرق  أو  واالجتماعي  )النوع 
بعض  لسيطرة  نتيجة  الدين( 

القوى الفعلية على األرض

عاليعالي

مع  تنسق  أن  املركزية  احلكومة  على 
واألموال  املساعدات  املانحة  اجلهات 
في  مبا  لإلدماج،  الرئيسية  األهداف  مع 
اخلدمات  وتسليم  الالجئني  عودة  ذلك 

والبضائع

الشاملة  التغيير  مقاومة 
إلعادة التأهيل اإلداري

متوسطمتوسط
ضمان  وكذلك  مناسبة  حوافز  تأمني 
العملية من  املدني في  اجملتمع  مشاركة 

أجل ضمان دعم أفضل لها.

املحور ال�سابع

�سيا�سات التنمية ال�ساملة

أ- الرؤية اخلاصة باحملور

حتقيق  عبر  الشاملة  للتنمية  داعٌم  وطنيٌ  اقتصادٌ 
منو  خالل  من  ومستدامة  مرتفعة  وتشغيل  منو  معدالت 
اإلنتاجية، ومن خالل حتقيق مشاركة املواطنني في مدخالت 
على  التركيز  على  االقتصار  وعدم  التنموية  العملية 
يؤمن دخال الئقا ويساعد  هو اقتصادٌ  التنمية.  مخرجات 
في تخفيض الفقر والبطالة ويحقق العدالة االجتماعية 
وفئات  قطاعات  كافة  يضم  واسع  تشاركي  إطار  ضمن 
والريفية  واحمللية  اإلقليمية  للتنمية  إطار  وفق  اجملتمع 
تواكب  متنوعة  إنتاجية  قاعدة  إلى  ويستند  املتوازنة، 
املتجددة  الطاقات  في  وتستثمر  التكنولوجي  التطور 
املوارد  استغالل  في  البيئية  االستدامة  وتعزز  وطنياً 
منتجات  يستحدث  اقتصاد  بكفاءة.  احمللية  والقدرات 
احمللي  الطلب  تلبي  عالية  مضافة  قيمة  وذات  تنافسية 
للتصدير  وتتوجه  واالستراتيجي  الغذائي  األمن  وحتقق 
اقتصاد  الرئيسية.  العاملية  األسواق  في  مكاناً  وحتتل 
واألفراد وحتفز  للشركات  بيئة تشريعية منصفة  تظلله 
واالستثمار  اإلبداع  على  واألجنبي  احمللي  اخلاص  القطاع 
واملتناهية  واملتوسطة  والصغيرة  الكبيرة  باملشاريع 
الصغر وتؤمن تكافؤ الفرص والعدالة بني اجلنسني، وتوفر 
اقتصادٌ  واملساءلة.  واملتابعة  للشفافية  راسخة  قواعد 
عمل  سوق  خالل  من  فيه  طاقاتهم  العاملون  يفجر 
العرض بالطلب وحتفز تطوير املهارات  مرنة تيسر التقاء 
ومتكني  لدعم  االجتماعية  للحماية  شبكات  تواكبها 
أو  بنيوية  هشاشة  تواجه  التي  االجتماعية  الشرائح 
الدولية  واالتفاقات  التعاون  فيه  يلعب  اقتصادٌ  انتقالية. 

واإلقليمية دوراً معززاً لألولويات التنموية الوطنية. 

ب- منطق احملور

ميكن ملقاربة التنمية الشاملة أن متثل إطاراً لالقتصاد 
االنتعاش  واستعادة  السالم  توطيد  يتوخى  السياسي 
بهدف  املتوسط  واملدى  القصير  املدي  على  االقتصادي 
احمللية  واالجتماعية  االقتصادية  واآلثار  اجلذور  معاجلة 
لألزمة في سورية وصوال إلى إعادة وضع االقتصاد السوري 
إن  الطويل.  املدى  على  الدولة  وبناء  التنمية  مسار  على 
ط تنموي لألزمة في سورية،  النظرة املوضوعية ألي ُمخطِّ
ال يفوتها مالحظة شبه التطابق الدميغرافي بني خارطة 
وإن  االستنتاج  وهذا  سورية.  في  الفقر  وخارطة  العنف 
ــــ  النزاع في سورية  اخلالف حول جذور  كان ال يحسم 
سياسية،  أم  اجتماعية  أم  اقتصادية  كانت  إذا  فيما 
ودورها النسبي في تفجر النزاع،  ــــ  داخلية أم خارجية 
إال أنه في جميع األحوال يفضي إلى أن الفقر والتهميش 
القوى  بعض  بسرعة  تلقفته  الذي  للعنف  وقودا  مثال 
أجندات  لتنفيذ  واتخذت منه مدخالً  والدولية  اإلقليمية 
ما  الذي  الواسع  الدمار  حالة  إلى  أدت  جيوسياسية 

املادية  املستويات  مختلف  على  تشهده  سورية  برحت 
واالجتماعية واإلنسانية والثقافية. 

إلى  الطويل  املدى  على  الشاملة  التنمية  تهدف 
حتقيق معدالت عالية ومستدامة من النمو املستند الى 
الفقر  على  القضاء  في  تساعد  بحيث  اإلنتاجية  زيادة 
يضم  واسع  تشاركي  إطار  ضمن  والالمساواة  والبطالة 
كافة قطاعات وفئات اجملتمع. إال أن بناء السالم في مرحلة 
تبني  القصير  املدى  على  يتطلب  مباشرة  النزاع  بعد  ما 
مجموعة مرنة وعاجلة من السياسات االقتصادية على 
الكلية والقطاعية واحمللية لتحفيز االنتعاش  املستويات 
االقتصادي وتوليد فرص العمل والدخل إضافة إلى توفير 
تضرراً  األكثر  الفئات  ودعم  األساسية  واخلدمات  السلع 
واحلد من الفقر. ولكن مباشرة هذه السياسات القصيرة 
املدى يجب أن تستند إلى إحاطة باآلثار التي تتركها على 
ومالءمتها  مبدى  إحاطة  وإلى  والقصير  املتوسط  املدى 
السوري  االقتصاد  وضع  إعادة  في  املدى  بعيدة  لألهداف 

على مسار التنمية الشاملة واملستدامة.

وتائر  حتقيق  إلى  الشاملة  التنمية  مقاربة  وترتكز 
لكافة  يسمح  نحو  على  الشامل  النمو  من  سريعة 
باملساهمة  واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات 
واالستفادة من النمو االقتصادي. وهنا يتجلى املعنى الذي 
فحسب  النمو  بوتيرة  يعنى  ال  الشامل  النمو  أن  مفاده 
أمران  وهما  وتوزيعه،  حتققه  وآلية  النمو  هذا  بنمط  بل 
مترابطان ويجب تناولهما سويا. فالوتيرة السريعة للنمو 
استدامة  أن  إال  فعال،  بشكل  الفقر  من  للحد  ضرورية 
هذا النمو تتطلب أن يتحقق على نحو واسع النطاق عبر 
القوة  من  كبيرا  جزءا  يضم  بحيث  اخملتلفة  القطاعات 
العاملة الوطنية. وهذا ينطوي بدوره على تبني املبادرات 
االقتصادي  التنويع  أجل  من  الهيكلي  للتحول  الالزمة 
العمالة  منو  معدل  وليس  اإلنتاجية  منو  معدل  ورفع 
الشامل جوهر  النمو  يجعل من  املفهوم  وهذا  فحسب. 
املدى  على  فقط  تتحقق  التي  التنموية  االستراتيجية 
الطويل. وبذلك يتحول النمو االقتصادي إلى هدف وسيط 
في سبيل حتقيق التنمية الشاملة مما يجعل من الضروري 

إدراك الفاصل الزمني بني تنفيذ السياسات والنتائج.

بجانب ما سبق، فإن شمول التنمية يتحقق من خالل 
اإلنصاف وتكافؤ الفرص فيما يتصل بالوصول إلى األسواق 
واملوارد، ومن خالل بيئة تنظيمية عادلة للشركات واألفراد، 
هشاشة  تعاني  التي  للفئات  احلماية  توفير  خالل  ومن 
السوق  بها  متر  التي  التحوالت  خالل  انتقالية  أو  بنيوية 
مفهوم  يتماشى  كما  خصوصا.  العمل  وسوق  عموما 
املطلق،  التعريف  مع  الشاملة  التنمية  في سياق  النمو 
وهو  للفقراء.  املناصر  للنمو  النسبي،  التعريف  وليس 
يتناول حتليل وحتفيز مصادر وقيود النمو املرتفع واملستدام 
واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات  لكافة  بالنسبة 
ذلك،  إلى  إضافة  الفقراء.  وهي  واحدة  جملموعة  وليس 
املنتج  التشغيل  توليد  الشامل عموما على  النمو  يركز 
للدخل،  املباشر  التوزيع  إعادة  بدال من  اإلنتاجية  وحتسني 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

يا�سي يتوخى 

توطيد ال�سالم 

وا�ستعادة 

االنتعا�س 

االقت�سادي 

على املدي 

الق�سري واملدى 

املتو�سط 

بهدف معاجلة 

اجلذور واالآثار 

االقت�سادية 

واالجتماعية 

املحلية لالأزمة 

يف �سورية 

و�سوال اإىل 

اإعادة و�سع 

االقت�ساد 

ال�سوري على 

م�سار التنمية وبناء 

الدولة على 

املدى الطويل. 
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وجتدر اإلشارة  للفئات الضعيفة.  الدخل  لزيادة  كوسيلة 
بعض  مباشرة  إلى  حاجة  وجود  من  الرغم  على  أنه  إلى 
املدى  على  للدخل  املباشر  وغير  املباشر  التوزيع  أشكال 
القصير لتوطيد السالم عبر التخفيف من اآلثار السلبية 
التي تركها النزاع في الفئات األكثر تضررا إال أن محدودية 
املوارد في فترة بناء السالم قد تقلل من إمكانية اعتماد 
ال ميكن أن يقدم حال  ذلك، فضال عن أن مثل هذا اإلجراء 

لتخفيض الفقر على املدى الطويل.

ت- السياسات املقترحة وإطارها الزمني

يحتاج تنفيذ مقاربة النمو الشامل في مرحلة بعد 
النزاع املدمر ترجمة عناصر هذه املقاربة ضمن خطة عمل 
طويلة األجل تأخذ بعني االعتبار القضايا امللحة الستعادة 
اخلدمات األساسية وتوطيد السالم واالنتعاش االقتصادي 
وإعادة وضع االقتصاد السوري على مسار التنمية وبحيث 
تخلق األرضية الالزمة للنمو الشامل على املدى الطويل 
الفقر  وتخفيض  والتنافسية  الهيكلي  التنوع  من حيث 

والتشغيل ومعاجلة الالمساواة. 

1( اعتبارات تصميم السياسات

إن جسامة أجندة السياسات في سورية في مرحلة 
األولويات  ُصعد  على  متعددة  حتديات  تفرض  النزاع  بعد 
عن  فضالً  واملوارد،  واالستدامة  والتسلسل  والتضافر 
مستوى القدرات الفنية املطلوبة لتصميميها وتنفيذها. 
السياسات  هذه  تصميم  مبكان  األهمية  من  فإنه  لذلك 
واستدامة السالم من  أولويات بناء  بواقعية استنادا إلى 
وفي  أخرى،  املتوفرة من جهة  املؤسسية  والقدرات  جهة 
ظل إدارة جيدة للتوقعات من قبل أصحاب املصلحة. كما 
من  املطلوبة  التدخالت  تنفيذ  تسلسل  هندسة  يجب 
وتدرجي  منطقي  مبسار  واإلجراءات  والبرامج  السياسات 
املتوسطة  األهداف  حتقيق  في  املطاف  نهاية  في  يصب 
والبعيدة املدى للتنمية الشاملة فيما يتعلق باستدامة 
والتعديل  االقتصادي  والتنويع  الهيكلي  واإلصالح  النمو 
استعادة  عملية  تنحصر  أال  يفرض  وهذا  املؤسسي. 
لهياكل  استعادة  في كونها مجرد  االقتصادي  االنتعاش 
املاضي وآلياته، أو عودة بسيطة إلى مستويات واجتاهات ما 
قبل النزاع، بل يجب أن تتوخى القيام بالتحول االجتماعي 
واالقتصادي نحو التنمية الشاملة. ولذلك فإن استعادة 

االنتعاش عملية متعددة األبعاد وبعيدة املدى.

الهادفة  السياسات  تهتم  أن  يجب  ذلك،  على  بناء 
الستعادة االنتعاش االقتصادي بعد انتهاء النزاع بتكوين 
لهذه  والوطنية  احمللية  واحملرضات  للمحركات  جيد  فهم 
من  تبدأ  أن  العملية  هذه  من  مطلوبا  فليس  العملية. 
على  تعمل  أن  ميكنها  بل  اجملاالت،  من  كثير  في  الصفر 
تعزيز األنشطة التي حافظت على نفسها خالل النزاع أو 
تلك األنشطة االقتصادية القانونية اجلديدة التي نشأت 
كنوع من التكيف معه مببادرات محلية. ويُعد فهم هذه 
املؤسسية  والعمليات  االجتماعية  والديناميات  احملركات 
ضروريا  احمللية  واملبادرات  القدرات  وتعزيز  عليها  والبناء 

لتحقيق قفزات في االنتعاش واستدامته.

إال أن التحدي األكبر يتجلى في قيود املوارد املتاحة   
إلى  عليها  يتوقف  التي  والبرامج  السياسات  لتنفيذ 
ويكبر هذا  القصير.  املدى  السالم على  توطيد  حد كبير 
توفر  مدى  حول  اليقني  عدم  ظل  في  خصوصاً  التحدي 
واعتبارات  وقروض  ومساعدات  منح  من  اخلارجية  املوارد 
األولوية  إعطاء  يجب  لذلك  بها.  املتعلقة  االستدامة 
لألزمة  احمللية  اجلذور  تعالج  التي  واإلجراءات  للسياسات 
واخلدمات  السلع  وتقدمي  إنتاج  إعادة  خالل  من  ونتائجها 
األساسية للفئات األكثر تضررا من النزاع، والتي تساعد 
فرص  وتوليد  والنمو  االقتصادي  االنتعاش  استعادة  في 
العمل والدخل من أجل تخفيض الفقر وخلق آفاق بديلة 

للمنخرطني في القتال عن حمل السالح.

تستعرض الفقرات التالية السياسات املقترح تبنيها 
والقطاعية  الكلية  االقتصادية  السياسة  صعيد  على 

واالطار الزمني لكل منها.

2( السياسات الكلية

خلق  الى  الكلية  االقتصادية  السياسة  تهدف 
املوارد  بتوظيف  تسمح  مستقرة  كلية  اقتصادية  بيئة 
بكفاءة في حتقيق معدل منو اقتصادي وتشغيل مرتفعني 
الفقر  تخفيض  في  ويساهمان  ومستدامني  وشاملني 
جميع  مبشاركة  الشباب  بني  خصوصاً  البطالة  ومعدل 
قابلة  البيئة  هذه  واالجتماعية.  االقتصادية  القطاعات 
للتكيف مع الدورات االقتصادية واألزمات الطارئة وتضمن 
العدالة  ثوابت  على  التأكيد  مع  السوق  آليات  عمل 
االجتماعية والتنمية املستدامة احملابية للفقراء من خالل 

رفع الكفاءة والفعالية ونوعية اخلدمات املقدمة.

السياسة املالية أ- 

على  الطويل  املدى  على  املالية  السياسة  تعمل   -
االستقرار  على  احلفاظ  مع  الشاملة  والتنمية  حتفيز 
االقتصادي الكلي وذلك من خالل سياسة ضريبية عادلة 
الضريبية  وغير  الضريبية  العامة  لإليرادات  كفؤة  وإدارة 
التنمية  على  تركز  وفعالة  رشيدة  عام  إنفاق  وسياسة 

الشاملة ضمن منظور متوسط املدى.

- أما على املدى القصير فستعمل السياسة املالية 
على رفع مستوى فعالية النظام الضريبي القائم وإعادة 
توجيه املوارد للتقدمي السلع واخلدمات العامة األساسية 
التحتية  البنية  وترميم  االقتصادي  االنتعاش  وحتفيز 

األساسية ودعم الفئات األكثر تضررا.

ب- السياسة النقدية

الطويل على  املدى  النقدية على  السياسة  تعمل   -
تعزيز استخدام األدوات غير املباشرة في التحكم بالعرض 
ويضبط  والتشغيل  النمو  يحفز  مبا  واالئتمان  النقدي 

املستوى العام لألسعار ويعزز الثقة بالعملة الوطنية.

- ولكن نظرا للحاجة إلى التوسع النقدي على املدى 

القصير في مرحلة بناء السالم لتوفير السلع واخلدمات 
ذات  النشاطات  في  التوظيف  معدل  ورفع  األساسية 
تيسير  على  ستعمل  النقدية  السياسة  فإن  العالقة، 
االئتمان وحتفيز النمو مع املرونة بهوامش واعية ومقبولة 

من التضخم ال تهدد استقرار االقتصاد الكلي.

ج- سياسة التجارة اخلارجية

- تهدف سياسة التجارة اخلارجية على املدى الطويل 
إلى تنويع وتوسيع الصادرات السورية غير النفطية وزيادة 
القيمة املضافة املتحققة للمنتجات ذات امليزة النسبية 
واالهتمام باألسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة واعدة. 
القاعدة  تخدم  التي  األساسية  البنية  وتنمية  وتطوير 
التصديرية )كفاءة املوانئ ووسائط النقل العابر، تقنيات 
التمويل  اجلمركية،  اإلجراءات  واالتصاالت،  املعلومات 
والضمان(، وتعزيز تنافسية قطاع اخلدمات وتوسيع وزيادة 
وتطوير  وحتديث  والنقل،  السياحة  تنوع صادراته وخاصة 
االقتصاد  متطلبات  مع  يتالءم  مبا  التجارية  التشريعات 

الوطني وااللتزامات الدولية.

- تهتم سياسة التجارة اخلارجية على املدى القصير 
السلع  على  اجلمركية  التعريفات  في  النظر  بإعادة 
ومدخالت  األساسية  السلع  توفير  يؤمن  مبا  املستوردة 
استيرادي  تقومي  تتوافر محليا ضمن  ال  التي  البناء  إعادة 
السلع  من  احمللي  اإلنتاج  حماية  االعتبار  بعني  يأخذ 
الطلب  تلبية  في  األولوية  وإعطاءه  والنهائية  الوسيطة 

احمللي.

د- سياسة االستثمار

الطويل  املدى  على  االستثمار  سياسية  تنطوي   -
تشريعية  بيئة  يؤمن  لالستثمار  جاذب  مناخ  خلق  على 
لقطاع  كفؤة  إدارية  وبيئة  رحبة  حتتية  وبنية  منصفة 
اإلبداع  ويحفز  وشرائحه  مستوياته  مبختلف  األعمال 
وتطوير تكنولوجيا اإلنتاج الصديقة للبيئة ويشجع على 
االستثمار اخلاص احمللي واخلارجي ويعزز تنافسية املنتجات 

السورية في األسواق احمللية واخلارجية.

لتشجيع  خاصة  أهمية  االستثمار  سياسة  تولي   -
املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر ألهميتها 
في دعم االنتعاش االقتصادي وتوليد الدخل وفرص العمل 
والبنية  والتمويلية  املؤسسية  البيئة  تطوير  خالل  من 
على  واملستثمرين  اإلداريني  لدى  القدرات  وبناء  التحتية 
وترخيصها  اجلديدة  املشاريع  إنشاء  لتيسير  سواء  حد 
الرسمية إلى  النشاطات غير  وتسجيلها وتشجيع نقل 

االقتصاد الرسمي.

- تهتم سياسة االستثمار على املدى القصير بإعادة 
وتبسيط  وتيسير  واحلرفية  الصناعية  املناطق  تأهيل 
املنشآت  ومتويل  وترخيص  للتسجيل  اإلدارية  اإلجراءات 
األجنبي  بالقطع  املرتبطة  اإلجراءات  وكذلك  الصناعية 
العاملة  املنشآت  جذب  على  وتعمل  اخلارجية  والتجارة 
بتقدمي  والتسجيل  للترخيص  الرسمي  غير  بالقطاع 

التسهيالت املناسبة.

هـ- سياسة التشغيل وعدالة التوزيع

الطويل على  املدى  التشغيل على  تعمل سياسة   -
بناء سوق عمل مرنة تيسر التقاء العرض بالطلب وحتفز 
والتنظيمية  القانونية  التشريعات  عبر  املهارات  تطوير 
املناسبة مدعومًة بآليات لبناء القدرات الالزمة التي متكن 
التي تطلبها  املهارات  التكيف مع تطور  العمل من  قوة 
لدعم  االجتماعية  للحماية  شبكات  وتواكبها  السوق، 
ومتكني الشرائح االجتماعية التي تواجه هشاشة بنيوية 

أو انتقالية.

- على املدى القصير، تهتم سياسة التشغيل ببرامج 
متليها  والتي  العامة(  )باألشغال  السريعة  التشغيل 
وترميم  األساسية  التحتية  البنية  استعادة  عمليات 
املنشآت والوحدات السكنية املدمرة جزئيا وتقدمي السلع 
تدريبية  برامج  وضع  مع  ذلك  وغير  األساسية  واخلدمات 
سريعة على املهارات املطلوبة إلعادة تأهيل العاملني ومن 
بني  املساواة  مراعاة  مع  السابقني  احملاربني  من  سيدمج 

اجلنسني.

و- سياسة احلماية االجتماعية

املدى  على  االجتماعية  احلماية  سياسة  تهدف   -
الطويل إلى التخفيف من أثر التقلبات الدورية والطارئة 
والفئات  العاملة  القوة  على  واإلنتاج  العمل  سوق  على 
الفقيرة التي تواجه هشاشة بنيوية أو انتقالية عبر بناء 

شبكات للحماية االجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها.

املدى  في  االجتماعية  احلماية  سياسة  تعمل   -
القصير وبالتعاون والتنسيق مع اجملتمع املدني على تقدمي 
من  العاجلة  االحتياجات  لذوي  والعيني  النقدي  الدعم 
والتي  نساء  تعيلها  التي  األسر  الفقيرة خصوصا  األسر 
االحتياجات  ذوو  وكذلك  النزاع  من  تضررا  األكثر  تُعد 
الالزم  واالجتماعي  االقتصادي  التحليل  وإجراء  اخلاصة 
وحتديد  حولهم  البيانات  قواعد  وبناء  الفئات  لهذه 
سوق  في  لدمجهم  والتأهيل  التعليم  من  احتياجاتهم 
الالزم  الدعم  حصولهم  تسهيل  و/أو  تدريجيا  العمل 
مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مصادر  إلنشاء 

مستدامة للدخل لديهم.

ز- التنمية اإلقليمية املتوازنة

على  املتوازنة  اإلقليمية  التنمية  سياسة  تهدف   -
واحملافظات  األقاليم  مشاركة  تعزيز  إلى  الطويل  املدى 
السورية في عملية التنمية الشاملة عبر خلق سالسل 
اإلنتاج والتوزيع والبنية التحتية املتكاملة ضمن احملافظة 
وإعادة  الفرص  تكافؤ  لضمان  احملافظات  وبني  الواحدة 

الُلحمة بني أجزاء اجلمهورية.

على  املتوازنة  اإلقليمية  التنمية  سياسة  ترتكز   -
املبادرات احمللية لدعم  ورعاية  إلى تشجيع  القصير  املدى 
املالئمة  اآلليات  وضمان  االقتصادي  االنتعاش  استعادة 
للمشاركة احمللية في اإلدارة وصنع القرار على املستويني 
استهدافية  برامج  السياسة  وتتبنى  والوطني،  احمللي 
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هي  الفقر  وتخفيف  الريفية  التنمية  من  جتعل  مباشرة 
متكاملة  وإقليمية  إنتاج محلية  وفق سلسلة  األساس 
وإمدادها اخلدمات  مع أولوية لدعم املناطق األكثر تضرراً 

والسلع األساسية العاجلة.

ح- سياسة التنمية الريفية

- تعمل سياسة التنمية الريفية في املديني القصير 
التنمية  بعملية  الريفي  االقتصاد  دمج  على  والطويل 
األساسية  اخلدمات  توفير  خالل  من  خالل  من  الشاملة 
الزراعية  املنتجات  وزيادة  وتطوير  متويل  وتيسير  لألرياف 
والصناعات والسياحة الريفية خللق فرص العمل وتوليد 
الدخل وتخفيض الفقر في األرياف مع التركيز على متكني 

املرأة وإعطائها الفرص املالئمة للمشاركة في ذلك.

3( السياسات القطاعية

اإلقالع  إلعادة  الالزمة  القطاعية  السياسات  تهدف 
توليد  من  متكن  بصورة  احمللية  واخلدمات  اإلنتاج  بعجلة 
فاتورة  من  والتخفيف  اإلنتاجية  ورفع  العمل  فرص 

االستيراد.

أ- السياسة الزراعية

الطويل على  املدى  الزراعية على  السياسة  تعمل   -
رفع  خالل  من  الغذائي  واألمن  الزراعية  التنمية  حتقيق 
كفاءة واستقرار اإلنتاج الزراعي واحليواني وتشجيع تطوير 
الصناعات الزراعية والسمكية وإقامة املشاريع الزراعية 
واخلدمات  االستشارات  تقدمي  عبر  واملتوسطة  الصغيرة 
من  ومتكينهم  قدراتهم  وتطوير  للمزارعني  األساسية 
وفرص  الدخل  توليد  عبر  الشاملة  بالتنمية  املساهمة 

العمل ومراكمة ونقل اخلبرات. 

- أما على املدى القصير، فتعمل السياسة الزراعية 
نتيجة  تضررت  التي  الزراعية  األراضي  إصالح  دعم  على 
احليوانية  القروة  تربية  مصالح  دعم  وكذلك  النزاع 
وتشجيع إنتاج السلع الغذائية لتحقيق االكتفاء الذاتي 
املدخالت  على  احلصول  وتيسير  عبر  الغذائي  واألمن 
مع  الالزمة  األساسية  التحتية  البنية  وتوفير  الزراعية 
من  الزراعية  الصناعات  ملدخالت  خاص  اهتمام  إعطاء 

اإلنتاج الزراعي. 

ب- السياسة الصناعية

الطويل  املدى  على  الصناعية  السياسة  تعمل   -
على تنمية قطاع الصناعة التحويلية وزيادة مساهمته 
القيمة املضافة  رفع  الناجت احمللي اإلجمالي من خالل  في 
التنافسية  والقدرة  اإلنتاجية  تطوير  عبر  املتحققة 
ورفع  الصناعي  اإلنتاج  وتنويع  التكنولوجي  والتطوير 
للصادرات.  اجلغرافي  التوجه  وتنويع  التصديرية  قدراته 
الصناعات  الصناعية على حماية  السياسة  كما تعمل 
ضمن  واملتوسطة  الصغيرة  الصناعات  ودعم  الناشئة 
استراتيجية التنمية الشاملة عبر تطوير البنية التحتية 
للقطاع الصناعي والتنظيم الصناعي وسالسل اإلنتاج 
والتوزيع وتطوير البنية اإلدارية التي حتكم آلية عمل هذا 

القطاع.

- تستهدف السياسة الصناعية على املدى القصير 
اإلقالع بالقاعدة اإلنتاجية احمللية التي سلمت من الضرر 
جراء النزاع واملساعدة في ترميم املنشآت املتضررة جزئياً 
ملنتجاتها  األولوية  وإعطاء  والدخل  العمل  فرص  لتوليد 
وإعادة  االقتصادي  االنتعاش  كمدخالت لعملية استعادة 

البناء.

ج- سياسة التجارة الداخلية

املدى  على  الداخلية  التجارة  سياسة  تهدف   -
يكفل  مبا  السوق  ومؤسسات  قوى  تطوير  إلى  الطويل 
املنتجني  حقوق  وضمان  االحتكار  ومنع  املنافسة  تعزيز 
اخلاص  القطاع  مشاركة  وتشجيع  واملستهلكني، 
والتعاوني في بناء مؤسسات السوق وفي دعم واستثمار 
االبتكار، وإيجاد بيئات عمل ترتكز على أفضل املمارسات 

العاملية وتعزيز ازدهار الشركات الصغيرة واملتوسطة. 

- تعمل سياسة التجارة الداخلية في املدى القصير 
على توفير السلع األساسية وضمان وصولها إلى كافة 
من  تضرراً  األكثر  تلك  خصوصاً  السكانية  التجمعات 
مع  احتكارها  محاوالت  وكسر  أسعارها  وضبط  النزاع 
ملباشرة  املستهلكني  حماية  جلمعيات  اجملال  إفساح 

الرقابة وتقييم األداء.

ث- الفاعلون 

الدوراجلهة

احلكومة

إدارة عملية تشاركية لوضع خطة استراتيجية وطنية لالنتعاش االقتصادي والتحول والنمو.  

وضع وتنفيذ خطة استراتيجية لبناء القدرات املؤسسية على املستويني الوطني واحمللي وفق األولويات   
املرحلية والتنموية.

إدارة االقتصاد الكلي.  

تنسيق املساعدة اخلارجية.  

منظمات 
القطاع اخلاص

لعب دور القناة الفاعلة في احلوار بني املستثمرين/املستهلكني من جهة واجلهات احلكومية في   
إعداد وتنفيذ اخلطط استراتيجية الوطنية واحمللية لالنتعاش االقتصادي والتحول والنمو.

تنسيق وتنظيم املبادرات احمللية والوطنية للقطاع اخلاص مبا يخدم تلك اخلطط.  

اإلدارات احمللية 
مبختلف 

مستوياتها

وضع اخلطط االستراتيجية لتعزيز النتعاش االقتصادي على املستوى احمللي واملساهمة في تنسيق هذه   
اخلطط على املستوى الوطني.

  تعزيز وتنسيق املبادرات احمللية لتخدم اخلطط االستراتيجية احمللية.

حتديد أولويات بناء القدرات املؤسسية والفردية على املستوى احمللي وتأمني االستجابة لها.  

منظمات 
اجملتمع املدني

الرقابة على أداء اخلطط الوطنية )مقارنة النتائج باألهداف(.  

االسهام في نشر الوعي لدى املواطنني حول املمارسات املثلى مبختلف مجاالت استعادة االنتعاش.  

االسهام في تنفيذ بعض املبادرات واملشاريع التي تتطلب الوصول إلى شريحة واسعة من األفراد  

اجلهات املانحة

واحمللية لالنتعاش  الوطنية  وتنفيذ ومتابعة اخلطط  إعداد  والفنية لدعم عملية  املادية  تقدمي املساعدة   
االقتصادي والتحول والنمو.

لعب دور بناء واالنخراط في تنسيق املعونة اخلارجية مبا يتفق مع األولويات الوطنية.  

اجلهات املعنية 
بالعمل اإلغاثي

تكييف اخلطط اإلغاثية مع اخلطط احمللية لالنتعاش االقتصادي لردم الفجوة املعيشية للفئات املتضررة   
بني فترة إعداد وتنفيذ املبادرات املصادق عليها محلياً وفترة بروز نتائجها على مستوى التشغيل وتوليد 

الدخل.

الهيئات 
اإلعالمية 

)مؤسسات، 
صحافة(

واملساءلة  األداء  على  الرقاية  تعزيز  وكذلك  االقتصادي  االنتعاش  أولويات  حول  الوعي  رفع  في  االسهام   
واحملاسبة باستخدام مختلف وسائل االتصال واملعلومات احلديثة.

ج- آليات التمكني

يتميز هذا احملور بأنه يضم مجموعة من السياسات 
في  األخرى  احملاور  لعمل  التمكينية  البيئة  متثل  التي 
هذه  أداء  أن  إال  الدولة.  وبناء  السالم  بناء  مرحلتي 
لألولويات  الدقيق  التحديد  على  يتوقف  السياسات 
تعزز  يجعلها  بحيث  بينها  فيما  الزمني  والتسلسل 
املؤسسية  والقدرات  القانوني  فاإلطار  بعضا.  بعضها 
تعد احلامل الرئيسي للسياسات بينما متثل قضايا النوع 
التنمية  تتوخى  التي  الالمساواة  أوجه  أحد  االجتماعي 
البيئة  الكلي  االقتصاد  ويؤمن  ملعاجلتها.  الشاملة 
التي  املستدام  والنمو  االقتصادي  للنشاط  املناسبة 
تظلل السياسات القطاعية التي تعمل بدورها على رفع 
املشاركة  والدخل وحتقيق  العمل  وتوليد فرص  اإلنتاجية 
في صناعة التنمية واالستفادة من نتائجها. كما تساعد 
وتعزيزه  النمو  استدامة  على  البيئية  املعايير  مقاربة 
للتعاون  ميكن  وأخيرا،  األجيال.  بني  نتائجه  توزيع  وعدالة 
الدولي البنّاء أن يلعب دوراً حيوياً في ردم الفجوة القائمة 
في القدرات املادية والفنية واملؤسسية الالزمة الستعادة 

االنتعاش االقتصادي.

1( النوع االجتماعي

أوجه  أحد  االجتماعي  بالنوع  املتعلق  البعد  يعد 
وفضال  الشاملة.  التنمية  تستهدفها  التي  الالمساواة 
التي  السياسات  فإن  اجملتمع،  نصف  متثل  املرأة  كون  عن 
تتوخى معاجلة هذا املوضوع في مرحلة بناء السالم حتتل 
أهمية قصوى نتيجة ازدياد عدد األسر التي تعيلها نساء 
النسبة  ميثلون  الذين  الذكور  من  املعيلني  فقدان  بفعل 
تكافؤ  يحتل  أن  يجب  ولهذا  النزاع.  ضحايا  من  األكبر 
الفرص بغض النظر عن نوع اجلنس ومتكني املرأة األولوية 
في مرحلة بناء السالم واستعادة االنتعاش من أجل حتديد 

في  والنساء  الرجال  بها  يقوم  التي  اخملتلفة  املساهمات 
احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وجتدر اإلشارة 
إلى أن جتارب العديد من البلدان تشير إلى عالقة إيجابية 

قوية بني متكني املرأة وبني مستوى الرفاه االقتصادي. 

2( بناء الشرعية واحلوكمة واملؤسسات

القدرات  وبناء  احلوكمة  وتعزيز  الشرعية  بناء  ميثل 
املؤسسية من أجل إدارة املوارد ووضع وتنفيذ السياسات 
السالم  توطيد  عملية  تواجه  التي  التحديات  أولى 
في  التسوية  إبرام  بعد  االقتصادي  االنتعاش  واستعادة 
االجتماعي  العقد  مينحها  التي  فالصالحيات  سوريا. 
للدولة يجب أن يقابلها اعتراف املواطنني بشرعية الدولة 
وقبولهم لسلطتها، وهو أمر يتوقف على أمرين. أما األمر 
استعادة  إلى  االنتقالية  االنتخابات  تفضي  أن  فهو  األول 
املؤسسات التمثيلية التي تعزز عملية سياسية شاملة 
يفرضها  التي  النزاع  جتدد  مخاطر  يقلص  نحو  على 
املساواة  عدم  أوجه  واستمرار  السياسي  االستبعاد 
االجتماعية واالقتصادية والتفاوت بني فئات اجملتمع. وأما 
األمر اآلخر فهو مدى فعالية الدولة في القيام بواجباتها 
االقتصادية  والفرص  والعدالة  والدفاع  األمن  توفير  في 
ووضع وتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية وآليات 
السلع  وتقدمي  العام  املال  إدارة  في  فعاليتها  ومدى  ذلك، 
احلماية  أنظمة  ورعاية  تنظيم  وفي  العامة،  واخلدمات 
مهما  عنصرا  القانون  فرض  وميثل  املالئمة.  االجتماعية 
في محاربة اقتصادات العنف في سبيل التخلص منها 
الثقة  وبناء  الشرعية  تعزيز  في  يسهم  ما  وهو  نهائيا 

بالسالم ومناخ األعمال. 

والقدرة على تقييم فعالية  يستلزم تعزيز احلوكمة 
على  االجتماعي  العقد  ينص  أن  سديدا  تقييما  الدولة 
ومبادئ  القرارات  في صنع  الالزمة  التشاركية  املتطلبات 
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واملعلومات  البيانات  نشر  وفي  ذلك  في  الشفافية 
آليات  حتديد  يجب  كما  املصلحة.  ألصحاب  وإتاحتها 
املنوط  اجلهات  وصالحيات  واملساءلة  واملتابعة  املراقبة 
الدولة  قيام  فعالية  أن  املستقر  ومن  األمر.  هذا  بها 
املؤسسية  القدرات  على  تتوقف  بها  املنوطة  باملهام 
فترة  خالل  كبير  ضرر  أصابها  التي  وهي  متتلكها  التي 
احلربي  النشاط  دعم  نحو  األولويات  تبدل  نتيجة  النزاع 
الكوادر  خسارة  عن  فضال  واإلنساني  اإلغاثي  والعمل 
البشرية املؤهلة بسبب االلتحاق باألعمال العسكرية أو 
الهجرة. وتتمثل اخلطوة الثانية في ترميم وتعزيز قدرات 
توطيد  مرحلة  إلدارة  والضرورية  األساسية  املؤسسات 
السالم واستعادة االنتعاش االقتصادي بناء على أن الدولة 

الفاعلة أمر ضروري لتوطيد السالم. 

هذه  في  األعمال  جدول  ازدحام  مع  لكن 
أهمية  ذا  األولويات  ترتيب  يصبح  املرحلة 
لذلك يجب أن تتقدم أولوية عملية  استثنائية. 
بناء القدرات في مجال دعم وصناعة القرار على 
االقتصاد  حتليل  مجاالت  في  )خصوصا  غيرها 
ونشر  وإعداد  وجمع  العامة  املالية  وإدارة  الكلي 
اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية إضافة إلى 
تباَشر  أن  على  وذلك  والتقييم(،  الرصد  مهارات 
للمؤسسات  التنفيذية  القدرات  دعم  عملية 
ويجب  هذا،  أيضا.  مدروس  أولويات  سلم  وفق 
املؤسسية  القدرات  بناء  نشاطات  تباَشر  أن 
ضمن منظور بعيد املدى لإلصالح اإلداري بحيث 
االقتصادي  اإلصالح  مجال  في  املبادرات  تتواكب 
اإلصالحات  مع  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
تقدمي  إن  وحيث  املطلوبة.  واملؤسسية  اإلدارية 
سلع وخدمات النفع العام لم يعد مقتصرا على 
الكبير في مرحلة  دورها  الرغم من  الدولة على 
داخل  العالقة  تنظيم  يجب  فإنه  السالم،  بناء 
ومؤسسات  أفرادا  الغير  ومع  احلكومية  اإلدارة 
باالعتبار  تأخذ  وشفافة  واضحة  آليات  إطار  في 
املؤسسات  بني  واألفقي  الرأسي  التنسيق 
مالئمة  صيغة  ضمن  احلكومية  والهيئات 
لالمركزية اإلدارية من جهة وبني منظمات اجملتمع 
العالقة من  ذات  اخلاص  والقطاع  واملدني  األهلي 
واملشاركة  اجلهود  تضافر  يكفل  مبا  أخرى  جهة 
في عملية التنمية الشاملة وأولوياتها في بناء 

السالم واستدامته بشكل خاص.

3( االقتصاد الكلي

بني  املوائمة  على  الكلي  االقتصاد  سياسات  تعمل 
االقتصادي  االنتعاش  الستعادة  االقتصادية  املتغيرات 

التي يجب إجراؤها خصوصاً  في ظل املفاضالت الكثيرة 
يهتم  القصير،  املدى  فعلى  السالم.  بناء  مرحلة  في 
معدل  لرفع  اخلاص  االستثمار  بتحفيز  الكلي  االقتصاد 
األكثر  الفئات  لدعم  الدخل  وتوليد  والتشغيل  النمو 
إلى  بالنظر  لكن  خاص.  بشكل  النزاع  جراء  من  تضرراً 
سياسات  على  فإنه  املرحلة،  بهذه  اخلاصة  االعتبارات 
السياسات  من  مالئما  مزيجا  تتبنى  أن  الكلي  االقتصاد 
االجتماعي  الطلب  ملواجهة  التوسعية  والنقدية  املالية 
ضمن هوامش مرنة وآمنة للتضخم وعجز املوازنة وسعر 
الفائدة وسعر الصرف والدين العام. أما اإلصالحات األكثر 
فيمكن  الهيكلة،  بإعادة  يتعلق  فيما  سيما  ال  تعقيدا، 
الشروع بها على املدى املتوسط والطويل لتجنب حتميل 
الفئات الهشة املزيد من التضحيات في فترة بناء السالم. 
االقتصادي  االنتعاش  استعادة  عملية  أن  إلى  وبالنظر 
املهم  فمن  تراكمية  عملية  هي  النزاع  بعد  مرحلة  في 
مراعاة التسلسل املنطقي والواقعي لتنفيذ السياسات. 
السياسة  إدارة  تتصف  أن  يجب  األحوال،  جميع  وفي 
الثقة  لبناء  والشفافية  باملصداقية  الكلية  االقتصادية 

في مناخ األعمال.

4( البنية التحتية

تعد استعادة وترميم البنية التحتية األساسية ذات 
بعد  االقتصادي  االنتعاش  استعادة  في  مزدوجة  أهمية 
دمار  إلى  معلوم،  هو  كما  النزاع،  أدى  جهة،  فمن  النزاع. 
النطاق.  واملنشآت واملساكن دمارا واسع  التحتية  البنية 
فقد تعرضت اجلسور ومحطات توليد الكهرباء ومعدات 
النزاع  نتيجة  دمار كبير  إلى  والغاز  والنفط  الطاقة  نقل 
التي  املرافق  على صيانة  اإلنفاق  تراجع  عن  عليها فضال 
الزمني  املدى  في  سيؤثر  ذلك  وكل  الدمار.  من  سلمت 
بعد  سورية  في  االقتصادي  االنتعاش  الستعادة  الالزم 
استعادة  عملية  متثل  أخرى،  جهة  من  ولكن  النزاع. 
القطاعات األساسية للبنية التحتية بحد ذاتها محركاً 
كونها  عن  فضالً  والتشغيل  االقتصادي  للنشاط  هاما 
األعمال  مناخ  حتسني  عبر  االستثمار  حتفيز  في  تساهم 
وتوليد  األسواق  وربط  واالستهالك  اإلنتاج  دورة  وتفعيل 
البنية  تطوير  أن  ذلك  الى  يضاف  العمل.  وفرص  الدخل 
املتوازنة  اإلقليمية  التنمية  تعزيز  في  يساعد  التحتية 
وحتفيز التنمية احمللية والريفية من خالل الربط املتكامل 
بشبكات  واألرياف  والقرى  والبلديات  احملافظات  جلميع 
النقل واالتصاالت والطاقة وغيرها من اخلدمات الضرورية. 
التحتية  البنية  تساهم  والطويل،  املتوسط  املدى  وعلى 
ورفع  واألجنبية  احمللية  االستثمارات  وتوسيع  جذب  في 

مستوى دخل السكان ضمن األقاليم.

5( االستدامة البيئية

من املعروف أن النزاع املسلح قد أحلق وال يزال يلحق 
أضرارا جسيمة في البيئة على نحو مباشر وغير مباشر، 
وهو ما ميثل تهديدا لألمن الغذائي والتنمية املستدامة. 
وتتنوع هذه األضرار من تدهور لألراضي التي جرى هجرها 

تتعلق  ألغراض  وجتريفها  للنزاع  كميادين  اتخاذها  أو 
للزراعة  الصاحلة  األراضي  وتدهور  األلغام  وزرع  بالقتال 
والقريبة من اآلبار النفطية والتي تأثرت سلبا باستخراج 
النفط وتكريره بطرق بدائية. يُضاُف إلى ذلك إزالة الغابات 
بسبب احلاجة لوقود للتدفئة في ظل غالء وفقدان حوامل 
بسبب  احليوانية  الثروة  تراجع  عن  فضال  هذا  الطاقة. 

الهجرة والتهريب والتصدير إلى بلدان اجلوار.

تأسيسا على ذلك، تُعد عمليات اإلغاثة البيئية إحدى 
أولويات فترة بناء السالم إذ إنها تُعد من بني أسس عودة 
ما يسهم  وهو  وعملهم  أماكن سكنهم  إلى  املهجرين 
في تعزيز قوة العمل خصوصا والنشاط اإلنتاجي عموما. 
ومتثل البيئة املستدامة شرطا هاما لالنتعاش االقتصادي 
عموما كما متثل مدخال لتنشيط اإلنتاج الزراعي وحتقيق 
شرطا  البيئية  السالمة  تعد  أيضا،  الغذائي.  األمن 
بلدان  إلى  الزراعي  اإلنتاج  وتصدير  لتسويق  ضروريا 
كثيرة في العالم في الوقت الذي متثل فيه عنصرا جاذبا 
لالستثمار ومحرضا للقطاع السياحي خصوصا وقطاع 
اخلدمات عموما. وتتحقق االستدامة البيئية عبر تضافر 
السياسات العامة في مختلف اجملاالت. فيمكن لسياسة 
اإلنفاق العام والسياسة السعرية أن تلعب دورا مهما في 
أكثر  بدائل  العتماد  املستهلكني  لدى  حوافز  استحداث 
استدامة للتدفئة كتشجيع االستثمار في بدائل مصادر 
حوامل  ألسعار  مدروس  هادف  هيكل  فرض  أو  الطاقة 
الطاقة. كما يجب أن تهتم السياسات القطاعية بإعادة 
تأهيل األراضي املتدهورة نتيجة عوامل النزاع التي ذكرت 

أعاله. 

6( التعاون الدولي

إن محدودية املوارد والقدرات احمللية املتاحة في مرحلة 
تواجهها عملية  التي  والتحديات  والعقبات  السالم  بناء 
حتتم  الواقع  أرض  على  االقتصادي  االنتعاش  استعادة 
الدوليني  التنمية  شركاء  مع  التعاون  أمام  الباب  فتح 
للمساعدة في سد هذه الثغرة قدر اإلمكان عبر الدعم 
املالي والتقني. إن إدارة املعونة إدارة جيدة يجعلها عنصرا 
بعد  واستدامته  االقتصادي  االنتعاش  حتقيق  في  فعاال 
انتهاء النزاع. وتتجلى اإلدارة اجليدة للمعونة بانسجامها 
املؤسسات  مع  تعمل  بحيث  الوطنية  األولويات  مع 
الوطنية  احملركات  وتعزز  احمللية  واملبادرات  الوطنية 
للتنمية وذلك لتجنب استحداث أنظمة موازية لألنظمة 
حُترر  أن  املهم  من  السياق،  وفي هذا  القائمة.  املؤسسية 
الفنية  املساعدة  تُقدم  وأن  املالية  املعونة  مدفوعات 
وضمن  الوطنية  اجلهات  مع  عليه  متفق  برنامج  ضمن 
من  أو  العامة  املوازنة  عبر  إما  متر  بحيث  موحدة  آليات 
خالل آليات متويل جماعية كالصناديق االئتمانية متعددة 
 )Multi-donor Trust Funds )MDTFs املانحني 
االقتصاد  إدارة  وحسن  العامة  املالية  ضبط  أجل  من 
املالية  املساعدة  في  والتضارب  التكرار  ولتجنب  الكلي. 
والفنية املقدمة من جهات مختلفة فمن الضروري إنشاء 
منصة للتنسيق بني شركاء التنمية العاملني في سورية 
بدوره  وهذا  احلكومة،  وبني  وبينهم  جهة  من  أنفسهم 
يساعد في حتقيق انسجام هذه املساعدات مع األولويات 

الوطنية.

ح- التحديات

التحدي

االحتمال
عالي

متوسط
ضعيف

التأثير
كبير

 متوسط
ضعيف

املدى
طويل

متوسط
قصير

التدابير املضادة

تضعضع األمن وانتشار 
اقتصاديات العنف بشكل 

متفاوت بني املناطق
عالي

متوسط

انخفاض مستويات الثقة فيما بني 
املتعاملني االقتصاديني

تعزيز الشرعية وسيادة القانونمتوسط

دمار كبير في رأس املال املادي 
خصوصاً البنية التحتية 

واالنتاجية
عالي

كبير

ضعف كفاءة االستثمار
متوسط

جعل استعادة البنية التحتية 
واإلنتاجية من أولويات االنتعاش 

االقتصادي

عاليهروب رؤوس األموال

كبير

تأخر إطالق املبادرات العاجلة لالنتعاش 
االقتصادي

متوسط
حتسني البيئة االقتصادية الكلية 
ومناخ االستثمار السترجاع ثقة 

املستثمرين في االقتصاد

تدهور حجم ونوعية رأس املال   
البشري بسبب النزاع والنزوح 

اخلارجي واملتطلبات األمنية 
بعد النزاع

ضعف القدرة املؤسسية   
لإلدارة االقتصادية وكذلك في 

مجال إدارة املالية العامة

ضعف التنسيق بني   
املؤسسات الرئيسية

عالي

كبير

بطء عملية إعداد وتنفيذ خطط   
االنتعاش وتدني نوعيتها

تراجع األداء بشكل عام  

متوسط
إطالق برامج عاجلة لبناء القدرات 

وفق أولويات االنتعاش االقتصادي

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

تعمل �سيا�سات 

االقت�ساد 

الكلي على 

املوائمة بني 

املتغريات 

االقت�سادية 

ال�ستعادة 

االنتعا�س 

االقت�سادي 

يف ظل 

املفا�سالت 

الكثرية التي 

يجب اإجراوؤها 

خ�سو�سًا يف 

مرحلة بناء 

ال�سالم.
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التحدي

االحتمال
عالي

متوسط
ضعيف

التأثير
كبير

 متوسط
ضعيف

املدى
طويل

متوسط
قصير

التدابير املضادة

جتزئة االقتصاد واألسواق نتيجة 
توزع سيطرة أطراف النزاع على 

األراضي السورية
عالي

متوسط

تراجع القدرة على ضبط عملية انتاج   
وتوزيع املوارد العامة

تراجع القدرة على إنفاذ سياسة   
اقتصادية وجتارية موحدة ومتكاملة

متوسط

تعزيز الشرعية  
تعزيز عملية بناء املصاحلات   

الوطنية العادلة

تعزيز عملية التوزيع العادل للموارد 
واألعباء بني اجلهات واملستويات 

احمللية واإلقليمية الداخلية

عاليمحدودية املوارد املالية العامة

كبير

تأخير تنفيذ خطط االنتعاش االقتصادي 
وتضييق سلم األولويات

القصير

تنسيق املعونة اخلارجية  
تطوير النظم الضريبية وإصالح   

إدارة املالية العامة

حتسني مناخ االستثمار وتعزيز   
مساهمة القطاع اخلاص

وجود بطالة شديدة وعمالة 
مقنعة، ال سيما بني الشباب 

الذكور، وتدهور سوق العمل
عالي

كبير

يزيد من خطر النزاع
متوسط

خلق فرص العمل ورفع مستوى   
الدخل يجعل حوافز العودة 

للقتال مقابل أجر أكثر صعوبة.

إطالق مبادرات مبتكرة لتطوير   
سوق العمل باستخدام 

تكنولوجيا االتصال وتبادل 
املعلومات

استمرار العقوبات االقتصادية 
اخلارجية األحادية اجلانب على 

سورية
عالي

متوسط

عرقلة التحويالت املالية اخلارجية ونقل   
التكنولوجيا لقطاع األعمال السوري

خلق مناخ من اخلوف أمام مساهمة   
االستثمار اخلارجي املباشر في عملية 

إعادة االعمار في سورية

متوسط

تنويع الهيكل السلعي والتوجه   
اجلغرافي للتجارة اخلارجية

بناء عالقات وأواصر جتارية جديدة   
بعيداً عن الدول التي كانت 

العالقات متأزمة معها تاريخياً

ضعف التنسيق بني املانحني 
أنفسهم وبني املانحني واحلكومة

عالي

كبير

هدر أموال املساعدات اخلارجية في   
مجاالت غير ذات أولوية ورمبا مكررة

إضعاف القدرة على الضبط املالي   
والنقدي في االقتصاد

تأخر حترير مدفوعات املعونة املالية مما   
يعرقل تنفيذ اخلطط املتفق عليها 

األثر السياسي غير البناء لبعض   
املساعدات اخملصصة لفئات أو مناطق 

محددة بعينها

متوسط
تنسيق املعونة اخلارجية وحصر ذلك 
بجهة سيادية كوزارة املالية وهيئة 

التخطيط والتعاون الدولي

مواجهة حتديات ما بعد النزاع   
كلها دفعة واحدة مثل توطيد 

األمن، نزع السالح وإعادة 
اإلدماج واستعادة اخلدمات 

األساسية

صعوبة املوائمة بني أهداف   
استقرار االقتصاد الكلي 

وتلبية متطلبات بناء السالم 
في ظل محدودية املوارد 

العامة

عالي

كبير

تضييق سلم األولويات وإطالة فترة   
االنتعاش االقتصادي

إطالة معاناة بعض الفئات األكثر تضرراً   
ورمبا نشوء فئات متضررة جديدة مما قد 
يخلق أوضاع تدفع لتذمر بعض الفئات 

وقد تدفع باجتاه جتديد التوتر.

متوسط

تعزيز التشاركية والشفافية في   
عملية صنع القرار ورقابة األداء

تطوير توزيع اخملاطر واألعباء بني   
الفئات االجتماعية

تنسيق وتوجيه عمليات اإلغاثة   
اإلنسانية نحو الفئات األكثر 

ً تضررا

االستعانة باملساعدة الفنية   
اخلارجية

املحور الثامن

�سيا�سات التطوير التقاين 

واإدارة املوارد الطبيعية 

والبيئية

أ- الرؤية اخلاصة باحملور

من  السوري  االقتصاد  انتقال  على  تعمل  أن 
القطاعات  إلى  املتدنية  التكنولوجيا  ذات  القطاعات 
القيمة  ذات  القطاعات  ومن  تقدما،  أكثر  التكنولوجيا 
املضافة األدنى إلى القطاعات ذات القيمة املضافة األعلى 
القطاعات  إلى  األدنى  اإلنتاجية  ذات  القطاعات  ومن 
ذات  استخدامات  بتحفيز  وذلك  األعلى  اإلنتاجية  ذات 
االقتصاد  على  واالعتماد  العمل  كثيفة  التكنولوجيا 
القائم على الذي يعتمد على اكتساب املعرفة واالبتكار 
تنمية  لتحقيق  بفاعلية  واستثمارها  ونشرها  وتوليدها 
البحث  على  باالعتماد  متسارعة  واجتماعية  اقتصادية 
العلمي واالبتكار وعلى حتقيق االستدامة في إدارة وحماية 
قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني واملؤسسي 
بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية 
املرجوة  التنمية  تكون  وأن  واملستقبلية  احلالية  لألجيال 
حتمي األرض واملياه واملصادر الوراثية النباتية واحليوانية وأن 
ال تضر بالبيئة وال تصدر املشكالت إلى االجيال القادمة، و 
أن تكون مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية 

االقتصادية ومقبولة اجتماعيا.

ب- منطق احملور

إلى  باإلضافة  للحروب  املدمرة  النتائج  أهم  من 
العمليات  نتيجة  البشرية  اخلسائر  هي  املادية  اخلسائر 
في  كبيرة  خسارة  الى  يؤدي  مما  الهجرة  ونتيجة  احلربية 
استثناًء  السورية  النزاع  تكن  ولم  للبالد  البشري  اخملزون 
في هذا اخلصوص فبعد خمس سنوات من النزاع فقدت 
من  كبير  جزء  فقدت  وبالتالي  أبناءها  من  كثيرا  سوريا 
أو  العمليات  نتيجة  فقدوا  أنهم  أما  الذين  كوادرها 
خارج  أفضل  مستقبل  عن  للبحث  للهجرة  اضطروا 
البالد، على الرغم من التأقلم الذي حصل خالل سنوات 
النزاع ضمن اجملتمع السوري واستنباط احللول للمواجهة 
نقص اخلدمات األساسية، فإن سياسات األعمار تتطلب 
إلعادة  وخبرات  البشري  صعيد  في  كبيرة  حتديدات  أيضا 
االبتكار  أثبت  لقد  العمل  إلى  االقتصادية  القطاعات 
بجميع أشكاله )التكنولوجي واالجتماعي واالقتصادي( 
أنه كان دائما في قلب التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
كرافعة  إليه  ينظر  أن  الضروري  من  النحو،  هذا  وعلى 
في  وبخاصة  أيضاً،  النامية  الدول  في  والتنمية  للتطور 
أسباب عديدة جتعل  هناك  األزمات.  النهوض من  مرحلة 
أن  أولها  األيام.  هذه  حتمياً  أمراً  االبتكار  على  التركيز 
العالم، أولها أن التحديات البيئية القائمة اليوم تتطلب 
واالستهالك،  اإلنتاج  أمناط  في  النطاق  واسعة  تغييرات 

التقني  النظام  أن  وثانيهما  االبتكار.  من  مزيداً  وبالتالي 
تقانة  على  يعتمد  عميقا  حتوال  يشهد  زال  ال  العاملي 
املعلومات والتقانات اجلديدة مثل التقانة احليوية والتقانة 
النانوية التي تغّير عاملنا ومجتمعاتنا. هذا باإلضافة إلى 
أن االبتكار أثبت أنه أحد املرتكزات الهامة لالقتصاد املبني 
بثورة  مقترناً  أصبح  االبتكار،  أي  ألنه،  ذلك  املعرفة  على 
معرفية أدت إلى ما يسمى اليوم مبجتمع املعرفة واقتصاد 
املعرفة. جتدر اإلشارة إلى أن االبتكار يعتمد إلى حد كبير 
والتعليم  واحلوكمة  االقتصاد  في  العامة  الظروف  على 
والبنية التحتية، ال بد من توضيح بعض النقاط الهامة:

املمارسات  أو  التقنيات  أو  املنتجات  االبتكار  يعني   
اعتبارها  ميكن  وال  اجملتمع  على  جديدة  هي  التي 
ضمن  واستخدامها  نشرها  يتم  لم  ما  ابتكاراً 
أو اجملتمع لذلك فإن عملية النشر مهمة  االقتصاد 
منخفضة  البلدان  في  خاصة  عناية  وتتطلب  جدا 

ومتوسطة الدخل.

ينتج  وال  العلمي  البحث  عن  االبتكار  يختلف   
األعمال  رواد  من  تأتي  فاالبتكارات  منه.  بالضرورة 
وتعتمد في نهاية املطاف على تقبل اجملتمع لها، مما 

يجعل االبتكار فإن االبتكار عملية اجتماعية 

سياسة  عن  وتختلف  أوسع  االبتكار  سياسة  إن   
العلوم والتقانة، التي ميكن أن تُضّمن داخل سياسة 
االبتكار كجزء من االجتاه العام نحو االستراتيجيات 
الشكل  )أنظر  املعرفة  على  القائمة  االقتصادية 

أدناه(

تتطلب سياسة االبتكار إجراءات تخص العديد من   
والتجارة،  التعليم،  مجال  في  اخملتلفة  السياسات 
أمور  بني  من  والالمركزية،  والتمويل،  واالستثمار، 

أخرى وصوالً إلى حتقيق مناخ االبتكار املثمر.

ليس  واملنخفضة  العالية  التقانات  بني  التمييز  إن   
منخفضة  البلدان  في  سيما  وال  للغاية،  مفيداً 
تولد  ال  قد  العالية  التقانات  إن  الدخل.  ومتوسطة 
واستخدام  تطوير  أن  حني  في  وثروة،  عمل  فرص 
التراثية  املعارف  واستغالل  املنخفضة  التقانات 
اقتصادي  منو  إلى  يؤدي  أن  ميكن  األصليني  للسكان 
كبير وحتسني للرعاية االجتماعية، كما أنه ميكن أن 
يشكل مجاالً خصباً لالبتكار إن استخدام التقانات 
والعمليات  املنتجات  أنواع  جميع  في  العالية 
واخلدمات يعّد بالنسبة للحالة السورية أكثر أهمية 

من إنتاجها

تنمو وتزدهر عمليات االبتكار من خالل ما يسمى بـ   
"املنظومة الوطنية لالبتكار". تتكون هذه املنظومة 
من املؤسسات واملنظمات العامة واخلاصة واجلهات 
الفاعلة كافة التي ترتبط فيما بينها بطرق مختلفة 
الالزمة  واملالية  والتجارية  الفنية  الكفاءات  وجتمع 
لالبتكار. وعلى سياسات االبتكار احلكومية أن تركز 

على هذه املنظومات.

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

يختلف 

االبتكار عن 

البحث العلمي 

وال ينتج 

بال�رسورة منه. 

فاالبتكارات 

تاأتي من رواد 

االأعمال وتعتمد 

يف نهاية 

املطاف على 

تقبل املجتمع 

لها، مما يجعل 

االبتكار فاإن 

االبتكار عملية 

اجتماعية 
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1( أهمية التحول نحو مجتمع املعرفة

إلى  مجتمعاتها  حتويل  إلى  الدول  جميع  تسعى 
على  قائمة  اقتصاداتها  تصبح  وأن  معرفية  مجتمعات 
التحول  املتقدمة عملية  الدول  استكملت  وقد  املعرفة، 
القرن  من  األخير  الربع  خالل  معرفية  مجتمعات  إلى 
للتحقيق  الساعية  الدول  من  سوريا  وكانت  العشرين، 
الداعمة لالبتكار  ذلك من خالل مجموعة من سياسات 
نتيجة  متواضعة  النتائج  كان  وإن  العلمي  البحث  و 
الطبيعة االقتصاد السوري املعتمد على النفط بشكل 
القيمة  فائض  قلية  املواد  صادرات  على  واعتماده  جزئي 
هذا  على  سلبيا  النزاع  تأثير  وكان  الزراعية،  املواد  مثل 
و  العقول  هجرة  وزادت  التحتية  البنية  فتدمرت  التحول 
تقلصت ميزانيات البحث العلمي مما يجعل من الضرورة 
من  مجموعة  إلى  العودة  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في 
السياسات التي تساعد إلى التحول إلى مجتمع يشجع 
أثبتت  قد  النزاع  أن  القول  وميكن  والتطوير  االبتكار  على 
االبتكار  على  السوري  للمجتمع  كبيرة  إمكانيات  على 
إلى  التحول  إن  الطويلة في سورية،  احلرب  خالل سنوات 

مجتمع معرفي سوف يساعد في: 

توفير عناصر االستقرار االقتصادي واالجتماعي على   
عملية  استدامة  وضمان  والبعيد.  املتوسط  املدى 

التنمية واستقرار معدالت النمو.

على  االعتماد  من  واحلد  االقتصادي  التنوع  تشجيع   
املوارد الطبيعية، وبناء قاعدة إنتاج جديدة ملرحلة ما 

بعد النزاع.

احلياة  ونوعية  املعيشة  مبستوى  االرتقاء  مواصلة   
للمواطنني وضمان استدامتهما وتوفير فرص عمل 

منتج وكرمي 

العائد من االستثمار،  ورفع  الفرد،  إنتاجية  زيادة في   
في تنمية املوارد البشرية.

شركات  تقوم  اجلهات،  من  وغيرها  واملهني،  التقني   
بتوفير  واإلعالم،  الثقافة  ومؤسسات  االتصاالت 
احلواسيب،  مثل  املعرفة؛  لنشر  التحتية  البنية 
من  وغيرها  اإلنترنت،  ومنها  احلاسوبية  والشبكات 
من  وغيرها  واملسموعة  واملرئية  املقروءة  القنوات 

الوسائل.

خالل  من  القطاعات  مختلف  في  املعرفة  استثمار   
حتفيز مؤسسات اإلنتاج واخلدمات على رفع املستوى 
التطوير  مخرجات  استثمار  وعلى  لديها  املعرفي 
واالبتكار على أن يتجلى ذلك في إنتاج سلع وخدمات 
للتصدير،  وقابلة  عالية  تنافسية  بقدرات  وطنية 
عملية  استدامة  في  الفعال  اإلسهام  إلى  ثم  ومن 
التنمية، ورفع معدالت النمو، وبناء مجتمع معرفي 

مستدام. 

الشكل رقم )55(

التحول إلى مجتمع معرفي

2( التنمية املستدامة

من  البد  معرفي  مجتمع  إلى  التحول  إلى  باإلضافة 
السعي إلى حتقيق التنمية املستدامة والتي تهدف إلى 
جانب حتقيق منو اقتصادي كبير في مرحلة إعادة األعمار 
البيئة  على  الضغوط  تخفيف  مع  االقتصادي  واإلنعاش 

واملوارد الطبيعية 

االستدامة البيئية، أو استدامة املوارد الطبيعية، إدارة 
رشيدة متكاملة لكافة عناصر النظام الطبيعي، ترتكز 
على مجموعة من السياسات للحد من االستخدام اجلائر 
للموارد املتجددة، واحلد من االستنفاد للموارد غير املتجددة، 
احلد من  أو  ملنع  األنظف  اإلنتاج  تكنولوجيات  واستخدام 
مبا  الطبيعية  للموارد  املستدامة  اإلدارة  وحتقيق  التلوث، 
في ذلك كفاءة استخدام املياه الزراعية، وإنتاجية األراضي 
املائية  واملسطحات  للغابات  املستدامة  واإلدارة  والتربة، 
والثروة  للمحاصيل  املتكاملة  والنظم  السمكية،  الثروة 
احليوانية وإدارة مبيدات اآلفات كما تتطلب أيضا االستناد 
إلى تشريعات نافذة وأدوات اقتصادية ومحاسبية، وبنية 

مؤسساتية وبشرية مالئمة.

إلى  واالنتقال  االبتكار  على  يعتمد  اقتصاد  قيام  إن 
مجتمع معرفي وتعمل قطاعاته لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة يتطلب أن تكون مرحلة االستجابة احمللية قد 
وبدأت  اإلعمار  إعادة  عملية  وبدأت  االنتهاء  على  شارفت 
القطاعات اخملتلفة االقتصادية تصعيد نشاطها مما يتطلب 
استدامة  حتقيق  إلى  تسعى  سياسات  املرحلة  هذه  في 
إلى  يسعى  متوازن  اقتصادي  منو  يؤمن  وبالتالي  بيئية 

احملافظة على املوارد الطبيعية املتوفرة واحملافظة عليها. 

ت- السياسات املقترحة

سياسات التطوير التقني واالبتكار

1( تقدمي الدعم الالزم للمبتكرين: 

يتم تقدمي الدعم للمبتكرين من خالل وضع اآلليات 
والتكنولوجيات  املعارف  من  النهل  لتسهيل  الالزمة 
احمللية  الظروف  مع  يتناسب  مبا  وتطويعها  عامليا  املتاحة 

املعدات  مثل  التجارية  األنشطة  ذلك  يتضمن  بحيث 
املباشرة  اخلارجية  واالستثمارات  املستوردة  والبضائع 
والشركات متعددة اجلنسيات، واجلالية العلمية والتقانية 
الصلة  ذات  إلى اخلدمات  باإلضافة   . العالم  املوجودة في 
االستراتيجية بسياسة االبتكار مثل الترويج والتسويق، 
التقاني؛  اإلرشاد  خدمات  الصادرات(،  )تشجيع  والتدويل 
يتم  كذلك  اجلودة.  ومراقبة  واالختبار،  واملعايير،  املقاييس 
مثل  املالية  احلوافز  بحزم  األعمال  قطاع  تزويد  خالل  من 
التخفيضات الضريبية لتحفيز اجلهود املتصلة باالبتكار. 

حتسني اإلطار التنظيمي لالبتكار:

واملعيقة  االحتكارية  املمارسات  محاربة  خالل  من   
والتموين  اجلمركية  والتعرفة  كالضرائب  للتنافسية، 
التنظيمي  اإلطار  وتكييف  القياسية...الخ.  واملعايير 
فعالة  سياسات  وتنفيذ  تصميم  من  االبتكار  لدعم 
للشراء ومنح الشركات الصغيرة واملتوسطة حصة من 
التجارة  لقواعد  الصارم  التطبيق  ضرورة  كذلك  العقود، 
إللغاء  املتقدمة  االقتصادات  لدى  والسعي  العادلة 
ممارسات فرض ضرائب على املنتجات املصنعة في البلدان 
النامية، ضرورة إعادة النظر في األنظمة اخلاصة بحقوق 
وفي  حقوقهم،  للمبتكرين  يضمن  مبا  الفكرية  امللكية 
املكلف(  )وغير  السهل  دخولهم  يضمن  مبا  الوقت  ذات 
والترويج ألنظمة املصادر  والتشجيع  املعرفة  إلى مصادر 
البرمجيات  مجال  في  لالستخدام  وتطويعها  املفتوحة 
والتقانات احليوية والهندسة الوراثية واجملاالت ذات الصلة. 

تعزيز قواعد البحث والتطوير باجتاه االبتكار:

في  األولى  بالدرجة  البحثية  األنشطة  جتري  غالبا 
الدول الصناعية املتقدمة ضمن  شركات القطاع اخلاص، 
احلكومية.  البحثية  املؤسسات  ثم  ومن  اجلامعات  تليها 
البحث  فإن  سورية،  ومنها  النامية،  الدول  في  بينما 
احلكومية  البحثية  املراكز  في  يتركز  وجد(  )إن  العلمي 
اخلاص  القطاع  شركات  تهتم  ما  ونادراً  اجلامعات،  تليها 
مستوى  تدني  يفسر  ما  وهذا  العلمي  البحث  بأنشطة 
الفعالة  السبل  إيجاد  من  البد  لذلك   . االبتكارمحليا 
لتخصيص املوارد املالية لصالح أنشطة البحث والتطوير 
ووضع معايير واضحة لتوزيع املوارد بني املراكز احلكومية 
وتطوير  لالحتياجات،  وفقا  األعمال  وقطاع  واجلامعات 
وسائل الرصد والتقييم للنتائج وأهم ما ميكن فعله هو 
إنشاء منظومة حوافز للترويج للبحث العلمي في قطاع 
البحثية  واجلهات  اجلامعة  التعاون بني  األعمال وتسهيل 
اجلهة  من  األعمال،  وقطاع  جهة،  من  األخرى،  احلكومية 
وتقانية  بحثية  مشاريع  إقامة  في  بالعمل  وذلك  أخرى، 
مشتركة وبتمويل مشترك من احلكومة والقطاع اخلاص.

التعليم  خالل  من  االبتكار  روح  وتنمية  تربية   )2

والتدريب:

»تصنيع«  تضمن  وصفات سحرية  من  هناك  ليس   
املطلوب  لكن  والتدريب،  التعليم  خالل  من  مبتكرين 

املهارات  تنمية  على  يركز  أن  التعليمي  النظام  من 
االساسي  التعليم  مراحل  في  االبتكار  على  املساعدة 
التخصصية  املهارات  تنمية  على  التركيز  ثم  والثانوي 
والسيما  الثانوي  بعد  ما  التعليم  مينحها  التي  تلك 
هذه  إلى  وباإلضافة  واألعمال  والتصميم  الهندسة 
من  جملة  إلى  املبتكرون  يحتاج  »اخلشنة«،  املهارات 
والتفكير  املشكالت،  حّل  مثل  »الناعمة«  املهارات 
النقدي، والتواصل، وعمل الفريق وأخالقيات العمل. كما 
والتفاعل مع قطاع  التعامل  يتقن  أن  املبتكر  يطلب من 
األعمال ومع اجملتمع. االهتمام بتعليم الكبار أو ما يسمى 
تربوية  مناذج  التعليم  هذا  يتطلب  احلياة.  بالتعليم مدى 
جديدة تشمل التعلم حسب الطلب والتعلم عن طريق 
املهارات لدى  والعمل اجلماعي واالهتمام بتنمية  العمل، 
القطاع غير الرسمي من خالل حتسني مناهج وآلية عمل 

مراكز التدريب املهني التقليدي.

3( تشجيع الصناعات التنافسية واالبتكارية:

إن بناء صناعة تنافسية ال يعني توّفر مجموعة من 
املبتكرين في قطاع أو صناعة معينة، إمنا يعني خلق مناخ 
واملشاريع  املبادرات  فصل  فيه  يتم  ٌمستقِبل  ديناميكي 
صناعة  شكل  على  لتتبلور  معني  قطاع  في  االبتكارية 
نهج  اتباع  الضروري  من  فإن  وبالتالي  متميزة.  تنافسية 
القيمة  األنشطة في سلسلة  أن جميع  شامل لضمان 
تعمل بشكل صحيح وفعال. كما يتطلب بناء الصناعة 
رؤية  وصياغة  السلطة  قبل  من  التزاما  التنافسية 
االستثمارات  جلذب  جماعي،  بشكل  موضوعة  تعبوية، 

الالزمة، وإزالة العقبات، وإطالق املبادرات الرائدة.

4( إقامة البنى واملواقع االبتكارية: 

رواجاً  األكثر  املواقع  والتقانة  العلم  حدائق  تبدو 
تسهل  أن  شريطة  لالبتكار  ومولدة  حاضنة  كبيئة 
بنى  الصناعية  املناطق  تشكل  جناحها  شروط  احلكومة 
أشكال  من  آخر  شكالً  اخلاصة  االقتصادية  املناطق  متثل 
للحالة  مالءمة  أكثر  يكون  ورمبا  االبتكارية  املواقع 
هذه  تتميز  عام(.  بشكل  النامية  )وللدول  السورية 
املناطق اخلاصة، أو مناطق التصدير الصناعية، بجاذبيتها 
بفضل  للتقانة  الناقلة  واألجنبية  الوطنية  للشركات 
احلوافز املقدمة، والبنية التحتية املتطورة، وتعد التجربة 

الصينية في العقود املاضية رائدة في هذا اجملال.

تشجيع ما يعرف بـ “العناقيد الصناعية”، عبارة عن 
متركز جملموعة من الشركات في مناطق جغرافية محددة، 
بينها(  التنافس فيما  عن  )بعيداً  تتميز بتكامل أصولها 

بحيث تعمل على شكل عناقيد أو شبكات

5( سياسات التنمية املستدامة:

تناغم  إلى  التنمية املستدامة  أهداف  يحتاج حتقيق 
واالجتماعية  واالقتصادية  التكنولوجية  السياسات 
اخلطة  هذه  تضمن  بحيث  للتنمية،  شاملة  خطة  في 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

ت�سجيع التنوع 

االقت�سادي 

واحلد من 

االعتماد 

على املوارد 
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قاعدة اإنتاج 

جديدة ملرحلة 

ما بعد النزاع.
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بطريقة  البشري  املال  ورأس  الطبيعية  املوارد  توظيف 
فعالة . لتحقيق منو اقتصادي يهدف إلى االرتفاع بنوعية 
احلياة للمواطن السوري مع احلفاظ على البيئة واملصادر 
إلى  والسعي  والقادمة،  احلالية  لألجيال  الطبيعية 
واستغالل  واملياه  الطاقة  مجاالت  في  األستدامة  حتقيق 
استعراض  من  البد  ذلك  لتحقيق  من  الطبيعية  املوارد 
التنمية  بأهداف  وربطها  اخملتلقة  القطاعية  السياسات 

املستدامة من خالل:

واإلنعاش  األعمار  إعادة  يضمن  اقتصاد  تطوير  أ- 
االقتصادي مع خالل احملافظة على البيئة 

تشجيع االستثمارات إلقامة مشاريع ذات استدامة    -
تساهم في إعادة األعمار واإلنعاش االقتصادي.

خبراتهم  لنقل  املغتربني  جتارب  من  االستفادة   -
مجاالت  في  والسيما  اإلعمار  عملية  في  واإلسهام 

التكنولوجيا احلديثة ذات األثر البيئي املنخفض. 

التشجيع على االبتكار وعلى استخدام تكنولوجيا   -
القطاعات  لتطوير  وهامة  عملية  كأداة  املعلومات 
اخملتلفة وجعلها أكثر كفاءة وتوطني التكنولوجيات 

صديقة البيئة.

اجملاالت  جميع  في  اخلاص  القطاع  مشاركة   -
وتقليل  املوارد  استخدام  فاعلية  لزيادة  االقتصادية 

من التلوث واملساهمة في احلفاظ على البيئة.

في  اإلدارية  الوحدات  جلميع  املؤسسي  التطوير   -
اإلداري  اجلهاز  أداء  كفاءة  ورفع  بناء  وإعادة  الدولة 
من  البيئة  على  احلفاظ  موضوع  وترسيخ  للدولة 
بالبيئة  املتعلقة  التشريعات  تنفيذ  مراقبة  خالل 

واحلفاظ عليها 

تطوير نظم إدارة موارد الدولة وربط وتكامل قواعد   -
البيانات االقتصادية والبيئة 

تطوير وتشريع لهيئات تعنى باحملافظة على البيئة   -
و قواننة عمل املنظمات الدولية العاملة في مجال 

البيئة

إعادة دوران عجلة الصناعة  مع التحفيز على قيام   -
منخفض  أثر  ذات  تكنولوجيا  واستخدام  صناعات 

على البيئة.

العمل على اعتماد واستيراد وتوطني التكنولوجيات   -
األقل ضرراً على البيئة. 

األمن  حتقيق  على  والعمل  الزراعي  اإلنتاج  تطوير  ب- 
البيئة  على  الزراعة  تأثيرات  خفض  على  الغذائي 

واملوارد الطبيعية: وحتقيق األمن الغذائي 

مع  الزراعي  اإلنتاج  ملناطق  النسبية  امليزة  اعتماد   -
االقتصادية  واجلوانب  الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ 

واالجتماعية.

الزراعية  احملاصيل  لكافة  الرأسية  اإلنتاجية  زيادة   -

باستخدام حزمة متكاملة من املدخالت مع تشجيع 
استخدام املبيدات و األسمدة الصديقة للبيئة .

البحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية حتقق   -
حتسني  مع  املياه  لوحدة  خاصة  أفضل،  عائدات 
املياه  الستخدامات  واالقتصادية  الفنية  الكفاءة 
الصحي  الصرف  املياه  ملعاجلة  محطات  وإقامة 
بهدف االستخدام اآلمن لهذه املياه في الري كرديف 

أساسي لسد العجز احلاصل بني املتاح والطلب.

والتعليم  واإلرشاد  الزراعي  العلمي  البحث  تطوير   -
التنسيق  وتعزيز  احلديثة  التقانة  وتوطني  والتأهيل 
مع البحوث والتعليم وتأهيل املرشدين لتمكينهم 
التي  املتخصصة    اإلرشادية  البرامج  تنفيذ  من 
والتنوع  النباتي  الغطاء  على  احلفاظ  في  تساهم 

احليوي. 

استمرار تعديل بعض التشريعات والقوانني وخاصة   -
احلد من تفتت احليازة.

اخلطة  مرسوم  بتطبيق  احمللية  السلطات  قيام   -
بحماية  اخلاصة  القوانني  وجميع  املائي  والتشريع 
واالستفادة  دولة...(  أمالك   – بادية   – )حراج  املوارد 
القصوى من املوارد املائية املتاحة  وتطويرها بشكل 

مستدام 

العربية  واملنظمات  اجلهات  مع  والتنسيق  التعاون   -
واإلقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعة للمساهمة 
وتطوير  املستهدفة  السياسات  وتنفيذ  حتقيق  في 

القدرات.

ووضع  للفالحني  االقتصادية  الزراعة  نحو  التوجه   -
برامج خاصة للبدائل االقتصادية املوجودة أو اجلديدة 
تصديرية  سلع  إلنتاج  وكذلك  الزراعية  للمنتجات 
العضوية  الزراعة  مجال  في  وخاصة  ومنافسة 

والزراعة النظيفة وإيجاد سوق تصريف لها.

والتخلي  لإلنتاج  املساندة  اخلدمات  على  التركيز   -
والقيام  الدولة  قبل  من  املباشر  الزراعي  اإلنتاج  عن 
والعروق  النباتية  األصول  إلنتاج  الالزمة  بالبحوث 
على  وتوزيعها  املطلوبة  والبدائل  اجليدة  احليوانية 

الفالحني بدال عنه.

التكامل  وحتقيق  أكبر  أهمية  احليواني  اإلنتاج  إيالء   -
مجاالت  في  وبخاصة  واحليواني  النباتي  اإلنتاج  في 
وحمايتها  واملراعي  البادية  وتنمية  األعالف  تأمني 

وتطويرها وإدارتها بشكل مستدام 

توجيه برامج هادفة من أجل التوعية واحلفاظ على   -
التنوع احليوي 

ج- النقل املستدام

توسيع شبكات النقل العام وحتسني جودتها  -

توفير  خالل  من  للنقل  البيئية  التأثيرات  من  احلد   -

في  النقل  وسائل  حتويل  على  تعمل  التي  احلوافز 
أكثر  وقود  استخدام  إلى  واخلاص  العام  القطاعني 
العقوبات  وفرض  املزدحمة  املدن  في  خاصة  نظافة 
االنبعاثات  معايير  تتعدى  التي  املركبات  على 

والضوضاء

النقل  قطاع  في  العاملة  الهيئات  هيكلة  إعادة   -
هيئات  تصبح  حتى  الكبرى  املدن  ضمن  سيما  ال 
اقتصادية مستقلة تشرف عليها الوحدات اإلدارية 

وإدخال  املعلومات  نظم  استخدام  رقعة  توسيع   -
بشكل  للتحكم  احلديثة  واإلدارية  الفنية  األدوات 

أفضل في حركة املرور

تطوير نظم األمان في وسائل النقل اخملتلفة ووضع   -
خطط الطوارئ للتعامل السريع مع احلوادث.

إلى  السير  خطوط  وحتويل  الطرق  شبكة  تطوير   -
خارج املدن

تطوير شبكة السكة احلديدية ومدها للمساهمة   -
االقتصادية  املناطق  في  التنمية  مشروعات  في 
البضائع  نقل  في  مساهمتها  وزيادة  اخملتلفة 

واحلاويات خلفض حجم النقل على الطرق 

املوانئ  في  واملنشآت  األساسية  البنية  تطوير   -
مواجهة  على  قدرتها  وزيادة  الرئيسية  البحرية 

متطلبات التجارة الدولية 

د- حتقيق السياحة املستدامة

بيئية مع حتقيق  وفق أسس  القطاع  إعادة تشغيل   -
االستدامة 

وضع حماية املوارد الطبيعية ضمن أولويات صناعة   -
السياحة.

في  األعمال  وقطاع  اخلاص  القطاع  دور  تعظيم   -
حتمل عبء االستثمار خاصة في املناطق السياحية 

املتضررة السيما لتشجيع السياحة البئية 

تشجيع االستثمار األجنبي في القطاع السياحي.  -

هـ- حتقيق التنمية والتخطيط العمراني املستدام: 

األراضي  بتوفير  احلضري  الفقر  نسبة  من  احلد   -
العمل  فرص  وتوفير  املنخفض  الدخل  ألصحاب 

وتوسيع رقعة اإلمداد باخلدمات واملرافق.

إعادة توطني الالجئني من مراكز سكنهم املؤقتة إلى   -
من  وقريبة  اخلدمات  على  حتتوي  دائمة  سكن  مركز 

أماكن  أعمالهم 

النمو احلضري إلى مناطق اجلديدة مع توفير  توجيه   -
املرافق واخلدمات.

التوزيع العادل للخدمات احلضرية في كافة املناطق   -
السكنية خاصة املدن والقرى

خالل  من  العمرانية  التنمية  ومحاور  خطط  وضع   -
مخططات مناطق التنمية العمرانية التي تساهم 

في احلفاظ على البيئة 

بيانات  قاعدة  وإنشاء  العمل  آليات  وتطوير  حتديث   -
العمل  وفرص  منطقة  كل  إمكانيات  على  للتعرف 
بالشكل  املورد  من  االستفادة  إلى  يؤدي  مما  فيها 

األمثل

كافة  في  واملرافق  اإلسكان  خلدمات  العادل  التوزيع   -
املناطق.

وضع خطط للحماية األبنية ذات طابع األثري ووضع   -
خطط للتطوير مناطق التي تعرضت للدمار بشكل 

مستدام 

6( حماية املوارد الطبيعية والبيئية واحلفاظ على 

الطبيعة 

أ- االستخدام املستدام للمياه

العمل بشكل دائم على إدخال اإلدارة املتكاملة ملوارد   -
الري و  املياه السيما في  املياه وترشيد استخدامات 
من  تقلل  التي  احلديث  الري  تقنيات  نحو  التوجه 

استهالك املياه 

وضع خطط و برنامج للتنمية لتعزيز إمدادات املياه   -
والصرف الصحي على املدى الطويل

تطوير دورة السياسة املائية )خطط – نفذ – رصد   -
– تقييم( من أجل وضع سياسات متناسقة، وإيجاد 

تكامل بني القطاعات التي تعتمد على املياه 

زيادة معاجلة مياه الصرف الصحي والصناعي وإعادة   -
إستدامة  يحقق  ما  املعال  الصرف  مياه  استخدام 

املوارد املائية

شعورهم  وزيادة  املستخدمني  مسؤولية  زيادة   -
مرافق  وملكية  إدارة  في  مبشاركتهم  بامللكية 
املياه والصرف )إدارة مرافق املياه من خالل الوحدات 
اإلدارية( والذي يساهم في إدارة مثلى لهذا النوع من 

املنشأت وبالتالي جعلها أكثر استدامة 

املتكاملة  اإلدارة  أبعاد  كأحد  التلوث  في  التحكم   -
للمياه وتطبيق مبدأ تغرمي امللوث.

إلدارة  لتحقيق  اجلوار  دول  مع  التعاون  استمرار  ب- 

االستخدام  تلوثها  من  واحلد  املائية  للموارد  املثلى 

األمثل ملوارد الطاقة 

االستخدام األمثل للموارد املتاحة من البترول والغاز   -
الطبيعي واملوارد األخرى

املدى  على  الطاقة  لقطاع  استراتيجية  إعداد   -
األزمة  نتيجة  طرأت  التي  متغيرات  وفق  الطويل 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

تعظيم دور 

القطاع اخلا�س 

وقطاع 

االأعمال يف 

حتمل عبء 

اال�ستثمار خا�سة 

يف املناطق 

ال�سياحية 

املت�رسرة ال�سيما 

لت�سجيع ال�سياحة 

البئية 
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بحيث تشمل املوارد التقليدية واجلديدة واملتجددة.

إعادة تشغيل محطات التوليد املتضررة لتقليل من   -
االعتماد على مولدات الصغيرة وحتسني كفاءة إنتاج 

الطاقة في محطات توليد الطاقة.

باستخدام  املتاحة  املوارد  من  التوليد  قدرات  زيادة   -
يسمح  مما  الشمسية  والطاقة  الريحية  مزارع 

بالتحول إلى   قطاع طاقة  أكثر استدامة 

إعادة حتسني كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها وخفض   -
استخدام  على  وتشجيع  الشبكة  في  الفاقد 

األجهزة ذات الكفاءة الكهربائية

الطاقة  استهالك  لترشيد  وطنية  خطة  دراسة   -
األزمة  نتيجة  طرأت  التي  املتغيرات  مع  يتوافق  مبا 

وتفعليها 

ج- احلفاظ على مستوى التنوع البيولوجي

املوجودة  الطبيعية  احملميات  على  التعديات  إنهاء   -
وتطهيرها من مخلفات  رقعتها  زيادة  والعمل على 

احلرب 

على  احلفاظ  برامج  في  العامة  املشاركة  حتقيق   -
التنوع البيولوجي

حتسني القدرات العلمية والفنية في برامج احلفاظ   -
على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية في مناطق 

التنمية وجعلها ضمن املناهج الدريسة. 

د- خفض التدهور البيئي ومستويات التلوث 

املوسع  واالستخدام  الكثيفة  الزراعة  من  خفض   -
للمبيدات وتقييد استيرادها مبا يضم استيراد املواد 

ذات األثر البيئي املنخفض 

إعادة تشجير الغابات وأمالك الدولة التي مت أزالتها   -
أو التعدي عليها في فترة النزاع 

تعزيز وحتسني دور السلطات احمللية في احملافظة على   -
البيئة وخفض التدهور البيئي 

هـ- اإلدارة املستدامة للمخلفات الصلبة

توفير املواقع املناسبة إلقامة املكبات واملطامر  -

إمكانية  لزيادة  اخمللفات  جمع  عملية  إدارة  حتسني   -
من  التخلص  وتقليل  تدويرها  وإعادة  استعادتها 

اخمللفات.

واألسواق  التدوير  إعادة  صناعات  تنمية  تشجيع   -
للمواد املعاد تدويرها

املستوى  على  املتخصصة  الشركات  مع  التعاقد   -
دور  وزيادة  منها  والتخلص  اخمللفات  جلمع  احمللي 

السلطات احمللية في التنسيق واإلشراف.

و- التعامل مع املواد واخمللفات اخلطرة 

والتخلص  احلرب  مخلفات  إلزالة  خطط  وضع   -
البيئي  أثرها  من  تقلل  عملية  األسس  وفق  منها 
والعمل مع املؤسسات الدولية واملؤسسات الدولية 

املتخصصة بهذا القطاع

إزالة آثار التلوث الناجت عن العمليات احلربية اخملتلفة   -

إنشاء املكبات املتخصصة في أماكن للتخلص من   -
الركام الناجت من عمليات إعادة األعمار 

مشاريع  في  الدخول  على  اخلاص  القطاع  تشجيع   -
معاجلة،  تدوير،  إعادة  نقل،  جمع،  من  التدوير  إعادة 

التخلص النهائي.

التي  اخلطرة  اخمللفات  إنتاج  التنسيق ما بني مصادر   -
هذه  مستخدمي  وبني  استخدامها  إعادة  ميكن 

اخمللفات.

معاونة الشركات في إيجاد حلول مناسبة للتخلص   -
من مخلفاتها بطريقة آمنة خاصة اخمللفات اخلطرة 

وتقدمي العون الفني لها في هذا اخلصوص.

ث - اإلطار الزمني

إلى  واالنتقال  اإلبتكار  على  يعتمد  إقتصاد  قيام  إن   
مجتمع معرفي و تعمل قطاعاته لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة يتطلب أن تكون مرحلة بناء السلم قد شارفت 
على األنتهاء وبدأت عملية إعادة اإلعمارالفعلية )مرحلة 
بناء الدولة( وبدأت القطاعات اخملتلفة اإلقتصادية تسعيد 
نشاطها إن عملية األعمار سوف تتطلب زج الكثير من 
العمل  املرحلة  يتطلب في هذه  مما  وبشرية  مالية  املوارد 
إلى تفعيل سياسات تسعى إلى حتقيق استدامة بيئية 
احملافظة  إلى  متوازن يسعى  اقتصادي  منو  يؤمن  وبالتالي 
البيئة.إن  على  واحملافظة  املتوفرة  الطبيعية  املوارد  على 
وحمايتها  ذلك ال يقلل من أهمية احملافظة على البيئة  
ذات  أخرى  أولويات  هناك  بل ستكون  األولى  الفترة  خالل 
التعافي  عملية  وانطالق  السالم  كبناء  قصوى  أهمية 
لتفيذ  الالزمة  املوارد  توفير  في  يساهم  الذي  اإلقتصادي 
مخلفات  بإزالة  كالقيام  البيئة  على  احلفاظ  سياسات 
احلرب والتلوث احلاصل نتيجة األعمال الكثيرة والتي ميكن 
أن تبدأ من اليوم األول وتستمر طوليا وهي عمليات صعية 
ومكلفة وحتتاج إلى كثير من املوارد املادية واليشرية. وقد 
البيئة  تأثير سلبي على  احلروب  أن جلميع  التجارب  بينت 
البنية  تضرر  و  املساكن  ودمار  العسكرية  فالعمليات 
إلى  باإلضافة  البيئة  على  سلبي  أثر  ذات  كلها  التحتية 
غياب  و  احلرب  إقتصاد  كسيطرة  املباشرة  غير  التأثيرات 
تساهم  األراضي  وجتريف  اجلائر  والتحطيب  الدولة  دور 
في عملية التدهور البيئي و التي تتطلب سنوات عديدة 

للتخلص من أثارها.

فإن  التقاني  والتطوير  األبتكار  عملية  مايخص  إما 
ما  غالبا  وهي  مجتمعية  حالة  هي  األبتكار  منظومة 

تتطلب حد أدنى من اإلزدهار اإلقتصادي إلنعاشها، وهذا 
كليا  الطبيعية  احلياة  اإلنتظارعودة  يجب  أنه  يعني  ال 
و  سوريا  في  النزاع  أدى  إذ  األبتكار،  مبادرات  لتشجيع 
واستخدام  للمشاكل  حلول  استباط  إلى  احلاجة  نتية 
في  املتوفرة  الريادة  روح  تضافر  إن  جديدة،  تكنولوجيات 

البسيطة  للتكنولوجيا  الواسع  استخدام  مع  سوريا 
مرحلة  أي  األولى  املرحلة  في  األمثل  احلل  يكون  سوف 
في  تساعد  وقوانني  سياسات  تتبعه  على  السالم  بناء 
التعليمية  املنظومة  من  جزءاً  وجعله  األبتكار  مأسسة 

و اإلقتصاد.

النتائج املتوقعةامللخص العاماحملور الفرعياحملور العام
اإلطار الزمني 

)عام(

العمل اإلغاثياإلغاثة
تعزيز استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في العمليات اإلغاثية في املناطق األكثر 

ً تضررا

زيادة فعالة وكفاءة العمل اإلغاثي ورفع 
جودته للتوثق من الوصول إلى أوسع 

شريحة ممكنة
 1-0

التنمية

البنية األساسية 
لتكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

ترميم واسترجاع عمل البنية األساسية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مثل الهاتف الثابت والنّقال 
والنفاذ إلى االنترنت، والسيما في املناطق املتضررة

ترميم البنية األساسية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتكون مناسبة 

لتقدمي اخلدمات والتطبيقات
 1-0

البنية األساسية 
الرديفة

ترميم واسترجاع البنية األساسية الرديفة 
الالزمة لتشغيل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، مثل توفير الطاقة في املناطق املتضررة

توفير املتطلبات األساسية لتشغيل 
واستثمار تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
3-0

البيئة التمكينية 
لتكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

إعداد البيئة التمكينية املناسبة لالنطالق 
بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

واستثمارها في مجال التنمية املستدامة، ومنها 
استكمال وحتديث التشريعات السبرانية

احلصول على حزمة متكاملة من 
التشريعات املناسبة لتطوير تطبيقات 
وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

3-0

التعليم والتعّلم
تعزيز االعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

في التعليم والتعّلم

توفير التعليم لشريحة واسعة من 
االفراد في سن الدراسة، والسيما في 

املناطق املتضررة
 1-0

النمو االقتصادي

-تشجيع الشركات الناشئة والصغيرة واملتوسطة 
في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإلسهام 

في مرحلة التعافي املبكر واالسراع في االنتقال 
إلى مرحلة النمو االقتصادي. يسمح ذلك بإيجاد 

فرص عمل جديدة، وإتاحة الفرصة أمام رواد األعمال 
بالعودة الطوعية وتأسيس الشركات.

احلصول على أثر اقتصادي واجتماعي 
من استثمار وتطوير تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
3-0

التمويل والتعاون 
الدولي

التنسيق مع اجلهات املانحة بهدف متويل متطلبات 
النهوض بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

توفير التمويل الالزم ملشاريع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

 1-0

احلوكمة

حتديث البنى 
املؤسساتية

إعداد اخلطط الالزمة لتحديث البنى املؤسساتية 
القائمة واستكمالها وتزويدها بالتقنيات املناسبة 

لرفع كفاءتها وأدائها

بنى مؤسساتية مزودة بأدوات 
تكنولوجية مناسبة

3-0

الرصد والتقييم 
التوجه نحو االعتماد على تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت في رصد تنفيذ اخلطط الوطنية 
ومتابعتها

احلصول على معلومات دقيقة لتتبع 
تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات

3-0

احلوكمة 
والتشاركية

املساهمة الفّعالة في إطالق احلوار العام بهدف 
حتقيق املصاحلات ومتكني األفراد من املشاركة في 

عملية اتخاذ القرار

توفير أدوات مناسبة لتمكني األفراد من 
املشاركة في اتخاذ القرارات

 1-0

تعزيز استخدام الوسائل التقنية احلديثة وذات 
النفاذية العالية والسهولة في عمليات التصويت 

واالستفتاء

إمكانية تنفيذ عمليات االنتخاب 
والتصويت باالعتماد على تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
3-0

التوعية

االستفادة من أدوات وتقنيات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في نشر التوعية وإبالغ املواطنني 

بالتوجيهات واالرشادات الالزمة )مثل حاالت اخلطر، 
واألوبئة(، وإطالق حمالت توعية مركّزة لنبذ العنف 
والتطرف واملمارسات الثأرية والقيم التي رسختها 

سنوات النزاع

إمكانية الوصول إلى شريحة واسعة 
من املواطنني لرفع التوعية في احلاالت 

الطارئة
3-0
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حت�سني القدرات 

العلمية 

والفنية يف 

برامج احلفاظ 

على التنوع 

البيولوجي 

واملوارد 

الطبيعية 

يف مناطق 

التنمية وجعلها 

�سمن املناهج 

الدري�سة.
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ج- الفاعلون

اجلهات احلكومية

التفاوص وتوقيع اإلتفاقيات الدولية مع الهيئات واملنظمات الدولية التي تعنى في احملافظة على   
البيئة 

تنسيق عمل املؤسسات العاملة في مجال ضمن األراضي السورية   
حقوق  حتمي  التي  اإلتفاقيات  وتوقيع  اإلبتكار  منظومة  ازدهار  في  تساعد  تنافسية  بيئة  خلق   

اخملترعني السوريني خارج األراضي السورية 

وهيئات  املواصفات  وهيئات  األعمال  كحضانات  والتطوير  باإلبتكار  تعنى  وإدارات  هيئات  إنشاء   
براءات األختراع  والتي تساعد في ترسيخ ثقافة األبتكار وتساعد في توطني التكنولوجي

القياسات  و  الطاقة  البيئية كهيئات حتسني فعالية  األستدامة  و  بالبيئة  تعنى  إنشاء هيئات   
البيئية 

حض املؤسسات التعليمية على تبني ثقافة األبتكار و الوعي البيئي وو ضعها ضمن البرامج   
الدراسية 

تطوير اإلطار القانوني الذي يساعد في انتشار وترسيخ د ثقافة األبتكار واحملافظة على البئية   

القطاع اخلاص

تبني ثقافة األبتكار كأداة للتطوير األعمال وحتسني اإلنتاج   
العمل على تقليل األثر البيئي ألعمالهم  والعمل على األستفادة املثلى للموارد  

مع  بالتشارك   ، البيئة   احلفاظ على  و  التقاني  التطوير  واملشاريع  املبادرات  تنفيذ  في  االسهام   
اجلهات احلكومية وغير احلكومية

واملشاركة في متويل  اجلهات املانحة به،  املنوط  بالدور  القطاع  لقيام هذا  واخلبرات  والعينية  املادية  املنح  تقدمي   
املبادرات واملشاريع 

 اإلدارات احمللية )البلديات
املساهمة في تنفيذ التشريعات البيئية والقيام بعمليات الرقابة والتوعية      

تشجيع الريادة واألبتكار من حيث دعم املشاريع التي تعنى  ومساعدتها من خالل توفير األماكن   
اخملصصة وتطوير حاضنات األعمال 

منظمات غير احلكومية 
بني ومنظمات اجملتمع املدني  تأصيلها  في  ومساهمة  واألستدامة   البيئة  وحماية  واألبتكار  الريادة  ثقافة  على  تشجيع   

األعضاء و القيام مببادرات ومشاريع  تساهم في انتشارها

 الهيئات اإلعالمية 
)مؤسسات، صحافة(

ضمن  واألستدامة  اإلبتكار  ثقافة  وترسيخ  البيئة  على  احملافظة  بأهمية  الوعي  برفع  االسهام   
اجملتمع  

خ- التحديات

واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  مجال  في 
ميكن اإلشارة إلى عدد من التحديات، أهمها:

التحدي
احتمال احلدوث

)عال، متوسط، ضعيف(
األثر املتوقع

)عال، متوسط، ضعيف(
االجراء الالزم

عدم ترميم البنى األساسية )التحتية( 
اخلاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات
عالعال

التنسيق بني اجلهات الوطنية لوضع هذه املشاريع 
ضمن قائمة األولويات

هجرة الكوادر املدرّبة والسيما في مجال 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عالعال

ميكن العمل جلذب اخلبرات والكوادر الوطنية وتوفير 
السبل الكفيلة بتحقيق شروط عمل مناسبة. كما 
ينبغي العمل على ترميم النقص بالتركيز على بناء 

القدرات األكادميية، وتدريب الكوادر املتوفرة، ونقل 
اخلبرات الالزمة من خالل املشاريع املشتركة مع اجلهات 

اخلارجية

هجرة رؤوس األموال وأصحاب األعمال 
مبا في ذلك في مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
عالمتوسط

العمل على توفير املناخ الالزم لالستثمار اخلارجي 
املباشر، وتقدمي الضمانات الكافية جلذب املستثمرين 

فة واحلفاظ على االستثمارات املوظَّ

عدم توفر إطار تشريعي مرن يشجع 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

ويبسط االجراءات القانونية أمام إنشاء 
األعمال

عالمتوسط

تتطلب عملية تطوير القوانني والتشريعات مدة 
طويلة. ولذلك، ينبغي البدء بإعداد مشروعات القوانني 

الالزمة مبكراً مع مراعاة أن تتضمن املرونة الكافية 
للحيلولة دون احلاجة إلى إعادة تغييرها سريعاً 

لتواكب تغيرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)مثل قانون اجلرائم املعلوماتية(.

عدم توفر التمويل الالزم ملشاريع 
التعافي املبكر ومشاريع مرحلة النمو 

في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

عالعال
البحث عن بدائل مبتكرة للتمويل، إما من خالل 

املصارف أو القطاع اخلاص أو من خالل بعض 
االستثمارات احمللية

عدم تعويض التنمية املفقودة خالل 
سنوات النزاع باإلضافة إلى عدم 

مواكبة التكنولوجيا املتغيرة سريعاً 
في هذا اجملال

عالعال
وضع خطط للعمل على إدراج املشاريع التي تسهم 
في توفير اخلدمات األساسية ضمن أولويات اجلهات 

واملؤسسات ذات الصلة

ح- آليات التمكني

تكنولوجيا  لسياسات  املطلوب  األثر  لتحقيق 
االقتصادي  الصعيد  على  واالتصاالت  املعلومات 
املواضيع  على  العمل  ميكن  والبيئي،  واالجتماعي 

التالية: 

1( اإلطار القانوني 

تتطلب املرحلتان )التعافي والنمو( توفر إطار قانوني 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  املرن  التشارك  على  يشجع 
للتمكن من تطبيق مناذج األعمال املبتكرة، والتي تناسب 
باإلضافة  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مشاريع 
املستخدمني،  حلقوق  الالزمة  احلماية  توفير  ضرورة  إلى 
وابداء  املعلومات،  إلى  النفاذ  في  واحلق  وخصوصيتهم، 

الرأي واملشاركة في عملية اتخاذ القرارات. 

في مرحلة النمو، يُعّد من الضروري توفير إطار قانوني 
مناسب حلماية امللكية الفكرية، وإدارتها، وإنفاذها، ملا في 

ذلك من أثر في تشجيع االبتكار وبراءات االختراع

2( اإلطار املالي

لعّل من أهم األدوات التي تسمح باالستفادة الكاملة 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ومبادرات  من مشاريع 
هي توفر التمويل الالزم. وقد يتوفر هذا التمويل من خالل 
املساعدات اخلارجية )اجلهات املانحة الدولية واالقليمية( 

أو من خالل التشارك مع القطاع اخلاص، أو ما شابه.

3( الدراسات واملبادرات واملشاريع

لسياسات  ميكن  السابقة،  الفقرات  في  ورد  كما 
مختلف  في  التأثير  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
قطاع  أن  إلى  باإلضافة  الوطنية،  التنموية  القطاعات 
القطاعات  من  ذاته  بحّد  يُعّد  واملعلومات  االتصاالت 
السياسات  تلك  تطبيق  ويتطلب  املهمة.  االقتصادية 
من  عدد  إطالق  االقتصادي  والنمو  التعافي  مرحلتي  في 
املبادرات واملشاريع في مختلف القطاعات )بحسب ما ورد 
أعاله(. ومن شأن تنفيذ تلك املشاريع واملبادرات االسهام 
إلى  االنتقال  ثم  ومن  التعافي،  أهداف مرحلة  في حتقيق 

مرحلة االستقرار والنمو االقتصادي.
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املحور التا�سع

�سيا�سات االت�ساالت واملعلومات

أ- الرؤية

وأدوات  وخدمات  لتطبيقات  األمثل  االستخدام 
بناء  ترسيخ  بهدف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
السالم واألنشطة اإلغاثية وإعادة تقدمي اخلدمات الالزمة 
النزاع،  النتهاء  التالية  املرحلة  في  واملؤسسات  لألفراد 
التنموية،  القطاعات  مختلف  في  األدوات  هذه  وتوظيف 
بهدف  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  فيها قطاع  مبا 
التأسيس ملرحلة النمو واالستقرار االقتصادي مبا يسهم 
بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتشمل التطبيقات 
البرمجيات، والبرامج اخلاصة أو العامة التي تؤدي وظائف 
خدمات  من  يقدم  ما  كل  فتشمل  اخلدمات  أما  معينة. 
كممكن  األمتتة،  األرشفة،  الثبوتية،  األوراق  للمواطن، 
وأما األدوات فتشمل البنية التحتية  للقطاعات األخرى. 
لقطاع االتصاالت وتضم اخملدمات واحلواسيب والتجهيزات 

الشبكية واأللياف الضوئية.

ب- منطق احملور

في  محورياً  دوراً  واملعلومات  االتصاالت  قطاع  يؤدي 
مرحلة التعافي واالنتقال إلى مرحلة النمو. فهذا القطاع 
اخلدمات  لتقدمي  ناجعة  وحلول  وسائل  توفير  من  ميكن 
املناطق  في  ولألفراد  اجملتمع  شرائح  لكافة  األساسية 
وتفعيل  جديدة،  عمل  فرص  وإيجاد  باألزمات،  املتأثرة 
احلكومي،  املؤسساتي  العمل  في  املواطنني  مشاركة 
يوفرها  التي  املنابر  بفضل  اجملتمعي  احلوار  في  واالنخراط 
سواًء أكانت تقليدية أم رقمية. ومن شأن ذلك اإلسهام 
وظهور  االرتكاس  من  احلّد  ثَّم  ومن  السالم،  ترسيخ  في 
كما يسمح  السالم.  بناء  عملية  تهدد  جانبية  صراعات 
من  احلكومية  املؤسسات  على  الرقابة  بتعميق  ذلك 
آرائه  عن  التعبير  من  ومتكينه  املواطن  دور  تفعيل  خالل 
االتصاالت  قطاع  يسهم  أخرى،  جهة  من  وتطلعاته. 
التنمية  أهداف  وحتقيق  الفقر  من  باحلّد  واملعلومات 
وتعزيز  املطلوبة  املعلومات  توفير  خالل  من  املستدامة 
االستثمار األمثل ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
احمللية  االحتياجات  لتحقيق  املبتكرة  احللول  وتطوير 
واملعلومات في احلد من  ويظهر إسهام قطاع االتصاالت 
الفقر من خالل مساهمته في االرتقاء بالقطاعات األخرى 
ما  وهو  والصناعة،  والتعليم  الزراعة  قطاع  ذلك  في  مبا 
من  البّد  األهداف،  هذه  ولتحقيق  الحقا.  تناوله  سيجري 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  محددة  سياسات 
مختلف  في  واملشاريع  للمبادرات  منسقاً  إطاراً  تكون 
فيما  والتآزر  التكامل  يضمن  مبا  التنموية  القطاعات 
دون  واحليلولة  املستقاة  الدروس  من  واالستفادة  بينها، 
الوثيق  االرتباط  بسبب  واملال.  الوقت  وهدر  اجلهود  تكرار 
ما  مرحلة  في  األمني  واالستقرار  االتصاالت  قطاع  بني 
ملكية  حتديد  أهمية  على  التركيز  من  بد  ال  النزاع،  بعد 

اتخاذ  وبالتالي  والشخصية(  األمنية  )البيانات  البيانات 
للحفاظ  الالزمة  والتشريعية  الرقابية  التدابير  واعتماد 
اليها  بالوصول  اخملولة  اجلهة  وحتديد  سريتها  على 
وتتمحور  هذا،  لذلك.  املسوغة  األسباب  الى  باإلضافة 
هذه  في  واملعلومات  لالتصاالت  العامة  السياسات 
املرحلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لإلغاثة اإلنسانية والتعافي املبكر، واستعادة الدور احليوي 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  والتنموي 
وتعزيز بناء السالم واحلكم الرشيد، وتسريع االنتقال إلى 

مرحلة النمو واالستقرار االقتصادي.

ت- السياسات املقترحة

في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يؤثر 
األجندة  تشملها  التي  التنموية  القطاعات  من  العديد 
الوطنية. وميكن تلخيص محاور العمل ذات األولوية على 

النحو اآلتي:

تعزيز استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت في العمليات اإلغاثية في املناطق األكثر 

تضررا،

ترميم واسترجاع عمل البنية األساسية لتكنولوجيا   
والنّقال  الثابت  الهاتف  مثل  واالتصاالت،  املعلومات 

والنفاذ إلى االنترنت، والسيما في املناطق املتضررة،

الرديفة  األساسية  البنية  واسترجاع  ترميم   
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  لتشغيل  الالزمة 
واالتصاالت، مثل توفير الطاقة في املناطق املتضررة،

لالنطالق  املناسبة  التمكينية  البيئة  إعداد   
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بتطبيقات 
ومنها  املستدامة،  التنمية  مجال  في  واستثمارها 

استكمال وحتديث التشريعات السبرانية،

تعزيز االعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
في التعليم والتعّلم،

املؤسساتية  البنى  لتحديث  الالزمة  اخلطط  إعداد   
املناسبة  بالتقنيات  وتزويدها  واستكمالها  القائمة 

لرفع كفاءتها وأدائها،

املعلومات  تكنولوجيا  على  االعتماد  نحو  التوجه   
واالتصاالت في تنفيذ اخلطط الوطنية ومتابعتها،

شبكات  مثل  اجلماهيرية  االتصاالت  وسائل  تفعيل   
التواصل االجتماعي كوسيلة للرقابة على األداء مبا 
يحقق احلكم الرشيد، وميكن املواطنني ارسال وتلقي 
املعلومات التي تعزز املمارسات القائمة على احترام 

حقوق االنسان.

بهدف  العام  احلوار  إطالق  في  الفعالة  املساهمة   
في  املشاركة  من  األفراد  ومتكني  املصاحلات  حتقيق 

عملية اتخاذ القرار،

وذات  احلديثة  التقنية  الوسائل  استخدام  تعزيز   

التصويت  في عمليات  والسهولة  العالية  النفاذية 
املشاركة  على  إيجابا  ينعكس  ما  وهو  واالستفتاء 

العامة والتضمني،

االستفادة من أدوات وتقنيات تكنولوجيا املعلومات   
املواطنني  وإبالغ  التوعية  نشر  في  واالتصاالت 
بالتوجيهات واالرشادات الالزمة )مثل حاالت اخلطر، 
واألوبئة(، وإطالق حمالت توعية مركّزة تخدم مجمل 
العنف  لنبذ  ذلك  في  مبا  السياسي  االجتماع  قيم 
التي رسختها  الثأرية والقيم  والتطرف واملمارسات 

سنوات النزاع،

متويل  بهدف  املانحة  اجلهات  كافة  مع  التنسيق   
االتصاالت  بقطاع  النهوض  متطلبات  حاجات 

وتكنولوجيا املعلومات.

الالزمة  املعلومات  توفير  في  الفعالة  املساهمة   
لالجئني في طريق عودتهم.

القطاعية  السياسات  من  عدد  اقتراح  وميكن  هذا، 
في  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة 
قطاع  وهي  الوطنية،  األجندة  في  املذكورة  القطاعات 
والشؤون  والتعليم،  واإلسكان،  والصحة،  الزراعة، 
املائية،  واملوارد  واألوقاف،  والثقافة  والعمل،  االجتماعية 
واالتصاالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  والنقل،  والطاقة، 
واالقتصاد،  املعدنية،  والثروة  والنفط  احمللية،  واإلدارة 
والتنمية االدارية، والعدل، واإلعالم واملعلومات، واالحصاء، 
من  نوعني  بني  التمييز  يجري  قطاع،  كل  وفي  اجلندرة. 
القصير،  املدى  على  التعافي  سياسات  السياسات: 

وسياسات النمو على املدى املتوسط والبعيد. 

1- قطاع الزراعة

توفير الغذاء أ( 

- املدى القصير

للتخطيط   MIS االدارية  املعلومات  نظام  تطوير   
والتنسيق واإلشراف على توزيع الغذاء على العائدين 

والنازحني والسيما في املناطق املتضررة،

تطوير نظام معلومات جغرافية GIS لتحديد مواقع   
بالطريقة  الغذاء  وتوزيع  تضرراً  األكثر  األشخاص 

املثلى،

- املدى املتوسط والبعيد

تقييم مرافق انتاج الغذاء وتخزينه من حيث الكفاءة   
واملردود واالنتاجية،

بذلك  املرتبطة  واآلليات  الغذاء  توزيع  قنوات  تقييم   
ووضع خطط لتطويرها،

البدء بخطة إصالح لتحديث قطاع االمداد بالغذاء   
وتكنولوجيا  احلديثة  التكنولوجيا  باستخدام 

املعلومات واالتصاالت.

ب( تطوير قطاع الزراعة

املدى القصير   -

أدوات  على  باالعتماد  تواصل  تطبيقات  تطوير   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )مبا في ذلك اإلذاعة 
واإلرشادات  باملعلومات  املزارعني  لتزويد  والتلفاز( 

املناسبة إلعادة االقالع ألنشطتهم،

)جهات  بالصناعة  الصلة  ذات  اجلهات  مع  التعاون   
حكومية، قطاع خاص( لتطوير األنظمة الشمسية 
)الزهيدة واجلاهزة لالستخدام( بهدف تزويد املزارعني 
البعيدة  املناطق  في  والسيما  الالزمة  بالطاقة 

واملتأثرة،

بُعد  عن  االستشعار  أدوات  توظيف  على  العمل   
القطاع  مع  بالتعاون  الزراعة  احتياجات  لتعرّف 

اخلاص واجلهات احلكومية ذات الصلة.

- املدى املتوسط والبعيد

البدء بخطة تطوير للقطاع الزراعي تتبنى استخدام   
األدوات التكنولوجية احلديثة،

ومنظومات  تقنيات  لتبني  الالزمة  القواعد  وضع   
الرقمية  التكنولوجيا  على  باالعتماد  احلديثة  الري 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

في  اخلضراء  التكنولوجيا  الستخدام  نظام  تطوير   
عمليات ومرافق االنتاج الزراعي وفي الري.

2- قطاع الصحة

أ( نظام العناية الصحي

- املدى القصير 

تطوير نظام املعلومات اإلدارية MIS لتنسيق توزيع   
األدوية واللقاحات ومواد العناية الصحية للعائدين 

ولألشخاص القاطنني في املناطق املتضررة،

العناية  ومراكز  واملستوصفات  العيادات  تزويد   
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بأدوات  الصحية 
)الهاتف – النقال – االنترنت( بهدف تنسيق عملها 

واستالم التنبيهات واإلرشادات،

االتصال  بأدوات  الصحي  اجملال  في  العاملني  تزويد   
املناسبة النقال – االنترنت – أجهزة النداء...

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  تطوير   
)مبا في ذلك برامج االذاعة والتلفاز( لنشر املعلومات 
الصحية واإلرشادات بغية رفع الوعي. ويسمح ذلك 
واألمراض  باألوبئة  املتعلقة  البالغات  بنشر  أيضاً 

املعدية.

- املدى املتوسط والبعيد

وضع خطط إصالح وتطوير للقطاع الصحي جلذب   

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س
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قدراته.  وتعزيز  إنعاشه  إلى  الهادفة  االستثمارات 
التكنولوجيا  على  اخلطط  هذه  تعتمد  أن  ميكن 

احلديثة لرفع الكفاءة واألداء،

مؤمتت  نظام  بتطوير  املتعلقة  القواعد  وضع   
للمعلومات الصحية، وشراء املستلزمات الكترونياً، 
رفع  بهدف  احلديثة  التكنولوجيا  على  باالعتماد 

املردود واألداء وزيادة الشفافية،

واعتماد  الصحية،  املؤسسات  مبادرات ألمتتة  إطالق   
احملتوى  وتعزيز  االلكتروني،  الصحي  السجل 
إمكانات  ورفع  الصحة،  مجال  في  الرقمي  العربي 
التدريب  بواسطة  الصحي  القطاع  في  العاملني 
االلكتروني، وتطوير خدمات الكترونية لوزارة الصحة 
ورفع  االجراءات  بتبسيط  يسهم  مبا  ومؤسساتها 

كفاءتها.

ب( التعليم الصحي

- املدى القصير 

الصحي.  اجملال  في  للعاملني  الفوري  التدريب  تقدمي   
وميكن للحلول املعتمدة على التكنولوجيا الرقمية 

أن تؤدي دوراً مهماً في حتقيق هذا الهدف،

رفع الوعي لدى العاملني في اجملال الصحي باالعتماد   
على أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )النقال 

– االنترنت(.

- املدى املتوسط والبعيد

للعاملني  املوجه  املستدام  للتدريب  خطة  تطوير   
التكنولوجيات  على  باالعتماد  الصحي  اجملال  في 

الرقمية،

وضع خطة لتقدمي برامج التعليم األكادميي واملهني   
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام 

)التعليم االلكتروني – التعليم النقال(،

التوسع في مؤسسات التعليم الطبي والصحي،  

3- قطاع االسكان 

أ( االسكان االسعافي

- املدى القصير 

املناطق  لتعرف  البيانات  قاعدة  تطوير/حتديث   
املتضررة )مساكن – محالت -..( وربط هذه القاعدة 

مع املنظومات العقارية cadastral املتوفرة،

تطوير منصة لتتبع املساكن املؤقتة ومراكز االيواء   
والتي جرى )أو يجري( إنشاؤها في املناطق املتضررة،

حتديث نظام املعلومات اجلغرافية GIS في املديريات   
للوقوف  للمساكن  الفعلي  الواقع  إلبراز  العقارية 

على حجم الدمار.

- املدى املتوسط والبعيد

العقارية  االلكترونية  اخلدمات  لتقدمي  خطة  إطالق   
)والسيما  املواطنني  عن  العبء  تخفيف  بهدف 
القيد  استخراج  مثل  املهجرين(  أو  داخلياً  النازحني 

العقاري، وبراءة الذمة، ونحوها،

الستكمال/حتديث  واقعية  عمل  خطة  تطوير   
العقارية  السجالت  وأمتتة  العقارية  اخلرائط  رقمنة 
وميكن  مركز طوارئ السترجاعها عند احلاجة.  وبناء 
لتطوير  مبادرات  أيضاً  السياسات  تلك  تشمل  أن 
اإلدارية  الكترونية تسمح بتخفيف األعباء  خدمات 

عن األفراد،

نظام  لدعم  طوارئ  مركز  لبناء  بخطة  البدء   
السترجاع  خطط  ووضع  اجلغرافية،  املعلومات 

البيانات في حال الكوارث أو األزمات.

ب( تسوية العقارات

املدى القصير   -

منظومة  بناء  الرقمية،  التكنولوجيا  باستخدام   
واملساعدة  العقارية  اخلالفات  معاجلة  في  لإلسهام 

في تسويتها 

املدى املتوسط والبعيد  -

التكنولوجيا  باالعتماد على  ابتكارية  مببادرات  البدء   
الرقمية ملنع التعدي على األمالك واحلّد من التالعب 

بها ولدعم قرارات التسوية،

تقدمي خدمات الكترونية تتعلق باألمالك والعقارات.  

4- قطاع التعليم

أ( املوارد البشرية 

- املدى القصير 

استخدام احللول املعتمدة على التكنولوجيا لتقدمي   
تضرراً  األكثر  املناطق  في  القاطنني  لتعليم  دورات 
اإلذاعة،  والتعليم مبساعدة  املتنقلة،  املدارس  )مثال 

أو مبساعدة التلفاز أو على شبكة اإلنترنت،

استثمار أدوات التكنولوجيا لتدريب وتأهيل املعلمني،  

الهواتف  أو  االنترنت  على  الدورات  تطوير  تشجيع   
الشامل  للتعليم  رديف  أو  مؤقت  كبديل  النقالة 

والتدريب املهني.

- املدى املتوسط والبعيد

اجلديدة  باألمناط  لالعتراف  واللوائح  القواعد  وضع   
للتعليم )مثل التعليم اإللكتروني، التعليم النقال، 
Nano de- النانوية  الدرجات   ،MOOCs دململوار 

grees )مساقات محددة( والتعلم عن بُعد،

والتعليم  التربية  لتحديث مؤسسات  وضع خطط   
العالي وتوفير نظم املعلومات اإلدارية الالزمة لرصد 

ومتابعة تنفيذها

األكادميي  احملتوى  إلغناء  املبادرات   / املشاريع  تطوير   
والتعليم على االنترنت باللغة العربية،

وضع مشاريع تركّز على التعليم والتدريب في مجال   
من  واالستفادة  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  تتيحها  التي  اجلديدة  األدوات 

واالتصاالت،

احملتوى  إليصال  جديدة  وإمكانات  وسائل  توفير   
التي  املناطق  في  سيما  وال  الطالب،  إلى  التعليمي 

تأثرت )أو دمرت( مدارسها،

التربوي  القطاع  في  والعاملني  املدرسني  تدريب   
املعلومات  بتكنولوجيا  املتاحة  التقنيات  بواسطة 
ملا  مكّمل  تدريبي  محتوى  إعداد  وميكن  واالتصاالت، 
السورية  االفتراضية  اجلامعة  في  حالياً  متوفر  هو 

SVU واخملّصص للتأهيل التربوي،

مهارات  لتطوير  االلكتروني  التدريب  نحو  التوجه   
العاملني واملدرسني في مختلف املنشآت التربوية،

التعليمية  املؤسسات  في  اإلدارية  االجراءات  أمتتة   
لزيادة كفاءتها وشفافيتها واحلّد من البيروقراطية،

والبحث  العالي  للتعليم  الوطنية  الشبكة  حتسني   
 Natioanl Research and Education العلمي
Network والتي تسمح بربط مختلف املؤسسات 
املناسبة  احلزمة  وتوفير  معاً،  والبحثية  األكادميية 

bandwidth للتطبيقات البحثية،

بهدف  القطاع  سياسات  في  االبتكار  على  التركيز   
إيجاد املزيد من فرص العمل أمام الشباب،

ربط املؤسسات البحثية واألكادميية بحاجات اجملتمع   
في  االستثمار  من  املرجوة  الفائدة  حتقيق  بهدف 

البحث العلمي،

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة   
في حتسني جودة املنتجات التعليمية وسّد احلاجات 
محلياً واملنافسة على املستوى االقليمي في مرحلة 

الحقة.

ب( البنى التحتية )األساسية(

املدى القصير   -

املعلومات  لتكنولوجيا  الرئيسية  األدوات  توفير   
واحلواسيب  احلاسوب،  وأجهزة  )الهاتف،  واالتصاالت 
العالي،  التعليم  ومؤسسات  املدارس  في  اللوحية( 

وخاصة في املناطق املتضررة من النزاع،

من  التعليم  مؤسسات  بني  االتصال  وسائل  توفير   
مدارس وجامعات ونحوها )قدر اإلمكان( لالستفادة 

من املوارد املتاحة على االنترنت وغيرها من اخلدمات.

- املدى املتوسط والبعيد

العريض  االتصال  لتوفير  واللوائح  القواعد  إعداد   
على  التعليم  ملؤسسات   bandwidth احلزمة 

كافة املستويات،

املدارس  في  احلاسوبية  اخملابر  لتحديث  وضع خطط   
واجلامعات باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

ت( املناهج

- املدى القصير 

تطوير املواد التعليمية على االنترنت واملواد التدريبية   
إليها  النفاذ  ميكن  بحيث  وإتاحتها  العربية،  باللغة 

من خالل اإلنترنت أو األجهزة النقالة،

- املدى املتوسط والبعيد

مبا  الدراسية  للمناهج  واسعة  حتديث  عملية  بدء   
يتماشى مع املعايير الدولية، مع التركيز على توفير 
املفتوحة  واملوارد  االنترنت  على  الدراسية  املناهج 

للجميع،

الشروع في تنفيذ خطة لربط املؤسسات التعليمية   
تطوير  تسمح  أن  شأنها  من  مخصصة  بشبكة 
واألكادمييني  والتربويني  للباحثني  مفيدة  خدمات 

.) SHERNتوسيع شبكة(

5- قطاع احلماية االجتماعية

أ( نظام الضمان االجتماعي والتقاعد

- املدى القصير 

جميع  لتشمل  احلالية  البيانات  قاعدة  حتديث   
الضمان  نظام  قبل  من  تغطيتهم  املراد  األشخاص 

االجتماعي،

ونظم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف   
اإلعانات  توزيع  وتتبع  لرصد   MIS االدارية املعلومات 

النقدية للمستفيدين.

- املدى املتوسط والبعيد

وضع خطط لتبني نظم تخطيط موارد املؤسسات   
أجل  من  االجتماعي  الضمان  مؤسسات  في   ERP

زيادة الكفاءة والشفافية.

ب( نظام الضمان الصحي

- املدى القصير 

استخدام أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
لتنسيق   HIS الصحية  املعلومات  نظام  مثل 
على  االشراف  وتسهيل  الصحية  الرعاية  عمليات 

تنفيذها،

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

و�سع 

م�ساريع ترّكز 

على التعليم 

والتدريب 

يف جمال 

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالت�ساالت، 

واال�ستفادة 

من االأدوات 

اجلديدة 

التي تتيحها 

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالت�ساالت،
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- املدى املتوسط والبعيد

التكنولوجيات  استخدام  الوطنية  اخلطط  تضمني    
اجلديدة بهدف حتديث أنظمة الرعاية الصحية.

6- قطاع الثقافة والتراث

أ( املتاحف واملواقع األثرية والتاريخية

- املدى القصير 

تطوير نظام أرشيف رقمي للمساعدة في استرجاع   
وترميم املواقع املتضررة،

املواقع  مع  املتبقية  األنقاض  ملقارنة  نظام  تطوير   
مدى  تقييم  في  املساعدة  بهدف  رقمياً  املوثقة 

الضرر.

- املدى املتوسط والبعيد

تكنولوجيا  ونظم  أدوات  الستخدام  خطة  وضع   
املعلومات واالتصاالت ألرشفة املواقع املتبقية رقمياً،

إعداد السياسات واخلطط الالزمة الستعادة املواقع   
املتضررة باستخدام التكنولوجيا الرقمية مثل أدوات 
واخلدمات   ،  GPSاملواقع حتديد  ونظام   web الوب،  
 Location Based Systemاملوقع على  املعتمدة 

. LBS

ب( املؤسسات الدينية

- املدى القصير

املالئمة  االتصال  بوسائل  الدينية  املؤسسات  تزويد   
)الهاتف، النقال، اإلنترنت(،

املؤسسات  في  للعاملني  الالزم  التدريب  توفير   
املعلومات  تكنولوجيا  منصات  باستخدام 

واالتصاالت.

- املدى املتوسط والبعيد

الديني  اجملال  في  للعاملني  الالزم  التدريب  توفير   
املعلومات  تكنولوجيا  منصات  باستخدام 

واالتصاالت،

وضع خطط الستعادة األماكن املتضررة على أساس   
أدوات وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

املتبقية  املواقع  لتوثيق  خطة  تنفيذ  في  الشروع   
 back االحتياطي  النسخ  عملية  توفير  مع  رقمياً 

.up

ت( املرافق األخرى )احلدائق – املكتبات – املالعب – 

قاعات االحتفاالت( 

- املدى القصير 

بوسائل  العامة  املواقع  هذه  تزويد  على  العمل   

االتصال املالئمة )الهاتف، النقال، اإلنترنت(،

توفير التدريب الالزم للعاملني )العائدين أو املعينني   
املعلومات  تكنولوجيا  منصات  باستخدام  حديثاً( 

واالتصاالت.

- املدى املتوسط والبعيد

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام   
)وسائل التواصل االجتماعي( لتطوير برامج التوعية 
الالزمة اخملصصة لرجال الدين، وغيرهم من العاملني 

في اجملال الديني،

العامة  األماكن  بناء  وإعادة  الستعادة  خطط  وضع   
أدوات  على  االعتماد  اخلطط  تلك  وتضمني  املدمرة 

وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

7- قطاع املوارد املائية 

- املدى القصير 

يسمح  الذي  اجلغرافية  املعلومات  نظام  تطوير   
ومن  عملياتها.  وتتبع  املتبقية  املياه  موارد  بتحديد 
، SCADAاملمكن توظيف أنظمة التحكم واملراقبة

توظيف التكنولوجيا لتوفير املياه والصرف الصحي   
جلميع السكان،

استعادة  عند  اجلديدة  التكنولوجيا  من  االستفادة   
وتطوير منشآت معاجلة النفايات الصلبة.

- املدى املتوسط والبعيد

إعداد خطط لتطوير نظم اإلدارة املتكاملة للمياه،  

وضع خطط إلقامة مراكز حتلية املياه باالعتماد على   
التكنولوجيا احلديثة،

من  املائية  املوارد  حلماية  وطنية  سياسة  إعداد   
احلسبان  في  األخذ  مع  التلوث،  ومن  املعاملة  سوء 
لإلمكانات التي توفرها أدوات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت،

تطوير النظم الالزمة إلدارة استخدام املياه في الري   
بشكل فاعل.

8- قطاع الطاقة

- املدى القصير 

توفير الطاقة محلياً، وباالعتماد على احللول احملمولة   
خارج  أصبحت  التي  املتضررة  املناطق  في  واملتنقلة 
حسن  من  التحقق  الكهربائية،  الشبكة  تغطية 

إدارة هذه العملية لتجنب التجاوزات احملتملة،

الطاقة من حيث  التي حلقت بنظام  تقييم األضرار   
التوليد والنقل والتوزيع باستخدام أدوات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت،

لضمان  الطاقة  توليد  مرافق  إصالح  في  الشروع   
شبكة  على  أيضاً  ذلك  وينطبق  عملها،  استمرار 

النقل والتوزيع،

تطوير اخلدمات اإللكترونية لتسديد فواتير الطاقة   
واملالية  اإلدارية  األعباء  وتخفيف  الكترونياً  اخملتلفة 

عن األفراد.

- املدى املتوسط والبعيد

في  املتجددة  الطاقة  محطات  إلدخال  خطط  وضع   
الشبكة وتشغيلها،

لنقل  الشبكة  خطوط  الستخدام  بخطة  البدء   
املناطق  في  اإلنترنت  الى  النفاذ  وتوفير  البيانات 

النائية، وداخل املدن،

وضع اإلرشادات الالزمة ملصنّعي ومستوردي األجهزة   
للتوجه نحو إنتاج واستيراد األجهزة املوفرة للطاقة 

)األجهزة اخلضراء(،

وضع خطط للصناعة احمللية إلنتاج املعّدات الالزمة   
التجميع  )خطوط  املتجددة  الطاقة  الستثمار 

والتصنيع(.

9- قطاع النقل

- املدى القصير 

مراعاة  مع  املتضررة  النقل  مرافق  وترميم  استعادة   
التكنولوجيا الرقمية عند إعادة التشغيل،

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام   
الطرق  على  السالمة  شروط  لتعزيز  وتطبيقاتها 

داخل املدن والطرق السريعة بني املدن،

باستخدام  واملركبات  النقل  إجراءات  هندسة  إعادة   
اخلدمات اإللكترونية.

إعادة تشغيل وترميم الطرق الرئيسية بني املدن من   
أجل تسهيل نقل املعدات واألجهزة واألدوات الالزمة 
املعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  البنية  لتشييد 

واالتصاالت.

- املدى املتوسط والبعيد

في  الرقمية  التكنولوجيا  الستخدام  خطط  وضع   
مجال النقل )نظام النقل الذكي(،

وجتهيزاتها  النقل  مركبات  لتحديث  خطط  وضع   
باستخدام التكنولوجيا اخلضراء،

إعداد قواعد لتوفير مركبات مزودة باملعّدات الرقمية   
املناسبة للمالحة والركوب اآلمن.

10- قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

- املدى القصير

احلرجة  األساسية  البنية  عمل  واسترجاع  ترميم   
احلد  توفر  التي  األساسية  البنية  )اي  لالتصاالت 
إعادة  جهود  دعم  بهدف  للتسيير(  املطلوب  األدنى 
واجلهات  الكيانات  وظائف  على  واحلفاظ  اإلعمار 

اإلشرافية من حيث العمل واألمن،

وتوفير  املتضررة،  الهاتفية  املقاسم  ترميم وتوسيع   
،ADSLمنافذ اتصال اإلنترنت اإلضافية

لتزويد  األساسية  اإللكترونية  اخلدمات  تطوير   
بالوثائق  العائدين  واألشخاص  املتضررين  السكان 
التسجيل  وثائق  )الهوية،  والشهادات  الالزمة 

باملدارس، واملعاشات التقاعدية(،

- املدى املتوسط والبعيد

تنفيذ التحسينات على البنية األساسية لالتصاالت   
 )broadband العريضة احلزمة  )وخاصة شبكات 
في  املستقبلي  للتوسع  التخطيط  في  والشروع 
البنية األساسية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خطط  تضمني   
واملؤسسات  واملدارس  املنازل  من  االتصال  إمكانية 
 fiber ، FTTxباستخدام التكنولوجيا املناسبة مثل

technology to X

وضع خطة محّدثة للخدمات اإللكترونية الشاملة   
والذكية،

واألنظمة  اللوائح  وتطوير  لتحديث  بخطة  البدء   
األساسية  البنية  مكّونات  بجميع  املتعلقة 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )الهاتف، النّقال، 

االتصاالت الراديوية،....(،

الذي  التنظيمي  والنهج  االنفتاح  سياسة  اعتماد   
في  االستثمار  وتشجيع  واملنافسة،  االبتكار  يتيح 

التكنولوجيا اجلديدة واخلدمات على الشبكة،

لإلنترنت   محلي  مبدل  لتطوير  وطنية  خطة  إعداد   
حتقيق  local internet exchangeبهدف 

سهولة الوصول إلى اإلنترنت مع حتسني االتصال،

توفير الكهرباء الالزمة لتشغيل املقاسم وجتهيزات   
الهواتف  ومحطات  البيانات  ومراكز  االتصاالت 
املتجّددة،  الطاقة  على  باالعتماد  ونحوها  اخللوية 

بهدف ضمان استمرار عملها،

توفير اخلدمات املالية واملصرفية املناسبة للشركات   
عموماً ومنها شركات املعلوماتية واالتصاالت بهدف 
حتفيز االستثمار وتشجيع األعمال في هذا القطاع.

11- قطاع اإلدارة احمللية

- املدى القصير 

املعلومات  تكنولوجيا  وتطبيقات  أدوات  توظيف   
احتياجات  لتقييم  احمللية  اإلدارة  في  واالتصاالت 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س

ا�ستخدام 

اأدوات 

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالت�ساالت 

وتطبيقاتها 

لتعزيز �رسوط 

ال�سالمة على 

الطرق داخل 

املدن والطرق 

ال�رسيعة بني 

املدن،
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املواطن،

تكنولوجيا  بأجهزة  ترميمها  جرى  التي  املواقع  تزود   
باإلنترنت،  )الربط  املطلوبة  واالتصاالت  املعلومات 
الالسلكية،...(  الشبكات  احلواسيب،  وأجهزة 
)مولدات  الالزمة  بالطاقة  اإلمداد  إلى  باإلضافة 

،)...،UPS ،الكهرباء

تطوير نظام مركزي للمعلومات اجلغرافية GIS جلمع   
األنشطة  رصد  في  واستخدامها  احمللية  املعلومات 

وتتبعها.

- املدى املتوسط والبعيد

وضع خطط لتحديث عمل اإلدارات احمللية باإلعتماد   
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

للسكان  الالزمة  اخلدمات  لتقدمي  مبادرات  إطالق   
احملليني إلكترونياً،

تكنولوجيا  أدوات  استخدام  لتشمل  خطط  وضع   
احملليني  السكان  لتمكني  واالتصاالت  املعلومات 
)املشاركة  القرار  صنع  عملية  في  املشاركة  من 

اإللكترونية.(

قطاع النفط والثروة املعدنية  -12

املدى القصير   -

باملوارد  املتعلقة  للمواقع  الفورية  احلماية  توفير   
والتجارة  االستخراج  عمليات  لوقف  الطبيعية 
استخدام  وميكن  فيها.  القانونية  وغير  الالئقة  غير 
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )مثل أنظمة 
والقوانني  األنظمة  إنفاذ  لدعم  الرقمية(  املراقبة 

واحلّد من العمليات غير القانونية،

- املدى املتوسط والبعيد

توظيف التكنولوجيات اجلديدة في مجال استخراج   
الغاز  والسيما  الطبيعية  املوارد  وتوزيع  وإنتاج 

والنفط.

13- قطاع االقتصاد

- املدى القصير 

البدء بتقييم األنشطة الصناعية املتبقية والعاملة   
اإلنتاج  في  والفجوات  الثغرات  حتديد  أجل  من 

والتوزيع،

ملتابعة   GIS اجلغرافية  املعلومات  نظام  تطوير   
املستقبلي  التخطيط  ودعم  املتبقية  األنشطة 

للصناعات الالزمة،

ترميم وتطوير أجهزة الصراف اآللي ATM واخلدمات   
ويؤدي  املتضررة.  املناطق  في  وخصوصاً  املصرفية، 
ذلك في وقت الحق إلى حتقيق أثر إيجابي على تطوير 
اإللكترونية،  التجارة  )مثل  اإللكترونية  اخلدمات 

والدفع اإللكتروني، والدفع بالهاتف النقال،... (

- املدى املتوسط والبعيد

اخلاص.  القطاع  استثمارات  لتشجيع  خطط  وضع   
من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ويُعّد 
أهم القطاعات التي تتيح للمستثمرين حتقيق عائد 
سريع على االستثمار، باإلضافة إليرادات القطاع من 
الطلب  من  العالي  واملستوى  والتراخيص،  الرسوم 

على خدماته،

بدء عملية إعادة هندسة  اإلجراءات احلالية املتعلقة   
واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  وترخيص  بإنشاء 
 incubators ،اجلديدة، وتشجيع حاضنات األعمال

وضع خطط لتعزيز أنشطة التجارة اإللكترونية مبا   
 ecosystem بها  احمليطة  البيئة  كامل  ذلك  في 

مثل القواعد والقوانني واملبادرات لرجال األعمال،

وضع خطة لتشجيع تطوير نظم الدفع اإللكتروني،  

أن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  ميكن   
للشباب.  وخاصًة  للوظائف،  مهماً  مولّداً  يكون 
لتشجيع  خطة  وضع  على  العمل  ينبغي  ولذلك 
احلاضنات  تعزيز  )مثل  االبتكار  على  الشباب 
إجراءات  من  والتخفيف  األعمال(،  ومسرّعات 
تأسيس الشركات الناشئة، وتقدمي حوافز للشركات 
الصغيرة واملتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت،

ريادة  أهمية  الشباب حول  الوعي لدى  رفع مستوى   
في  املهارات  وتعزيز  الشركات،  وتأسيس  األعمال 

مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

قروض صغيرة  اإلقراض على منح  تشجيع صناديق   
أماكن  أو  املساكن  ترميم  على  للمساعدة  لألفراد 
إنشاء  على  للمساعدة  األعمال  ولروّاد  العمل، 
شركات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
والسيما أن مثل هذه الشركات ال تتطلب استثمارات 

كبيرة لإلقالع بالعمل.

14- قطاع التنمية االدارية 

- املدى القصير 

رة  املدمَّ املدنية  السجالت  واسترجاع  استعادة   
الرقمية  والتقنيات  الرقمية  النسخ  باستخدام 
ال  لفترة  متتد  ورمبا  حاسمة،  املرحلة  هذه  األخرى. 
السجل  حتديث  تشمل  سوف  ألنها   ، بها  يستهان 
وفيات،   ، )والدات  اجلديدة  الوقائع  بحسب  القائم 
تدوين  وخصوصاً  النزاع،  خالل  جرت  التي  وزواج،...( 

وقائع األشخاص النازحني داخلياً والالجئني،

على  العائدين(  أو  )املوظفني حديثاً  العاملني  تدريب   
لتقدمي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

اخلدمات،

الشفافية  أهمية  حول  الوعي  مستوى  رفع   
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام 

ومنصات التواصل االجتماعية،

الوطنية،  البريد  عناوين  لتحديث  خطة  إطالق   
وخاصة في املناطق املنكوبة. ان هذه اخلطة تسمح 

بأمتتة اخلدمات البريدية في مرحلة الحقة،

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  منصات  تطوير   
لتنسيق عمل اجلهات املانحة مع املؤسسات العامة.

- املدى املتوسط والبعيد

إعداد خطة الستكمال وحتديث السجالت الوطنية   
والصناعي،  والتجاري،  املدني،  )السجل  األساسية 
هذه  رقمنة  تُعّد  املركبات،...(.  وسجل  والعقاري، 
تقدمي  طريقة  لتحديث  أساسياً  شرطاً  السجالت 

اخلدمات،

السجالت  استرداد  مراكز  إلقامة  خطط  وضع   
الرقمية في اجملاالت املناسبة،

استخدام  على  العاملني  قدرات  لبناء  خطة  وضع   
التكنولوجيات اجلديدة،

إعداد خطة لتطوير منصات لتكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت اخملّصصة لرصد وتقييم خطط التنمية 

الوطنية في جميع الهيئات واملؤسسات،

أدوات  توفير  خالل  من  االنتخابية،  العملية  دعم   
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة. 
املتعلقة  التحديات  حل  متّ  إذا  ذلك  حتقيق  وميكن 
بتوثيق الهوية، وخاصة بالنسبة لالجئني واألفراد في 
توظيف أدوات تكنولوجيا  اخلارج. وهذا يشمل أيضاً 
األصوات  عّد  عملية  لتسريع  واالتصاالت  املعلومات 

ودعم النزاهة والشفافية في النتائج،

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  منصة  تطوير   
اجلهات  متولها  التي  واملبادرات  املشاريع  لتنسيق 

املانحة لصالح الهيئات العامة،

اعتماد نهج بيانات مفتوحةopen data   تطبيقا   
وتعزيز  املشاركة  على  القائمة  احلوكمة  لثقافة 

الشفافية واملساءلة في املؤسسات العامة،

حوكمة املؤسسات والشركات من القطاعني العام   
بهدف  االجراءات  هندسة  بإعادة  وذلك  واخلاص، 
الفساد.  من  واحلّد  الشفافية  وتعزيز  تبسيطها 
)أو اخلدمات  ويتمثل ذلك بتقدمي اخلدمات احلكومية 
املقّدمة من الشركات اخلاصة( بطرق الكترونية، عبر 
tab- ةألألجهزة النّقالة الذكية أو احلواسيب اللوحي

lets، أو احلواسيب الشخصية،

تفعيل دور مراكز خدمة املواطن، بزيادة عدد اخلدمات   
موثوقية  ودعم  كفاءتها،  وبرفع  تقّدمها،  التي 
الربط  وآليات  فيها،  املتوفرة  احلاسوبية  املنظومات 

الشبكي،

احلكومية  املؤسسات  بنية  على  تغييرات  إحداث   
وتخفيف  املبّسطة،  االجراءات  باحلسبان  لتأخذ 
املرحلة  وتتطلب  األفراد.  مع  واالحتكاك  الروتني 
تُعنى  هيئة  استحداث  إمكانية  بحث  املقبلة 
الناظمة  الهيئة  غرار  على  املعلومات  بتكنولوجيا 

لالتصاالت، 

مبا  السبرانية  التشريعية  األطر  وحتديث  استكمال   
يتوافق مع عمليات التحّول إلى مجتمع املعرفة.

قطاع العدل والقضاء  -15

- املدى القصير 

استخدام  وإتاحة  املتضررة  احملاكم  منشآت  ترميم   
فيها  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات 
الفيديو،  عبر  )مؤمتر  والقوانني  األنظمة  تعديل  مع 

التطبيقات النّقالة(،

وضع القواعد واألنظمة الالزمة لتسهيل احلكم في   
القضايا املتعلقة بالعائدين واملهجرين.

- املدى املتوسط والبعيد

)اخلصوصية  السبرانية  القوانني  وحتديث  تطوير   
على  واحلصول  الشخصية،  البيانات  وحماية 
املعلومات(. وفي هذه املرحلة، سيكون من الضروري 

وضع آليات إنفاذ القوانني بشكل واضح،

يتعلق  ملا  اإللكترونية  اخلدمات  لتوفير  خطط  وضع   
بالقضايا واحملاكمات )العدالة االلكترونية(.

16- قطاع االعالم واملعلومات

املدى القصير   -

ترميم املراكز واحملطات املتضررة واملرتبطة بالوسائل   
اإلعالمية )إذاعة، تلفاز، ...(،

التواصل  وسائل  )مثل  مناسبة  منصات  تطوير   
للعائدين  واإلرشاد  التوعية  لتقدمي  االجتماعي( 

واملهجرين،

Early Warning Sys-( توظيف نظم اإلنذار املبكر  
tems( لتوفير املعلومات حول املشكالت احملتملة،

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  منصات  تطوير   
اجلارية  األحداث  حول  موثوقة  معلومات  لتوفير 
والنزاعات التي قد تكون مستمرة في بعض املناطق 
منصة  تطوير  يشجع  أن  شأنه  من  وهذا  املعزولة. 

نشر األخبار نحو سوريي الشتات والالجئني،

- املدى املتوسط والبعيد

ووسائل  البث  منصات  لتحديث  خطط  اعتماد   ·
االعالم القائمة على التكنولوجيا الرقمية،

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�ساد�ساالأ�س�س اال�سرتاتيجية ملرحلتي بناء ال�سالم وبناء الدولة: �سوريا ما بعد النزاعالف�سل ال�ساد�س
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قطاع  لتحديث  الالزمة  واخلطط  القواعد  إعداد   
املشاركة  متكني  خالل  من  اإلعالم،  ووسائل  اإلعالم 

الواسعة،

توفير الوسائل التقنية الالزمة التي تسمح لألفراد   
بالتعبير عن الرأي بشفافية واستقاللية، واملشاركة 
منصات  توفير  القرار،  اتخاذ  عمليات  في  الفاعلة 
املالئمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وأدوات 
وإشراك  الرأي  عن  التعبير  حلرية  الفرصة  إلتاحة 

املواطنني في جميع القضايا العامة

األفراد  حق  لضمان  املناسب  القانوني  اإلطار  وضع   
في الوصول إلى املعلومات عموماً، وباملقابل ضمتان 

حماية املعلومات الشخصية واخلصوصية،

ذلك  )مبا في  االعالم  وضع معايير استخدام وسائل   
االتصال  وسائل  على  سُتطّبق  التي  املهنة(  أخالق 
اإلعالم  بحرية  املساس  دون  واإللكترونية،  التقليدية 
وإرشادات  ضوابط  إعداد  ذلك  ويتضمن  والتعبير. 
الفضاء  في  والتواصل  االتصال  وسائل  الستخدام 
شبكات  ذلك  في  مبا  السبراني،  والفضاء  العام، 

التواصل االجتماعي،

crowd- اجلماعي  احلشد  من  الرشيدة  االستفادة   
بتكنولوجيا  املمكَّنة  واملقاربات   sourcing
التقارير  إعداد  لتسهيل  واالتصاالت  املعلومات 

واإلبالغ عن إساءة استخدام السلطة أو  الفساد.

17- قطاع االحصاء

- املدى القصير 

املعينني  أو  احلاليني  للعاملني  الالزم  التدريب  توفير   

املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  على  حديثاً 
ال  عددا  أن  مالحظة  مع  وتطبيقاتها،  واالتصاالت 
سيما  ال  اإلحصاء  في  العاملني  من  به  يستهان 

اخلبراء والفنيون غادروا البالد خالل النزاع

تكنولوجيا  بأدوات  احمللية  االحصاء  مكاتب  تزويد   
البيانات  لتمكينها من جمع  واالتصاالت  املعلومات 

وتخزينها وتبادلها. 

- املدى املتوسط والبعيد

إعداد خطة لتحديث العمليات األساسية التي تقوم   
باستخدام  وذلك  الرسمية،  االحصاء  مكاتب  بها 
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها،

لتحديث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف   
تقنيات املسح وعمل جامعي البيانات،

البيانات  حتليل  لتوفير  البرمجية  احلزم  استخدام   
واملعلومات  البيانات  إلى  استناداً  التوجهات،  وحتديد 

التي متّ جمعها.

18-قضايا اجلندرة واملساواة بني اجلنسني

بني  )املساواة  احملور  هذا  سياسات  تتضمن  أن  ميكن 
اجلنسني(، االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للذكور  بشكل متساٍو  املعلومات،  إلى  النفاذ  في ضمان 
واإلناث، وإمكانية االلتحاق بالتعليم والتدريب، وإمكانية 
من  االناث  متكني  على  التركيز  مع  االنترنت.  إلى  النفاذ 
املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  املعلومات  إلى  النفاذ 
خالل  الذكور  وبني  بينهم  الناشئة  الفجوة  الستدراك 

سنوات النزاع.

ث- اإلطار الزمني

النتائج املتوقعةامللخص العاماحملور الفرعياحملور العام
اإلطار الزمني 

)عام(

العمل اإلغاثياإلغاثة 
تعزيز استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت في العمليات 
ً اإلغاثية في املناطق األكثر تضررا

زيادة فعالة وكفاءة العمل اإلغاثي ورفع 
جودته للتوثق من الوصول إلى أوسع 

شريحة ممكنة
 1-0

التنمية

البنية 
األساسية 

لتكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

ترميم واسترجاع عمل البنية األساسية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

مثل الهاتف الثابت والنّقال والنفاذ إلى 
االنترنت، والسيما في املناطق املتضررة

ترميم البنية األساسية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتكون مناسبة 

لتقدمي اخلدمات والتطبيقات
 1-0

البنية 
األساسية 

الرديفة

ترميم واسترجاع البنية األساسية 
الرديفة الالزمة لتشغيل تطبيقات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل 
توفير الطاقة في املناطق املتضررة

توفير املتطلبات األساسية لتشغيل 
واستثمار تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
3-0

البيئة 
التمكينية 

لتكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصاالت

إعداد البيئة التمكينية املناسبة 
لالنطالق بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واستثمارها في مجال التنمية 

املستدامة، ومنها استكمال وحتديث 
التشريعات السبرانية

احلصول على حزمة متكاملة 
من التشريعات املناسبة لتطوير 

تطبيقات وأدوات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

3-0

النتائج املتوقعةامللخص العاماحملور الفرعياحملور العام
اإلطار الزمني 

)عام(

التنمية 

التعليم 
والتعّلم

تعزيز االعتماد على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في التعليم والتعّلم

توفير التعليم لشريحة واسعة من 
االفراد في سن الدراسة، والسيما في 

املناطق املتضررة
 1-0

النمو 
االقتصادي

-تشجيع الشركات الناشئة والصغيرة 
واملتوسطة في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لإلسهام في مرحلة 
التعافي املبكر واالسراع في االنتقال إلى 

مرحلة النمو االقتصادي. يسمح ذلك 
بإيجاد فرص عمل جديدة، وإتاحة الفرصة 

أمام رواد األعمال بالعودة الطوعية 
وتأسيس الشركات.

احلصول على أثر اقتصادي واجتماعي 
من استثمار وتطوير تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
3-0

التمويل 
والتعاون 

الدولي

التنسيق مع اجلهات املانحة بهدف متويل 
متطلبات النهوض بقطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات

توفير التمويل الالزم ملشاريع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 1-0

احلوكمة

حتديث البنى 
املؤسساتية

إعداد اخلطط الالزمة لتحديث البنى 
املؤسساتية القائمة واستكمالها 
وتزويدها بالتقنيات املناسبة لرفع 

كفاءتها وأدائها

بنى مؤسساتية مزودة بأدوات 
تكنولوجية مناسبة

3-0

الرصد 
والتقييم 

التوجه نحو االعتماد على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في رصد تنفيذ 

اخلطط الوطنية ومتابعتها

احلصول على معلومات دقيقة لتتبع 
تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات

3-0

احلوكمة 
والتشاركية

املساهمة الفّعالة في إطالق احلوار العام 
بهدف حتقيق املصاحلات ومتكني األفراد من 

املشاركة في عملية اتخاذ القرار

توفير أدوات مناسبة لتمكني األفراد من 
املشاركة في اتخاذ القرارات

 1-0

تعزيز استخدام الوسائل التقنية احلديثة 
وذات النفاذية العالية والسهولة في 

عمليات التصويت واالستفتاء

إمكانية تنفيذ عمليات االنتخاب 
والتصويت باالعتماد على تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت
3-0

التوعية

االستفادة من أدوات وتقنيات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في نشر التوعية 
وإبالغ املواطنني بالتوجيهات واالرشادات 

الالزمة )مثل حاالت اخلطر، واألوبئة(، 
وإطالق حمالت توعية مركّزة لنبذ العنف 
والتطرف واملمارسات الثأرية والقيم التي 

رسختها سنوات النزاع

إمكانية الوصول إلى شريحة واسعة 
من املواطنني لرفع التوعية في احلاالت 

الطارئة
3-0

ج- الفاعلون

اجلهات احلكومية

تضمني اخلطط السنوية مبادرات ومشاريع تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي اخلدمات   
إلى األفراد بطريقة فعالة وشفافة، والسيما في املناطق املتضررة

ترميم وتوسيع البنى األساسية ووسائل وأدوات االتصال والتواصل   

العمل على توفير امليزانية الالزمة لتنفيذ مشاريع ومبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

وضع خطط لتدريب العاملني على استخدام تطبيقات وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

القطاع اخلاص

االسهام في تنفيذ املبادرات واملشاريع املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بالتشارك مع اجلهات   
احلكومية وغير احلكومية

االسهام في نقل التقنيات احلديثة وتوظيفها في املشاريع واملبادرات الوطنية  

توفير فرص عمل جديدة للكوادر احمللية  

املبادرات اجلهات املانحة متويل  في  واملشاركة  به،  املنوط  بالدور  القطاع  هذا  لقيام  واخلبرات  والعينية  املادية  املنح  تقدمي   
واملشاريع في اجلهات اخملتلفة
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منظمات اجملتمع 
املدني

الرقابة وإدارة حمالت التوعية وتقدمي فرق العمل التطوعية  

االسهام في نشر الوعي لدى املواطنني  

االسهام في تنفيذ بعض املبادرات واملشاريع التي تتطلب الوصول إلى شريحة واسعة من األفراد  

اإلدارات احمللية 
)البلديات /

األمانات(
توفير اخلدمات احلكومية الالزمة باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

اجلهات املعنية 
بالعمل اإلغاثي 
والتوطني املؤقت

تقدمي املعلومات وإدارة اجلزء اخملّصص لها من ضمن حمالت التوعية والدعم النفسي االجتماعي  

الهيئات اإلعالمية 
)مؤسسات، 

صحافة(

إعادة متكني وتأهيل العاملني لتلبية احتياجات مرحلة التعافي ومرحلة النمو االقتصادي   

االسهام في رفع الوعي بأهمية استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحصول على اخلدمات  

ح- آليات التمكني

تكنولوجيا  لسياسات  املطلوب  األثر  لتحقيق 
االقتصادي  الصعيد  على  واالتصاالت  املعلومات 
التمكني  آليات  توظيف  من  البد  والبيئي،  واالجتماعي 

اآلتية: 

1- اإلطار القانوني 

توفر  الدولة(  وبناء  السالم  )بناء  املرحلتان  تتطلب 
القطاعني  بني  املرن  التشارك  على  يشجع  قانوني  إطار 
األعمال  مناذج  تطبيق  من  للتمكن  واخلاص  العام 
املعلومات  تكنولوجيا  مشاريع  تناسب  والتي  املبتكرة، 
الالزمة  احلماية  توفير  ضرورة  إلى  باإلضافة  واالتصاالت، 
النفاذ  في  واحلق  وخصوصيتهم،  املستخدمني،  حلقوق 
اتخاذ  عملية  في  واملشاركة  الرأي  وابداء  املعلومات،  إلى 
القرارات. في مرحلة بناء الدولة، يُعّد من الضروري توفير 
وإدارتها،  الفكرية،  امللكية  حلماية  مناسب  قانوني  إطار 
وإنفاذها، ملا في ذلك من أثر في تشجيع االبتكار وبراءات 

االختراع

2- اإلطار املالي

لعّل من أهم األدوات التي تسمح باالستفادة الكاملة 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ومبادرات  من مشاريع 
هي توفر التمويل الالزم. وقد يتوفر هذا التمويل من خالل 
املساعدات اخلارجية )اجلهات املانحة الدولية واالقليمية( 

أو من خالل التشارك مع القطاع اخلاص، أو ما شابه.

3- الدراسات واملبادرات واملشاريع

لسياسات  ميكن  السابقة،  الفقرات  في  ورد  كما 
مختلف  في  التأثير  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
قطاع  أن  إلى  باإلضافة  الوطنية،  التنموية  القطاعات 
القطاعات  من  ذاته  بحّد  يُعّد  واملعلومات  االتصاالت 
السياسات  تلك  تطبيق  ويتطلب  املهمة.  االقتصادية 
من  عدد  إطالق  االقتصادي  والنمو  التعافي  مرحلتي  في 
ورد  ما  وفق  القطاعات  مختلف  في  واملشاريع  املبادرات 
االسهام  واملبادرات  املشاريع  تلك  تنفيذ  ومن شأن  أعاله. 
في حتقيق أهداف مرحلة بناء السلم، ومن ثم االنتقال إلى 

مرحلة االستقرار والنمو االقتصادي.

خ- التحديات

ميكن اإلشارة إلى عدد من التحديات التي قد تواجه السياسات املقترحة. في اجلدول اآلتي أبرز هذه التحديات:

التحدي
احتمال احلدوث

)عال، متوسط، ضعيف(
األثر املتوقع

)عال، متوسط، ضعيف(
االجراء الالزم

عدم ترميم البنى األساسية 
)التحتية( اخلاصة بقطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
عالعال

التنسيق بني اجلهات الوطنية 
لوضع هذه املشاريع ضمن قائمة 

األولويات

هجرة الكوادر املدرّبة والسيما في 
مجال قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
عالعال

ميكن العمل جلذب اخلبرات 
والكوادر الوطنية وتوفير السبل 
الكفيلة بتحقيق شروط عمل 

مناسبة. كما ينبغي العمل على 
ترميم النقص بالتركيز على بناء 

القدرات األكادميية، وتدريب الكوادر 
املتوفرة، ونقل اخلبرات الالزمة 

من خالل املشاريع املشتركة مع 
اجلهات اخلارجية

التحدي
احتمال احلدوث

)عال، متوسط، ضعيف(
األثر املتوقع

)عال، متوسط، ضعيف(
االجراء الالزم

هجرة رؤوس األموال وأصحاب 
األعمال مبا في ذلك في مجال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عالمتوسط

العمل على توفير املناخ الالزم 
لالستثمار اخلارجي املباشر، 
وتقدمي الضمانات الكافية 

جلذب املستثمرين واحلفاظ على 
فة االستثمارات املوظَّ

عدم توفر إطار تشريعي مرن 
يشجع الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص ويبسط االجراءات 

القانونية أمام إنشاء األعمال

عالمتوسط

تتطلب عملية تطوير القوانني 
والتشريعات مدة طويلة. ولذلك، 

ينبغي البدء بإعداد مشروعات 
القوانني الالزمة مبكراً مع 

مراعاة أن تتضمن املرونة الكافية 
للحيلولة دون احلاجة إلى إعادة 

تغييرها سريعاً لتواكب تغيرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)مثل قانون اجلرائم املعلوماتية(.

عدم توفر التمويل الالزم ملشاريع 
التعافي املبكر ومشاريع مرحلة 

النمو في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

عالعال

البحث عن بدائل مبتكرة 
للتمويل، إما من خالل املصارف أو 
القطاع اخلاص أو من خالل بعض 

االستثمارات احمللية

عدم تعويض التنمية املفقودة 
خالل سنوات النزاع باإلضافة إلى 

عدم مواكبة التكنولوجيا املتغيرة 
سريعا في هذا اجملال

عالعال

وضع خطط للعمل على إدراج 
املشاريع التي تسهم في توفير 

اخلدمات األساسية ضمن أولويات 
اجلهات واملؤسسات ذات الصلة

****
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توطئة 

السياسات  أسسز  لبيان  مخصص  الفصل  هذا 
الكلي  االقتصاد  مستوى  على  تبنيها  الواجب  من  التي 
ليتسنى لالقتصاد السوري الوقوف على قدميه مجددا. 
لرسم  واملالية  االقتصادية  التحليل  أدوات  ببيان  سنبدأ 
بناء  منهجية  تناول  إلى  ننتقل  ذلك،  بعد  األولويات. 
السيناريوهات،  السيناريوهات حيث سنعرج على سياق 
املعياري للسيناريوهات،  والهدف  السيناريوهات،  ومنطق 
املشتركة  والفرضيات  االقتصادي،  التحليل  وأدوات 
الكلي  االقتصادي  اإلطار  )سيناريوهات  للسيناريوهات 
بعد النزاع(. وفيما يتصل بهذه الفرضيات، سنتطرق إلى 
سيناريو استعادة األداء االقتصادي لعام 2010 باستخدام 
 2010 لعام  االقتصادي  األداء  استعادة  وسيناريو   ،CGE
منوذج  باستخدام  املرجح  النزاعل  انتهاء  سيناريو  وفق 
االنتعاش  محركات  تفعيل  وسيناريو  املالية،  للبرمجة 
والنمو الذاتية في االقتصاد السوري بعد النزاع. بعد ذلك 
سنتطرق إلى استراتيجية االقتصاد الكلي في مرحلة ما 
بعد النزاع، وخيارات التمويل واستدامة االقتصاد الكلي، 
بتناول منهجية  لنختتم  االقتصادية  السياسة  وحتّديات 

حتديد األولويات القطاعية. 

 أ- أدوات التحليل االقتصادية واملالية لرسم األولويات

خالل مرحلة ما بعد إنهاء النزاع، من املتوقع أن يواجه 
االستجابة  تتوقف  جسيمة  حتديات  السوري  االقتصاد 
واستدامته  االجتماعي  السلم  استعادة  على  لها 
للنراع  املباشرة  وغير  املباشرة  اآلثار  من  التخفيف  عبر 
التنمية  عجلة  وحتريك  االقتصادي  االنتعاش  واستعادة 
القدرات  ضعف  التحديات  هذه  أمثلة  أبرز  ومن  مجددا. 
الواسعة  واخلسائر  الدولة،  ألجهزة  واملالية  املؤسسية 
رؤوس  وهجرة  واالجتماعي،  والبشري  املادي  املال  رأس  في 
األموال، وتشوه احلوافز االقتصادية، وانتشار الفقر، وتفاقم 
اقتصاد  أطر  جتذر  ذلك  إلى  يضاف  البطالة.  معدالت 
العنف واتساع القطاع غير املنظم. إن هذه التحديات وما 
يلحق بها تبقي خطر استعار نار النزاع مجددا خطرا ماثال 
السيما مع وجود مصالح جيوسياسية متضاربة ألطراف 

إقليمية ودولية عديدة.

إن من األمور التي تعني على مواجهة هذه التحديات 
اجلسام وتقليص خطر العودة للنراع، أن تضع السياسة 
االقتصادية في سوريا نصب عينها أولوية استعادة الثقة 
واالقتصادية.  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  في 
وحتقيقا لهذه الغاية، فمن املهم تعزيز قدرة الدولة على 
توفير األمن، مبا في ذلك األمن االقتصادي، من خالل فرض 
األساسية.  االجتماعية  اخلدمات  وتوفير  القانون  سيادة 
االقتصادية  السياسة  تركز  أن  يجب  عينه،  الوقت  وفي 
اإلنتاجي،  االستثمار  وتشجيع  العمل،  فرص  إيجاد  على 
عدم  من  واحلد  االستثمار،  بيئة  في  اخملاطر  وتخفيف 

املساواة بني الفئات اخملتلفة.

وفي هذا السياق، يُعد التحدي األبرز الذي قد يواجه 

سوريا خالل مرحلة ما بعد إنهاء النزاع هو وضع وتنفيذ 
محددة  سياسات  ذات  الشاملة  للتنمية  جديدة  خطة 
واضحة األطر من شأنها أن تقود البالد إلى منوٍّ اقتصادي 
واجتماعي فّعال، األمر الذي يعيد إلى اجليل احلالي واألجيال 
إجناز  أن  الواضح  أنه من  إال  أفضل.  األمل في غد  املقبلة 
ترافق  إذا  إال  ممكناً  يكون  لن  هذه  الشامل  النمو  عملية 
بإصالحات كبرى في السياسات االقتصادية واحلوكمية. 
اإلصالح  عمليات  وضع  من  بدَّ  ال  الغاية،  هذه  ولبلوغ 
احمللي  احلكم  إصالح  عمليات  ذلك  في  مبا  السياسي 
األولويات.  قائمة  رأس  على  احمللية  االقتصادية  والتنمية 
أن يقترن بها من  الطبيعي لهذه اخلطوة وما يجب  ومن 
خطوات أخرى مثل تعزيز املشاركة والشفافية في عملية 
صنع القرار االقتصادي وتقاسم عوائد التنمية أن تسهم 

في ترميم الثقة بني املواطنني واملؤسسات احلاكمة.

 ب- منهجية بناء السيناريوهات

1/ب - سياق السيناريوهات

حول  الرابع  الفصل  في  تقدم  ما  إلى  استناداً 
أي  املرجح،  السيناريو  فإن  النزاع،  انتهاء  سيناريوهات 
السيناريو الثاني األقل تفضيالً(1 ، ميثل السيناريو األكثر 
ملستقبل  الوطنية  األجندة  ملهمة  ومالءمة  واقعية 
املصاحلة  وترسيخ  تعزيز  أهدافها  ضمن  من  التي  سوريا 
والتماسكم االجتماعيني واستعادة االنتعاش االقتصادي 
التنموي  املسار  على  التنموي  االقتصاد  وضع  وإعادة 

السليم. 

املادي  املال  برأس  حلق  الذي  الدمار  ضخامة  ضوء  في 
والبشري واالجتماعي، فإن انتهاء النزاعح وفق السيناريو 
املرجح يفرض مهمتني رئيسيتني ينبغي على السياسة 
االقتصاد  مللفات  تصديها  سياق  ضمن  االقتصادية 
جعل  األولى  املهمة  جوهر  لهما.  األولوية  إيالء  الكلي 
استعادة  الكلي  االقتصاد  لسياسات  املركزي  الهدف 
الدخل  وتوليد  العمل  فرص  وإيجاد  االقتصادي  االنتعاش 
وتخفيض الفقر بغية احلفاظ على االستقرار االقتصادي 
وصوالً  العنف  إلى  العودة  فرص  وكبح  واالجتماعي 
التنموي  املسار  على  السوري  االقتصاد  وضع  إعادة  إلى 
مصادر  حشد  فهو  الثانية  املهمة  جوهر  أما  الصحيح. 
االنتعاش  وحتفيز  البناء  إعادة  لعملية  مستدامة  متويل 
أن  الواجب  ومن  لألولويات.  وفقا  وتوجيهها  االقتصادي 
لألعباء  عادل  توزيع  إلى  التمويل  مصادر  استدامة  ترتكز 
بني شرائح اجملتمع من جهة وبني األجيال من جهة ثانية، 
بحيث ال يثقل كاهل شرائح اجملتمع التي تعاني هشاشة 
وال األجيال القادمة بأعباء خدمة الدين التي رمبا تتمخض 

1  كما تقدم في الفصل الرابع، وضع احملللون السيناريوهات اآلتية لتطور النزاع:
· املشهد األفضل: احلل السلمي التوافقي بني أطراف النزاع وتالشي النزاعات.

· املشهد األقل تفضيالً )السيناريو املرجح(: احلل السلمي التوافقي بني أطراف 
النزاع مع بقاء أو بروز صراعات جديدة.

تداعياتها  وإمكانيات  عليه  هي  كما  النزاع  حالة  استمرار  اخلطي:  املشهد   ·
املستقبلية.

· السيناريو األسوأ: تفتت الدولة السورية وتكريس واقع التقسيم.
· السيناريو املستبعد: حسم النزاع عسكرياً لصالح أحد األطراف املتنازعة.

الف�سل ال�سابعمقاربة االأولويات التنموية واآليات التدخل االقت�سادي واملايل
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النزاع  نتائج  تداعيات وخيمة ال تقل في وطأتها عن  عن 
من  اخلروج  يتوخى  بلد  ألي  غنى  ال  أنه  بديهي  نفسه. 
املهمة  لتحقيق  السعي  عن  واليابس  األخضر  أكل  نزاع 
ضمن  املتاحة  البدائل  هامش  أن  مالحظة  مع  األولى، 
سياق حتقيق عناصرها ضيق بعض الشيء. أما بالنسبة 
لتوفير مصادر  أكثر من سيناريو  فثمة  الثانية،  للمهمة 
متويل عملية استعادة االنتعاش ومن ثم إعادة البناء. ومن 
ومثالب  مزايا  السيناريوهات  هذه  من  لكل  أن  البديهي 
إجناز املهمة  التعاطي معها ضمن سياق  ينبغي إحسان 

األولى اإلجناز األمثل.

2/ب -  منطق السيناريوهات

النزاع مهمة  تُعد مهمة متويل مرحلة ما بعد إنهاء 
البديلة  السيناريوهات  تتطلبه  ملا  اخلطورة  شديدة 
الكلية  السياسات  صعيد  على  إجراءات  من  للتمويل 
واجتماعية  اقتصادية  أعباء  من  حتمله  وملا  والقطاعية، 
السياسة  أهداف  تقوض  قد  والبعيد  القريب  املدي  على 
هذا  وفي  النزاع.  بعد  ما  مبرحلة  اخلاصة  االقتصادية 
لإلطار  األساس  السيناريو  إن  القول  ميكن  السياق، 
سينطوي  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الكلي  االقتصادي 
على حتري قدرة االقتصاد السوري على اإلقالع على طريق 
متويل  توفر  عدم  حال  في  االقتصادي  االنتعاش  استعادة 
تدفقات  وجود  البديل  السيناريو  يتضمن  باملقابل،  كاٍف. 
استعادة  لعملية  الدفع  قوة  دور  تعلب  فعالة  مالية 
ومتكن  البناء  إعادة  عملية  وتسرع  االقتصادي  االنتعاش 
من حتقيق أهداف إدارة االقتصاد الكلي على نحو أفضل. 
يشترك كل من السيناريوهني في البيئة اخلارجية احمليطة 
واإلقليمي  العاملي  االقتصاد  بآفاق  يتصل  فيما  أي  بهما، 
النزاع  بعد  السوري  االقتصاد  ووضع  الداخلية  والبيئة 
استنادا إلى السيناريو املرجح النتهاء النزاع. كما يشترك 
باملقابل،  الكلية.  االقتصادية  األهداف  في  السيناريوهان 
اخلاصة  بالفرضيات  يتصل  فيما  السيناريوهان  يتباين 
الزمني.  اإلطار  وكذلك  التمويل،  وتدفقات  منهما،  بكل 
صعيد  على  ميزاته  دراسة  سيناريو  كل  إعداد  ويتضمن 
السياسة والنتائج وكذلك جدوى املدى الزمني الالزم له. 

3/ب - الهدف املعياري للسيناريوهات

يُبنى  التي  الكلي  االقتصاد  سيناريوهات  تشترك 
كسنة   2010 عام  باعتماد  الفصل  هذا  في  عليها 
واإلطار  االستثمارات  حجم  يُقدر  بحيث  معيارية، 
الستعادة  سيناريو  كل  في  الالزم  والزمني  السياساتي 
بني  املقارنة  إلجراء  فالبد   .2010 لعام  االقتصادي  األداء 
السيناريوهني من وضع هدف معياري مشترك يقاس أداء 
مبا  والنوعية،  الكمية  الناحية  من  ضوئه  في  منهم  كل 
وغالباً  الهدف.  ذلك  لبلوغ  الالزم  الزمني  اإلطار  ذلك  في 
ما عملت الدراسات التي تناولت تقييم اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية للنزاعب في سوريا على استخدام مؤشرات 
عام 2010 كسنة أساس للمقارنة وإلبراز احلجم الكارثي 
ترسيخ  في  أوالً  ذلك  من  الهدف  ويتجلى  اآلثار.  لهذه 

في  واجملتمع  االقتصاد  على  النزاع  ألعباء  الهائل  احلجم 
احلجم  إبراز  في  ثانيا  ويتجلى  السوريني.  الالعبني  أذهان 
املهول للموارد املطلوبة الستعادة وضع اقتصادي يشبه 
يحفز  أن  أمال  النزاع  شرارة  اندالع  قبيل  القائم  الوضع 
ذلك اعتماد نظرة واقعية واعية ملستقبل سوريا تتجنب 

مبوجبها أخطاء املاضي على مختلف الصعد.

في  معيارية  كسنة   2010 سنة  اتخذت  عموماً، 
العديد من دراسات تقييم أثر النزاع والتخطيط ملا بعده 
موجات  من  الرغم  فعلى  عديدة.  إلى مسوغات  استناداً 
األول  العقد  في  سوريا  بها  مرت  التي  املتعاقبة  اجلفاف 
التطور  استمرار  املذكورة  السنة  شهدت  األلفية،  من 
والتي  واالجتماعية  االقتصادية  للمؤشرات  اإليجابي 
متثلت في حتقيق معدل منو حقيقي جيد مع منو بالدخل 
الفردي وتعزيز مساهمة القطاع اخلاص، واستدامة املالية 
واخلارجي  الداخلي  العام  الدين  بقاء  وضمان  العامة، 
نحو  ملحوظ  تقدم  وحتقيق  متدنية،  مستويات  عند 
حتقق  الذي  الوقت  في  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق 
وارتدادات سياسات  لصدمات  االقتصاد  استيعاب  خالله 
واألزمة  العاملية  الغذاء  أسعار  وأزمة  االقتصادي  التحرير 
 .2009 و   2008 خالل  احتدمت  التي  العاملية  املالية 
لكن استخدام 2010 كسنة معيارية تعرض النتقادات 
التقدير  إلى  االنتقادات  استندت  وقد  املراجعني.  من  عدد 
الذي مفاده أن النمو املتحقق قد شابه سوء في التوزيع 
السيما وقد أبرزت بعض الدراسات خالل تلك املرحلة زيادة 
في معدالت الفقر وتراجعا في أداء املؤسسات والشفافية 
واحلوكمة، وهو ما جتلى في القصور الواضح فيما يتصل 
بتحقيق األهداف التي وضعتها اخلطة اخلمسية العاشرة 
لهذا  املتبناة  السياسات  تردد  وفي   )2006-2010(
العام  ذلك  حتى  أجنز  ما  أن  ذلك  على  ترتب  وقد  الغرض. 
الكامنة لالقتصاد  القدرات  إلى حد كبير عن  قد تخّلف 
كأهداف  وكبديل العتماد مؤشرات عام 2010  واجملتمع. 
سوريا  في  النزاع  بعد  ما  ملرحلة  للتخطيط  معيارية 
برزت اقتراحات لوضع أهداف تعبر عن التغيير املتوقع أن 
معيارية  ودراسات  مناهج  باستخدام  النزاع  إليه  يفضي 
التي  الكبيرة  املوارد  الى  إضافة  أن  إال  الغرض.  لهذا  تعد 
هدف  عن  احليد  إلى  تؤدي  املقاربة،  هذه  تنفيذ  يتطلبها 
جميع  في  أعاله.  املذكور  النزاع  وكلفة  آثار  حجم  إبراز 
في   2010 عام  استهداف  بأن  اجلزم  اجلائز  من  األحوال، 
تبني  معناه  ليس  الكلي  االقتصادي  اإلطار  سيناريوهات 
النتائج كمياً  تقييم  إعادة  مينع من  ولن  السياسات  ذات 
مع  معيارية  أسس  وفق  االستهدافات  وتصويب  ونوعياً 

التقدم نحو حتقيقها.

4/ب - أدوات التحليل االقتصادي

بالعديد  الوطنية  األجندة  مشروع  استعان  لقد 
محاولة  في  الكلية  االقتصادية  النمذجة  خبراء  من 
استشراف آثار النزاع وسيناريوهات ما بعد النزاع معتمدا 
مناذج على مستويات مختلفة من التعقيد. فبالتعاون مع 
شعبة النمذجة االقتصادية في قسم التنمية والتكامل 

االقتصادي في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابع لألمم املتحدة اسُتْخِدَم منوذج التوازن العام احملسوب 
األداء  استعادة  سيناريو  استكشاف  وكذلك  النزاع  آثار  لتقييم   )Computable general equilibrium )CGE
االقتصادي لعام 2010 وتكاليف ذلك. ويتسم منوذج التوازن العام احملسوب بقدرته على تقدير ردة فعل االقتصاد على 

التغييرات في السياسة والتكنولوجيا والعوامل اخلارجية األخرى باستخدام البيانات االقتصادية الفعلية. 

من جهة ثانية، استخدمت البرمجة املالية في إعداد تقديرات متسقة للمؤشرات االقتصادية الكلية في االقتصاد 
القطاع  والتي هي  الرئيسية  الكلية  االقتصادية  احلسابات  بيانات  اتساق  على ضمان  املالية  البرمجة  وتقوم  السوري. 
تعكس  والتي  لألسفل  األعلى  من  مقاربة  باألساس  وهو  اخلارجي.  والقطاع  النقدي  والقطاع  العامة  واملالية  احلقيقي 
وميزان  النقدي  والقطاع  العامة  باملالية  اخلاصة  املعادالت  في  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  بخصوص  الفرضيات  مبوجبها 
وتركز البرمجة املالية في تقدير اجلدوى املالية لبرامج اإلنفاق العام إال أنها ال تأخذ العوامل النوعية بعني  املدفوعات. 

االعتبار كالقدرة االستيعابية والقدرات املؤسسية وقضايا احلوكمة.

5/ب - الفرضيات املشتركة للسيناريوهات )سيناريوهات اإلطار االقتصادي الكلي بعد النزاع(

CGE أ( سيناريو استعادة األداء االقتصادي لعام 2010 باستخدام 

إلعادة  سيناريوهات  عدة  البرنامج  خبراء  وضع  سوريا،  في  النزاع  آلثار  الوطنية  األجندة  مشروع  مراقبة  من  كجزء 
اإلعمار. وقد وضع أول مقترح في متوز عام 2013 وبُني على فرض أن النزاع سينتهي خالل عام 2013 ويستند الى برنامج 
االستثمار العام املقترح في اخلطة اخلمسية احلادية عشرة )التي كان املفترض أن توضع موضع التنفيذ بداية 2011 فيما 
لو لم يتفجر النزاع ذلك العام( خالل العامني التاليني أي 2014 و2015. وقد أظهرت احملاكاة باستخدام منوذج التوازن 
العام احملسوب أن تلك االفتراضات كانت قابلة للتحقيق إذ كان انخفاض املديونية في االقتصاد السوري عامالً مساعداً 
في استعادة االنتعاش االقتصادي واللحاق مبعدالت النمو املفترضة لعام 2015 وفقاً للخطة املذكورة )انظر الشكل 1(.   

 

CGE املصدر: مت إجراء احملاكاة من قبل خبراء برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، اإلسكوا باستخدام منوذج

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�سابعمقاربة االأولويات التنموية واآليات التدخل االقت�سادي واملايلالف�سل ال�سابع

الشكل رقم )56( 

تطور الناجت احمللي اإلجمالي فيما لو مت البدء 
ببرنامج إلعادة اإلعمار في عام 2013

الشكل رقم )57(

معدل البطالة فيما لو مت البدء ببرنامج إلعادة 
اإلعمار في عام 2013

إعادة  لبرنامج  املقدرة  املالية  الكلفة  كانت  كما 
العامة  املالية  إذ كان ميكن لعجز  اإلعمار صغيرة نسبياً 
أن يبلغ %15.6 من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2015 
والدين اخلارجي %16 من الناجت احمللي اإلجمالي كنتيجة 
لتسارع النمو االقتصادي مباشرة بعد انتهاء النزاع. وقد 
بالتشغيل  مدفوعاً  سيكون  النمو  بأن  احملاكاة  أظهرت 
أن  أيضاً  احملاكاة  أظهرت  وقد  املال.  رأس  تراكم  من  أكثر 
رأس املال سيكون أقل مبقدار %20 عن املستوى املفترض 
من قبل صندوق النقد الدولي إال أن االقتصاد السوري كان 
سيواجه نقصاً في العمالة. كما كان ممكناً لالقتصاد أن 
األجور  فيه  ترتفع  وبحيث  الكامل  التشغيل  حالة  يصل 
بنسبة %2.5 من املستوى املفترض مبدئياً. وقد أوصت 
القدرات ضمن  لبناء  برامج  تبني  آنذاك بضرورة  الدراسة 

برنامج إعادة اإلعمار.

 1( االفتراضات

وفي عام 2015، وبعد عامني من إجراء احملاكاة األولى، 
زيادة  الثابت  املال  الذي حلق برأس  الدمار  تزايد حجم  ومع 
ملعرفة  الثانية  للمرة  عينها  احملاكاة  إجراء  أعيد  كبيرة، 
إمكانية استعادة األداء االقتصادي وتقدير الكلفة املالية 
وباستخدام  امللحق(.  في  الصلة  ذات  الوثيقة  )انظر 
احلاصل  للدمار  االقتصادية  اآلثار  قدرت  عينه  النموذج 
النزاع  أن  افتراض  أساس  على  و2015   2013 عام  بني 
سينتهي في عام 2016 وأن برنامجاً إلعادة البناء سيبدأ 
سنوات،  بخمس  يقدر  زمني  إطار  وضمن  مباشرة  آنذاك 
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وبحيث يكون السيناريو االستمراري امتداداً لإلسقاطات املعدة من قبل صندوق النقد الدولي. وتألف برنامج إعادة اإلعمار 
املفترض من أ( إعادة بناء رأس املال املدمر في كل قطاع، وب( تنفيذ برنامج االستثمار العام املعد من قبل اخلطة اخلمسية 

احلادية عشرة.

وقد جرت منذجة االقتصاد السوري أثناء النزاع بافتراض هشاشة العالقة بني رأس املال والعمل واإلنتاجية فضالً عن 
اختالف حجم الدمار بني القطاعات وعبر السنوات )استناداً إلى البيانات التي جمعها البرنامج(. كما افُترض بقاء إنتاجية 
عوامل اإلنتاج ومعدالت التحصيل الضريبي على مستواها في 2013 مع جتميد برنامج االستثمار العام. وبخصوص 
ميزان املدفوعات، افُترض أن االقتصاد السوري لن يتلقى أي حتويالت من اخلارج باستثناء االقتراض. محلياً، افُترض توقف 

االقتراض احمللي بناء على أن النموذج قد أظهر أن االدخار احمللي قد استنفد بالكامل بني عام 2011 وعام 2013. 

 2( نتائج احملاكاة

ومبوجب اخلطة املفترضة إلعادة اإلعمار، قُّدر أن رأس املال أن يبلغ في عام 2020 مستواه املقدر لعام 2015 فيما لو 
يحصل النزاع. وقد أظهرت احملاكاة بأن معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي سيقفز إلى ما يقارب %40.6 في 2016 ليستقر 
وقد أظهرت  بحلول 2020.  العودة الى مستواه في 2010  في السنوات الالحقة مما ميكنه من  بعد ذلك حول 12% 
احملاكاة أنه بحلول 2020، بوسع الناجت احمللي اإلجمالي في االقتصاد السوري أن يصل إلى مستواه الذي بلغه في عام 
2010. كما أظهرت أنه باإلمكان أن يؤدي ذلك إلى خفض معدل البطالة مبقدار %20 لكن على أساس بقاء مستوى 
عند %40. كما أظهرت احملاكاة أنه بوسع االستثمار العام أن يصل إلى نسبة %35 من الناجت احمللي  البطالة مرتفعاً 
اإلجمالي خالل السنة األولى من توقف النزاع املسلح وأن يستقر عند %20، وبحيث يلعب االستثمار العام دوراً في حفز 

االستثمار اخلاص الذي بوسعه أن يصل لنسبة %15 من الناجت احمللي اإلجمالي.

CGE املصدر: مت إجراء احملاكاة من قبل خبراء برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، اإلسكوا باستخدام منوذج

CGE املصدر: مت إجراء احملاكاة من قبل خبراء برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، اإلسكوا باستخدام منوذج

CGE املصدر: مت إجراء احملاكاة من قبل خبراء برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، اإلسكوا باستخدام منوذج

كما بينت احملاكاة أنه بوسع الصادرات أن تزداد زيادة متدرجة اعتبارا من عام 2016. باملقابل، بينت احملاكاة أن برنامج 
إعادة اإلعمار سيولد زيادة كبيرة في املستوردات التي بوسعها أن تبلغ %57 من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2016 
وبحيث تستقر عند %43 من الناجت احمللي خالل األعوام القادمة. وخالل سنوات برنامج إعادة اإلعمار، سيتجاوز االنخفاض 
احلقيقي في سعر الصرف %22. لكن مع زيادة الصادرات والتدفقات اخلارجية من الدين اخلارجي فإنه من السائغ توقع 
ارتفاع نسبي في سعر صرف الليرة السورية. وفي حال عدم وجود منح خارجية، فقد قدر أن يبلغ االستثمار العام 50% 

من الناجت احمللي اإلجمالي بينما قّدر أن يبلغ إجمالي الدين %200 من الناجت احمللي اإلجمالي.

باستخدام منوذج  اإلسكوا  الوطنية ملستقبل سوريا،  األجندة  برنامج  احملاكاة من قبل خبراء  إجراء  مت  املصدر: 
CGE

لقد أظهرت احملاكاة األخير أن السنوات اإلضافية من النزاع دمرت ما تبقى من رأس املال املعطل املدمر جزئياً، وهو ما 
سيرفع كلفة عملية إعادة اإلعمار ويجعلها أبطأ. حتى إذا كان هناك شك في قدرة االقتصاد السوري على استيعاب 
هذا التدفق من االستثمارات2، ستسمح خطة االستثمار الهائلة التي تقترحها هذه احملاكاة لالقتصاد السوري باستعادة 
األداء االقتصادي لعام 2010 ومبستوى من الدين اإلجمالي يبلغ %200 من الناجت احمللي اإلجمالي، وهو سيجعل من سوريا 
بلداً مثقالً بالدين. زد على ذلك أن اقتراب معدل البطالة من %40 سيضع حتديات جسيمة أمام حتقيق الهدف النهائي 
فيما يتصل بتحقيق أهداف توطيد االستقرار االجتماعي  للسياسة االقتصادية وعملية إعادة اإلعمار عينها خصوصاً 
إعادة  النزاع ستتطلب عملية  من  أربع سنوات  بعد  أنه  إجرائها  ساعة  بجالء  احملاكاة  هذه  أظهرت  كما  السالم.  وبناء 

2  لقد أرجع تقييم منتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة )والذي جرى إعداده في عام 2009( تدني مستوى تنفيذ اخلطة بشكل أساسي الى ضعف وتصلب 
البيئة املؤسسية. وحيث ال يوجد سبب يدفع لالعتقاد بتحسن البيئة املؤسسية خالل األزمة أو توقع حتسنها في املستقبل املنظور، فإن ذلك يطرح بدوره تساؤالت 
إضافية بخصوص حجم القدرة االستيعابية لالقتصاد السوري ومستوى إنتاجية رأس املال واحلوكمة في حال تدفق هذا احلجم الضخم من االستثمارات إلعادة البناء.

الشكل رقم )59( 

منو الناجت احمللي اإلجمالي

الشكل رقم )61(

معدل البطالة

الشكل رقم )58(

رصيد رأس املال

الشكل رقم )60(

مستويات الناجت احمللي اإلجمالي

الشكل رقم )63(

االستثمار الكلي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي

الشكل رقم )65(

الدين الكلي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي

الشكل رقم )62(

االستثمار العام كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي 

الشكل رقم )64(

عجز املالية العامة
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اإلعمار تفكيراً يستلهم منوذجا تنمويا مختلفا. وفي حال 
إعادة تبني أهداف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة وإعادة 
البناء بنفس هيكل توزيع رأس املال الثابت فإن ذلك سوف 

يساعد سوريا على حتقيق أهدافها التنموية.

لعام  االقتصادي  األداء  استعادة  سيناريو  ب(   

2010 وفق سيناريو احلل املرجح باستخدام منوذج 

للبرمجة املالية

 1( الفرضيات

للبرمجة  مطور  منوذج  إلى  السيناريو  هذا  يستند 
بني  العالقة  االعتبار  بعني  يأخذ  مبسط،  لكنه  املالية، 
إجمالي تكوين رأس املال الثابت والتغير السنوي في الناجت 
الفرضيات  إلى  السيناريو  هذا  ويستند  اإلجمالي.  احمللي 

التالية:

افتراض توقف النزاع بنهاية عام 2016 وفق املشهد   
األقل تفضيالً )السيناريو املرجح( كما تقدم أعاله.

االبتدائية  االستثمار  كفاءة  مستوى  أن  افتراض   
مستواها  نصف  يعادل   2017 بداية  في   3)ICOR(
العوامل  نتيجة   2010 عام  في  عليه  كانت  الذي 
حتسنها  االعتبار  بعني  األخذ  مع  للصراع  اخملتلفة 
الدولة.  وبناء  السالم  بناء  مرحلتي  خالل  التدريجي 
الالزمة  واملوارد  االستثمارات  حلشد  فرضية  أي  إن 
لعملية استعادة االنتعاش االقتصادي وإعادة البناء 
ستواجه باحلقيقة الصعبة التي أفرزها النزاع الذي 
تراجع  وهي   2011 عام  من  بدءاً  بسوريا  عصف 
وعالقته  السوري  االقتصاد  في  االستثمار  كفاءة 
مع النمو. فالكلفة الالزمة إلعادة البناء تتجاوز إلى 
حد بعيد القيم املقدرة للدمار احلاصل في رأس املال 
وتنطوي على تكاليف ال يتحقق من بعضها  املادي 
احلاجة  إلى  ذلك  ويعود  مباشر.  تنموي  مردود  أي 
ونزع  الطرقات  وفتح  الركام  ترحيل  على  لإلنفاق 
البيئية  القضايا  ومعاجلة  واأللغام  املتفجرة  املواد 
العاجلة الناجتة عن النزاع وغير ذلك. يضاف إلى ذلك 
كبير من  جزء  تدمير  بسبب  االستثمار  كلفة  تزايد 
الصيانة  النعدام  اآلخر  اجلزء  وتردي  التحتية،  البنية 
ورؤوس  والكفاءات  العقول  هجرة  وبسبب  تقريباً، 
األموال نتيجة النزاع. كما أن جتزؤ االقتصاد السوري 
وانتشار أطر اقتصاد العنف والفساد وتدهور الوضع 
األمني وحالة عدم اليقني التي تشوب سعر الصرف 
يلقي  ذلك  كل  االقتصادية4،  العقوبات  واستمرار 

3  يعبر ICOR )Incremental Capital-output Ratio( والذي يرمز له 
بـ )ν( عن النسبة بني التغير في إجمالي تكوين رأس املال الثابت )االستثمار 
الكلي السنوي- ∆kt( والتغير في الناجت احمللي اإلجمالي )∆yt( استناداَ إلى منوذج 
هارود-دومار للنمو االقتصادي ويحسب من خالل العالقة )ν = ∆kt/∆yt(. لقد 
في عام  و4.6  خالل الفترة 2006-2010  وسطياً  بلغ مؤشر آيكور حوالي 4 
2010. وبناء على هذا االفتراض يتوقع أن يقارب هذا املؤشر 8.6 بنهاية 2016 
بالسياسة  يتصل  وفيما  االستثمار(.  كفاءة  تدهور  على  يدل  املؤشر  )ارتفاع 

املطلوبة لتحفيز النمو، فإن املطلوب هو إما حتفيز االدخار أو حتسني اآليكور.
الوطنية  األجندة  مشروع  املقدمة من قبل خبراء  من خالل االستفسارات    4

بأعباء إضافية على االستثمار في االقتصاد السوري. 
النصف جتعل  االستثمار مبقدار  انخفاض كفاءة  إن 
الزيادة  إلى ضعف معدل  بحاجة  السوري  االقتصاد 
لتحقيق نفس معدالت  في رأس املال الثابت سنوياً 
االفتراض  إلى  واستناداً  السائدة قبل 2011.  النمو 
السوري  االقتصاد  أن  إلى  التقديرات  تشير  السابق 
إلى  للعودة  دوالر  مليار   200 حوالي  إلى  سيحتاج 
وميثل   .2010 لعام  اإلجمالي  احمللي  الناجت  مستوى 
هذا املبلغ ضعف حجم اخلسارة التراكمية في رأس 
املال الثابت نتيجة النزاع والتي يقّدر خبراء مشروع 
إلى  تصل  أن  سوريا  ملستقبل  الوطنية  األجندة 
حوالي 100 مليار دوالر بنهاية 6،5.2016. ومع حتسن 
القدرة  زيادة  أيضاً  املتوقع  من  املفترض،  ”اآليكور” 
االستيعابية لالقتصاد السوري زيادة تصاعدية خالل 
األعمال  بيئة  استعادة  مع  املعتمد  الزمني  اإلطار 

حليويتها.

جرى إعداد السيناريو احلالي من األعلى إلى األسفل.   
أي أن مبالغ االستثمار السنوية املفترضة ال تعكس 
لتكاليف  حساب  أو  لالحتياجات  فعلي  تقييم  أي 
هي  بل  تنفيذها  املطلوب  القطاعية  السياسات 
وفقاً  ستخصص  وأنها  متاحة  أنها  افُترض  مبالغ 
يتم  محددة  معايير  إلى  يستند  أولويات  لسلم 
تبرز  اإلسقاطات  مختلف  أن  كما  أدناه.  عرضها 
السابقة  االجتاهات  إلى  االقتصادية  املؤشرات  عودة 
للصراع بشكل تدريجي، وهذا ما ينطبق حتديداً على 
مؤشرات إطار املالية العامة جلهة اإليرادات والنفقات 
والعجز كونها ال تعكس في هذا السيناريو أي تبني 
لبرامج إنفاق ذات طبيعة تدخلّية خاصة استجابة 

ملفرزات النزاع.  

من  املعدة  الدراسات  تشير  األولية،  التحليالت  وفق   
قبل خبراء األجندة الوطنية7 في مجال النفط بأنه 
من  برميل  مليون   1400 حوالي  إنتاج  املتوقع  من 
النفط اخلام خالل السنوات اخلمس عشرة بعد انتهاء 
اليومي  اإلنتاج  معدل  يبلغ  أن  املتوقع  ومن  النزاع. 
املتوقع أن  ومن  ألف برميل.  في السنة األولى 170 
يزداد معدل اإلنتاج اليومي زيادة متدرجة ليبلغ 297 
بزيادة سنوية  اخلامسة  السنة  في  برميل/يوم  ألف 
من 30–40 الف برميل/يوم سنوياً. ومن املتوقع أن 
متدرجا  انخفاضا  اليومي  اإلنتاج  معدل  ينخفض 
اخلامسة  السنة  في  برميل/يوم  ألف   175 ليبلغ 

منها  جزء  أو  االقتصادية  نشاطاتهم  استمرت  الذين  األعمال  رجال  من  لعدد 
التي  الكلفة اإلضافية  العقوبات في نشاطاتهم قدرت  أثر  داخل سوريا حول 

تلقيها العقوبات االقتصادية على املدخالت املستوردة بحوالي 30%.
 12% بحوالي   2016 عام  في  املال  رأس  خسارة  في  الزيادة  معدل  يقدر    5
باملقارنة بعام 2015، وهو يعادل نصف معدل الزيادة احلاصلة في عام 2015 
آخذين بعني االعتبار تغير ديناميات النزاع إذ شهد عام 2015 انتقال النزاع إلى 
أماكن جديدة كليا فضالً عن تصاعد القدرة التدميرية لألسلحة املستخدمة، 
بينما تشير الدالئل في عام 2016 )وحتى إعداد الوثيقة املاثلة( بانحصار النزاع 

في أماكن محددة وتراجعه في أماكن أخرى. 
6  مقدرة بالقيمة الدفترية لألصول وباألسعار الثابتة.

7  النفط والغاز في اجلمهورية العربية السورية.

عشرة.8، 9. هذا وقد جتوهلت القفزة املتوقع حصولها في النمو عند إبرام التسوية السياسية نتيجة إعادة تشغيل 
الطاقات اإلنتاجية املعطلة وغير املدمرة إلظهار األثر الفعلي لضخ االستثمارات.

 2( اإلسقاطات

تظهر اإلسقاطات أنه إذا توفرت االستثمارات املطلوبة والتي تقدر بحوالي 200 مليار دوالر فمن املستشرف أنه بحلول 
نهاية عام 2027 بوسع الناجت احمللي اإلجمالي في سوريا استعادة مستواه الذي حققه في عام 2010. وهو بحاجة إلى 
10 مليار دوالر على األقل لإلقالع في السنة األولى بعد النزاع )افتراضا، 2017( واستعادة معدل منو موجب نتيجة ذلك 
يقدر بـ %4.4. وتتزايد املبالغ املطلوبة سنوياً مع تزايد القدرة االستيعابية لالستثمار وارتفاع كفاءة االستثمار ارتفاعا 
متدرجا وصوال إلى ما يقارب 25 مليار دوالر في عام 2025. وخالل هذه السنوات، من املتوقع أن يحقق االقتصاد السوري 
معدل منو بقدر بـ %4.4 في عام 2017، ومن املتوقع أن يرتفع هذا املعدل ارتفاعا متدرجا ليصل إلى حوالي %9.4 خالل 

الفترة ما بني عام 2023 و2025. ومن املتوقع أن يتراجع قليال إلى %8.2 في عام 2027.

الشكل رقم )66(

اإلسقاطات األولية لسيناريو استعادة األداء االقتصادي لعام 2010 

بنهاية 2027 )مليار دوالر أمريكي والنمو نسبة مئوية(

املصدر: إسقاطات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، اإلسكوا.

 3( اإلطار االقتصادي واملالي

مع التذكير مجدداً أن البرمجة املالية تستند إلى االنطالق من األعلى إلى األسفل، فقد أدرجت إسقاطات معدالت 
النمو احلقيقية الناجتة عن العالقة بني االستثمار والنمو واملعروضة أعاله في منوذج للبرمجة املالية لالقتصاد السوري 
ذات  الكلية  االقتصادية  املؤشرات  الستنتاج   2000-2010 للفترة  الفعلية  البيانات  باستخدام  اتساقه  اخُتبر  الذي 
العالقة. وقد افُترض وسطيٌ لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية يرتفع من 600 في عام 2016 وصوالً 
كما افُترض كبح  ليرة سورية بعد ذلك بنهاية الفترة 2027.  ومن ثم يتراجع إلى 1000  في عام 2022  إلى 1100 
التضخم كبحا متدرجا بدءاً من عام 2017 ليصل إلى وسطي مستواه قبل النزاع وهو %5 بنهاية 2027. ومن جهة 
اإلنفاق على الناجت احمللي اإلجمالي )الطلب الكلي( فإن اإلسقاطات تشير إلى عودة االستهالك العام إلى مستواه قبل 
النزاع )%12 من الناجت احمللي اإلجمالي( بينما يتراجع االستهالك اخلاص عن مستوياته التي جتاوزت %80 من الناجت احمللي 
اإلجمالي إلى %50 في نهاية 2027 وهو أقل من مستواه في 2010 الذي بلغ %61 من الناجت احمللي اإلجمالي. كذلك 
من املتوقع أن يرتفع االستثمار الكلي، بناء على فرضيات النموذج، ارتفاعا متدرجا ليتجاوز %36 في عام 2027 انطالقاً 
من %12 في عام 2016 ومقارنة بنحو %21 في عام 2010. وفي ظل هذه اإلسقاطات سيتصاعد االستثمار العام 
في عام 2017 ليتجاوز ضعف مستواه في عام 2010 والذي بلغ نحو %9 من الناجت احمللي اإلجمالي وسيقارب االستثمار 
اخلاص %17 من الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة بنحو %12 في عام 2010. وفي الوقت عينه، سيتناقص عجز امليزان 
التجاري من -%27 في عام 2016 ليصل إلى نحو -%6 من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2027 مقارنة بأقل من -1% 
في عام 2010. من املتوقع أن تستعيد اإليرادات العامة مستوياتها التي بلغتها قبل النزاع )نحو %23 من الناجت احمللي 
اإلجمالي لعام 2010( بحلول عام 2020 وتتابع النمو مع حتسني كفاءة النظام الضريبي إلى حوالي %26 من الناجت 

8  هذه األرقام خاضعة للمراجعة والتعديل في ضوء الكشف الفعلي على احلقول والتنسيق مع الشريك األجنبي في الشركات املشتركة.
9  قدرت الشركة السورية للنفط احتياجاتها ألعمال اإلصالح والتطوير لغاية عام 2030 بحوالي 3.6 مليار دوالر على أن تنفذ هذه األعمال باالعتماد على املوارد 

البشرية واملادية احمللية، مع مالحظة إمكانات التعاون مع الشركات األجنبية املتخصصة«.
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احمللي اإلجمالي في عام 2021.لكن من املتوقع أن تعاود االنخفاض إلى أقل من %20 من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 
2027 بسبب تراجع اإليرادات النفطية الناجت عن تراجع اإلنتاج النفطي. أما اإلنفاق العام فمن املتوقع أن يرتفع ارتفاعا 
متدرجا حتى يصل في عام 2027 إلى نحو %35 من الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة بنحو %25 في عام 2010 وانطالقاً 
من %11.5 من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2016. وسيؤدي قصور النمو في اإليرادات العامة، الذي سُيعزى أساسا 
لتراجع اإليرادات النفطية، وزيادة اإلنفاق العام بنسب كبيرة لتلبية الطلب االجتماعي في مرحلة بعد النزاع إلى تفاقم 
العجز في املالية العامة ليصل إلى ما يقارب -%16 من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2027 مقارنة بـ -2.1 في عام 

2010 وانطالقاً من -%9 في عام 2016.

 4( فجوة التمويل

الشكل رقم )67(

فجوة التمويل

املصدر: إسقاطات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، اإلسكوا.

هذا، وميكن لالقتصاد السوري استعادة مستوى األداء االقتصادي خالل العقد القادم إذا أُمنت مصادر متويل خارجية 
تردم الفجوة بني املبلغ املطلوب وهو 200 مليار دوالر أمريكي وبني حجم التمويل الذاتي لالقتصاد. وإذ تظهر إسقاطات 
البرمجة املالية أن االقتصاد السوري سيكون قادراً على توليد نحو 90 مليار دوالر أمريكي باألسعار اجلارية خالل الفترة 
ما بني 2017 و2027 ، بعد خصم معدل التضخم املفترض بالدوالر األمريكي وهو %2 سنوياً خالل العقد القادم من 
هذا املبلغ سنجد أن ما تسنى لالقتصاد السوري توليده واقعا نحو 74 مليار دوالر. يترتب على ذلك أن االقتصاد السوري 

بحاجة إلى 126 مليار دوالر كمصادر متويل إضافية مختلفة لتحقيق هذا السيناريو ضمن االفتراضات املذكورة أعاله.

 ت( سيناريو تفعيل محركات االنتعاش والنمو الذاتية في االقتصاد السوري بعد النزاع

النزاع سيبطئ من عملية تقدمي  ال شك أن عدم توفر مصادر متويل خارجية لالقتصاد السوري في مرحلة ما بعد 
على ذلك فقد يستغرق االقتصاد السوري حوالي  وبناء  االستجابات الالزمة لنتائج النزاع وتدشني عملية إعادة البناء. 
إلدارة هذه  بديلة  استراتيجيات  البحث عن  يحتم  ما  وهذا  عام 2010.  التي حققها  املؤشرات  لتحقيق  عاماً  عشرين 
فرص  إيجاد  أجل  من  السوري  االقتصاد  انتعاش  الستعادة  الذاتية  احملركات  على  االعتماد  استراتيجية  وأهمها  املرحلة 
والتشييد، السيما اإلسكان والبنية التحتية، واملشاريع الصغيرة  ومتثل قطاعات كقطاع البناء  العمل وتوليد الدخل. 
السيناريو وجوب  مثل هذا  في  له  االنتباه  ينبغي  ما  أن  إال  االقتصادي.  االنتعاش  قاطرات مهمة الستعادة  واملتوسطة 
اتباع نهج تدريجي ومتسلسل باإلصالح وتنفيذ السياسات. كما يجب تبني سياسات خالقة في التماس العائد على 

االستثمار اخلاص حتديدا وإيجاد آليات لتوزيع اخملاطر املرتبطة به.

املربع1: بعض املتطلبات األساسية لرعاية احملركات الداخلية لالنتعاش االقتصادي*

يجب أن متسك اجلهات الفاعلة الوطنية بزمام املبادرة والريادة في عملية استعادة االنتعاش وأن جتد 
فيها اجلهات املانحة شريكا يُعوُل عليه وتُقدم له الفرص لبناء القدرات في أقصر وقت ممن. استخدام منطق 
إلى جنب مع تقليل مخاطر العودة للصراع إلى احلد األدنى، وتقدمي اخلدمات األساسية إلى  االنتعاش جنباً 
املقاتلني السابقني ينبغي أن يشمل اجملتمعات املضيفة. كما ينبغي أال تقتصر برامج التدريب على املقاتلني 
تدخالت  وقد يكون من الضروري إجراء  السابقني، بل يجب أن تشمل الشباب العاطلني عن العمل املدني. 
واسعة النطاق في مجال األشغال العامة لتحفيز عملية إيجاد فرص العمل.  فيما يتصل باستعادة سبل 
كسب العيش، يجب البدء باالستناد إلى ما بقي بعد انتهاء النزاع. فعلى سبيل املثال، يجب البدء بإنقاذ 
أو  واستعادة  للمحاصيل،  املقبلة  الدورة  في  السريع  للبدء  واألدوات  البذور  بتوفير  جزئيا  املتضررة  احملاصيل 

استبدال املدخالت التالفة لسبل العيش )شباك الصيد، والزوارق، إلخ(. واحليوانات األليفة؟

يجب البناء على هياكل ما قبل احلرب واملمارسات التي لم تكن مصدرا للتوتر إلعادة تأسيس اآلليات 
والتخطيط  السياسات  لتصميم  بالنسبة  خاصة  احمللية،  القدرات  بناء  إلعادة  تثبيتاً  احمللية  التشاورية 
والتنفيذ. كما يجب جتنب تولي هذه العمليات من قبل من لديهم مصلحة أكبر في أن يُعاد تسعير نار النزاع.

جتنب اإلفراط في االعتماد على آليات موازية لتقدمي املساعدة اإلمنائية. بدالً من ذلك، يجب ملوازنة بعناية 
إدارة وتقدمي اخلدمات  الدولة على  قدرة  بناء  الدولة في مقابل فوائد  بني تكاليف تقدمي املساعدة من خالل 

ملواطنيها. يجب االستثمار في املوارد احمللية، وشراء اللوازم محلياً وتعزيز قدرات القطاع اخلاص.

يؤدي التمويل متناهي الصغر والتحويالت أدواراً هامة في تعزيز استعادة االنتعاش االقتصادي. التمويل 
متناهي الصغر مُيَكن من متويل العمالة الذاتية وتخفيف القيود املالية على األسر الفقيرة. على الرغم من 
مرجع ذلك أن  لعملية استعادة االنتعاش االقتصادي ككل.  متويل األسر الصغيرة ركيزةً  ال يجدر عدُّ  ذلك، 
إمكانات تلك األسر فيما يتصل بتوليد فرص العمل محدودة. على صعيد آخر، متثل التحويالت مصدرا هاما 
فينبغي أن تشجع هذه  من مصادر دعم األسر املعيشية ال سيما فيما يتعلق بتمويل التعليم والصحة. 
التحويالت تشجيعا جادا عبر خفض تكاليف املعامالت وربطها مباشرة باألنشطة اإلمنائية. تعد الصناديق 
االئتمانية متعددة املانحني )Multi-donor trust funds )MDTFs( وآليات التمويل اجلماعي املماثلة 
استشارية محلية  آليات  إنشاء  األنفاس إلعادة  اللتقاط  فرصة  النزاع  انتهاء  بعد  الدولة  ملنح  أدوات هامة 

وإعادة بناء القدرات احمللية. 

UNDP )2008(, ”Post-Conflict Economic Recovery, Enabling Local Ingenuity,“ United Nations Development Pro-    
.)gramme Bureau for Crisis Prevention and Recovery )BCPR

6/ب - استراتيجية االقتصاد الكلي في مرحلة ما 

بعد النزاع

ما  مرحلة  في  للحكومة  الرئيسي  التحدي  يتمثل 
بعد النزاع في تعزيز أواصر الُلحمة االجتماعية والتوافق 
من أجل السالم واحلد من فرص العودة إلى العنف. ومن 
وسائل حتقيق ذلك تبني سياسات غير متييزية في حتفيز 
األساسية  والسلع  اخلدمات  وتقدمي  االقتصادي  االنتعاش 
البيئة  وخلق  تلك األكثر تضرراً،  خصوصاً  لفئات اجملتمع، 
لالجئني  الكرمية  الطوعية  والعودة  لالستقرار  املناسبة 
متثل  ال  الكلي  االقتصاد  سياسات  أن  ومع  البناء.  وإعادة 
أنها  إال  االجتماعي،  السلم  لتحقيق  الرئيسية  اآللية 
في خلق البيئة املناسبة لتوطيد هذا  جوهرياً  تلعب دوراً 
هذه  تتوخى  أنه  ذلك  على  ينبني  واستدامته.  السالم 
السياسات حتقيق هذه الغاية.10 من أجل ذلك، يجب، أوال، 
أن تتجنب سياسات االقتصاد الكلي ما من شأنه أن يؤدي 

 Hailu, Degol and Weeks, John )2011(, ”Macroeconomic  10
 Policy for Growth and Poverty Reduction: An Application
to Post-Conflict and Resource-Rich Countries,“ United Na-
 tions, Department of Economic and Social Affairs, DESA

.Working Paper No. 108, ST/ESA/2011/DWP/108

من النزاع التي قد  إلى زيادة معاناة الفئات األكثر تضرراً 
في  املفرطة  التقشف  تدابير  اتخاذ  اطراد  إليها  يفضي 
اإليرادات  تراجع  النزاع نتيجة  التي فرضها  العامة  املالية 
أضعافا.  العام  اإلنفاق  في  التراجع  يفوق  تراجعا  العامة 
فمن شأن مثل هذه التدابير أن حتمل معها خطر تفاقم 
التوترات االجتماعية التي قد حتفز اللجوء للعنف والعودة 
للصراع. ثانياً، ينبغي جتنب التمييز في توزيع برامج اإلنفاق 
العام اإلغاثية والتنموية بني الفئات االجتماعية واملناطق 
اجلغرافية خصوصاً تلك التي كانت مسرحاً للصراع. وفي 
ملكافأة  كوسيلة  البرامج  هذه  تستخدم  أال  يجب  ذلك 
املؤيدين للحكم الناشئ ومعاقبة املعارضني لهإذ سيؤثر 
إلى  استناداً  ثالثاً،  االجتماعي.  التماسك  في  سلبا  ذلك 
من  احلد  مؤشرات  تتراجع  الدولي،  البنك  استخالصات 
عمر  من  سنوات  ثالث  كل  خالل   11.2.7% مبقدار  الفقر 
وتأسيسا على  البلدان.  ببلد من  نزاع عنيف يعصف  أي 
اخلارج من  للبلد  األهم  االقتصادية  األهداف  تتمثل  ذلك، 
إلى  االقتصادي  النمو  وحتفيز  الفقر  من  احلد  في  النزاع 

World Bank )2011(. World Development Report: Con-  11
flict, Security, and Development. World Bank, Washing-

.ton, DC
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تعزيز  في  سيسهم  االقتصادي  الرفاه  حتسني  أن  تفترض  الشاملة  للتنمية  مقاربة  ضمن  لالقتصاد  الكامن  املستوى 
استدامة السالم واحلد من فرص العودة إلى العنف. هذا، ومن املستقر أن سياسات االقتصاد الكلي تسعى عادة، باحلد 
األدنى، لتحقيق أربعة أهداف هي 1( حتقيق النمو الكامن، و2( احلفاظ على وضع مستدام )مستقر ضمن حدود مأمونة( 
للحسابات الداخلية واخلارجية، و3( ضبط التضخم ضمن حدود معقولة، و4( احلد من الفقر. لكن واحدا من التحديات 
بينها  فيما  التضارب  ملنع  السياسات  تنسيق  إلى  احلاجة  في  يتمثل  النزاع  بعد  ما  مرحلة  خالل  نفسها  تفرض  التي 
خصوصاً أن هذه املرحلة تنطوي على كثير من التفاضالت بني األهداف التي يجب توخي حتقيقها بعناية فائقة لتثبيت 
دعائم السلم األهلي وتدشني عملية استعادة االنتعاش االقتصادي من جهة واحلفاظ على استدامة املؤشرات االقتصادية 
الكلية من جهة ثانية. فعلى املدى القصير، يُعد الهدف الرئيسي من اإلنفاق العام سد فجوة الطلب الكلي الناشئة 
عن انهيار استثمارات القطاع اخلاص وقطاع التصدير من أجل إيجاد فرص عمل وتوليد الدخل، وذلك من خالل األشغال 
القدرة  وتناقص  العامة  اإليرادات  تدهور  أن  ويالحظ  املثال.  االجتماعية على سبيل  املساعدة  برامج  العامة وغيرها من 
واملستدامة  املمكنة  التمويل  يتطلب حشد جميع مصادر  النزاع  فترة  االقتصادي خالل  االنهيار  على حتصيلها بسبب 
لتحقيق هذا الهدف الرئيسي. ذلك أن كال من اخليارات اخملتلفة التي ينبغي املفاضلة فيما بينها من منظور اقتصادي 
ــــ اجتماعي لتمويل عجز املالية العامة يؤثر في التضخم وسعر الصرف وتخصيص االستثمار في االقتصاد.12 لذلك 
ال بد من تصميم حزمة من السياسات واإلجراءات املالية والنقدية التي تسهم في استعادة االنتعاش االقتصادي ضمن 
إدارة جيدة للمخاطر احملدقة باالقتصاد الكلي. هذا، وإلى جانب السعي الستعادة السلع واخلدمات العامة األساسية، 
من الضروري أن تركز السياسة املالية العامة على املدى املتوسط تركيزا جادا على حتفيز النمو الذي يقوده القطاع العام 
والذي يتوخى بدوره حتفيز االنتعاش في القطاع اخلاص. فإلى جانب إيجاد فرص عمل مؤقتة، ميكن لإلنفاق العام أن يسهم 
في خفض تكاليف استثمار القطاع اخلاص من خالل إصالح البنية التحتية وإعادة بنائها وتوسيعها. وبخصوص اإليرادات، 
ميكن أن يسهم توطيد االستقرار السياسي في توسيع القاعدة الضريبية، خاصة عن طريق رفع كفاءة التحصيل واحلد 
من التهرب. كما ميكن أن تسهم السياسات قصيرة األجل احملفزة للنمو على تنويع هيكل اإليرادات العامة ورفع نسبة 

الضرائب املباشرة.

مربع2: االستراتيجية املالية متعددة السنوات

ميكن تعريف االستراتيجية املالية متعددة السنوات على أنها مجموعة من التوقعات السنوية املتعددة املتسقة 
التي تتعلق باإليرادات والنفقات وحسابات التمويل احلكومية على أساس افتراضات مشتركة حول أداء االقتصاد الكلي 
ذلك  مبا في  العاملي  االقتصاد  الصرف، وحول حالة  والتضخم وأسعار  اإلجمالي احلقيقي  احمللي  الناجت  ذلك منو  مبا في 
أسعار الصادرات وأسعار الفائدة العاملية. وتُظهر االستراتيجية الكيفية التي سيتناول فيها اإلنفاق احلكومي أهداف 
املوارد  من  ومحدودة  واقعية  مالية  محفظة  ضمن  النفقات  تُضَبُط  بينما  احملددة  الفقر  من  واحلد  الوطنية  التنمية 

الضريبية وصافي االقتراض الداخلي واخلارجي.

هذا، ومن أبرز األسباب التي تفرض على أي حكومة أن تطور وحتدث استراتيجية مالية السببان اآلتيان: أوالً، إن 
إعداد استراتيجية مالية يساعد احملللني وصناع السياسات على حتديد ما إذا كان موقف السياسة احلالي للحكومة 
موقف  يكن  لم  وإذا  املفترضة.  والداخلية  اخلارجية  االقتصادية  الظروف  ظل  في  املالي  املنظور  من  وسائٌغ  سديدٌ 
السياسة احلالي للحكومة سديدٌ وسائٌغ، فإن الهيكل التحليلي لالستراتيجية املالية مُيَكِّن واضعي السياسات من 

اقتراح وتقييم التعديالت التي من شأنها ضمان اجلدوى املالية.

ثانيا، تسهم االستراتيجية املالية متعددة السنوات عند اكتمالها ونشرها في إقناع املعنيني وأصحاب املصلحة 
في احلكومة بأنه ميكنهم التصرف استناداً لسياسات احلكومة وااللتزام بها تأسيسا على أن االستراتيجية املالية 
مالي  احلفاظ على وضع  البالد مع  في  الفقر  واحلد من  التنمية  أهداف  السياسات حتقيق  ينوي صانعو  تظهر كيف 

سليم.

هذا، ومن املتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد النزاع تفاقم العجز في امليزان التجاري بسبب النمو السريع للمستوردات من 
السلع االستهالكية والوسيطة والرأسمالية مبعدل أعلى من منو اإلنتاج احمللي والتصدير، وهو ما يتطلب االعتماد على 
املساعدة اإلمنائية الرسمية واالقتراض اخلارجي إلى حدود قد تهدد استدامة االقتصاد الكلي. إال أنه في ظل عدم انتظام 
وصعوبة التنبؤ بتدفقات املساعدة اإلمنائية اخلارجية فإنه من الضروري أن تستند عملية استعادة االنتعاش في مرحلة ما 
بعد النزاع إلى تقوية محركات االنتعاش االقتصادي الداخلية وتنشيط التصدير الستدامة النمو. وهو ما يتطلب بدوره 

إدارة واعية لسعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية اخلارجية.

اخلاصة  املوارد  تعبئة  في  املالية  املؤسسات  دور  تعزيز  على  النقدية  السياسة  تعمل  أن  يجب  عينه،  السياق  وفي 
لالستثمار من خالل تعزيز تراكم األصول. وهناك مصدران من مصادر التدفقات املالية يجب استغاللهما وهما حتويالت 

12 فكبح الطلب عن طريق التقشف أو رفع الضرائب قد يفاقم املعاناة ويخنق االنتعاش االقتصادي، وتساهم االستدانة من املصرف املركزي في حتريك معدل التضخم 
وكذلك يساهم االقتراض من القطاع املصرفي في مزاحمة القطاع اخلاص أما االستدانة اخلارجية فقد تنطوي على مخاطر على استدامة املالية العامة.

واملتراكمة خالل  املكتنزة  واألصول  خارج سوريا  الالجئني 
ويتطلب استغالل القدرة التنموية الكامنة  فترة النزاع. 
هذه  لتوجيه  بعناية  مصممة  آليات  وضع  للتحويالت 
أولى هذه اآلليات  الرسمي.  النظام املصرفي  إلى  األموال 
الضرائب  من  اخملاوف  وإزالة  املالي  النظام  في  الثقة  بناء 
كما يساهم  املباشرة وغير املباشرة التي ال مسوغ لها. 
دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية في ترسيخ دورها 
كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة في االقتصاد مما يساهم 
رفع  وكذلك  الوطنية  املالية  املؤسسات  إحياء  إعادة  في 

قدرة املصرف املركزي على تنفيذ السياسة النقدية.

املدى  على  االقتصادية  السياسة  تسعى  وبينما 
وحتفيز  للنزاع   االقتصادية  املفرزات  مع  للتجاوب  القصر 
وتخفيض  الفقر  نسبة  وتخفيض  االقتصادي  االنتعاش 
بعيد  منظور  ضمن  السياسات  صياغة  تتعني  البطالة، 
فرص  تعزيز  عبر  السوري  االقتصاد  تنافسية  لرفع  املدى 
رفع اإلنتاجية والنمو االقتصادي من خالل مراكمة عوامل 

اإلنتاج على املدى الطويل.

7/ب -  خيارات التمويل واستدامة االقتصاد الكلي

االنتعاش  الستعادة  الالزمة  املوارد  توفير  ميثل  يقينا، 
جوهرياً  حتدياً  والدولة  السالم  بناء  وإعادة  االقتصادي 
االقتصادي  الوضع  تردي  ظل  في  النزاع  بعد  ما  فترة  في 
وتالشي معظم مصادر التمويل احمللية والصعوبات التي 
تواجهها مصادر التمويل اخلارجية. وضمن سياق التصدي 
لهذا التحدي على الصعيد احمللي، بوسع االدخار احمللي أن 
يلعب دوراً في االنتعاش االقتصادي. لكن هذا الدور محدود 
األموال  انخفضت  فقط،   2015 عام  فخالل  للغاية. 
القابلة لإلقراض في املصارف العامة من حوالي 8.3 مليار 
دوالر سنة 2010 إلى حوالي 1.5 مليار دوالر، أما األموال 
القابلة لإلقراض في املصارف اخلاصة فقد انخفضت من 
حوالي 9.7 مليار دوالر إلى حوالي 2 مليار دوالر. وقد ترتب 
على ذلك أن أصبحت قيمة إجمالي املدخرات احمللية في 
املصارف العامة واخلاصة تساوي نحو 3.5 مليار دوالر وفق 
السوق ألشهر  األمريكي في  الدوالر  وسطي سعر صرف 
عام 2015. ومع األخذ بعني االعتبار أنه ال ميكن استخدام 
هذا االدخار دفعة واحدة فلن يكون رصيد األموال القابلة 
إال على فترات متوسطة األجل من خالل  لإلقراض متاحاً 
الصغر  ومتناهية  وصغيرة  متوسطة  ملشاريع  قروض 
تتعلق  وقروض  ونقل  وسكنية  جتارية  لقروض  إضافة 
بغير ذلك من خدمات. وهذا يترافق عموماً مع توقع بقاء 
وذلك  األولى  الفترة  في  سلبية  العائلي  االدخار  معدالت 
لالستهالك.  احلدي  املعدل  وزيادة  الدخل  ضعف  بفعل 
بعد  بانتظام  تتزايد  أن  احلكومة  ملدخرات  يُتوقَّع  أنه  غير 
اإلنفاق  من  العسكري  اإلنفاق  حصة  تناقص  مع  النزاع 
العام وإعادة توجيهه ورفع فعاليته وكفاءته عبر البرامج 
ملصادر  التدريجية  االستعادة  ومع  بالتنمية  الصلة  ذات 

اإليرادات احمللية.

أما على الصعيد اخلارجي، فإن معظم البلدان الداعمة 
ألي من أطراف النزاع بلدان مصدرة للطاقة كدول اخلليج 

العربي وإيران وروسيا، وهي تواجه صعوبات اقتصادية في 
ألقل من  العاملية  األسواق  في  النفط  أسعار  تدهور  ظل 
الوثيقة(.  هذه  إعداد  بتاريخ  الواحد)  للبرميل  دوالر   35
ومن املالحظ أن معظم هذه البلدان بدأت تعاني عجوزات 
بإجراءات  بالقيام  وبدأت  العامة  موازناتها  في  ضخمة 
أنه  ذلك  ينبني على  العام.  اإلنفاق  لتقليص  تصحيحية 
يجب أن تبقى التوقعات حول مساهماتها في متويل إعادة 
األوربي  لالحتاد  ميكن  الذي  الوقت  وفي  متحفظة.  البناء 
آليات  من  جزء  توفير  في  نسبيا  فعالة  مساهمة  تقدمي 
التمويل الالزمة إال أنه من البديهي أن مثل هذه املبادرة لن 
تطلق إال من خالل تسوية إلنهاء النزاع في سوريا ضمن 

سياق توافق دولي.

على صعيد آخر، بوسع سوريا ما بعد النزاع أن تعيد 
على  بناء  األطراف  متعددة  املانحة  األطر  مع  التفاوض 
أنها أصبحت تندرج في فئة الدول ذات الدخل املنخفض 
للحصول على معونة إضافية ملساعدتها على مجابهة 
تكن  لم  وإن  حتى  عليها.  والتغلب  البناء  إعادة  حتديات 
هذه املعونة متاحة لدعم املوازنة العامة، فإن بوسعها أن 
تسهم في رفع أعباء متويل برامج محددة كتلك اخملصصة 
واخلدمات  السلع  لتقدمي  على  أو  الفقر  لتخفيض 
عن  األساسية  التحتية  البنية  استعادة  أو  األساسية 
كاهل احلكومة شريطة أن تدار املعونة إدارة حكيمة. هذا، 
وتؤمن املعونات الرسمية للتنمية إما على شكل منح ال 
بامتيازات ال تفرض  أو على شكل قروض  حتسب كديون، 
مهلة سماح  انقضاء  بعد  إال  الدين  لتسديٍد  ثقيالً  عبئاً 
طويلة. ومبا أن تدفق املعونات الرسمية للتنمية في صورة 
امتيازات عليا يتوخى حتقيق النموَّ االقتصادي، فليس من 
عبئا  الدين في سوريا  ل خدمة  أن حتمِّ املعونة  تلك  شأن 

إضافيا يعتد به.

8/ب -  حتّديات السياسة االقتصادية

ستواجه السياسة االقتصادية في  آنفا،  كما أشرنا 
وفضالً  باألولويات.  أجندة مزدحمة  النزاع  بعد  ما  مرحلة 
فستواجه  وحجمها  األولويات  هذه  عدد  ضخامة  عن 
السياسة االقتصادية إلى جانب ذلك عددا من التحديات 
القدرات  صعيد  على  وكذلك  السياسة  صعيد  على 

الفنية. وفي الفقرات اآلتية تلخيص لذلك:

أ( حتديات البيئة االقتصادية الكلية

اخلسارة الكبيرة في رأس املال املادي وضعف كفاءة   -
االستثمار.

النشاطات  من  كثير  وتوطن  األموال  رؤوس  هجرة   -
االقتصادية خارج سوريا.

اخلسارة الكبيرة في رأس املال البشري بسبب النزاع   -
والهجرة وارتفاع معدالت البطالة.

على  اجلانب  أحادية  اخلارجية  االقتصادية  العقوبات   -
سوريا.

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل ال�سابعمقاربة االأولويات التنموية واآليات التدخل االقت�سادي واملايلالف�سل ال�سابع

ميثل توفري 

املوارد الالزمة 

ال�ستعادة 

االنتعا�س 

االقت�سادي 

واإعادة بناء 

ال�سالم والدولة 

حتديًا جوهريًا 

يف فرتة 

ما بعد النزاع 

يف ظل 

تردي الو�سع 

االقت�سادي 

وتال�سي 

معظم م�سادر 

التمويل املحلية 

وال�سعوبات 

التي تواجهها 

م�سادر التمويل 

اخلارجية.
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النزاع  أطراف  سيطرة  توزع  نتيجة  األسواق  جتزئة   -
على البالد.

النطاق  انتشارا واسع  انتشار االقتصاد غير املنظم   -
خارج األطر التنظيمية والضريبية.

صعوبة املواءمة بني أهداف استقرار االقتصاد الكلي   -
محدودية  ظل  في  السالم  بناء  متطلبات  وتلبية 

املوارد العامة.

أطر اقتصاد العنف في سوريا.  -

أطر اقتصادات التكيف في سوريا خالل النزاع.  -

ب( التحديات على املستوى التقني 

صعوبة احتساب األضرار الناجتة عن النزاع واختالف   -
اختالف  مع  احتسابها  في  املعتمدة  املنهجيات 
أمام  اخملططني  يجعل  مما  كبيرا  اختالفا  النتائج 
حتقيقها  متطلبات  حتديد  يصعب  متحركة  أهداف 
املؤسسية  القدرة  ضعف  بدقة.  وزمنياً  مادياً 
املؤسسات  بني  التنسيق  وغياب  االقتصادية  لإلدارة 

الرئيسية.

مستوى  على  املؤهلة  للكفاءات  الكبيرة  الهجرة   -
دعم صنع القرار.

احلاجة إلى إصالحات راسخة في مجال إدارة املالية   -
العامة )إدارة اإليرادات العامة وإعداد وتنفيذ املوازنة 
العامة،  النفقات  إدارة  املدى،  متوسط  أفق  ضمن 

قانون املشتريات العامة، الخ(

وضع  في  واملصرفي  النقدي  اجلهاز  كفاءة  ضعف   -
سياسات النقد واالئتمان وتنفيذها.

اإلحصائية  البيانات  ونشر  وتبويب  جمع  صعوبة    -
حول التطورات املالية واالقتصادية في سوريا.

األساسيني  الالعبني  بني  التنسيق  إلى  احلاجة   -
املقترحتني  الدولة  وبناء  السالم  بناء  مرحلتي  في 
سابقا خصوصاً بني املانحني أنفسهم وبني املانحني 

والسلطة الشرعية.

 ت- منهجية حتديد األولويات القطاعية

والسياسة  الكلية  االقتصادية  السياسة  ترتبط 
السياسة  أن  إال  متبادلة.  تغذية  بعالقة  القطاعية 
االقتصادية في سوريا بعد النزاع ستواجه أجندة مزدحمة 
بالسياسات والقضايا العاجلة والتي ميكن للكثير منها 
الفعلية  األولويات  عن  القطاعية  السياسات  حترف  أن 
وتلك التي تصب في حتقيق الرؤية التي من املرجو أن تؤدي 
وعلى نحو أولي، ومن أجل ضمان  إلى التنمية الشاملة. 
مستدامة  بناء  إعادة  بعملية  الضروري  وااللتزام  الّسالم 
األولويات  اآلتية في حتديد  املعايير  اعتماد  ميكن  وشاملة، 

ورسم السياسات في سوريا بعد النزاع:

قدرة القطاع على تأمني االحتياجات األساسية.  -

 / عن العنف  املوارد بعيداً  القطاع على حتويل  قدرة   -
التسلح.

قدرة القطاع في إطالق مسعى الستعادة االنتعاش   -
االقتصادي استعادة سريعة.

املوارد املتاحة.  -

حجم الّدمار الذي حلق بالقطاع وتأثيره.  -

حصة القطاع من الناجت احمللي اإلجمالي.  -

حصة القطاع من القوى العاملة.  -

القدرات املؤسساتية للقطاع.  -

توفر التمويل الالزم للتنفيذ.  -

االستدامة  في  /البرنامج  السياسة/البرنامج  أثر   -
املالية.

حتدد األولويات القطاعية عبر املؤسسات التنفيذية، 
التقييم  إجراء  بعد  رأسها،  على  الوزارات  تأتي  التي 
املصلحة  أصحاب  مع  والتشاور  لالحتياجات  القطاعي 
لهذه  وميكن  لها.  االستراتيجية  االستجابات  وضع  في 
املؤسسات وضع قائمة بإجراءات حتديد األولويات استناداً 
وثائق  جتمع  ما  عادة  أنه  ويالحظ  القطاعية.  لالعتبارات 
العليا،  التخطيطية  اجلهة  في  القطاعية  األولويات 
التي  سوريا،  في  الدولي  والتعاون  التخطيط  هيئة  أي 
باالستناد  األولويات  هذه  تنسيق  وإعادة  مبراجعتها  تقوم 
االقتصادية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجيات  إلى 

واالجتماعية.

مبسطا  مترينا  الوطنية  األجندة  مشروع  أجرى  وقد 
وضمن  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  األولويات  لتحديد 
من  التي  السالم  بناء  مرحلة  ففي  فرعيتني.  مرحلتني 
طبقت  بقليل،  أكثر  أو  سنوات  ثالث  إلى  متتد  أن  املتوقع 
عليه  وبناء  املعايير املذكورة أعاله لترتيب هذه األولويات. 
والتشييد  كالبناء  الرئيسية  القطاعات  معظم  أن  جند 
وقطاعات  الداخلية  والتجارة  التحويلية  والصناعة 
حيث  من  متقاربة  مراتب  احتلت  قد  اخملتلفة  اخلدمات 
أولويات اإلنفاق االستثماري وذلك كما يُظهر الشكل 12. 
احلادية  اخلمسية  اخلطة  استثمارات  توزيع  اعُتمد  بينما 
مرحلة  في  االستثماري  اإلنفاق  أولويات  توزيع  في  عشرة 

بناء الدولة.13

****

13  مت اعتماد توزيع االستثمارات في اخلطة اخلمسية احلادية عشرة كمؤشر 
مرجعي هنا كونها استُند في إعدادها الى دراسات فنية حول مصادر النمو في 

االقتصاد السوري بعيداً عن االقتصاد السياسي. 

املصدر: إسقاطات مشروع األجندة الوطنية ملستقبل سوريا، اإلسكوا.

الشكل رقم )68( 

التوزيع النسبي ألولويات األنفاق االستثماري بني القطاعات 
االقتصادية في مرحلة ما بعد النزاع ـ مرحلة بناء السالم

الشكل رقم )69(

التوزيع النسبي ألولويات األنفاق االستثماري بني 
القطاعات االقتصادية في مرحلة ما بعد النزاع ـ 

مرحلة بناء الدولة
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توطئة 

البرامج  معالم  الستعراض  مخصص  الفصل  هذا 
التنفيذية ملبادرات دعم االستقرار. في البداية، سنوضح 
املعنى الذي نقصده بعبارة دعم االستقرار كما سنعرج 
على أبرز املبادئ الرئيسة احلاكمة لهذه البرامج واملبادرات 
البرامج  غايات  تناول  إلى  ذلك  بعد  ننتقل  الصلة.  ذات 
لها.  اإلجرائي  واإلطار  االستقرار  دعم  ملبادرات  التنفيذية 
التنفيذية  البرامج  عمل  مجاالت  أبرز  بيان  ذلك  يتبع 
السالم  مبادرات  برنامج  وتشمل  االستقرار  دعم  ملبادرات 
احمللي وإعادة البناء، وبرنامج العودة إلى الديار. ثم نناقش 
بعد ذلك مستويات العمل في البرامج التنفيذية ملبادرات 
دعم االستقرار. بعدها، ننتقل إلى مناقشة عملية اختيار 
مناطق تدخل البرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرار 
الفردية  التدخل  مواقع  حتديد  معايير  بعض  موضحني 
داخل سوريا، واحتماالت اختيار عناقيد من مناطق التدخل 
التعاون  مسألة  سنناقش  ذلك  وفي  البرامج.  لتنفيذ 
بعدها  والعالم.  املنطقة  في  سوريا  خارج  السوريني  مع 
سنعرج على األهداف الواجب حتقيقها من اختيار املوقع 
والفرص  التنفيذ،  ومتطلبات  التدخل،  برنامج  وتنفيذ 

املتاحة والتحديات ذات الصلة.

للبرامج  الرئيسية  واملبادئ  التعريف  في  أ- 

التنفيذية ملبادرات دعم االستقرار

تأتي فكرة البرامج التنفيذية ملبادرات دعم االستقرار 
من حقيقة مفادها أن النزاع في سوريا، أقله حتى تاريخه، 
ليس له نقطة نهاية واضحة ال من حيث كيف سينتهي 
أو متى ستكون هذه النهاية. وإذ يؤمن البرنامج أن اإلطار 
حتمية  ضرورة  هو  السياسات  لبدائل  االستراتيجي 
للتحضير ملرحلة ما بعد التوافق ولسد أي فراغ سياساتي 
في  سواء  السياسية  العملية  بعد  ما  ينتج  أن  ميكن 
السياسات االجتماعية أو االقتصادية أو احلوكمية، إال أنه 
كما ذكر آنفاً، عمد كذلك إلى رسم مجموعة من املبادرات 
ترصد الواقع املتغير اآلن وتبحث فيه عن فرص ميكن من 
خاللها العمل مع منصة السوريني التي طورها على خلق 
ودعم االستقرار بهدف التأسيس لتجمعات عمل تنموي 
بناء على املستوى احمللي يساهم في استدامة السالم إبان 

العملية السياسية. 

استخدام  شاع  قد  أنه  بدٍء،  ذي  بادئ  فلنستحضر، 
حول  املتحدة  األمم  أدبيات  في  االستقرار  دعم  مصطلح 
األمن والتنمية استخداما خاص غير الذي نقصده هاهنا. 
إذ أن ذلك االستخدام طغى عليه التركيز على االستقرار 
من املنظور العسكري الذي تسهم في حتقيقه عمليات 
قد  املفهوم  لكن  النزاعات.  مناطق  في  السالم  حفظ 
اتسع ليشمل أي حتول من عملية حفظ سالم عسكرية 
عن  السالم  حفظ  تتوخى  أشمل   برامج  إلى  محدودة  
السيما  تنموية  ومشروعات  أمنية  خطط  حزم  طريق 
على املستوى احمللي. وإذ طال أمد النزاع في سوريا وأخذت 
أدرك  تفرغ،  املباشرة  اإلنسانية  املساعدات  دعم  صناديق 

املانحة واألمم  البلدان  أساسا ببعض  الدولي، ممثالً  اجملتمع 
تتجاوز  برامج  من تصميم  ثمة مفرٌ  ما عاد  أنه  املتحدة، 
التمويل املباشر لعمليات املعونات اإلنسانية. وعليه، فقد 
اتسع مفهوم مصطلح دعم االستقرار اليوم في األدبيات 
فأصبح  سوريا  في  النزاع  نتائج  مع  للتعامل  الدولية 
السالم  وبناء  املدنيني  وحماية  العنف  من  احلد  يشمل 

املستدام واألمن وتعزيز العمل التنموي احمللي. 

منذ  أنه  السياق  هذا  في  إليه  باالنتباه  حرٌي  هو  ومما 
بداية انطالقة برنامج األجندة الوطنية، كان هناك سعيٌ 
حثيٌث من القائمني على البرنامج لترسيخ اإلميان بضرورة 
مستدامة  كوسيلة  ال  التنموي  العمل  إلى  االنتقال 
وخارجيا  داخليا  األكثر هشاشة  الفئات  لتأمني معيشة 
فحسب، بل كإطار للبدء بالتحضير ملرحلة إحالل السلم. 
أن  التي مفادها  القناعة  إلى  البرنامج  استند  ذلك،  وفي 
وبناء  احمللية  اجملتمعات  دعم  هو  ذلك  لتحقيق  السبيل 
املساهمة  من  لتمكينهم  وجدوا  أينما  السوريني  قدرات 
النزاع على أساس فكرة محورية  سوريا ما بعد  في بناء 
السوريني  يخص  شأن  االستقرار  دعم  مبادرات  أن  هي 
قبل غيرهم. وفي هذا اإلطار، صيغت البرامج التنفيذية 
ملسعى  كمظلة   2013 العام  منذ  االستقرار  لدعم 
والتنمية  احمللية  االستجابة  إلى  االنتقال  ضرورة  ترسيخ 
مبا يتناسب مع الرؤية اخلاصة مبستقبل سوريا على املدى 
البرنامج  وضعها  التي  السياسات  بدائل  ومع  الطويل 
حينه  في  أُطلق  قد  أنه  ولُْيالَحظ   . السوريني  اخلبراء  مع 
وكانت  البناء«.  إعادة  »برامج  اسم  املظلة  هذه  على 
املظلة تغطي الفترة ما قبل الوصول إلى اتفاق سياسي 
كتحضير للبدء بتنفيذ السياسات القصيرة واملتوسطة 
األمد. وليالحظ بجانب ذلك أن جميع البرامج قد صممت 
على  املصاحلة  وعناصر  مفردات  تأسيسها  منذ  لتحمل 
وتسعى  القطاعات  متعددة  فتكون  احمللي  املستوى 
لتقريب األطراف على األرض ودعم اجملتمعات احمللية ورفع 
وتعزيز وحدة  احمللية  املصاحلة  وتعزيز  السالم  العائد على 
من  متناسقة  عينات  بناء  خالل  من  السورية  األراضي 
بذلك  فتمهد  مختلفة  مناطق  في  احمللية  االستجابة 
أن  أخيرا  ولُْيالَحظ  الوطنية.  الُلحمة  واستعادة  للتعافي 
هذه املظلة تتضمن التحرك على أكثر من محور بالتوازي 
حول  تتمحور  وأنها  عينه،  الهدف  خدمة  في  وبالتقاطع 
مبادرتني رئيسيتني تنفذان على املستوى احمللي )وسميت 
احمللية  والتنمية  السالم  وهما  التنفيذية«(،  »البرامج 

وإعادة البناء، ، والعودة إلى الديار. 

درجة  على  أخرى  نقطة  إلى  النقطة  هذه  تسلمنا 
ملستقبل  الوطنية  األجندة  برنامج  أن  وهي  األهمية  من 
أكبر  مع  التشبيك  إلى  تأسيسه  منذ  سعى  قد  سوريا 
عدد ممكن من الالعبني اإلقليميني والدوليني منذ انطالق 
املتحدة  األمم  فريق  فيها  مبا  اإلنسانية  االستجابة  أعمال 
العامل في سوريا  عند بداية النزاع. كما استمر مسعى 
دعم  خطط  صياغة  عند  الكثيف  للتشبيك  البرنامج 
الالجئني وتعزيز الصمود. كما ظهر جليا خالل املشاركة 
 2016 فبراير   4 في  املنعقد  للمانحني  لندن  مؤمتر  في 

الف�سل الثامنالربامج التنفيذية لربنامج االأجندة الوطنية مل�ستقبل �سوريا
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بسوريا  لالنتقال  االستقرار  دعم  ضرورة  على  ألح  والذي 
من النزاع إلى مرحلة إعادة البناء والسالم. هذا، وتستند 

البرامج التنفيذية إلى املبادئ األساسية اآلتية: 

طويلة  بالسياسات  وثيقاً  ارتباطاً  البرامج  ترتبط   
األمد مستندة إلى تقييم الوضع الراهن الذي أجنزته 
في  السياسات  لبدائل  االستراتيجي  اإلطار  وثيقة 
وللتحقق من  األولويات   لتحديد  القطاعات  جميع 
أن أي جهد يبذل يرتبط مبا هو متوقع حتقيقه ضمن 
الطويل.  املدى  على  اخلاصة مبستقبل سوريا  الرؤية 
البرامج  بني  العضوي  االرتباط  هذا  أن  ويالحظ 
والسياسات طويلة األمد يضمن االستخدام األمثل 
أولويات متفق عليها  املتاحة ضمن  احملدودة  للموارد 

عبر منصة حوار األجندة.  

الشأن  وصاحب  املعنية  اجلهة  هو  احمللي  اجملتمع   
البرامج  هذه  عن  األول  واملسؤول  امللكية(  )صاحب 
من  حتدد  دميقراطية  محلية  إدارة  عملية  خالل  من 

خاللها األولويات وفقاً للموارد املتاحة.

"عدم  مبدأ  على  كامالً  اعتماداً  البرامج  تعتمد   
يتوخى  متييز  ألي  تتصدى  بنشاطات  وتقوم  اإليذاء". 
إقصاء أي فئة من الفئات االجتماعية وتتصدى ألي 
مسعى يعكس عدم مساواة أفقية بني املناطق ومن 
الطبقات  بني  الرأسية/الشاقولية  املساواة  عدم 

االجتماعية اخملتلفة.

واالستقرار  األمني  االستقرار  لدعم  السعي   
االقتصادي كذلك، وعدم االقتصار على األول، وضمان 
توسيع قاعدة اإلدارة االقتصادية واالقتصادية الكلية 
النزاع  خالل  املتزايدة  االجتماعية  احلاجات  لتلبي 

وبعده.

وفقاً  املناطق  من  مجموعة  البرامج  تستهدف   
السوريون  تستهدف  كما  املعايير.  من  جملموعة 
واملهجرون  والالجئون  النازحون  ذلك  في  مبن  جميعا 

واجملتمعات املستقبلة على حد سواء. 

مستويات  أعلى  هذه  البرامج  تنفيذ  يتطلب   
املتحدة  األمم  املعنيني من أسرة  التنسيق مع جميع 
إلى املبادرات العاملة على األرض املمثلة في اجملتمع 
املدني. وإن غاية هذا التنسيق تفادي التكرار والهدر 
الالعبني  جميع  إمكانات  من  املتبادلة  واالستفادة 

خلدمة دعم االستقرار في سوريا. 

االستقرار  دعم  ملبادرات  التنفيذية  البرامج  غايات  ب- 

واإلطار اإلجرائي

التنفيذية  البرامج  احلديث عن غايات  إلى  ننتقل  وإذ 
اجلهود  استمرار  مع  بالتوازي  تتحرك  أنها  ابتداًء  نُنبه 
لترسيخ اإلميان بأهمية إطالق عملية سياسية توافقية 
شاملة. كما إنه خليق بنا أن ننوه أننا ال نعد هذه البرامج 
األحوال،  من  بحال  الشامل   السياسي  احلل  عن  بديال 

تنفيذ  تيسير  في  أن تسهم  هو  أقصى مطمحنا  إن  بل 
احلل السياسي الذي ينشد اجلميع الوصول إليه ووضعه 
الغايات  حتقيق  البرامج  هذه  وتتوخى  التنفيذ.  موضع 

اآلتية:

العمل في مناطق النزاع وفقاً ملعايير محددة بهدف   
أهم  أحد  يعد  التي  الهجرة  حتفيز  عامل  من  احلد 
بواعثها   العوز االقتصادي ونقص احلاجات األساسية. 
يضاف إلى ذلك العمل على دعم الهدنات الناشئة 
في مناطق النزاع وعمليات املصاحلة احمللية بتزويدها 
بتوصيف فني متكامل حلالة كل منطقة أو مدينة 

كلما لزم ذلك. 

للمهجرين  املستقبلة  اجملتمعات  صمود  تعزيز   
تفعيل مساهمة  عنها عن طريق  العبء  وتخفيف 
تلك  ودعم  املستقِبل  اجملتمع  خدمة  في  املهجرين 
وبناء  أساسية  خدمات  من  حتتاجه  مبا  اجملتمعات 

للقدرات وغير ذلك. 

بهدف  اخلارج  في  والالجئني  املهجرين  مع  العمل   
على  وتشجيعهم  وإمكاناتهم  قدراتهم  استثمار 

العودة ودعم إعادة بناء سوريا.

فإنها  االستقرار  دعم  إلى  املبادرات  هذه  تهدف  وإذ 
تساهم أيضاً في األمور اآلتية: 

إيجاد فرص إلعادة البناء على املستوى احمللي.  ـ 

كسر دائرة العنف ومواجهة جذور النزاع.  ـ 

محلياً  للحل  كمدخل  احمللية  التنمية  نحو  التوجه  ـ 
وفقاً للرؤية طويلة األمد التي اتفق عليها.

تأمني معيشة السوريني داخل سوريا وخارجها. ـ 

في  للمساهمة  كافة  السوريني  قدرات  بناء  دعم  ـ 
إعادة بناء حياتهم في سوريا. 

صناعة  المركزية  ودعم  احمللية  الدميقراطية  إحالل  ـ 
القرار عن طريق إعطاء اجملتمع احمللي مسؤولية حتديد 
البرامج  لتصميم  املبادرة  وحتفيز  احمللية  األولويات 
وتطبيقها بالتعاون مع اجملتمع املدني العامل محلياً 
ومؤسسات احلوكمة احمللية، وذلك وفقا لرؤيٍة طويلة 

األمد.

إعطاء  طريق  عن  الثقافي  بالتنوع  اإلميان  ترسيخ  ـ 
أولوياتها  لتقرير  احمللية  للمجتمعات  الفرصة 

احلوكمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

احلفاظ على وحدة الدولة السورية عن طريق العمل  ـ 
وفقا لرؤية موحدة طويلة األمد لكن وفقا لألولويات 

احملددة محليا. 

توجيه  إعادة  خالل  من  االجتماعية  املصاحلة  رعاية  ـ 
اجلهود نحو املصالح املشتركة فيما يتصل بالتنمية 

احمللية.

ترتبط  التنفيذية  البرامج  هذه  أن  واضحا  وليكن 
إطار  خالل  من  األمد  طويلة  بالسياسات  وثيقا  ارتباطا 
إجرائي ملبادرات دعم االستقرار من خالل االستجابة احمللية 
وحوكمي.  واقتصادي  اجتماعي  ثالثة:  عمل  حملاور  وفقاً 
ويبني الرسم التوضيحي هذا التقسيم في اإلطار العام 
احمللية  االستجابة  أن  إال  املناطق،  كافة  في  يتكرر  الذي 
بحيث  الحتياجات كل منطقة على حدٍة  وفقاً  مفصلٌة 

حتترم خصوصية كل منطقة.
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الشكل رقم )71(

ترابط البرامج التنفيذية على املدى الطويل

دعم  ملبادرات  التنفيذية  البرامج  عمل  مجاالت  ت- 

االستقرار

1- برنامج مبادرات السالم احمللي وإعادة البناء 

موضوع  في  نفسها  تفرض  التي  النقاط  أولى  لعل 
في  النزاع  أن  البناء  وإعادة  السالم  إحالل  بني  العالقة 
جميع  على  للتحرك  الدولي  اجملتمع  استنفر  قد  سوريا 
ما ميكن  لتدارك  واإلنسانية  السياسية منها  املستويات 
تداركه وجتنيب البالد واملنطقة تداعيات داهمة قد ال ميكن 
صدمهم  قد  املراقبني  أن  هاهنا  ولنستحضر  تداركها. 
وباملواطنني  بالبالد  حلق  لذي  الدمار  حجم  وأفجعهم 
عن  املقام  يضيق  مما  وغيره  ذلك  كل  املراقبني.  السوريني 
حصره يفرض السؤال عما إذا كان باإلمكان إعادة القاطرة 
السورية إلى مسار التنمية مبوجب اتفاق سياسي متوازن. 
وكلما الحت في األفق تباشير إمكانية حتقق تلك العودة 
غيوما  لتنشر  واالنقسام  املتجدد  العنف  موجات  عادت 
الصعداء  الناس  تنفس  وكلما  التباشير.  تلك  فتحجب 
يحبسون  أنفسهم  وجدوا  أن  لبثوا  ما  هدنٍة،  إبرام  مع 
إلى  تؤدي  ال  التي  السريعة  اخلروقات  نتيجة  أنفاسهم 
نار  وتسعر  األوضاع  تؤجج  بل  فحسب،  الهدنة  انهيار 
النزاع أكثر وأكثر. وقد تكاثر الالعبون العسكريون تكاثر 
أكثر  والتفاوض  احلوار  فأصبح  أيضاً.  وانقسموا  الفطر 
تعقيداً، خصوصاً مع ازدهار اقتصاد احلرب وارتباط مصالح 

أسياده باستمرار النزاع واستدامته.

واسعة  شرائح  أن  جند  سبق،  ما  جميع  عن  فضال 
واخلدمات  معيشتها  سبل  خسرت  قد  السوريني  من 
األساسية التي أصبح احلصول عليها رهني موافقة أمراء 
احلرب الذين وجدوا في نقصها وفي انهيار البنى التحتية 
لقمة  لقاء  املدنيني  وجتنيد  نفوذهم  لبسط  فرصة 
عيشهم. ومن أسٍف أن هذا الوضع قد أدى إلى استحداث 
أمناٍط غير معهودة من العالقات االجتماعية تناقُض كثيرا 
الشرخ  فاتسع  قبل  من  عليها  تُعورف  التي  األمناط  من 
االجتماعي واالقتصادي. إن شئت الدقة قلت إن بذرة النزاع 
والتنازع قد ضربت جذورها في مجمل التربة السورية ولم 
ذلك،  كل  والعسكرية.  السياسية  اجملاالت  على  تقتصر 
وغيره مما ال يتسع املقام إليراده جعل احلاجة ُملحًة إليجاد 
أمناٍط جديدة من التدخل ترتكز إلى ما هو قائم من جهود 
حثيثة تبذل فيما يتصل باإلغاثة واإلسعاف واملساعدات 
دائرة  لكسر  السعي  إلى  ذلك  تتجاوز  لكنها  اإلنسانية، 
العنف املقيت وحماية املوارد والطاقات احمللية واالستثمار 

فيها للخروج من آثار النزاع بأسرع وقت ممكن. 

السالم  مبادرات  برنامج  يسعى  اإلطار،  هذا  ضمن 
االستقرار  لدعم  فرص  إيجاد  إلى  البناء  وإعادة  احمللي 
االستجابة  دعم  وإلى  احمللي،  املستوى  على  والسالم 
وفي واقع األمر  احمللية فيما يتصل مبواجهة جذور النزاع. 
تُركز  محلية  مشاريع  تصميم  خالل  من  ذلك  يفعل  أنه 
على العمل البناء وعلى توفير املردود املادي الالئق مقابل 
العمل. واملراد من ذلك كله تعزيز صمود اجملتمعات احمللية، 
احمللية  اإلدارة  وأطر  احمللية  واألطر  اجملتمعات  دور  وتعزيز 
إعادة  سياق  ضمن  تطلق  التي  املبادرات  وتعزيز  القائمة، 
بناء ما أدى النزاع إلى هدمه فورا ودون انتظار اكتمال احلل 
فرصة  السوريني  منح  ذلك كذلك  من  واملراد  السياسي. 
حقيقية لترميم حياتهم وترميم ذلك الفتق االجتماعي 
األمر  تدارك  يجر  لم  إن  الراتق  على  سيتسع  حتما  الذي 
ال  أنه  فيه  لبس  ال  وضوحا  واضحا  وليكن  فوريا.  تداركا 
سبيل للحد من آثار هذا التدهور في حياة األمة السورية 
املبادرة  بزمام  اإلمساك  من  احمللية  اجملتمعات  بتمكني  إال 

فيما يتصل بعمليات دعم االستقرار وإعادة البناء. 

من نافلة القول إن هذه البرامج ذات طبيعة انتقالية. 
احمللية  باجملتمعات  اخلروج  هو  األساسي  مرامها  ألن  ملاذا؟ 
من حالة الطوارئ املزمنة التي عصفت ببنيانهم عصفا 
استغالل  البرامج  هذه  تروم  كما  كاهلهم.  وأثقلت 
االنتقال  أجل  من  وموارده  الكامنة  احمللي  اجملتمع  قدرات 
إلى مرحلة السالم على نحو يتضمن االستعداد مللء أي 
فراغ قد يخلفه بطء مؤسسات الدولة أو توقفها، بغية 
كما  للبالد.  اإلدارية  الوحدة  على  احلفاظ  في  اإلسهام 
الُلحمة  وإعادة  احمللية،  البرامج دعم اجملتمعات  تروم هذه 
االجتماعية، وتدوير عجلة االقتصاد على املستوى احمللي، 
مجددا  االجنراف  دون  واحليلولة  احمللي،  السلم  ومتكني 
من  لألهالي  بدائل  تقدمي  طريق  عن  املسلح  النزاع  نحو 

تعزيز �سمود 

املجتمعات 

امل�ستقبلة 

للمهجرين 

وتخفيف 

العبء عنها 

عن طريق 

تفعيل م�ساهمة 

املهجرين يف 

خدمة املجتمع 

امل�ستقِبل ودعم 

تلك املجتمعات 

مبا حتتاجه من 

خدمات اأ�سا�سية 

وبناء للقدرات 

وغري ذلك. 
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تشكل  قد  متنوعة  حوار  منصات  إيجاد  إلى  سيؤدي 
احلصر،  ال  املثال  سبيل  وعلى  اجملتمعية.  للمصاحلة  نواة 
بوسع برامج االستجابة احمللية هذه أن تتضمن مجموعة 

واسعة من املشاريع مثل املشروعات اآلتية: 

التمويل الصغير والقروض امليسرة   

إعادة إعمار البنى التحتية   

استراتيجيات عمل الشباب   

العمل مقابل حصص غذائية   

العمل مقابل دخل نقدي   

بناء القدرات احمللية   

برامج تنمية اجملتمعات احمللية   

الزراعة والتسويق الزراعي   

البنى التحتية للتعليم والصحة   

برامج األمن الغذائي   

تأهيل  وإعادة  االشتباك  وفض  السالح  نزع  برامج   
املسلحني.

إن في مباشرة هذه املشاريع وااللتزام باملبادئ الواردة 
أعاله ضمانة أن يكون تصميم برامج السالم احمللي وإعادة 
تركز  أن  لها  يتيح  وهذا  وتنفيذها محليا.  وإدارتها  البناء 
على حتقيق االحتياجات قصيرة األمد من خالل مشروعات 
أكبر  تشغيل  فرصة  تتيح  التي  العمالة  بكثافة  تتسم 
مع  هذا  االقتصادية.  وباجلدوى  العاملني  من  ممكن  عدد 
مالحظة وجوب أن تكون تلك املشروعات وثيقة االرتباط 
من  ولعله  السياسات.  لبدائل  االستراتيجي  باإلطار 
الواجب في هذا املقام التنويه إلى أن هذه البرامج ال تقوم 

بأي حال من األحوال مقام إطار السياسات بعيدة األمد.

2- برنامج العودة إلى الديار  

العودة  برنامج  عن  احلديث  في  اإلسهاب  قبل 
باحلقائق  التذكير  نعيد  أن  ابتداء  بنا  خليق  الديار،  إلى 
النزاع  خلفه  الذي  الدمار  مدى  عن  املعبرة  األساسية 
ومدى التهديدات التي ولدها على مستوى أمن واستقرار 
وهدم   ، اآلالف  مئات  أرواح  النزاع  حصد  لقد  املنطقة. 
معدل  خفض  إلى  وأدى  الوطنية،  األصول  ثلث  يقارب  ما 
الدخل القومي، وإلى قدر من التفكك االجتماعي وسط 
أعباء  إن  القول  املغاالة  قبيل  من  وليس  الشرائح.  بعض 
التي  النزاعات  جميع  أثمان  جتاوزت  قد  سورية  في  النزاع 
هي  السورية  األمة  أن  ومعلوم  اليوم.  العالم  يشهدها 
يخسرون  السوريون  برح  فما  األكبر.  العبء  حتمل  من 
إن  بل  ليس هذا فحسب،  اخملتلفة.  مقومات معيشتهم 
تأمني احلاجات األساسية قد بات ميثل حتديا يوميا ملعظم 
مع  أنه  واألمر  األدهى  وخارجها.  البالد  داخل  السوريني 
السياسي،  واالستقطاب  واخلوف  املسلح  العنف  انتشار 
ومع نشوء مصالح أمراء احلرب ونقص اخلدمات الرئيسية، 

ازداد الشرخ اجتماعي اتساعا، وتقلص األمل في بروز حل 
سلمي قريب يبشر بعودة قريبة للسوريني إلى ديارهم. 

لذلك كله، كان من الطبيعي أن يستنفر النزاع كافة 
لالستجابة  إنسانية  ومبادرات  اجراءات  التخاذ  املعنيني 
لكن  وخارجيا.  داخليا  للمهجرين  املباشرة  لالحتياجات 
أي  املدى  بعيد  األثر  هو  األسوأ  األثر  أن  أسفرت عن  األيام 
األثر على مسيرة التنمية. وهذا ما يفرض علينا أن نعود 
ونسأل مجددا السؤال عينه: هل سيكون بوسع سورية 
اخلروج من النكسة الهائلة التي عانتها العملية التنموية 
أم ال؟  كل ذلك يدفعنا لالعتقاد أنه من املبكر احلديث عن 
عودة فورية ملعظم املهاجرين والالجئني. في الوقت عينه 
أنه  االعتبار  بعني  األخذ  املعنيني  الواقع ميلي على  أن  جند 
عند ظهور أولى بوادر أي عملية حل سياسي ستكون ردة 
والرغبة  التفكير  هي  املهجرين  من  لكثير  األولى  الفعل 
مجحفة  معيشية  ظروف  ظل  في  بالدهم  إلى  بالعودة 
وعدم استقرار سياسات  اللجوء،  يعيشونها في مناطق 
النازحني  الكبيرة من  األعداد  التعاطي مع  اجلوار في  دول 
اإلنسانية  املساعدات  منه  تعاني  الذي  الشح  ظل  وفي 
بعد أكثر من أربع سنوات من النزاع املرير. ولذلك، فإنه من 
املتوقع اليوم أن تزداد أعداد الراغبني في العودة يوما بعد 
يوم. وترينا األرقام اليوم أن أكثر من نصف سكان سوريا 

هم من املهجرين داخليا وخارجيا.

ال  أنه  سابقة  نزاعات  من  املستفادة  الدروس  من 
ضخامة  فإن  ذلك،  ومع  هاجر.  من  كل  الوطن  إلى  يعود 
إذا  حتى  أننا  تعني  النزاع  سنوات  خالل  النزوح  موجات 
افترضنا أن موجات العودة ستعيد نحو نصف املهجرين 
أو ثلثهم، فإننا سنكون بصدد عودة ما ال يقل عن ثالثة 
أو أربعة ماليني سوري. إن هذا احلجم الهائل من النازحني 
ستنطوي  عودة  موجة  أي  أن  بالضرورة  يعني  واملهجرين 
تكون  أن  ضمان  من  املعنيون  يتمكن  لم  إن  تعقيد  على 
تلك العودة كرمية وإن لم يكونوا على دراية بجميع تبعاتها 
وإن لم يبدؤوا بالتحضير الحتماالتها قبل حدوثها. وهذا 
ينطبق في حالة ما إذا كانت العودة كرمية أفرزتها عملية 
سياسية، أو إذا كانت عودة قسرية جراء استحالة ظروف 

املعيشة في مناطق اللجوء. 

العودة  برنامج  فكرة  استندت  األسس  هذه  على 
دعم  أسس  من  واحدا  ميثل  أن  منه  يراد  الذي  الديار  إلى 
العوامل  جميع  تعي  نظرة  إلى  ترتكز  التي  االستقرار 
إلى  السوريني  لعودة  التحضير  في  تساعد  قد  التي 
ديارهم وحتويل هذه العودة إلى فرصة للسالم واملصاحلة 
والتنمية احمللية. ويسعى هذا البرنامج إلى طرح األسئلة 
عناصرها  وحتديد  العودة  مسألة  حول  امللحة  األساسية 
العودة  بطرق  مرورا  اللجوء  مناطق  من  ابتداًء  اخملتلفة 

ووصوال إلى االستقرار في الوطن.

مسألة  تربط  التي  العرى  توثيق  إلى  يسعى  كما 
البرنامج  يركز  ذلك  وفي  االستقرار.  دعم  العودة مبسألة 

على العناصر األربعة اآلتية:
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فتستبدل  استقرارهم  وعودة  معيشتهم  تأمني  أجل 
مرجعيتهم إلى مجموعات انقسامية مبرجعيات جامعة 

ملكونات الشعب السوري املتنوعة. 

ويوضح الصندوق أدناه مثاالً على العمل الذي مت إجنازه 
من قبل برنامج األجندة بهدف دعم عمل املبعوث اخلاص 

مدينة حلب  في  النزاع  مناطق جتميد  على  املتحدة  لألمم 
حول  متكاملة  ورقة  البرنامج  قدم  حيث   ،2014 عام 
كافة اجلوانب املدنية التنموية لعملية التجميد وأوضح 
فرصها وحتدياتها وهو مثال على مساهمة البرنامج في 

دعم السالم واالستقرار على املستوى احمللي. 

اجلوانب املدنية التفاق التجميد: رسم اخلارطة التنموية ملدينة حلب

عمدت الورقة إلى توصيف النزاع العسكري والدمار احلاصل وأثره في مدينة حلب على كافة األصعدة. وانتقلت إلى 
تفصيل احلالة التنموية للمدينة وسكانها وفقاً جلدول احملتويات اآلتي:

أوالً: سكان مدينة حلب 

ثانياً: حملة عن األوضاع املعيشية واالقتصادية في مدينة حلب: خارطة اخلدمات األساسية 

-1 البضائع واخلدمات 
-1 املياه 

-2 الطاقة: الغاز واملازوت والكهرباء
-3 البضائع الرئيسية 

-4 الفواكه واخلضار واللحوم واملعلبات 
-2 املواد اخلام واملنتوجات الصناعية 

-3 قطاع األعمال الصغيرة احلجم 
-4 األهمية االستراتيجية للطرقات املؤدية إلى حلب

-5 السكن والبنية التحتية االجتماعية 
-6 التعليم 

-7 اخلدمات الصحية 

ثالثاً: الالعبون الرئيسيون 

رابعاً: إعادة تدوير العجلة االقتصادية في حلب: تقديرات التكلفة األولية 

الرئيسيني في عملية  االعبني  أدوار  كما توضح  التفصيلية.  واألرقام  للمدينة  الراهن  الواقع  الورقة حيثيات  وتفصل 
خطوات  بعض  تطرح  كما  املقدرة.  التكلفة  ضمن  تغطيتها  ميكن  التي  العناصر  تقترح  كما  املذكورة.  التجميد 
االستجابة احمللية العاجلة لتثبيت الهدنة واستمرارها. كما توضح الوسائل واملوارد املتاحة لها. وميثل ذلك كله أمنوذجا 

ميكن استلهامه فيما يتصل بكافة املناطق واملدن في املستقبل وخالل املرحلة الثانية من عمل البرنامج. 

وإذا أردنا أن نلخص ما يراد من هذه البرامج أن تسهم 
في حتقيقه على سبيل التحديد، لقلنا إنه يُراد منها أن 

تسهم في حتقيق األهداف اآلتية: 

توفير بديل محلي للخدمات األساسية.   

تدوير  وإعادة  احمللية  اجملتمعات  استقرار  دعم   
اقتصاداتها. 

تعزيز التماسك االجتماعي.   

تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق ربط املبادرات احمللية   
برؤية وطنية جامعة. 

والعمل  السالح  حمل  عن  للسوريني  بديل  توفير   
العسكري. 

أثر  وتقليص  السالم  على  احلفاظ  في  املساهمة   

العوامل احملفزة للهجرة. 

ولعله من املفيد توضيح أن إدارة هذه البرامج تنبثق 
معرفة  من  النابعة  لشؤونها   اجملتمعات  إدارة  فكرة  من 
األهالي مبجتمعهم احمللي. ومن ينظر في سلوك اجملتمعات 
احمللية خالل النزاع نظرة فاحصة متمحصة، تشد انتباهه 
األطراف  مختلف  من  احملليني  القادة  ومبادرات  إسهامات 
املتنازعة في توجيه مجتمعاتهم خالل النزاع وفي حاالت 
إن جدية هذه اإلسهامات واملبادرات متثل حجة  الطوارئ. 
تسهم  أن  احمللية  القيادات  تلك  بوسع  أنه  على  دامغة 
إسهاما جوهريا في إدارة دفة هذه البرامج لوضع أسس 
ومكونات السالم على املستوى احمللي واختيار السياقات 
احمللي  اجملتمع  مع  منسجمة  القيادات   تلك  تراها  التي 
األطراف  جميع  إشراك  يضمن  اختيارا  وثقافته  وموارده 
ذلك  إن  نقول  يقني  وبكل  احمللي.  املستوى  على  املمثلة 

قبل االإ�سهاب 
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أوال: حتديات العودة

التي  الشواغل  مجمل  العودة  حتديات  تعنيه  ما 
ما  حتديد  بهدف  للسوريني  محتملة  عودة  أي  ستواجه 
املضيفة  الدولة  مغادرة  حيث  من  العودة  هذه  تعني  قد 
في محل  العودة واالستقرار في سوريا سواء  رحلة  وبدء 
اإلقامة األصلي أو في محل إقامة جديد. ويغطي التصدي 
احتماالت  حتديات  اآلتية:  املواضيع  العودة  لتحديات 
واالقتصادية  القانونية  األوضاع  وحتديات  عموما،  العودة 
املهجرين  أوضاع  وحتديات  داخليا،  للنازحني  واالجتماعية 
الدول  تواجه  التي  والصعوبات  اجلوار  بلدان  في  خارجيا 
وحتديات  اجلوار،  بلدان  في  باللجوء  واملعنيني  املضيفة 
األوضاع القانونية املرتبطة بالقوانني السورية وبالقوانني 
التي  والتحديات  اللجوء،  مسألة  حتكم  التي  الدولية 
واملهجرين  النازحني  مع  الدولية  املنظمات  عمل  تواجه 
والالجئني. وقد نظر البرنامج في كل من هذه التحديات 
على بعض  مثاال  أدناه  الصندوق  ويوضح  نظرة مفصلة. 
واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  األوضاع  حتديات 

للنازحني داخليا وما حتقق من إجنازات.

واالقتصادية  القانونية  األوضاع  حتديات 
واالجتماعية للنازحني داخليا

 حاالت تلف وضياع وثائق األفراد القانونية الناجتة عن 
الفقد أو اإلتالف العمدي من قبل أصحابها اعتقادا 
أنها متثل خطرا على أصاحبها في بعض املناطق أو 
ألنها فقدت أثناء النزوح. حاالت تعقد إثبات امللكية 
أو  تلفه  أو  امللكية  فقدان سند  تنجم عن  قد  التي 
انتهاء صالحيته. حاالت دمار امللكية أو حاالت غصب 
احليازة.  استعادة  وصعوبة  لنازحني  مملوكة  عقارات 
فيما يتصل بحاالت النساء املُعيالت لألسر، ستكون 
إثبات  حتدي  مثل  العودة  إثر  كبيرة  حتديات  هناك 
امللكية وارتباطات النوع االجتماعي بها، واخلوف من 
املالحقة قانونية بشأن عدد من املسائل مبا في ذلك 
خدمة العلم أو املغادرة غير الشرعية للبالد أو ترك 
الوظيفة. هناك حاالت لم تتمكن العائالت فيها من 
أو  مواليد  أو  زواج  وتسجيل  إثبات  وثائق  استخراج 

وفيات وما إلى ذلك. 

 حاالت االنقطاع الكامل عن الدراسة التي قد تصل 
معترف  غير  مناهج  وفق  التعلم  وحاالت  لسنوات، 
املناهج  مع  تنسيقها  يجر  لم  مناهج  وفق  أو  بها، 
العودة  تفادي  إلى  باملهاجر  يؤدي  قد  مما  السورية 
لتجنيب األطفال االنقطاع عن تعليمهم مرة أخرى. 

العمل  فرص  أن  ذلك  االقتصادية.  الفرصة  حتدي   
تكاد تكون معدومة. ولنستحضر أن النزاع قد أوقع 
شرائح واسعة من السوريني في دائرة الفقر. وهناك 
من فقد تعليمه خالل سنوات احلرب ولم يتسن له 
اكتساب مهارة مهنية مما يصعب إيجاد فرص عمل 

مناسبة. 

حاالت اإلصابة اجلسدية والصدمة واملرض النفسي   

الناجت عن احلرب التي خلفت مئات اآلالف من املعوقني 
جسدياً واملتضررين نفسياً.  

بعض  في  وغيابها  الصحية،  اخلدمة  تراجع  حاالت   
وندرة  األطفال،  لقاحات  ندرة  ذلك  في  مبا  األنحاء، 
األطباء بسبب الهجرة أو االعتقال أو القتل، وضآلة 
احملتاجني  عدد  زيادة  مع  املتكاملة،  املشافي  عدد 
انتشار  في  أسهم  ذلك  وكل  الصحية.  للخدمة 

أوبئة وأمراض كثيرة.  

 حالة الدمار الكامل الذي حلق ببعض املناطق واملدن، 
والذي متخض عن دمار منازل، وتدمير البنية التحتية 
التي تيسر العودة، مبا في ذلك فيما يتصل بالكهرباء، 

واملياه. 

أججا  واحلرب  اإلعالم  أن  ذلك  الثأر.  اخلوف من  حاالت   
ونتيجة  الناس.  بني  واالحتقان  الطائفي  الشعور 
إمكانية  من  مخاوف  الكثيرين  لدى  أصبح  لذلك 
في  والتي  منها  خرجوا  التي  املنطقة  إلى  العودة 
اجتماعية  طبيعة  ذات  أصبحت  األحيان  من  كثير 

معادية لهم ولعوائلهم.

النزعات  بعض  وأن  ذلك  الثأر.  من  اخلوف  حاالت   
يستهان  ال  بعدد  استبدت  قد  للطائفية  السلبية 
به من املواطنني نتيجة احلرب ونتيجة خطاب بعض 
وسائل اإلعالم. وقد ترتب على ذلك بروز مخاوف لدى 
غياب  نتيجة  مناطقهم  إلى  العودة  من  الكثيرين 

اليقني أن عوامل التهديد واخلطر قد زالت.

بعض  مارستها  وقتل  تعذيب  حاالت  هناك  أن  كما   
األطراف ضد أخرى حتت غطاء احلرب مما قد يسفر عن 

حاالت ثأر بني هذه األطراف. 

 حاالت خوف الشرائح األكثر هشاشة: وتشمل حاالت 
تعرضوا  الذين  واألطفال  والقاصرات  النساء  خوف 
الستغالل جنسي واغتصاب وضحايا اإلجتار وضحايا 
هذه  من  شتى.  ألسباب  العودة  من  األطفال  جتنيد 
األسباب املوقف السلبي الذي تتبناه بعض األطراف 
تقاليد  شيوع  نتيجة  هؤالء  جتاه  املناطق  بعض  في 
املعيالت،  األمهات  مشكالت  أيضاً  هناك  ضيقة. 
املرافقني،  غير  واألطفال  أزواج،  بدون  واألمهات 

واألطفال بال وثائق

 النظر في املسائل املتعلقة مبسألة النزوح ككل مثل 
البعد الدميغرافي للنزوح وإدخال مفهوم األسرة في 
األساسية  االختالالت  ومعاجلة  للعودة  التخطيط 
ودراسة  السكاني قبل 2011،  والهرم  السكان  في 
اللجوء عبر مراحله اخملتلفة والفعل السوسيولوجي 
يغيب  بدأ  سوريا  مساحة  من   50% الهجرة.  وراء 
طابع  على  مباشرة  يؤثر  هذا  الثقافي  التنوع  عنها 

الهوية السورية قبل النزاع. 

ثانيا: آليات التعايش مع الوضع الراهن 

اإلنعاش  مبادرات  بأهم  خارطة  لوضع  محاولة  وهي 
حتسني  تستهدف  التي  التنموي  الطابع  ذات  أو  املبكر 
معيشة السوريني في مناطق النزوح واللجوء سواء كانت 
تعليمية أو صحية أو اقتصادية أو متثلت في نشاطات بناء 
قدرات قد تساعد في خلق استدامة املعونات اإلنسانية 
املقدمة للسوريني والتي قد متثل حامالً ألي نشاط تنموي 

على املستويني احمللي والوطني. 

وقد طرحنا هنا أبرز املبادرات واملشاريع التي تنفذ من 
قبل منظمات اجملتمع الدولي ومن قبل اجملتمع املدني على 
وجه اخلصوص بهدف دعم السوريني باخلدمات األساسية 
لربط  محاولة  وفي  معيشتهم.  وحتسني  قدراتهم  وبناء 
التحديات املطروحة باملبادرات واملشاريع قُسم العمل إلى 

خمسة محاور أساسية على النحو التالي:

التعليم،  الصحة،  االجتماعية:  اخلدمات  محور   
احلماية االجتماعية، الدعم النفسي

والصرف  املياه  السكن،  التحتية:  البنية  محور   
الصحي، الطاقة، النقل، البنية التحتية االجتماعية، 

شبكة املعلوماتية

والتدريب  والتشغيل  االقتصادي  النشاط  محور   
املهني

محور األمن واملصاحلة والتماسك االجتماعي والبعد   
السكاني

وبناء  واالستدامة  األدوار  املساعدات  احلوكمة  محور   
القدرات 

أن  حتقيقه  التقسيم  هذا  يتوخى  الذي  الهدف  إن 
التي جتري على  واملشاريع  املبادرات  بتوزيع  البرنامج  يقوم 
خارطة  رسم  بغية  اخلمسة  احملاور  هذه  ضمن  األرض 
مع  العمل  يغطيها  التي  الرئيسية  العناوين  توضح 
السوريني ومن أجلهم. كما يتوخى هذا التقسيم تيسير 
بحاجة  تزل  لم  التي  العناوين  أو  احملاور  تلك  رصد  عملية 
وتهيئة  العودة  لتحديات  االستجابة  بغرض  لالستهداف 
املعيشة  أو حتسني  القدرات  ببناء  يتصل  فيما  السوريني 
أو التمكني االقتصادي أو حتى تهيئة األرضية الالزمة من 
وأمن  اقتصادي  ونشاط  حتتية  وبنية  اجتماعية  خدمات 

ومصاحلة من أجل اإلعداد لعودة كرمية للمهجرين. 

االستقرار  دعم  ببرامج  العودة  ارتباطات  ثالثا: 

وسياسات إعادة البناء الطويلة األمد

االستقرار  دعم  مبادرات  بني  الربط  وجوب  ذلك  قوام 
املصادقة على  بهدف محاولة  األمد  والسياسات طويلة 
الوطنية  األجندة  برنامج  ضمن  املصوغة  السياسات 
الروابط  إليجاد  السعي  يتضمن  وهذا  سوريا.  ملستقبل 
السياسات  وبني  جهة  من  اخملتلفة  العودة  عناصر  بني 
القطاعية طويلة األمد من جهة أخرى بهدف النظر في 
حتويل املبادرات التنموية إلى خطط تنمية محلية داخل 
سوريا بعد العودة. ويسعى برنامج العودة إلى الديار إلى 

طرح أهم األسئلة واالعتبارات على مستوى السياسات 
والتي تخص احملاور اخلمسة آنفة الذكر وتقسيمها على 
بأوضاع  األولى  املرحلة  تتصل  الثالثة:  العودة  مراحل 
املهجرين في مناطق النزوح واللجوء. أما املرحلة الثانية 
فتتصل بأوضاعهم على طريق العودة. أما املرحلة الثالثة 
فتتصل بأوضاعهم عند الوصول واالستقرار داخل سوريا. 
وقد نتج عن طرح هذه التساؤالت مجموعة من االعتبارات 
الواجب أخذها باحلسبان لدى التخطيط للمراحل الثالثة 
حتقق  هل  السؤال:  التساؤالت  هذه  أمثلة  من  للعودة. 
هي  وما  ككل؟  للسوريني  مشتركة  مصلحة  العودة 
إليها  سيعود  التي  سوريا  عليها  ستكون  التي  الصورة 
قسرية؟  أم  اختيارية  العودة  ستكون  وهل  الالجئون؟ 
عفوية أم منظمة؟ وما هي سيناريوهات العودة اخملتلفة؟ 
كمجموعات  داخلياً  النازحني  مع  التعاطي  سيتم  وهل 
منفصلة أم سيكونون مشمولني في التخطيط ملسألة 
كيف سيجري العمل مع السوريني الذين  العودة ككل؟ 
لن يعودوا بهدف رفد مساهماتهم في إعادة بناء سوريا؟ 

املساعدات  وتنسيق  اإلقليمية  الفرصة  رابعا: 

وفعاليتها

الناحية  العودة من  قوام ذلك وجوب مقاربة مسألة 
التي  املنطقة  بلدان  أن  أساسها  مقاربة  اإلقليمية 
معنية  السوريني  الالجئني  من  عدد  أكبر  استضافت 
عناية مباشرة سواء بآثار هذا النزوح والعودة أو مبعاييرها 
على  واإلشراف  واألدوار  املساعدات  وتنسيق  وترتيباتها 
في  السوري  للنزاع  الكارثي  األثر  هذا  وبسبب  تنفيذها. 
الضروري  من  أصبح  حتديدا،  اجلوار  بلدان  وفي  املنطقة 
التكامل  األزمة من منظور  آثار  دراسة احتماالت معاجلة 
االقليمي عوضاً عن االختالف. من األمثلة على ذلك ضعف 
النظم الصحية الوطنية التي تعرضت لضغوطات هائلة 
إلى  يشير  الذي  األمر  لالجئني،  الهائل  التدفق  نتيجة 
حتمية مقاربة مسألة معاجلة األنظمة الصحية بنهج 
متكامل ما بني حكومات املنطقة. مثال آخر على ذلك هو 
الفرص االقتصادية التي قد تنجم عن إعادة إعمار سوريا 
إقليمي  امتداد  لها  يكون  أن  ميكن  والتي  املستقبل  في 
من حيث حتفيز السوريني على العودة وتعزيز االقتصادات 
احمللية في املنطقة وإدخال معايير احلوكمة اجليدة وقواعد 
تنظيم عملية إعادة اإلعمار، وهو ما يحول مسألة العودة 

إلى نافذة للمصاحلة والتنمية. 

ملبادرات  التنفيذية  البرامج  في  العمل  مستويات  ث- 

دعم االستقرار

مستويات  خمسة  إلى  العمل  مستويات  تنقسم 
للواقع  وفقاً  بالتالحق  أو  بالتوازي  عليها  التحرك  يجري 

الراهن أو لتطور احلل السياسي. 

أوال: قبل االتفاق السياسي: ميكن التحرك منذ اليوم 
مستويات  ثالثة  على  السياسية  العملية  جناح  وحتى 

مختلفة:
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يتصل  فيما  احمللي  اجملتمع  مع  بالتنسيق  البدء   
العجلة  تدوير  في  تساهم  للدخل  مدرة  مبشروعات 
للتعاطي  احمللية  القدرات  بناء  في  أو  االقتصادية 
املعيشة  على  يركز  ذلك  وفي  النزاع.  آثار  مع 
اليومية للسكان احملليني وعلى بناء قدراتهم لدعم 

استقرارهم اليومي. 

بالسعي  البدء  األمني ميكن  الوضع  في حال سمح   
إلعادة تأهيل اخلدمات على املستوى احمللي. 

أعمال  إلى  واالنتقال  اخلدمات  دعم  في  االستمرار   
للقدرات  وفقاً  التحتية  البنية  ترميم  في  بسيطة 

احمللية ومبا يسمح به الوضع األمني.

على  التحرك  السياسي:  االتفاق  بعد  ثانيا: 
وميكن  السياسي.  لالتفاق  السابقة  الثالثة  املستويات 
أما  آخرين.  مستويني  على  بالعمل  التدريجي  البدء 
البنية  ترميم  قاعدة  بتوسيع  البدء  فهو  األول  املستوى 
األكبر  الصناعية  التحتية  البنية  إلى  واالنتقال  التحتية 
االستقرار  ودعم  البناء  إعادة  في  تساهم  والتي  حجماً 
الطبية  واألجهزة  البناء  مواد  صناعات  مثل  االقتصادي 
العمل  فهو  اآلخر  املستوى  وأما  وغيرها.  الدواء  ومصانع 
الدولة  مع حكومة ما بعد االتفاق على دعم مؤسسات 
لتستأنف عملها وفقاً ملا نصت عليه شروط االتفاق وبناء 
الرؤية  حسب  البناء  إعادة  عملية  في  لتساهم  قدراتها 

الطويلة األمد. 

ملبادرات  التنفيذية  البرامج  تدخل  مناطق  اختيار  ج- 

دعم االستقرار

يختلف تأثير النزاع في سوريا تبعاً للمناطق. فبعض 
املناطق شهدت أعماالً عسكرية كبيرة وتعرضت لتخريب 
لسكان  كبيراً  نزوحا  وشهدت  التحية  البنية  في  كبير 
املنطقة. باملقابل، كان القتال في بعض املناطق أقل حدة 
االندماج  حاولوا  الذين  النازحني  من  العديد  فاستقبلت 
واقعة على  كما كانت هناك مناطق  اجلديد.  اجملتمع  مع 
املعنيون  أراد  ما  وإذا  هدنة.  مناطق  في  أو  متاس  خطوط 
اختيار منطقة اليوم للتدخل فيها بهدف السعي إليجاد 
فرص استقرار وإعادة تدوير لالقتصاد احمللي وإحالل السلم 
األهلي وإيجاد قصص جناح ميكن تكرارها في مناطق أخرى 
وفي  ذلك.  لتحقيق  املعايير  مجموعة  حتديد  من  بد  فال 

السطور اآلتية مناذج لبعض هذه املعايير:

1- بعض معايير حتديد مواقع التدخل الفردية داخل 

سوريا

أن تتوفر في املوقع املقترح موارد قابلة لالستثمار وأن   
على تنمية ذاته اقتصادياً، وتتوفر  يكون املوقع قادراً 
ناجح  منوذج  إلى  للتحول  الالزمة  اإلمكانيات  فيه 

ميكن تعميمه على املواقع احمليطة به.

أن توجد في املوقع بيئة سكانية مستوعبة للتعامل   
التدخل وتوافق بني جميع األطراف على  مع برنامج 

تنفيذ البرنامج.

بحيث  املواقع  باختيار  يتصل  فيما  التنوع  حتقيق   
شهدت  التي  املواقع  من  متعددة  مناذج  تشمل 
انتشرت  التي  واملواقع  األحداث  خالل  اضطرابات 
األطراف  بني  التماس  ومواقع  العنف  أعمال  فيها 
املتصارعة. وذلك كأن تضم املناطق منطقة تعرضت 
لتغيرات دميوغرافية، ومنطقة ريفية مهمشة وأخرى 
السكن  انتشار  تعاني  ومنطقة  مهمشة،  غير 
مراكز  ضمن  مختارة  جغرافية  وحدود  العشوائي، 
أعماالً  تشهد  لم  آمنة  ومنطقة  وخارجها،  املدن 
التحتية فيها واخلدمات  البنى  تأثرت  عسكرية وإمنا 

نتيجة استقبالها ألعداد كبيرة من النازحني.

جمعيات  أو  منظمات  مبحيطه  أو  باملوقع  تتوفر  أن   
على  قادرة  ومتدربة  مؤهلة  كوادر  أو  مدني  مجتمع 
تنفيذ برنامج التدخل، أو أن تتوفر إمكانية الوصول 

إليه من قبل املنظمات املتدخلة.

أكبر  بني  التشبيك  لتحقيق  املوقع مالئماً  يكون  أن   
عدد ممكن من القطاعات.

إطالق  وقف  خرائط  إلى  املوقع  اختيار  في  االستناد   
النار، والتنمية االقتصادية، ووجود الشركاء احملليني، 

واملبادرات األخرى. 

يحقق  متجاورتني  منطقتني  بني  تربيطي  موقع   
مصلحة متبادلة بينهما.

تنمية  يحقق  واسعة  تنمية  موقع  اختيار  ميكن   
متكاملة في منطقة غنية مبواردها غير املستثمرة 

كليا.

لتكون  التدخل  برامج  لصياغة   البرنامج  يسعى   
واقعية من حيث األهداف والتوقعات وأن تكون ذات 
حتديد  على  عمل   قد  وكان  عالية.  وكفاءة  فاعلية 

مجموعة من املناطق احملتملة للتدخل.

التدخل  مناطق  من  عناقيد  اختيار  احتماالت   -2

لتنفيذ البرامج 

يأخذ اختيار عنقود من املناطق العالقات االقتصادية 
غير القانونية القائمة بعني االعتبار. هذه العالقات التي 
املتقاتلة   اجملموعات   كبير من   بفعل ظهور عدد  تعززت 
مما  العسكرية  للسلطة  وفقا  البالد  بتقسيم  ساهمت 
أدى إلى ظهور أمناط من االقتصادات احمللية املتفرقة حلت 
محل االقتصاد الوطني املوحد. وعلى الرغم من أن قنوات 
السوق  اقتصاد  على  قائمة  هذه  السلع  وتبادل  التجارة 
السالح  إلى  اليومية  السلع  احتياجات  من  السوداء 
واملعدات العسكرية وغيرها، إال أنها ميكن أن متثل أساساً 
تبادل  لرفد  عليها  االعتماد  مت  ما  إذا  واملصاحلة  للسالم 
اختيار  ميكن  وعليه  املناطق.  بني  ما  االقتصادية  املصالح 
بتحويل  اليوم  بينها  فيما  تتصل  التي  املناطق  بعض 
عالقات  إلى  السوداء  السوق  واقتصاد  احلرب  اقتصاد 

االقتصادي  االستقرار  لدعم  تؤسس  صحية  اقتصادية 
والتنمية احمللية. 

3- التعاون مع السوريني خارج سوريا في املنطقة 

والعالم 

اإلقرار  علينا  يفرض  والشفافية  الواقعية  معيار  إن 
ملعظم  فورية  لعودة  سيناريو  أي  تصور  الصعب  من  أنه 
ما  أن  على  وتأسيسا  ذلك،  ومع  والالجئني.  املهاجرين 
مع  العمل  الواجب  من  فإنه  ُجلُّه،  يُترك  ال  كلُه  يُدرُك  ال 
السوريني في أماكن جتمعاتهم الكبرى في املنطقة وفي 
وسائل  ومن  ممكن،  أمر  وهذا  العودة.  فرص  لزيادة  العالم 
حتقيقه بناء شبكات تواصل معهم وإشراكهم في حتديد 

األولويات وبناء قدراتهم خلدمة هدفني أساسيني:

السيما  املهجر  بلدان  في  اندماجهم  دعم  هو  األول 
املواطنة  قواعد  بأبرز  إحاطتهم  وتعزيز  األوروبية  البلدان 
وبنود العقد االجتماعي في بلد املهجر لتكون إقامتهم 
أسس  على  مؤسسة  ـ  قصرت  أم  طالت  سواء  ـ  فيها 

سليمة.

لزيادة إمكانية  قدراتهم  بناء  الثاني فهو  الهدف  أما 
مساهمتهم في بناء سوريا ما بعد النزاع.

4- متطلبات التنفيذ

تشاركي  بعد  ذو  للمشاريع  حوكمي  إطار  وضع   
شامل والتعاون مع سلطات احلكم احمللي على نحو 

متكني اجملتمع احمللي من صياغة املشروع وتنفيذه.

أولويات  حتديد  إلى  للوصول  أولويات  سلم  تطوير   
العمل بني املواقع املقترحة.

)املوارد،  املقترحة  للمواقع  إحصائية  مسوح  إجراء   
لصياغة  إلخ(  االحتياجات...  الفرص،  اإلمكانيات، 
برامج التدخل في ضوء تلك املسوح وحتديد مستوى 

التدخل وحجمه.

عملية  إطالق  في  املانحني  أموال  من  االستفادة   
اقتصادية الستدامة برنامج التدخل.

ضمان حفظ احلقوق وامللكيات والعمل على تطوير   
واالستفادة  املوارد  على  احلفاظ  يضمن  مما  مستدام 

منها استفادة مثلى.

حجمه  مع  تتوافق  موقع  لكل  تنموية  خطة  وضع   
أن  على  تطويره  ومتطلبات  واحتياجاته  وامكانياته 
بالسياسات  ترتبط  محددة  أهدافا  اخلطة  تتضمن 

بعيدة املدى. 

ح- الفرص والتحديات أمام البرامج التنفيذية ملبادرات 

دعم االستقرار

1- الفرص 

إسهاما  السالم  حوارات  في  البرامج  هذه  تساهم   
مباشرا من خالل نقل اجتاهات الرأي العام في كافة 
مرتبطة  شاملة  عملية  السالم  أن  وبيان  املناطق، 
توافقات  مجرد  وليس  األمد  طويلة  واحدة  برؤية 
محلية على نبذ العنف منعزلة عن بعضها البعض. 
وبيان أن دعم االستقرار ال يأتي على حساب العدالة 
التي تتحقق من خالل احترام امللكية واحلقوق كافة. 

غير  إسهاما  االستقرار  دعم  برامج  تساهم  كما   
التأسيس حلوار السالم عن طريق كسر  مباشر في 
فترة  ألطول  إنهائه  استدامة  ودعم  العنف  دائرة 
بالتنمية  احلرب  اقتصاد  مجابهة  طريق  عن  ممكنة 
تضمن  التي  املصاحلة  جهود  في  واالستثمار  احمللية 
مشاركة السكان احملليني في كافة مراحل املشاريع 

املطروحة لدعم االستقرار. 

تدعم هذه البرامج أي جهد نحو حل سياسي برفده   
على  التنمية  جوانب  لكافة  شاملة  فنية  مبعرفة 
املستوى احمللي، فترسم خرائط تنموية على مستوى 
في  وأولوياته  العمل  محاور  وتوضح  واملدن،  املناطق 
لضرورات  وفقاً  مستقل  نحو  على  منطقة  كل 
التدخل فتؤسس حلوار مبني على املعرفة وعلى ربط 

املبادرات احمللية بتوجه وطني شامل.

في خطة فض  حتفز هذه البرامج على املضي قدماً   
التي  اجليوش  تأهيل  وإعادة  السالح  ونزع  االشتباك 
اإلرادة  غياب  بسبب  متلكئة  اليوم  حتى  تزال  ما 
السياسية لذلك. ويكون ذلك عن طريق برامج إعادة 
في  والنظر  التنموية  املشاريع  في  املقاتلني  دمج 
)كاالعتراف  املادية  غير  احلوافز  إعطائهم  إمكانية 
السياسي( وربط هذا االعتراف بجهود التفاوض على 
احلل السياسي. وميكن لهذه املشاريع أن تخلق فرص 
عمل للمقاتلني املعتزلني مبا ينفع جهود االستجابة 

احمللية. 

البرنامج على التشبيك مع  تعتمد فرص جناح هذا   
مجتمع  من  وخارجها  سوريا  داخل  املعنيني  كافة 

دولي ومجتمع مدني ومحلي. 

احمللي  الصمود  تعزيز  على  البرامج  هذه  تعمل   
االقتصاد فتعطي  وتدوير عجلة  االحتياجات  وتلبية 
األولويات  حياتهم وفق  بناء  السوريون فرصة إلعادة 

التي يحددونها ووفقا إلمكاناتهم. 

ال تنتظر هذه البرامج انتهاء النزاع بل على العكس   
حتاول أن تخلق فرصا إلنهائه بالتركيز على املصاحلة 
السالم  على  العائد  رفع  طريق  عن  االجتماعية 

وإيضاح فرصه من خالل العمل التنموي الفاعل. 

ومن  الدولي  اجملتمع  قبل  من  تكون  املبادرات  حماية   
قبل اجملتمع احمللي على حد سواء. ويكون أساس هذه 
احمللية  امللكية  مببدأ  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً  احلماية 

للمبادرات. 

االإطار اال�سرتاتيجي لبدائل ال�سيا�سات  الف�سل الثامنالربامج التنفيذية لربنامج االأجندة الوطنية مل�ستقبل �سورياالف�سل الثامن
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2- التحديات 

كافة  مع  احلال  هو  كما  التدخل.  مناطق  اختيار   
املبادرات التي تطلق على املستوى احمللي ميثل اختيار 
اختيار  أن  ذلك  األكبر.  التحدي  التدخل  مناطق 
منطقة دون أخرى قد يؤخذ على أنها يعبر عن موقف 
سياسي، وهو ما ال يقصده البرنامج فيكون لالختيار 
تأثير مباشر في جناح التجربة أو إخفاقها. ميكن جتاوز 
هذا التحدي بتطبيق املعايير املقترحة أعاله الختيار 
املناطق داخل سوريا اختيارا متوازنا وهو ما يسهم 
في احليلولة دون زيادة الشرخ السياسي واالجتماعي 

القائم. 

كثرة أمناط احلوكمة احمللية. ميثل وجود أمناط متعددة   
وترتبط  املناطق  باختالف  تختلف  احمللية  للحوكمة 
والعسكري  السياسي  بالواقع  وثيقاً  ارتباطاً 
لبرامج  به  يستهان  ال  حتديا  للمنطقة  واالقتصادي 
بتبني  التحدي  هذا  حول  االلتفاف  ميكن  التدخل. 
إطار حوكمي مرن للمشاريع ميكنه أن يضمن قاعدة 
احمللي  للمجتمع  مجاالً  يُبقي  نحو  على  مشتركة 

للتحرك ضمنه مبا يتناسب والواقع احلوكمي.

االتفاق بني  عدم  ميثل  األولويات محليا.  على  اخلالف   
املعنيني في اجملتمع احمللي على األولويات احمللية حتديا 
لبرامج التدخل. وبغية مواجهته، ميكن االعتماد على 
لتحديد  الراهن  الواقع  وحتليل  الفني  الدعم  تقدمي 

األولويات بطريقة علمية ووفقاً للموارد املتاحة. 

املناطقية  العزلة  متثل  املناطقي.  الترابط  ضعف   
التي متخضت عن تقسيم البالد عسكرياً وسياسياً 
حتدياً كبيراً لعمل البرامج. ومع ذلك، ميكن جتاوز هذه 

العزلة بالسعي لتعزيز اإلرث التنموي لكل منطقة 
واالستثمار في املوارد احمللية وخلق الشبكات لتبادل 
الدروس املستفادة مبا يعزز تدريجياً االنفتاح والتحرر 
من حالة االنقسام خاصة في مرحلة ما بعد االتفاق. 

هذه  متثل  اجلانب.  أحادية  التقييدية  اإلجراءات   
املالي  الدعم  أن  على  بناء  للبرامج  حتديا  اإلجراءات 
بالقيود  مباشراً  ارتباطاً  مرتبط  التنفيذية  للبرامج 
السورية.  السوق  على  اإلجراءات  هذه  التي تضعها 
فريق  مع  بالعمل  التحدي  هذا  مواجهة  وميكن 
وبتطبيق  مباشرة،  سوريا  في  العامل  املتحدة  األمم 
هذه  من  املعنية  الفقرة  في  املقترحة  االجراءات 
الوثيقة، وهو ما يضمن دعم السالم واالستقرار دون 
هذه  تثيرها  التي  السياسية  باحلساسية  املساس 

املسألة. 

ترتيب  في  التشرذم  ميثل  األولويات.  ترتيب  عدم   
ألجندات املانحني والذي يحصل عند  األولويات وفقاً 
النزاع حتديا  احمللي في مناطق  املستوى  العمل على 
التشرذم  هذا  تفادي  املمكن  من  ولعله  للبرامج. 
الالعبني  التنسيق مع كافة  رفع مستوى  من خالل 
االستراتيجي  اإلطار  حول  احلوار  ملنصة  والترويج 
لبدائل السياسات املستقبلية كأداة تصاحلية تقرب 
وجهات النظر وتنشئ واقعاً مشتركاً ورؤية موحدة 

بعيداً عن التقسيم. 

أخيرا، لكل برنامج من البرامج التحديات اخلاصة به 
والتي ميكن العمل على مواجهتها بالتركيز على املبادئ 
على  تقوم  التي  املشتركة  واألهداف  للبرامج  الرئيسية 

احترام احلقوق والواقع احمللي وتوفر املوارد.

****
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سوريا  نحو  َسيٍر  أي  أن  تبني  أن  الوثيقة  سعت  لقد 
املستقبل البد أن يكون واعيا العوامل الهيكلية الداخلية 
أنه  أي  ملعاجلتها،  ساعيا  النزاع  إنتاج  في  أسهمت  التي 
أولى  اجملتمعية،  التربة  سطح  بفحص  االنشغال  قبل 
الضاربة  الظاهرة  غير  اجلذور  فحص  على  العكوف  لنا 
من  بها  حلق  ما  وتشخيص  التربة  هذه  أسفل  عميقا 
علل. إن فهم جذور النزاع شرٌط ُمسبق إلزالة أوجه اخللل 
واألمران ميثالن سويا شرطا  اجلمعي،  الوعي  أصابت  التي 
متثل  الثالثة  واألمور  اجملتمعي،  السلوك  مسبقا النصالح 
حقيقية.  مجتمعية  مصاحلة  حلصول  مسبقا  شرطا 
وحتدثنا كتب التاريخ أن اجملتمعات التي تشخص حالتها 
تنهض  كبرى  مبحنة  مرورها  بعد  سليما  تشخيصا 
يسير  في  وحتقق  وعطاءها  مسيرتها  وتستأنف  مجددا 
من الزمن من اإلجنازات ما قد ال حتققه مجتمعاٌت أخرى. 
وأسباب  بواعث  عن  تتغافل  أو  تغفل  التي  اجملتمعات  أما 
العلل التي أصابتها فقد تستمر، لكنها تستمر ضعيفًة 
وعرضًة لالنهيار في أي حلظة، وال حتقق إجنازات تذكر. وإن 
تشخيص  جتاهل  السوريون  يخشاه  أن  يجب  ما  أخشى 
بها،  املتصلة  احلقائق  عن  األعني  وإغماض  النزاع  جذور 
مبواطن  واإلقرار  بها  املتعلقة  اجملتمعية  املصارحة  وجتنب 
اخللل. وقد يسهم االنشغاُل باحملاصصة خالل املرحلة التي 

تعقب انتهاء النزاع في جتنب هذه املصارحة الضرورية. 

لقد أولت الوثيقة عنايتها لرصد العوامل الهيكلية 
الداخلية انطالقا من القناعة التي مفادها أنه في ضوء 
اخلارجية  العوامل  تأثير  فإن  ومجتمعها،  سوريا  طبيعة 
يتوقف على حالة الوضع الداخلي. أي أنه إذا كان النسيج 
العوامل  أثر  فإن  احلقيقي،  بالتماسك  يتسم  اجملتمعي 
أن  يجب  وال  محدودا.  سيظل  اخلارجي  والتدخل  اخلارجي 
إن  كال.  اخلارجية محدود.  العوامل  أثر  أن  ذلك  يفهم من 
وزن العوامل اخلارجية في حتفيز النزاع هو وزن ال يستهان 
الهيكلية  الداخلية  العوامل  أن وزن  كل ما في األمر  به. 
وزن  من  أكبر  واملستقبل  احلاضر  خيارات  صياغة  في 
العوامل اخلارجية. لقد كشف النزاع السوري أن النظام 
الثانية قد  بَُعْيَد احلرب العاملية  العاملي الذي نُِظَم عقده 
أخذت أركانه تتخلخل. خطورة هذا على املستوى العاملي 
املستوى  على  خطورته  أما  الشأن،  أصحاب  يدركها 
السوري فتكمن في أن هذا التخلخل قد أخذ يترجم على 
األرض السورية وبدم سوري. في مواجهة ذلك، للسوريني 
خاصة واإلقليم عامة اعتماد خيار سلبي انتهجه العالم 
بالعجز  االعتراف  في  يتمثل  خلت،  عقودٍ  منذ  العربي 
أمام هول املتغيرات العاملية وأمام الفاعلني املؤثرين على 
الساحة العاملية. لكن لهم أيضا، السيما أنهم هم من 
يدفع الثمن، أن يعتمدوا خيارا مبادرا خالقا يتضمن عدم 
ملعركة  أرضا  املقدس  الوطني  ترابهم  بجعل  السماح 
بدور  يساهموا  وأن  اجلديد،  األممي  النظام  صياغة  إعادة 
ولقد  هذا،  اجلديد.  العاملي  االستقرار  صياغة  في  خالق 
السوري  اجملتمع  النزاع جميع شرائح  أطراف  عاين جميع 
الداخلي  العام  التماسك  ضعف  زيادة  نتيجة  أنه  كيف 

اخلارجي قد  التدخل  زيادة  أن  وكيف  اخلارجي،  التدخل  زاد 
اجملتمع  مكونات  وبجميع  النزاع  أطراف  بجميع  أضرت 
أن  بتاتا  العسير  من  وليس  املطاف.  نهاية  في  السوري 
يعيد السوريون القبض على زمام املبادرة لكن بشرط أن 
يفعلوا ذلك بأيدي متشابكة إذ لن يتسنى ليد واحدة أن 

تفعل ذلك مهما كانت قوتها. 

التي  العوامل  تشخيصات  تتنوع  قد  وبينما  هذا، 
أثبتت  فقد  صحي،  أمر  وهو  النزاع  إنتاج  في  أسهمت 
أن  املاثلة  الوثيقة  منها  استخلصت  التي  الدراسات 
اإلسهام  صاحبة  كانت  الداخلية  الهيكلية  العوامل 
األساسي في إنتاج النزاع متمثلًة في اعتالل بنية احلوكمة 
االقتصادية  التنمية  سياسات  كفاية  وعدم  وتصلبها، 
وبعدها عن التوازن، وقصور سياسات التنمية االجتماعية 
جملة  الثاني  الفصل  خامتة  في  ذكرنا  لقد  وتواضعها. 
األعراض السلبية التي أصابت شرائح واسعة في اجملتمع 
السوري نتيجة هذه العوامل الهيكلية. وبيننا أن العوامل 
أخذت  املذكورة  واالجتماعية  واالقتصادية  احلوكمية 
األعراض  من  بجملة  اجملتمعي  النسيج  وتصيب  تتفاعل 
بعدم  تتسم  مجتمعية  حالة  أنتج  ما  وهو  السلبية، 
احلاد عشية  وبالغضب  القصوى  وبالهشاشة  التماسك 
اندالع النزاع. وأوضحنا أنه نتج عن تفاعل هذه العوامل 
مجتمعًة  ــــ  وإنتاجها  امتزاجها  الداخلية  الهيكلية 
ــــ جملًة من النتائج. وشرحنا أن أي محاولة لتصنيف 
نتائج هذه العوامل الثالثة إمنا جتري على سبيل التغليب 
أي انطالقا من أن بعض النتائج قد نتجت في الغالب عن 
النتائج األخرى  بينما نتجت بعض  العوامل االجتماعية، 

في الغالب عن العوامل االقتصادية، وهكذا. 

العوامل  إليها  أدت  التي  النتائج  أبرز  أوجزنا  وقد 
الغضب  انتشار  إلى  إجماال  أدت  إنها  بقولنا  احلوكمية 
احلاد واالستياء على نطاق واسع بني شرائح اجملتمع التي 
احليز  في  املشاركة  في  حقها  ممارسة  وبني  بينها  حيل 
العام وفي حوكمة شؤون حياتهم وفي صياغة حاضرهم 
املؤسسات  قصور  أدى  كما  ملستقبلهم.  واالستعداد 
إلى  احملاسيب  ورأسمالية  الغنائمية  وانتشار  الرسمية 
لعدد  املواطنني  قبول  مستوى  في  النطاق  واسع  هبوط 
من املؤسسات الرسمية. كما تضاءلت ثقة املواطنني في 
قدرة تلك املؤسسات على تلبية احتياجاتهم. كما هبط 
القضائي،  اجلهاز  بفعالية  املواطنني  اقتناع  حادا  هبوطا 
ساد  وقد  أعينهم.  في  القانون  هيبة  من  قلص  ما  وهو 
من  بإيجاد  يتصل  فيما  والعجز  احليلة  بفقدان  شعور 
يلعب دور احلكم أو الوسيط في تهدئة النزاعات اجملتمعية 
وتسويتها نتيجة عجز الطرق التقليدية لتسوية النزاعات 
عن إنتاج عدالة ناجزة، ونتيجة احليلولة بني املواطنني وبني 
تطوير أطر بديلة لتسوية املنازعات. فضال عن ذلك، نشأت 
عالقة خوف من عدد من أجهزة الدولة، وخوف من املبادرة 
وأصبح  العام.  الشأن  اإلسهام في حوكمة  تتوخى  التي 
على  العقاب  عن شيوع ظاهرة  الناجت  املراقبة  من  اخلوف 
املواطنني  بني  ساد  كما  مألوفة.  ظاهرة  العادي  الكالم 
شعور بالعجز وعدم القدرة على االرتقاء املهني الطبيعي 
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داخل مؤسسات الدولة بعيدا عن احملسوبية. 

العوامل  إليها  أدت  التي  النتائج  أبرز  أوجزنا  كما 
شرائح  شعور  إلى  عموما  أدت  إنها  بقولنا  االقتصادية 
فريسة  وقعت  قد  وبأنها  باإلرهاق  اجملتمع  من  واسعة 
أدى  فقد  بالضيم.  الشعور  وإلى  االقتصادي  لالنكشاف 
وعجز  شفافا،  توزيعا  الثروة  توزيع  إعادة  في  اإلخفاق 
عائدات  من  االستفادة  عن  املترهلة  البيروقراطية 
االستثمار في برامج تنمية محلية عمق الشعور باحليف. 
الشعور  انتشار  إلى  املتوازنة  غير  التنمية  أدت  فقد 
بالضيم في الريف وفي األحزمة الريفية املتاخم بعضها 
ارتفاع  أدى  كما  املدن.  داخل  بعضها  والكائن  للمدن 
إلى  البطالة  واستمرار  الرواتب  كفاية  وعدم  األسعار 
قادرة  غير  وأنها  تتآكل  بأنها  الوسطى  الطبقة  شعور 
على الصمود. بجانب ذلك، جند أن سياسات دعم القطاع 
أساسي  مولد  إلى  حتويله  بهدف  واملستثمرين  اخلاص 
يكن  لم  الذي  الوقت  في  الدولة  عن  بدال  العمل  لفرص 
ذلك القطاع اخلاص على مستوى املسؤولية قد أدت إلى 
ازدياد معدل  وإلى  الوظيفي  األمان  انتشار الشعور بعدم 

الهلع من الوقوع في هاوية الفقر.  

العوامل  إليها  أدت  التي  النتائج  أبرز  أوجزنا  كما 
االجتماعية بقولنا إنها أدت إجماال إلى تقليص مستوى 
اجملتمع  فئات  انعزال  معدل  وضاعفت  والتعاضد،  الثقة 
عن بعضها، وضاعفت الشعور باالغتراب. وقد ترتب على 
عدم إحسان إدارة التنوع وتبني خيارات غير سديدة فيما 
يتصل بالهوية إرباٌك كبيرٌ في التعامل مع دوائر االنتماء، 
ومنو احلساسيات بني املكونات اجملتمعية، واتساع الشروخ 
سلبية  سلوكيات  إلنتاج  خصبًة  تربة  ونشوء  بينها، 
على  السريع  السلبي  احلكم  استساغة  مثل  وإقصائية 
اآلخرين والتهكم العرقي واملذهبي، وتعاظم االستقطاب 
غياب  أن  جند  كما  اجلمعي.  الوعي  بنية  في  والتنافر 
املهاجرين  مع  الصلة  وتعقد  الهجرة  تُنظم  سياساٍت 
إلى  أدى  للوطن  خدمتهم  تعظيم  من  ميكن  نحو  على 
تربطه  التي  الروابط  بتراجع  املهجر  في  السوري  شعور 
بالوطن وبأن حكومته ال تسعى خلدمته في اخلارج وال توفر 
كما تشوهت عالقة املواطنني  له الدعم الذي يحتاجه.. 
مبؤسسات اخلدمات االجتماعية مثل مؤسسات التعليم 
والكهرباء والصحة، فما عاد املواطنون األفراد يتمتعون في 
ظل تلك التوليفة والتركيبة املؤسساتية باالحترام على 
أساس أنهم فاعلون ملتزمون بواجبات ومتمتعون بحقوق 
يكفلها القانون. ليس هذا فحسب، بل إن املواطنني وجدوا 
أنفسهم يعاملون بقدر من التعالي ويفقدون الكثير من 

حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور. 

هذه  أن  نستحضر  أن  املهم  من  آخرا،  وليس  وأخيرا، 
العوامل ظلت تفعل فعلها عبر فترة ممتدة تتجاوز بضعة 
أفرزتها  التي  السلبية  األعراض  جعل  ما  وهو  عقود، 
أعراضا ممتدة ذات طابع تراكمي. ومما يجدر التنويه إليه أنه 
باإلضافة إلى إسهامها في إنتاج النزاع، فقد مثلت احلالة 
اجملتمعية املتصدعة التي أفرزتها هذه العوامل الهيكلية 

اللحظية«  الداخلية  »للعوامل  مواتية  بيئة  الداخلية 
كما مثلت  النزاع عام 2011.  التي أسهمت في تفجير 
بيئة مواتية للعوامل اخلارجية الهيكلية واللحظية التي 

أسهمت في جتليات النزاع. 

فإذا ما انتقلنا إلى آثار النزاع نفسه، وجدنا أنه كانت 
حتوالت  أفرز  نفسه  الوقت  في  لكنه  وخيمٌة،  آثارٌ  للنزاع 
املنطلقي  االفتراض  صحة  يثبت  ما  وهو  ُفرصا  تتضمن 
الذي حفز إطالق برنامج األجندة الوطنية نفسه، ومن ثم 
فإنه من الواجب البناء على هذه التحوالت ألن ذلك يسهم 
في إزالة آثار النزاع السلبية والعبور نحو مستقبل أفضل. 
لوطنهم  حصل  ما  هالهم  قد  سوريا  أبناء  أن   جدال  ال 
ما  وأن  مختلف،  ومنطلق  نظر  وجهة  من  كل  الغالي 
حصل له قد فاق كل تصور. في الوقت نفسه، جند أنه قد 
حصلت خالل النزاع »حتوالٌت إيجابيٌة« على ُصعٍد عديدة. 
وقد كان حصول هذه التحوالت ثمرةً الستجابة النسيج 
شجاعة.  استجابة  النزاع  لتحديات  السوري  اجملتمعي 
وقد بينت فصول الوثيقة أن من بني هذه التحوالت نشوء 
مجتمع مدني سوري واعد وانطالق روح العمل الطوعي، 
وصعود إسهام املرأة في احليز احلوكمي واحليز االجتماعي 
التعبير  حرية  مستوى  وارتفاع  اليومية،  احلياة  في  بل  ال 
والوعي احلوكمي، وبروز بوادر رفض خطاب اإلقصاء اجلهوي 
سواء في ثوبه الديني أم املذهبي أم العرقي. كما كان من 
بني هذه التحوالت اإليجابية سعي شرائح شبابية لتعزيز 
رأس املال االجتماعي الذي كان ضعيفا قبل النزاع، وجناح 
السوريني في تثبيت أقدامهم في بلدان املهجر واللجوء، 
وبروز روح االستيعاب اجملتمعي في التعامل مع النازحني، 
َثُّل مفهوم »املرونة اإلدارية« الذي أبدته بعض املكونات  ومتَّ
عن  أخرى  مؤسسات  توقف  نتيجة  الناشئة  املؤسسية 
العمل وإن كان متثال اضطراريا. هذه اإلجنازات واإليجابيات، 
وغيرها مما ال يتسع املقام حلصره، هي من بني الفرص التي 
افترض القائمون على برنامج األجندة الوطنية ملستقبل 
من  وإن  عنها.  اللثام  الدراسة  وأماطت  وجودها  سوريا 
واجب السوريني جميعا احملافظة والبناء عليها بعد انتهاء 
إلبقاء  السعي  من  البد  بل  فحسب،  هذا  ليس  النزاع. 
القيم التي خرجت من رحمها هذه اإلجنازات حاضرة في 
الوعي اجلمعي السوري لتنتشر وتتحول من إجناز مرحلي 

إلى واقع دائم. 

استعراض  على  انطوت  التي  األقسام  تكون  رمبا 
انتهاء  مع  تبنيها  يجدر  التي  السياسات   ألبرز  حتليلي 
النزاع وبعده قد أوضحت التحدي األكبر الذي سيصادف 
يتمثل هذا   . القرار خالل تلك املرحلة االنتقالية  صانعي 
هو  األول  فاألمر  أمرين.  بني  املوازنة  كيفية  في  التحدي 
جلميع  املتزامن  والتنفيذ  الشامل  بالتخطيط  االلتزام 
وجوب  فهو  اآلخر  األمر  وأما  املوضوعة.  اخلطط  عناصر 
اتخاذ قراراٍت صعبة تنطوي على تقدمي بعض اخليارات على 
تقدمي خيارات على  التي تستدعي  العوامل  ومن  األخرى. 
أخرى عامل قلة املوارد، ومنها عامل متتع بعض اإلجراءات 
بأولوية وخاصة تلك التي تساهم في تسريع العائد على 
السالم. وال يخفى أن املوازنة ستكون مهمة صعبة. املهم 

ومعيار  ومعيار »املوضوعية«  أن يكون معيار »العلمية« 
ستحسم  التي  املعايير  صدارة  في  الكلية«  »املصلحة 

األمر.   

السوري  اجملتمعي  النسيج  ممثلي  بني  التوافق  إن 
أن  املزمع  من  التي  املستقبلية«  الرؤية  »أسس  حول 
ثم صياغة  النزاع،  انتهاء  السوريون عقب  بها  يسترشد 
ليس  األسس،  لهذه  استنادا  متكاملة  مستقبلية  رؤية 
بند  يندرج حتت  مما  بل هو  بند »االختيار«،  يندرج حتت  مما 
أنفسهم  السوريون  يبادر  لم  فإذا  امللحة«.  »الضرورة 
أن  يراد  التي  املستقبلية  الرؤية  أسس  حول  التوافق  إلى 
يسعوا  لم  وإذا  املستقبل،  نحو  سيرهم  بها  يسترشد 
رحبة استنادا لهذه األسس،  رؤية مستقبلية  إلى نسج 
أن يفرض عليهم وعلى وطنهم  الغير  فحتما سيسعى 
»سوريا« رؤيته. ومن البديهي أن الرؤى املفروضة من الغير 
ستخدم مصالح أصحابها ولن تلبي تطلعات السوريني. 
وليس املقصود بالتوافق حول أسس الرؤية املستقبلية أن 
ينشأ إجماع عددي عليها أو أن يقر جميع ممثلي النسيج 
اجملتمعي تلك األسس بكل ما فيها. كال. إن تنوع املواقف 
حول هذه األسس بل االختالف الطبيعي حول بعضها هو 

أمر حتمي، ولن ينتقص من ذلك التوافق العام املنشود. 

وال يَخفى أنه من أجل بلوغ شاطئ التوافق، البد من 
تقدمي  الشروط  هذه  أول  الشروط.  من  مجموعة  حتقق 
املصلحة اجلمعية الوطنية على املصلحة اخلاصة. وليس 
أُوليات  من  واحدة  اخلطوة  هذه  إن  القول  املبالغة  من 
أن  منذ  اإلنسان  عرفها  التي  السياسي  االجتماع  قواعد 
خبر معنى االجتماع السياسي ومعنى الوطن ألول مرة. 
هذه  لَِتَمثُّل  مدعوةٌ  السوري  اجملتمع  مكونات  جميع  وإن 
هجران  فهو  الثاني  الشرط  أما  استثناء.  دون  القاعدة 
اجلمعي  الوعي  في  استقرت  التي  السلبية  التصورات 
قبل اشتعال فتيل النزاع وأمناط السلوك اإلقصائي التي 
مباشرا في  إسهاما  أسهمت  والتي  رحمها،  خرجت من 
القناعة  قبول  فهو  الثالث  الشرط  أما  االشتعال.  ذلك 
أسس  ألغلب  مطلقا  للرجوع  سبيل  ال  أنه  مؤداها  التي 
العقد االجتماعي السابق غير املتوازن. فهل يتخيل أحد 
السوريون  يقبل  أن  ميكن  املرة  النزاع  كأس  جترع  بعد  أنه 
غياب احلوكمة املتوازنة والشفافية واملساءلة واالستقالل 
هذه  بعد  أنه  أحد  يتخيل  هل  للسلطات؟  احلقيقي 
السنوات العجاف ميكن أن يتخلى السوريون عن حقهم 
أو  بنوده،  تتسم  اجتماعي  عقد  صياغة  في  األصيل 
الشروط  هذه  حتقيق  إن  بالتوازن؟  األقل،  على  معظمها 
جميع  معاناة  تكون  أن  املرجو  وإن  شجاعة.  إلى  يحتاج 
واحلرص  النزاع،  سنوات  خالل  السوري  اجملتمع  مكونات 
الفريد  التراثي  واخملزون  القادمة،  األجيال  مصلحة  على 
الذي حتمله كل سورية في فؤادها ويحمله كل سوري في 
فؤاده، كفيٌل بإمداد جميع السوريني بالشجاعة الكافية 

لتحقيق هذه الشروط.  

بالعودة  االنتكاس  من  احلذر  السوريني  على  ومثلما 
إلى أسس العقد االجتماعي السابق غير املتوازن، عليهم 

واملواطنة  اإلنسان  حقوق  لقيم  التنكر  موجة  من  احلذر 
متثل  والتي  العالم،  بلدان  من  كبيرا  عددا  اجتاحت  التي 
تياراٌت  والتي أطلقتها  املرجو،  التوافق  خطرا جديدا على 
تتبنى صيغة متطرفة من الشعبوية. لقد تعرض الوعي 
التيارات  تلك  يرى  وهو  الصدمة  تلو  لصدمة  العاملي 
وتهمني على  بل  العالم  بلدان  من  كبير  عدد  في  تصعد 
يزخر  تيارات  هي  البلدان.  بعض  في  السياسي  القرار 
حقوق  ومبادئ  قيم  لبعض  بالتنكر  وخطابها  سلوكها 
اإلنسان الراسخة وباالنكماش والتقوقع ورفض االعتراف 
باآلخر والتمييز املرتبط بالعنف. ال شك أن ذلك ميثل حتوال 
خطيرا في الوعي العاملي. وبالنسبة للسوريني، فعليهم 
احلذر من أن يجرفهم تيار هذه النزعة في املهجر والوطن 
والسلوك  اخلطاب  هذا  عناصر  وعيهم  في  تتسرب  وأن 
الوعي  تشوه  إلى  سيؤدي  ذلك  ألن  املتطرف  الشعبوي 
اجملتمع  داخل  واالنكماش  اإلقصاء  نار  وتسعير  اجلمعي 
الواحد التي خبت شيئا ما ومن املرجو أن تنطفئ انطفاء 
ومما قد يسهم في رفع مستوى مناعة السوريني  كامال. 
ضد هذا الوباء الفكري االلتزام باملواثيق األممية التي تكرس 
هو  املواثيق  بهذه  متسكهم  إن  واحلريات.  اإلنسان  حقوق 
اللجوء  دول  في  مواطنيهم السيما  في حماية  أساسي 

واملهجر من أي متييز جلهة حقوقهم وحرياتهم. 

التصور  يسود  أن  وليٍد  توافٍق  أي  يهدد  قد  مما  أيضا، 
مرحلة  هي  النزاع  انتهاء  بعد  ما  مرحلة  أن  مفاده  الذي 
مرحلة  أنها  يغيب  وأن  فحسب،  مادي«  إعمار  »إعادة 
إعمار  »إعادة  وعملية  معنوي/إنساني«  إعمار  »إعادة 
»إعادة  عملية  أساسها  على  تتحرك  ابتداًء  حوكمي« 
إعادة  مجرد  وال  احلجر  ترميم  مجرد  ليس  مادي«.  إعمار 
االقتصاد  مسار  إصالح  مجرد  وال  التحتية  البنية  تأهيل 
بل  حتقيقه.  أجل  من  السعي  بالسوريني  يفترض  ما  هو 
إن املفترض بهم بذُل كل غاٍل ونفيس في سبيل »تعافي 
واستعادة  اجملتمعي«  النسيج  و«رتق  اجلمعي«  الوعي 
السياق  هذا  وضمن  التضمني،  دعائم  وتوطيد  الُلحمة 
الوطن  تعمير  إعادة  سبيل  في  جهد  كل  بذُل  عليهم 
من  يستلهم  نحو  على  االقتصادي  االكتفاء  واستعادة 
»التعافي املعنوي« ومن القيم التي حتكم مساره. أي أنه 
التزامن بني »إعادة اإلعمار  الرغم من وجوب ضمان  على 
تأثير  من  الرغم  وعلى  املادي«،  اإلعمار  و«إعادة  املعنوي« 
هي  املعنوي«  اإلعمار  فإن »إعادة  اآلخر،  كل منهما على 
على  املادي«.  اإلعمار  »إعادة  عليه  ترتكز  الذي  األساس 
الفقري  العمود  أن  هو  السائد  التصور  إن  آخر،  مستوى 
بذلك من  يتصل  وما  االقتصاد  إصالح  هو  اإلعمار  إلعادة 
إلعادة  الفقري  العمود  إن  سديد.  غير  تصورٌ  تقنية  أمور 
يحصل  لم  إذا  أنه  ذلك  آية  احلوكمة.  إصالح  هو  اإلعمار 
اإلسهام  على  إقدام  هناك  يكون  فلن  للحوكمة،  إصالح 
اجملتمعي  النسيج  أوساط  في  ال  اإلعمار  إعادة  دعم  في 
نشأ  إذا  أما  اخلارجيني.  املانحني  أوساط  في  وال  السوري 
وضع سياسي متوازن حوكميا، فسيكون هناك إقداٌم من 
اجلانبني. صفوة القول أن إعادة بناء الواقع السياسي على 
الصحيح  الطريق  ميثل  السوريني  تطلعات  يُرضي  نحو 

فاإذا ما انتقلنا 

اإىل اآثار النزاع 

نف�سه، وجدنا 
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لكنه يف 
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لبدء إعادة اإلعمار. 

حاضرا  يظل  بأن  جدير  هو  مما  آخر،  مستوى  على 
الغطاء  تنزع  التي  »العلمية«  املقاربة  أن  اجلميع  لدى 
العلم«  وريادة »أهل  اخلالفية،  املوضوعات  السياسي عن 
األنسب  املدخل  ميثالن  البناء،  إعادة  ولعملية  للمصاحلة 
في  ورد  لقد  مستدام.  توافٍق  وإنضاج  اخلالفات  لتسوية 
برنامج  إطالق  بواعث  من  واحدا  أن  الوثيقة  هذه  صدر 
األجندة الوطنية هو اإلميان بأن طبيعة النزاع قد فرضت 
دراسة  املبادرات السياسية وإجراء  مبتابعة  عدم االكتفاء 
»علمية تنموية« شاملة. واحلال كذلك، فالبد من البناء 
على ذلك بأن تكون املقاربة العلمية هي املقاربة احلاكمة 
األخيرة  الكلمة  تكون  وبأن  النزاع،  انتهاء  بعد  ما  ملرحلة 
ومن  عنها.  ويعبر  العلمية  املقاربة  فناء  يلزم  من  لكل 
أسٍف أن صوت املقاربة العلمية كان خافتا خالل سنوات 
النزاع. وقد كان ثمن ذلك باهظا. وقد جتلى ذلك في تلك 
وال  النزاع.  مراحل  من  كثير  بها  اتسمت  التي  العبثية 
جدال أن خفوت صوت املقاربة العلمية بعد انتهاء النزاع 
وخالل مرحلة إعادة البناء وإعادة اإلعمار سيكون له ثمن، 
وإن مسؤولية تقدمي  وسيكون ذلك الثمن باهظا كذلك. 
على  واقعٌة  الضمانات  من  غيرها  على  العلمية  املقاربة 

جميع الفاعلني وجميع مكونات اجملتمع السوري.  

العلم،  ألهل  الريادة  تكون  أن  على  اإلحلاح  وبجانب 
 « السوريون  »املواطنون  يظل  أن  وجوب  على  نلح  فإننا 
هم  »السوريون«  هؤالء  إصالحي.  جهد  كل  عني  نصب 

الذين تلقوا صدمات النزاع الكبرى وظلوا شامخني. هؤالء 
الناس »العاديون« هم روح هوية سوريا وخيرها، واملؤمنون 
بها، وحاملو املصاحلة فيها، لكنهم أيضا جرحها الصارخ 
تشي به حتوالت  ولعل أهم شيء  إلى كل ذي ضمير حر. 
الوعي اجلمعي السوري اإليجابية املذكورة في صدر هذه 
اخلامتة وما ارتبط بها من إجنازاٍت أنه إذا كان النزاع قد أتى 
على احلجر والشجر، فإن نيرانه لم تصل إلى جوهر معدن 
تأللؤه  انعكس  والذي  بخير،  ظل  الذي  السوري  اإلنسان 
في وجوه هؤالء املواطنني العاديني ودموعهم وبسماتهم 
الذي  َمثَّل املعنيَ  الثمني  هذا اجلوهرُ  وسلوكهم العفوي. 
التي  القيم  تلك  السوري  اجلمعي  الوعي  منه  استمد 

خرجت من رحمها التحوالت واإلجنازات املذكورة. 

برنامج  تكون سفينة  املاثلة  الوثيقة  بصدور  ختاما، 
الشوط  قطعت  قد  سوريا  ملستقبل  الوطنية  األجندة 
األهداف  أغلب  خالله  حتققت  والذي  رحلتها  من  األول 
املرجوة، لتستعد لإلبحار مجددا لتحقـيق أهداف املرحلة 
الثـانية. وكما ورد في املقدمة، تتضمن أبرز أهداف املرحلة 
أسس  بوضع  والبدء  املعرفية  القاعدة  حتديث  الثانية 
ومن  هذا،  النزاع.  بدائل سياسات مرحلة ما بعد  تطبيق 

املتوقع أن تســتغرق املرحلة الثانية أربع سـنوات.

جريان  اســتمرار  على  يتوقف  املرحلة  هذه  جناح  إن 
حلظة  منذ  يتدفق  أخذ  الذي  البناء  الفكري  احلوار  ذلك 
جناح  وراء  األساسي  العامل  َمثَّل  والذي  البرنامج  إطالق 
وتقارٍب  مشترٍك  من تفاهٍم  أثمرَ  ما  وأثمرَ  األولى  املرحلة 

وإمياٍن بالوحدة والتنوع.

****

مراجع
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اأهداف املرحلة 

الثـانية. 
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General Papers

 Cluster  Original Paper title English title

1 General تقرير أولي إلطالق املشروع Inception Report

2 General األزمة السورية: اآلثار السياسية واالقتصادية  واالجتماعية 
وكيفية التصدي لها

Roots of the Syrian Crisis

3 General تقرير تقييم االحتياجات  Syria Needs Assessment Report

4 General النزاع في اجلمهورية العربية السورية: تداعيات على االقتصاد 
الكلي وعقبات في طريق االهداف اإلمنائية األلفية

 Conflict in the Syrian Arab Republic:
 Macroeconomic Implications and

 Obstacles to Achieving the Millennium
Development Goals

5 General احلوكمة اإلدارية والالمركزية
Administrative Governance and Decen-

 tralization

6 General احلوكمة السياسية في سوريا: بناء الشرعية واإلصالح 
السياسي

Political Governance in Syria: Legitima-
cy Building and Political Reform

7 General سوريا: خمس سنوات في خضم احلرب Syria at War: Five Years On

مراجع
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Background Papers

 Cluster  Original Paper title 

1 General ورقة رصد معالم هامة في خريطة العمل املسلح السوري

2 General الثقافات السورية

3 General ورقة سياسات في مجال “الدستور والعملية الدميقراطية”

4 General املوارد الطبيعية والتراث الثقافي املادي

5 General ورقة خلفية حول واقع وآفاق التعليم في ظل األزمة السورية

6 General Education Reform In Syria

7 General مكون الطاقة كمحدد أساسي للنمو والنهوض االقتصادي وجناح النموذج التنموي املطلوب

8 General Infrastructure

9 General اإلصالح القضائي في سوريا

10 General ورقة سياسات في مجال قانون اإلعالم واإلطار التنظيمي لإلعالم

11 General ورقة سياسات في مجال التنافسية االقتصادية على املستويني اإلقليمي والدولي

12 General Policy Recommendations for the Trade and Industrial Syrian Sectors

13 General االبعاد السكانية لالزمة في سوريا واثارها احملتملة

14 General سياسات اإلسكان في سوريا: نظرة  واقعية إلى أفاق حل مشاكل اإلسكان ومعاجلة أثار األزمة على قطاع السكن

15 General املدينة السورية: الرؤى الفعالة تعد للمستقبل ولكنها تكرم إيجابيات املاضي

16 General Transitional Justice in Syria

17 General  Self-Awareness & Ticking Resources: Youth in Syria Before and After

18 General ورقة سياسات في مجال التعامل مع الفقر

 Economic Reconstruction and Recovery

 Cluster Paper title

1  Local Strategic Development التراث الثقافي 

2  Local Strategic Development التنمية احمللية واإلقليمية احلضرية والريفية والتراث الثقافي

3  Local Strategic Development دراسة ورؤية حول السكن واإلسكان والعشوائيات في سوريا 
والقوانني الناظمة ذات الصلة وإشكالياتها

4 Local Strategic Development دراسة التشريعات والقوانني الناظمة لقطاع السكن والتنمية احمللية واإلقليمية احلضرية والريفية، 
والتراث الثقافي

5 Local Strategic Development التنمية احمللية في سوريا

6 Local Strategic Development مالمح االستراتيجية السورية للتنمية احمللية

7 Local Strategic Development التنمية احمللية

8 Local Strategic Development التراث الثقافي والتنمية املستدامة -تطوير قطاع التراث الثقافي في سورية

9  Local Strategic Development توضيحات قانونية بشأن اإلجراءات احلكومية مبا يخص مشروع قانون االستمالك اجلديد

10  Local Strategic Development دراسة التشريعات والقوانني الناظمة لقطاع السكن والتنمية احمللية واإلقليمية احلضرية والريفية، 
والتراث الثقافي

11  Local Strategic Development رؤية حول االستمالك وعدالة القوانني في ضوء قانون االستمالك السوري

12  Local Strategic Development نظرة أولية ملخصة خلطوات إعادة اعمار سوريا – املسار االسكاني 

13  Enabling Macroeconomics اجتاهات السياسات املالية والقدرات املؤسسية ذات الصلة في مرحلة إعادة االعمار

14  Enabling Macroeconomics Updating the Macroeconomic Landscape of Syria

15  Enabling Macroeconomics Crisis Impact on Economic Sectors & Infrastructure

16  Enabling Macroeconomics انعكاسات النزاع في سوريا على القطاعات اإلنتاجية ودورها في االقتصاد الكلي

17  Trade and Industry التجارة اإللكترونية

18  Trade and Industry إنعاش قطاع الصناعة

19  Trade and Industry املـدن الصناعـية 

20  Trade and Industry دراسـة حـول : الـتـجـارة الـداخـلـيـة فـي سـوريا ) الــواقـع واآلفــــاق (

21  Trade and Industry اإلطار التشريعي للقطاع الصناعي في سوريا ودور القطاع العام الصناعي في االقتصاد السوري

22  Trade and Industry التنمية الصناعية احمللية

23  Trade and Industry إعادة تأهيل الصناعة السورية القطاع اخلاص الصناعي

24  Trade and Industry القطاع اخلاص 

25  Trade and Industry املنشآت الصغيرة واملتوسطة واالبتكار

26  Trade and Industry التحديات التي تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في سوريا

27  Trade and Industry تقـريــــر مـوجـز عـــن حــال الصناعـة السوريـــة

28  Trade and Industry قطاع التجارة

29  Trade and Industry  Trading Agriculture Products

30  Trade and Industry  Role of Consumer associations, civil society associations in developing
internal trade  in Syria

31  Trade and Industry ورقة عمل عن دور غرف التجارة - غرف الصناعة – هيئة تنمية وترويج  الصادرات في تطوير التجارة 
في سوريا

32 Water قطاع املياه

33 Water National Drought  Management Strategy

34 Water املياه وسوريا املستقبل
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 Cluster Paper title

35 Water  Analysis of Strategic Planning and Institutional
Set-up of the Water Supply and Wastewater Services in Syria

36 Water مشاريع املياه السورية في حوض الفرات: القضايا االستراتيجية

37  Agriculture خارطة محصول القمح في اجلمهورية العربية السورية

38  Agriculture قطاع الزراعة

39  Agriculture دراسة القطاع الزراعي وأفق تطويره

40  Agriculture

راسة لواقع الثروة احليوانية في سوريا وأهميتها في األقتصاد الوطني وسبل احلفاظ 

عليها وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وتطويرها باستخدام نظم اجلودة الشاملة والتحسني 

املستمر

41 Enabling & Employment قطاع التشغيل

42 ICT توصيف عام لبيئة عمل مقترحة لتمكني تبادل وإدارة املعارف

43 ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة متكينية جلميع القطاعات األخرى

44 ICT تعريف إطار عمل  لتمكني تبادل وإدارة املعارف

45 ICT وضع منهجية عمل مبدئية لتعريف إطار عمل لتمكني تبادل وإدارة املعارف

46 ICT ادوات متكني تبادل املعرفة واملعلومات

47 ICT مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا املعلومات في التعليم

 Infrastructure, Delivery, and Enabling

 Cluster Paper title

1  Electricity  The Energy Sector

2 Electricity Overview, vision and policies towards post conflict reconstruction

3 Electricity Energy Mix by type of Generation and Fuel up to 2030

4 Electricity  A short vision of the Energy Mix and the role of the renewable energy
in this mix

5 Electricity مكون الطاقة كمحدد أساسي للنمو والنهوض االقتصادي وجناح النموذج التنموي املطلوب

6 Electricity
 Renewable Energy  Plans and vision for the future - Role of Electricity

 Law No.32 to bring the private sector into the Renewable Business -
 Short Section on Energy Saving Ideas

7 Electricity  The Distribution Grid; A high level view of the Situation and a vision
for the future

8 Electricity Vision of the Ministry of Electricity for the coming period

9 Electricity Important idea related to the vision of the power sector

10 Electricity الطلب على املياه الالزمة إلنتاج الكهرباء في سوريا

11 Electricity دراسة حتليلية لواقع الطاقة في سورية لعام 2013

12  Infrastructure Enabling Vision, Outline - Enabling Infrastructure Vehicles

13 Mineral Resources - Oil & Gas  The Energy Sector: Oil & Gas and Electricity – Project Outline and
 Initial Considerations

14 Mineral Resources - Oil & Gas The Energy Sector: Proposed Participation from Private Sector, Con-
 sulting firms, and think tanks

15 Mineral Resources - Oil & Gas مذكرة حول املشاريع االستراتيجية في سورية لعام 2015

16 Mineral Resources - Oil & Gas  The Energy Sector

17 Mineral Resources - Oil & Gas
 The Syrian Oil and Gas Sector: The Current situation – the visions of
 oil and gas sector after the end of the crisis – challenges and future

 directions- results

18 Mineral Resources - Oil & Gas النفط والغاز في اجلمهورية العربية السورية

19  Telecommunications التقرير التأسيسي : البنود والنقاط اخلاصة بتقرير السياسات اخلاصة بقطاع اإلتصاالت 
اخليلوية ورؤية سوريا 2020

20  Telecommunications اإلتصاالت اخليلوية: إشكاليات احلاضر واستشراف املستقبل

21  Telecommunications االرتباطات القطاعية املمكّنة واملستفيدة من خدمات قطاع االتصاالت: السياسات والتوجهات 
االستراتيجية

22  Telecommunications قطاع اإلتصاالت في سوريا: قبل وأثناء األزمة

23  Telecommunications قطاع اإلتصاالت

24  Telecommunications قطاع االتصاالت وتقنية بدائل التوجهات االستراتيجية وأطر السياسات العامة

25  Telecommunications حملة عن شبكات االتصاالت الضوئية والفضائية في سوريا

26  Transportation الطاقة النقلية املتاحة في املرافئ وافق البنية التحتية احلالية

27  Transportation أرقام وتفاصيل قطاع النقل 

28  Transportation تأثير األزمة الراهنة على قطاع النقل البحري في سوريا وعلى الوكالء املالحيني

29  Transportation ورقة سياسات قطاع النقل
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 Reconciliation and Social Cohesion

 Cluster  Original Paper title 

1  Culture & Identity الشباب السوري والعقد االجتماعي اجلديد في مرحلة ما بعد األزمة

2  Culture & Identity الشباب السوري والعمل

3  Culture & Identity الشباب السوري واجملتمع املدني

4  Culture & Identity الشباب السوري والهجرة اخلارجية

5  Culture & Identity الشباب السوري وريادة األعمال اجملتمعية بعد النزاع

6  Culture & Identity املواطنة

7  Culture & Identity حتليل وضع الشباب واملرأة

8  Culture & Identity محور املصاحلة اجملتمعية والتماسك االجتماعي

9  Social Development القطاع الصحي في مدينة حلب

10 Social Development قطاع التعليم في سوريا 

11  Social Development الصحة في ظل األحداث 

12 Social Development التلوث البيئي 

13  Social Development القطاع الصحي

14  Social Development التعليم العالي كرافعة  للتنمية ومحفز للتماسك االجتماعي

15  Social Development قطاع السكان والهجرة

16  Social Development سياسات بديلة للحد من الفقر ومتكني الفقراء

17 Social Development 1 -حتليل الفقر في سورية
18 Social Development احلماية االجتماعية في سوريا

 Programming for Reconstruction

Cluster  Original Paper title 

1  Reconciliation البرنامج التنفيذي لقطاع املصاحلة والتماسك اجملتمعي

2  Reconciliation العدالة االنتقالية في سوريا

3 Reconciliation التعددية القومية ومسألة الهوية الوطنية

4 Reconciliation مسؤولية اخلطاب الديني ودوره املستقبلي

5 Reconciliation الهوية الوطنية السورية

6 Reconciliation الهوية السورية والتماسك االجتماعي

7 Reconciliation جيوبوليتيك سوري

8 Reconciliation العمل في حقل األوقاف من وجهة النظر اإلسالمي

9 Reconciliation أزمة الهوية السورية وانعكاسات الصراع على النسيج االجتماعي

10 Reconciliation أكراد سوريا

11 Reconciliation األزمة الّسوريّة ومنعكساتها على العشائر

12 Reconciliation اإلسالم والهوية 

13 Reconciliation النظرية اإلسالمية في التعامل مع األخر

14 Reconciliation املصاحلة الوطنية ودور املغتربني السوريني في إعادة اإلعمار

15 Reconciliation اإلسالم واملواطنة  

16 Reconciliation اجلذور االقتصادية للثورة السورية

17 Reconciliation الطائفية في سوريا اجلذور ودور الصراع في إنعاشها

18 Reconciliation الفلسفة العامة للتشريع اإلسالمي وحقوق املرأة

19  The Way Back Home إطار العودة الطوعية وإعادة اإلندماج 

20 The Way Back Home أوضاع الالجئني في اإلقليم والنازحني داخليا والسياسات الراهنة إلدارة الهجرة في 
الدول املضيفة ودول إعادة التوطني
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 Cross Cutting

Cluster  Original Paper title 

1  Environment حتديات البيئة وسياسات املستقبل 

2 Gender النوع االجتماعي، املدلول والواقع

3 Gender املشاغل الرئيسة اخلاصة بالنوع االجتماعي في “األجندة الوطنية ملستقبل سورية”

4 Gender جندرة العدالة االنتقالية في سوريا

5 Gender املنظومة القانونية حلماية النساء في سوريا

6 Gender حتليل املساهمة االقتصادية للنساء ما قبل األزمة

7 Gender استخالصات املنظومة القانونية حلماية النساء في سوريا  

8 Gender الدستور واجلندرة

9 Gender سياسات التمكني االقتصادي احلساسة للنوع االجتماعي

10  Gender املرأة السورية واالتفاقيات الدولية 

11  Sustainability االستدامة في سوريا 

12 Human Rights مؤشرات حقوق اإلنسان

13 Human Rights حقوق اإلنسان في األجندة الوطنية ملستقبل سوريا

 Governance, Institutions Building & Democratization

 Cluster Sector  Original Paper title 

1  Rule of Law  Constitution الضمانات الدستورية والقانونية الستقاللية السلطة القضائية

2  Rule of Law Constitution الدستور وحقوق اإلنسان

3  Rule of Law Constitution الدستور واملواطنة 

4  Rule of Law Constitution أشكال الدول واألنظمة السياسية

5  Rule of Law Constitution الدستور كمدخل حلل األزمة

6  Rule of Law Constitution عالقة الدستور مع باقي القطاعات

7  Rule of Law Constitution ورقة قطاع الدستور 

8  Rule of Law  Judiciary إصالح السلطة القضائية في سوريا

9  Rule of Law  Judiciary رؤية مستقبلية للقضاء في سوريا

10  Rule of Law  Judiciary عالقة السلطة القضائية مع باقي القطاعات

11  Rule of Law Judiciary العالقة بني القضاء وقطاع االقتصاد

12  Rule of Law Judiciary العالقة بني القضاء واإلعالم

13  Rule of Law Judiciary سياسات ورؤى إلصالح القضاء الدستوري ومجلس الدولة

14  Rule of Law Judiciary العالقة بني القضاء وكل من التشريع واالنتخابات

15  Rule of Law Judiciary حتليل الوضع الراهن ألمناط احملاكم والقوانني والسبل إلعادة توحيد النظام 
القضائي ملرحلة ما بعد النزاع

16  Rule of Law Judiciary
حتليل ألمناط التوثيق العقاري ووقائق السجالت املدنية في املناطق غير 

اخلاضعة لسلطة السلطة املركزية ، واقتراح السبل والسياسات حلماية 
حقوق املواطنني الشخصية واملتعلقة بامللكية في مرحلة ما بعد النزاع

17  Rule of Law  Legislative حتليل األحزاب السياسية واجملموعات املسلحة في سوريا

18  Rule of Law Legislative السلطة التشريعية السورية : التاريخ ؛ الواقع ؛ الرؤية

19  Rule of Law Legislative العالقة بني السلطة التشريعية مع باقي القطاعات

20  Rule of Law Legislative دور السلطة التشريعية

21  Rule of Law Security Sector Reform حتليل الوضع الراهن

22  Rule of Law Security Sector Reform خريطة القوى املسّلحة في سورية

23  Rule of Law  Civil Service تقرير اخلدمة املدنية

24  Rule of Law  Civil Service اخلدمة املدنية في سورية وتأثير األزمة وأفضل املمارسات

25  Rule of Law  Civil Service عالقة اخلدمة املدنّية مبحاور احلوكمة األخرى

26  Representation  Decentralization ورقة سياسات عامة لتفعيل الالمركزية في سوريا

27 Representation  Decentralization عالقة الالمركزية مبحاور احلوكمة األخرى

28 Representation  Elections ورقة عمل االنتخابات البرملانية

29 Representation Elections تقاطع االنتخابات مع قطاعات احلوكمه

30 Representation  Transparency & Accountability  :الشفافية واملساءلة
اآلليات والتحديات في مرحلة ما بعد النزاع  

31 Representation  Civil Society الرؤية املستقبلية لسياسات اجملتمع املدني في سوري

32 Representation  Civil Society تاريخ اجملتمع املدني السوري

33 Representation Media تقرير حوكمة اإلعالم

34 Representation Media الرؤية املستقبلية لقطاع اإلعالم

Governance Enabling

Sector  Original Paper title 

1   Civil Society محور اجملتمع املدني

2  Governance Good Governance Guidelines

3  Governance Governance as Enabling Vehicle Framework

4  Governance  Governance as Enabling Vehicle Guidelines

5  Institutions Building Election Management Guidelines

6  Institutions Building Legislations Review Guidelines
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مالحق

The Macroeconomy Team Comments on the paper ”The reconstruction of the 
Syrian Economy: A first Proposal“ prepared by Ms. Hala Hassine, a macroeconom-
ic consultant hired by NAFS programme.

Preliminaries
 We very much appreciate having the opportunity for reviewing the paper mentioned 

above. It is obvious that huge expertise was utilized in modeling the Syrian economy 
under the crisis and in simulating and evaluating the results.

 However, the macro team does not include expertise in CGE modeling so that the mod-
eling process remains a ”black box” for us, i.e. the influence of model structure and speci-
fication of parameters )in scenarios( on results remains hidden.

 The Macro Team was not consulted in preparing the ToRs of this assignment and its 
relevant objectives.

Format
 Some abbreviations are not explained so little can be driven from the some charts with-

out assistance.

 There is no description for the data used in the model and its relevant sources, quality, 
and availability.

 In table 1, it is not clear whether the reported capital destruction is annual or cumulative 
as for sectors destruction sums up to more than 100% which is not realistic anyway.

Methodology
 In the balance of payment, the assumption that the Syrian economy will not receive 

any transfers from abroad except borrowing seems to be unrealistic. Indeed, the huge 
external displacement for the Syrians, which started to turn out to un organized migra-
tion to outside the country will have a positive side effect in creating greater sources of 
transfer and remittances in future for Syria in spite of its negative effects on the huge 
loss of human capital.

 The assumption that savings has been completely depleted seems to be further revised. 

 The unemployment rate of 40% in the catch-up year )2020( poses a huge challenge 
to the ultimate objective of the economic policy and to the reconstruction process it-
self especially in terms of achieving the social stability and peace building targets. This 
needs to be seriously addressed. 

 It is doubtful that the Syrian economy would be able to absorb the assumed level of 
public and private investment. Before the crisis, the mid-term evaluation of the 10th Five-
year plan attributed the low level of implementation of the 10th FYP mainly to the week 
and rigid institutional environment. As such, there is no reason for one to believe that 
the institutional environment has improved during the crisis or expected to get im-
proved in the foreseen future. Consequent questions for such huge level of investments 
should also be raised regarding investment productivity and the relevant level of cor-
ruption. 

 A level of debt that exceeds 200% of GDP would bring Syria to be a heavily indebted 
country. In anyway, such conclusion should be accompanied with a debt sustainability 
assessment as the simulated export performance seems not to help in meeting external 
debt service.
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 The impact of sanctions seems not to have been evaluated or taken into account. Syria 
has been subject to external sanctions for decades and they are not likely to be easily 
removed or meaningfully reduced in the foreseen future.

 The disaggregation of the Syrian economy according to the conflict map in addition to 
the flourish of the war economies would impose addition challenges regarding the reli-
ability of the simulation results.

 Assumption on reconstructions and unemployment is very restricted comparing with 
the priorities of the post conflict period.

 In conclusion, even if the above mentioned observations are addressed, 2020 seems 
not to be a realistic date for the Syrian economy to catch up with its pre crisis level of 
2010.

Administrative
 We doubt that a consensus was achieved on adopting the simulation results of the 

model during the macroeconomic team meeting held in ESCWA premises in July 10, 
2015.

Recommendations
 We propose holding a technical meeting at early October 2015 to discuss the model 

hypothesis, methodology, data, and simulation results including the comments men-
tioned above. The meeting could include the supervisor of the NAFS programme, the 
macroeconomic team, experts from the modeling section at ESCWA.

The Macroeconomic Team
August 25, 2015

Syria: Projections of selected econom
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istic scenario, 2016-2027

Actual
Estim

ates
Projections

2010
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027

)N
ational incom

e and prices )Percentage change

 Real gross dom
estic product

3.4%
-3.1%

4.3%
5.4%

6.4%
7.4%

8.4%
9.3%

10.0%
10.5%

10.6%
8.0%

7.0%

)Inflation )average year CPI
4.4%

58.1%
18.4%

9.5%
6.1%

6.1%
6.1%

6.1%
6.1%

6.1%
6.1%

5.0%
5.0%

 Change of G
D

P D
eflator

7.1%
11.5%

26.7%
9.6%

8.5%
6.5%

7.6%
3.4%

3.7%
2.6%

0.5%
10.3%

3.1%

Exchange rate )SYP / U
S$( - PERIO

D
 AVERAG

E
46.62

600.00
780.00

900.00
990.00

1089.00
1197.90

1100.00
1000.00

1000.00
1000.00

1000.00
1000.00

* )Public Consum
ption )A

s a percent of G
D

P
0.12

0.07
0.07

0.08
0.09

0.10
0.11

0.12
0.13

0.13
0.13

0.12
0.12

)Private Consum
ption )A

s a percent of G
D

P
0.61

0.97
0.87

0.82
0.76

0.72
0.67

0.64
0.61

0.59
0.58

0.52
0.50

)G
ross Investm

ent )A
s a percent of G

D
P

20.8%
12.3%

12.6%
14.1%

15.8%
18.3%

21.3%
25.0%

28.6%
32.1%

34.5%
35.6%

36.7%

Public
8.9%

1.0%
1.4%

2.3%
3.6%

5.4%
7.9%

11.6%
15.2%

18.1%
19.6%

19.8%
19.9%

Private
11.9%

11.3%
11.2%

11.8%
12.2%

12.8%
13.4%

13.4%
13.4%

14.0%
14.9%

15.9%
16.8%

o/w
 FD

I
2.5%

2.6%
3.1%

3.7%
4.3%

4.9%
5.6%

5.4%
5.2%

5.5%
5.9%

6.6%
7.2%

 G
ross Saving

20.1%
-15.6%

-3.6%
1.2%

6.9%
12.6%

17.9%
20.4%

23.1%
25.7%

27.3%
28.7%

30.6%

Saving/investm
ent gap

-0.7%
-27.9%

-16.2%
-12.9%

-8.8%
-5.7%

-3.4%
-4.6%

-5.5%
-6.4%

-7.2%
-6.9%

-6.0%

)G
overnm

ent finance )A
s a percent of G

D
P

Total revenue
22.8%

2.5%
9.0%

13.9%
18.3%

22.7%
26.6%

24.3%
22.4%

21.5%
20.8%

19.9%
19.4%

G
rants

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

Expenditure and net lending
24.9%

11.5%
11.7%

13.8%
16.5%

20.1%
24.0%

29.2%
33.6%

36.8%
38.0%

35.1%
35.0%

o/w
 developm

ent expenditure
8.7%

1.0%
1.4%

2.3%
3.6%

5.4%
7.9%

11.6%
15.2%

18.1%
19.6%

19.8%
19.9%

Prim
ary D

eficit
-2.9%

-9.3%
-3.0%

-0.2%
1.6%

2.3%
2.3%

-5.2%
-11.5%

-15.5%
-17.4%

-15.4%
-15.8%

O
verall D

eficit
-2.1%

-9.0%
-2.7%

0.1%
1.9%

2.6%
2.6%

-4.9%
-11.3%

-15.3%
-17.2%

-15.2%
-15.6%

Budget deficit )excluding grants(1
-2.1%

-9.0%
-2.7%

0.1%
1.9%

2.6%
2.6%

-4.9%
-11.3%

-15.3%
-17.2%

-16.6%
-17.2%

)External sector )In m
illions of U

.S. dollars, unless otherw
ise specified

)Exports )fob
 12,273

 392
 513

 654
 814

 1,134
 1,532

 1,566
 1,981

 2,501
 3,136

 3,917
 4,901

)Im
ports )cif

)15,936(
)6,312(

)4,688(
)4,573(

)4,401(
)4,443(

)4,611(
)5,189(

)6,280(
)7,480(

)8,782(
)9,804(

)10,752(

)Current account )including offi
cial grants

)390(
)4,953(

)2,927(
)2,321(

)1,670(
)1,123(

)715(
)1,171(

)1,759(
)2,340(

)2,912(
)3,051(

)2,917(

)Current account )in percent to G
D

P
-0.7%

-27.9%
-16.2%

-12.9%
-8.8%

-5.7%
-3.4%

-4.6%
-5.5%

-6.4%
-7.2%

-6.9%
-6.0%

)O
il Sector )N

A
FS energy experts› projections

)Production )000 barrel/day
383

10
170

200
230

260
290

279
268

257
246

235
224

)Production )m
illion barrel/year

139.9
3.7

62.1
73.0

84.0
95.2

105.9
101.8

97.8
94.1

89.8
85.8

81.8

)Consum
ption )m

illion barrel/year
112.6

74.0
77.1

81.3
86.5

92.9
100.7

110.1
121.1

133.7
147.9

159.8
171.0

)Exports )m
illion barrel/year

55.6
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

)Im
ports )m

illion barrel/year
0.0

-70.3
-15.1

-8.3
-2.5

2.3
5.1

-8.3
-23.3

-39.7
-58.1

-74.0
-89.2

Source: N
A

FS experts’ estim
ations and projections.

* The projected figures of public and private investm
ents over 2016-2027 m

ay not sum
 to the $200 billion of funds assum

ed available for this post-conflict catch-up scenario as the investm
ent-G

D
P relationship )ICO

R( and its devel-
opm

ent is calculated outside this financial program
m

e for sim
plicity.



271 270

National Agenda for the Future of Syria
Phase II

EXECUTIVE SUMMARY 

Phase II of the National Agenda for the Future of Syria will continue the work started in 
2012, namely to engage Syrian stakeholders in the process of post-conflict transition by 
providing a forum for discussion on the strategic and logistical recovery and reconstruc-
tion needs of the country and promoting the necessary conditions for its implementa-
tion. Whereas the main objective of Phase I was to bring together Syrians experts from 
all walks of life to engage in technical discussions regarding the post-conflict needs of 
the country and produce a Strategic Policy and Programmes Framework outlining strat-
egies and policy options for comprehensive reform, Phase II has two main objectives: 
1( to ensure that the work done during Phase I is owned by a broad spectrum of Syrian 
stakeholders and remains relevant to the changing realities inside Syria, and; 2( to trans-
late the largely theoretical work done during Phase I into concrete tools that could guide 
the design of interventions in support of resilience, stabilization and reconciliation in a 
way that would ensure their long-term sustainability, and support political negotiations 
towards a peaceful settlement of the conflict. The Project is designed to target actors 
and needs at the local, national, regional and international levels.

1. BACKGROUND

Context

The civil war in Syria has already claimed hundreds of thousands of lives, destroyed 
more than one third of the country’s capital assets and reduced its GDP to where it was 
some 17 years ago; and the toll is increasing on a daily basis. Millions of refugees have 
fled the country and millions have become internally displaced as a direct result of the 
conflict. Communities have become divided and the conflict has become increasingly 
sectarian. The failure of belligerent parties to provide viable political solutions to the 
situation is contributing to the increasing militarisation of the conflict with obvious risks 
and ramifications that can spill outside the country and drag neighbouring countries 
into the conflict, with potentially detrimental impacts on stability as well as the social 
and economic development of the people of the region.

Though the immediate causes of the conflict in Syria are debatable, there is mount-
ing evidence to suggest that years of short-sighted social and economic development 
policies and the inability of the governance structures in Syria to respond to new glob-
al and regional realities have greatly contributed to the popular resentment. Despite 
measured progress in the overall growth in the national GDP in the years preceding the 
conflict, the failure to redistribute wealth in a transparent manner and the inability of 
the country’s ailing bureaucracy to transform the returns on investment into local devel-
opment programmes were cited as causes for alarm even in the official discourses of the 
government itself. Any true solution for the crisis in Syria would need to look seriously 
into the root causes of the conflict and work from there to develop alternative models 
of governance and equitable distribution of the country’s resources. 

The Syrian model for social cohesion was renown in the region for its ability to melt 
religious and sectarian differences into the national ethos. However, for the most part 

the model for reconciling ethnic and religious identities was coercive and did not allow 
for the emergence of free expressions of identity among civil society. Class and regional 
disparities have also contributed to social unrest in the country. The State maintained 
a tight control over the public and civic institutions that normally contribute to the ce-
menting of national unity. Though Syria has more institutional thickness than many 
other countries in the region, its institutional density is remarkably thin when it comes 
to social and civic organisations. 

The conflict has already solidified regionalist and sectarian-based identities that have 
been used on the ground by belligerent parties to rally support. Regrettably, many of 
these separatist identities will be detrimental to the formation of a national identity in 
the post-conflict process. Separatist identities will also not be conducive to establishing 
the needed trust for reconstruction efforts to take place. 

Promoting a national framework for dialogue around a new social contract is go-
ing to be a major challenge for the post-conflict process. The starting point must be 
the rethinking of the role of social institutions in Syria to enable them to tackle social 
problems beyond the total dependency on the State as the main provider of social and 
cultural services. Moreover, the development course in the country must be refocused, 
to enable Syria to bridge the human development gap. The political framework in Syria 
comprises a complex system of official and quasi-official political, economic and per-
sonal networks. The demand for political reforms in the country has been limited to 
the simple demand for regime change. However, the transformation and reform of the 
system will entail a thorough research into the very functioning of the State and its role 
in the governance of the country. 

Transitioning to a pluralistic model of government is not limited to developing a new 
constructional framework for the separation of powers and the introduction of checks 
and balances into the system. Creating the cultural understanding of democracy and 
evolving new frameworks for leadership, governance and popular answerability will be 
among the main challenges. Political reform cannot be handled solely by means of a 
top-down approach, but must be viewed also from the bottom up. Another important 
challenge will be the application of a fair system of compensation and justice. Failing to 
promote such a system will foster resentment and may remain an underlying source for 
inter-communal violence.

Three main issues framing the trajectory of the Project are:

First, the main roots of the conflict are diverse and overlapping; there is no single 
cause for the conflict in Syria. Thus, in addition to the many economic and social fac-
tors that may have contributed to igniting the crisis, the Syrian institutional and gov-
ernance structures have serious deficiencies that resulted from years of marginalizing 
large segments of the population. External pressures and interventions have certainly 
contributed to scaling up the conflict. International stakeholders are positioning them-
selves to make the most use of the current new reality created by the wave of popular 
movements in the region. The Project must refrain from simplifying its description of the 
crisis and must continuously update its reading of the situation as the situation is rapidly 
changing on the ground.

Second, Syria is on the verge of major un-reversible disaster, unless efforts to miti-
gate the crisis achieve some results in the very near future. The national economy has 
already lost the gains achieved through twenty years of economic growth. In addition 
to the material damages, destruction of assets and loss of income and return on invest-
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ments, Syria is witnessing dangerous symptoms of social disintegration. With the dimin-
ishing role of official institutions in providing basic services, Syrians are seeking help 
and assistance from alternative social networks based on tribal, ethnic and sectarian 
identities. The resurgence of such group identities may have serious ramifications, en-
dangering prospects of national unity in the future. It is imperative to highlight that 
these developments will have consequences that will impact the whole region. Many of 
these affiliations have extensions beyond Syrian national borders.

Third, the only possible outlook for solving the crisis involves the forging of a new 
social contract to promote an inclusive framework for all Syrians to solve their problems 
in a democratic manner. Ready-made solutions are unrealistic, and the rapid unfold-
ing of events is sufficient to undermine any such solution before it is even allowed to 
emerge. Therefore, the Project is not aiming at providing quick remedies, but to provide 
proposals for creating the enabling conditions for Syrian stakeholders to come up with 
the needed solutions through negotiation and dialogue. The Project must be seen as a 
tool to support the participation of Syrians in defining their future.

Fourth, since the inception of the National Agenda for the Future of Syria Project 
in 2012, the conflict in Syria has gradually worsened to a point where the humanitar-
ian efforts required to provide even the minimum requirements for a normal life are 
unsustainable. Syrian actors, with the support of the international community, need to 
urgently develop interventions that would contribute to strengthening the resilience of 
the Syrian people to the conflict and to restore some degree of normalcy to their lives, 
at least in areas which are not active battlegrounds, by creating livelihoods and coping 
mechanisms, providing essential services to citizens, and strengthening local adminis-
trations. The expected future scenario guiding the design of Phase II is that even once 
agreement has been achieved on a national-level political settlement, the conflict will 
continue at a lower intensity in parts of the country, as extremist groups and possible 
other spoilers will not be involved in that settlement. The Project therefore needs to 
urgently consider how the work done over the past years could inform programming in 
support of resilience, stabilization and reconciliation, which will remain priorities even 
after a political settlement between the main parties to the conflict has been reached. 

Link to ESCWA’s Mandate and Work

The Economic and Social Commission for Western Asia )UN-ESCWA(, as part of its 
mandate to promote human development and democratic transition in the region, has 
been implementing the National Agenda for the Future of Syria project since 2012. The 
strengths of UN-ESCWA in implementing the project have proven to be its ability to:

1. provide a holistic approach to tackling social, economic and political challenges; 

2. draw upon expertise and experience from working in 18 Member Countries in the 
Arab Region; 

3. make use of its experience in working in contexts of transition, for example in Iraq, 
Yemen and Tunisia; 

4. make use of a wide network of specialists and experts both in-house and within 
the region; 

5. serve the interest of its Member Countries while also working closely with and tap-

ping into the resources of the entire UN systems;

6. be seen as an impartial organization that is not directly part of the UN Country 
Team in Syria, but at the same time has an in-depth understanding of the context of 
Syria and the Arab Region.  

2. DESCRIPTION OF THE PROJECT 

Building on the four main issues outlined above, the NAFS Phase II Project has four 
main goals: 1( Building Ownership in the outcomes of multi-stakeholder dialogue car-
ried out during Phase I as well as in pursuing a peaceful resolution to the conflict; 2( En-
suring Relevance of the work done during Phase I, taking into consideration the rapidly 
changing realities on the ground; 3( Translating Theory into Practice by ensuring that 
normative discussions can be translated into concrete tools that can help alleviate the 
situation of Syrians on the ground, and; 4( Informing Decision-Making at different lev-
els from the political peace negotiations to national and international programming for 
Syria. These goals translate into the following Expected Accomplishments and Outputs:

Expected Accomplishment 1 – ”Building Ownership“: 

Syrian stakeholders have access to an inclusive platform for discussing the future 
of their country, information on reform and policy proposals that reflect the needs of 
a broad spectrum of Syrians, and a channel for conveying their views to international 
negotiations aimed at ending the conflict.

During Phase I of NAFS, the project organized more than 70 meetings and consulta-
tions involving some 500 Syrian experts from different sectoral and political backgrounds 
in order to identify scenarios and policy options for post-war recovery and reconstruc-
tion. The project was successful in establishing itself as a forum for substantive dialogue 
between people from different backgrounds to pave the way towards a reasonable and 
manageable post-conflict situation, and has received numerous requests from partici-
pants to continue to provide a forum for substantive dialogue and to communicate its 
work even more broadly among Syrians but also to the international community. 

In response to the lack of progress in official peace negotiations, the NAFS team has 
recently received requests from its stakeholders to complement its substantive and 
technical discussions with informal discussions among representatives of the conflict-
ing parties in order to identify openings that could revitalize and inspire official negotia-
tions – using the scenarios and policy options for post-conflict recovery and reconstruc-
tion as a starting point.

Therefore, the work under this Expected Accomplishment consists of three main 
Outputs. First, the project will build on the substantive and technical knowledge pro-
duced during Phase I to launch technical level political dialogue, on the basis of Security 
Council Resolution 2254 and other relevant Security Council Resolutions as well as the 
Vienna Communiqués, aimed at identifying possible areas and topics of common inter-
est among conflicting parties and to generate new insights that could be a source of 
inspiration for official national peace negotiations, in order to maintain or revitalize the 
momentum of such negotiations. 

Second, UN-ESCWA will build on the networks it has established among Syrian com-
munity-based organizations, interest groups and experts to set up networks among and 
across the different sectors identified as crucial for post-conflict reconstruction and re-
covery. Both virtual and physical platforms will be developed to enable these networks 

مالحقمالحق



275 274

to debate and further validate the scenarios and policy options included in the Strategic 
Policy and Programmes Framework of NAFS, in an effort to ensure broad ownership of 
the project’s recommendations. The outcomes of these debates will also feed into the 
updates outlined under Expected Accomplishment 2 below. 

Third, NAFS will also engage in campaign to disseminate its work among both inter-
national actors and Syrian stakeholders and advocate for using its findings as a frame-
work for programming inside Syria, with the aim of minimizing duplication and ensur-
ing that immediate resilience and stabilization initiatives can be aligned with eventual 
longer-term recovery and reconstruction plans to strengthen the sustainability of such 
initiatives.

OUTPUT 1.1: TECHNICAL LEVEL POLITICAL DIALOGUE

As the work of the NAFS project has progressed, Syrian stakeholders from across the 
country’s multiple dividing lines have sought substantive input from UN-ESCWA to in-
form official peace negotiations and to identify salient issues that need to be addressed 
in such negotiations.

Recognizing that ready-made solutions to many issues are unrealistic, the project 
team will draw upon its networks to bring together key representatives of different Syr-
ian factions in order to engage them in technical level political dialogue on the issues 
that are being addressed in official negotiations, try to identify issues of common inter-
est and agreement, and seek to generate inputs to official negotiations that could move 
the process forward and sustain the commitment of different parties in finding a peace-
ful resolution to the conflict. The dialogue will not aim at providing quick remedies, but 
rather focus on creating the enabling conditions for Syrian stakeholders to come up 
with the needed solutions through negotiation and dialogue.

The main activities under this output will be:

1. Identify key representatives of different parties to the Syrian conflict, with influ-
ence on the actors involved in official peace negotiations, through consultations with 
partners;

2. Establish a group of representatives to engage in sustained technical level political 
dialogue;

3. Through continued dialogue, provide substantive support and input to interna-
tional negotiations aimed at ending the conflict and launching post-conflict transfor-
mation in the country.

OUTPUT 1.2: SECTOR AND NEXUS NETwORKS ESTABLISHED 

The project team will establish broad networks among Syrian stakeholders, covering 
both the key sectors identified as crucial for post-conflict reconstruction and recovery, 
and bringing together different sectors, along the 10 nexus1 established during Phase I. 
The purpose is to avoid a siloed approach to each sector and capture the interdepend-

 The 10 nexus are: 1) Emergency Response, Relief and Humanitarian Work;  1

 2) Building a Legal Framework and Institutional Rehabilitation; 3) Reconciliation
and Social Cohesion; 4) Rehabilitation of Physical and Social Infrastructure; 5) So-

 cial Development and the Quality of Life; 6) Governance and Institutional Reform;
 7) Economic Development and Inclusive Growth; 8) Technological Development

ent nature of many challenges facing the country. The networks will be based on the 
experts involved in Phase I of the project, but will also link up with existing networks 
within Syrian society in order to further broaden the outreach of the project, provide 
a forum for substantive debate between different target groups, and include a repre-
sentative cross-section of Syrians from across the country. 

These networks will deliberate on the recommendations of the Strategic Policy and 
Programmes Framework, the current situation inside the country, as well as priorities 
and solutions for challenges identified, both in the immediate term and for post-conflict 
reconstruction and recovery. Through these networks, ESCWA also aims at creating a 
new culture and a shared language for dialogue and cooperation, which entails gradu-
ally shifting the discourse from conflict and exclusion to focusing on inclusiveness, rec-
ognition of others and willingness to engage in dialogue, as an essential step for creat-
ing an enabling framework to broaden citizen participation. 

The main activities under this output will be:

1. Map active networks on the ground in Syria;

2. Build strategic partnerships with key stakeholders;

3. Develop necessary platforms – both physical and virtual – for enabling communi-
cation among and between the networks;

4. Provide facilitation and capacity building to the networks in order to ensure that 
they can offer a practical and participatory alternative to encourage all Syrians, includ-
ing belligerent parties, to start engaging in constructive dialogue on the future needs 
of Syria.

OUTPUT 1.3: ADVOCACY CAMPAIGN DEVELOPED AND LAUNCHED 

The project team will develop and launch an advocacy campaign aimed at introduc-
ing the project and its work to the widest possible number of people, both inside and 
outside Syria. The aim of the campaign is twofold: firstly, to disseminate information 
about the evolving situation inside Syria, in order to raise awareness of the urgency of 
seeking a political solution to the conflict; secondly, to advocate for using the research 
and findings of the project in order to design interventions that can help strengthen 
the resilience of the Syrian people to the conflict, in a manner that would avoid duplica-
tion, ensure coherence, and support eventual longer-term recovery and reconstruction 
plans. 

The main activities under this output will be:

1. Identify key messages and present them in a clear and accessible manner, using 
available on-line communication tools and platforms )website, social media, online 
journals, etc.(;

2. Organize targeted media events and general presentations to key stakeholder 
groups and partners )inside Syria, in neighbouring countries, for the international com-
munity(;

 and Management of Natural and Environmental Resources; 9) Communications
and Information; 10) Regional Integration and International Relations

مالحقمالحق



277 276

3. Advocate for continued efforts to support and facilitate peace making.

Expected Accomplishment 2 – ”Ensuring Relevance“: 

Syrian and international stakeholders have access to up-to-date data on the impact 
of the conflict, information on immediate needs on the ground, and relevant policies for 
post-conflict recovery and reconstruction. 

The NAFS project has already developed a comprehensive vision for post-conflict 
Syria, outlined in the Strategic Policy and Programmes Framework. This vision consists 
of two phases: ”Support to Peace Building“, which will cover the first 3 years after the end 
of the conflict, and ”Support to State Building“, which will cover the subsequent 10 years. 
For each phase, the suggested scenarios and policy options have been categorized into 
10 thematic nexus that outline roadmaps for the necessary reforms.

The scenarios and policy options have been developed adopting a flexible approach, 
which makes it possible to continuously update policy recommendations to reflect the 
changing nature of the conflict and its implications. The first aim of Phase II is to regu-
larly update, substantiate and validate the scenarios and policy options on the basis of 
data collected from desk analyses and assessment exercises carried out at the national, 
regional and local levels inside Syria, in order to ensure that the Policy and Programmes 
Framework developed during Phase I remains relevant to the changing context inside 
Syria until post-conflict reconstruction and recovery begins.

The work under this Expected Accomplishment consists of two main Outputs. The 
first is the preparation of an annual needs assessment, based on a comprehensive situ-
ation analysis at the sectoral and regional level, in order to gather accurate data about 
the changes on the ground and feed those changes into the Strategic Policy and Pro-
grammes Framework. 

The second is the preparation of an annual update of the Strategic Policy and Pro-
grammes Framework itself, to make sure it remains relevant and can provide the most 
up-to-date scenarios and policy options to the eventual post-conflict phase. 

OUTPUT 2.1: ANNUAL NEEDS ASSESSMENT AT THE LOCAL LEVEL

The project team, with the support of experts in different regions inside Syria, will 
prepare an annual Needs Assessment Report defining the key needs in terms of eco-
nomic, social and institutional reconstruction and recovery at the regional/local level, 
in view of the eventual political transition process in the country. The needs assess-
ments will identify priority sectors, institutional capacities, costs, available resources 
and the fiscal break required to finance the fulfillment of the challenges of the immedi-
ate transitional phase. The Needs Assessment Report will include suggestions for key 
programmes required to ensure stability and reconciliation in each governorate in the 
immediate post-conflict period and will feed into the update of the Strategic Policy and 
Programmes Framework.

The main activities under this output will be:

1. Desk review of existing data collected by the NAFS project during its Phase I, from 
UN Agencies and NGOs working in Syria, and from the most recent household survey 
undertaken in Syria;

2. Comparison of data collected with the data included in the original national-level 
Situation Analysis conducted in 2013 and identification of gaps in data – with regard to 

both the 2013 Situation Analysis and discrepancies in data across different regions;

3. Additional data collection on the ground inside Syria to fill gaps identified and to 
finalize the Comprehensive Situation Analysis in a manner that allows for comparative 
analysis of the situation across different regions in Syria. This Situation Analysis will in-
form the selection of sectors of focus in each region for the Needs Assessment, but can 
also inform possible international efforts to support resilience, stabilization and recon-
ciliation inside Syria in the immediate term;

4. Annual meeting bringing together experts to reflect on key changes for the Needs 
Assessment;

5. Publication of annual Needs Assessment Report to inform national, regional and 
international stakeholders about the changing needs inside Syria, in order to enable the 
development of more effective interventions to promote resilience, stabilization and 
reconciliation.

OUTPUT 2.2: ANNUAL UPDATE OF THE STRATEGIC POLICY AND PROGRAMMES FRAMEWORk 

The project team will prepare an annual update of the Strategic Policy and Pro-
grammes Framework – the main outcome document of Phase I – in order to ensure that 
the policy options and scenarios offered in the document remain relevant to the chang-
ing realities on the ground. The purpose is to provide up-to-date information charting 
needs, highlighting scenarios, proposing solutions and identifying key stakeholders 
ready to implement work on the ground. Such information can serve as a valuable re-
source for political negotiations between Syrian parties as well as a potential roadmap 
of options for the post-conflict reconstruction and recovery process.

The main activities under this output will be:

1. Review sector policy recommendations, scenarios and strategies on the basis of 
new data produced as part of the Needs Assessment;

2. Update the policy recommendations, scenarios and strategies of the Strategic Poli-
cy and Programmes Framework according to new developments, including the continu-
ous review of priorities for the first 3 years as well as the following 10 years;

3. Publish annual update of the Strategic Policy and Programmes Framework in order 
to ensure it remains relevant to post-conflict reconstruction and recovery planning.

 Expected Accomplishment 3 – ”Translating Theory into Practice“: 

The capacity of Syrian stakeholders to design local initiatives that can improve resil-
ience and promote stabilization and reconciliation in the short-term and support reform 
in the long-term is enhanced.  

Building on the Strategic Policy and Programmes framework developed during 
Phase I of NAFS, Phase II will translate policies and scenarios into implementable local-
level initiatives that could help test the validity of those policies and create short-term 
benefits on the ground, thus contributing to resilience and stabilization. In designing 
such initiatives, the UN Strategic Framework for Syria and the Whole of Syria Approach 
will be used as guiding documents.
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As UN-ESCWA will not be implementing the initiatives itself, the work under this Ex-
pected Accomplishment will consist of three main Outputs, all geared towards facilitat-
ing other actors, mainly Syrian community-based organizations, to use the results of 
Phase I in developing local initiatives. 

First, the project will work together with experts and interested organizations to 
translate policy options contained in the Strategic Policy and Programmes Framework 
into Guidance Notes to inform work at the local level in a way that would also ensure 
compliance with the national level policies. The focus will be on the priority sectors un-
der the three nexus of Emergency Response, Relief and Humanitarian Work; Building a 
Legal Framework and Institutional Rehabilitation, and; Reconciliation and Social Cohe-
sion, which are most relevant in the short-term recovery phase and can also inform im-
mediate resilience, stabilization and reconciliation programming. 

Second, the project will work together with interested organizations to use the Guid-
ance Notes as a tool for designing projects at the local level. In the immediate term, the 
purpose is to design initiatives that build on local resources and capacities and con-
tribute to strengthening resilience and stabilization by creating livelihoods and coping 
mechanisms, providing essential services to citizens, and strengthening local adminis-
trations. In the post-conflict phase, the purpose will be to pilot reforms in a participatory 
and bottom-up manner in order to foster reconciliation and social cohesion. Through-
out, the focus will be on bridging the conflict and post-conflict phases and ensure the 
sustainability of work already undertaken. 

Third, the project will work together with partners with expertise in mediation, 
peace-building, participatory methods of project design and implementation in order 
to develop capacity-building trainings and materials to help partners in Syria use the 
Guidance Notes in designing initiatives that would support the goals and values of the 
project as well as develop their capacities in peace building and mediation, participa-
tory methods and communication with donors and stakeholders. 

OUTPUT 3.1: POLICY PROPOSALS TRANSLATED INTO GUIDANCE NOTES FOR RESILIENCE, STABILIzATION 
AND RECONCILIATION PROGRAMMING

The project team will work together with experts in order to identify key aspects 
of the Strategic Policy and Programmes Framework that could inform immediate re-
silience, stabilization and reconciliation initiatives. The purpose is to inform short-term 
planning in a way that would enhance long-term sustainability by ensuring comple-
mentarity with medium to long-term national level policies.

The main activities under this output will be:

1. Bring together experts to review policy recommendations and distil elements that 
would be relevant to immediate interventions in support of resilience, stabilization, rec-
onciliation and early recovery;

2. Prepare short Guidance Notes – that would take into consideration sectoral and 
nexus implications – to inform short-term planning in key sectors and locations;

3. Validate Guidance Notes in consultation with local stakeholders inside Syria as well 
as the international community;

4. Update Guidance Notes on the basis of experiences gathered from concrete initia-
tives on the ground.

OUTPUT 3.2: SHORT-TERM INITIATIVES DESIGNED AND LAUNCHED TOGETHER wITH PARTNERS ON THE 
GROUND 

The project team will work together with interested partners on the ground in de-
signing initiatives based on the Guidance Notes prepared under Output 3.1 while the 
conflict is still on-going, and on the basis of the 10 nexus in the post-conflict period. This 
will enable NAFS to ”test“ the strategies and policy options of the Strategic Policy and 
Programmes Framework in practice and learn valuable lessons that will help in updating 
the Framework and ensuring it is relevant for concrete programming. It will also enable 
NAFS to influence the design of short-term initiatives in a way that would contribute to 
strengthening resilience and stabilization – by creating livelihoods and coping mecha-
nisms, providing essential services to citizens, and strengthening local administrations 
– and pilot reforms in a participatory and bottom-up manner that would foster reconcili-
ation and social cohesion. 

The main activities under this output will be:

1. Identify interested and relevant partners on the ground;

2. Jointly design interventions on the basis of the Guidance Notes and the Strategic 
Policy and Programmes Framework;

3. Facilitate relationships between Syrian organizations and funding partners in or-
der to secure the necessary resource for implementing intervention;

4. Regularly assess the relevance of interventions to the Strategic Policy and Pro-
grammes Framework, with the aim of identifying lessons learned for project design, 
Guidance Notes and the updating of the Strategic Policy and Programmes Framework.

OUTPUT 3.3: CAPACITY BUILDING ON THE RECONCILIATION DIMENSION OF LOCAL PROGRAMMING

The project team will identify partners for developing capacity building trainings 
and materials in mediation, peace-building, participatory methods of project design 
and implementation as well as communication. This will allow NAFS to complement the 
substantive dimension of the Guidance Notes – which helps ensure sustainability with 
eventual medium to long-term recovery and reconstruction plans – with a reconcilia-
tion dimension that allows partners to use the Guidance Notes as a tool for reconcilia-
tion through participatory engagement in project design and implementation. As such, 
this Output complements the work done in Output 1.2, 3.2, 4.1 and 4.2.

The main activities under this output will be:

1. Identify partners with expertise and experience in mediation, peace-building, par-
ticipatory methods of project design and implementation as well as communication;

2. Develop training materials that respond to the needs of Syrian stakeholders in the 
fields of mediation, peace-building, participatory methods of project design and imple-
mentation as well as communication;

3. Facilitate the use of training materials to complement Guidance Notes in develop-
ing interventions under Output 3.2.

Expected Accomplishment 4 – ”Informing Decision-Making“: 

Syrian and international stakeholders have access to consolidated information on 
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local-level resources and needs, enabling them to make more informed decisions re-
garding development interventions in Syria, Lebanon and Jordan. 

Building on the experience and positive feedback received during Phase I, the pro-
ject will continue and further enhance its role of serving as a centre for knowledge shar-
ing and platform for dialogue. Phase II will make available the consolidated informa-
tion gathered through reports, analyses, and experts as well as from other organizations 
working in and on Syria through a hub of inter-disciplinary databases and matrices, 
forming an open-source platform for all stakeholders to gain access to a wide range of 
accredited and cross-checked data on Syria. 

The purpose of this hub is to inform decision-making processes at all levels and 
across all sectors, with the aim of facilitating coordination and minimizing duplication, 
and to serve all interested initiatives, programmes and actors. The hub will also contain 
data on the impact of the Syrian crisis on neighbouring countries, namely Jordan and 
Lebanon, as it becomes available.

The work under this Expected Accomplishment will consist of three main Outputs. 
First, the project will create an online Syria Information Hub that will include all the re-
search and analysis completed during Phase I of NAFS as well as any other informa-
tion vetted partners would like to contribute. Once the security situation allows, the 
Hub could also include information about on-going and completed projects, so that 
organizations working in different parts of the country have access to information about 
initiatives across the country. Finally, the Hub will include any training materials and 
tools developed by UN-ESCWA or interested partners to build the capacity of Syrian 
stakeholders. The purpose of the Hub is to make the same data, tools and training mate-
rials available to all interested stakeholders across Syria, and to enable the exchange of 
experiences and good practices. Syrian initiatives and civil society organizations will be 
invited to actively contribute to the Information Hub in order to promote broad Syrian 
ownership of the Hub.

Second, the project will develop GIS maps identifying key needs and resources in 
different parts of Syria to help donors, partners and Syrian stakeholders design targeted 
interventions that would have the best possible impact on the ground.  Once the se-
curity situation allows, these maps could be updated to include information regarding 
partners and on-going initiatives in different parts of Syria, to help different actors es-
tablish an overview of developments on the ground and identify cross-sectoral or inter-
regional linkages. 

Third, the project will continue to monitor the impact of the Syrian crisis on neigh-
bouring countries, with the aim of identifying key entry points for policy design both 
inside Syria and in countries affected, as well as the sharing of successful experiences 
of addressing the needs of Syrian refugees in those countries. The aim is to eventually 
facilitate the smooth return of refugees back to Syria.

OUTPUT 4.1: SYRIA INFORMATION HUB

The project team will create an online Syria Information Hub, which will include all 
the research, analysis and other resources produced by NAFS as well as vetted informa-
tion contributed by partners, in Arabic and in English, whenever possible. Drawing on 
the research and data produced as part of NAFS Phase II, the Information Hub will also 
publish periodic Watch Briefs on the impact of the Syrian conflict. The purpose of the 
Hub is two-fold: firstly, to provide a ‘one-stop shop’ for all interested stakeholders on key 
information related to designing immediate interventions in support of resilience, stabi-

lization and reconciliation as well as medium to long-term reconstruction and recovery 
efforts in Syria; secondly, to make the same data, tools and training materials available 
to all and to enable the exchange of experiences and good practices. If the security situ-
ation on the ground allows, the Information Hub could be upgraded to include informa-
tion about on-going initiatives and key actors and organizations working in different 
parts of the country.

The main activities under this output will be:

1. Identify the technical requirements for an online Syria Information Hub and pro-
cure the necessary software for realizing it;

2. Compile and organize available documents and resources to be uploaded to the 
Information Hub;

3. Maintain and regularly update the Information Hub both technically and substan-
tively;

4. Produce a periodic Watch Brief on the impact of the Syrian conflict on the country’s 
socioeconomic outlook as well as on neighbouring countries;

5. Solicit feedback for additional functionalities stakeholders would like from the In-
formation Hub and explore the possibility of developing new functionalities in order to 
ensure the relevance and usefulness of the Information Hub.

OUTPUT 4.2: REGIONAL AND LOCAL RESOURCE AND DATA MAPS

The project team, in consultation with Syrian experts, will develop GIS maps that 
identify key needs and resources and actors in locations inside Syria that would be suit-
able for immediate resilience, stabilization, reconciliation and early recovery initiatives. 
The mapping will be based on a methodology developed during Phase I, which includes 
a comprehensive set of criteria for identifying locations. The purpose of such mapping 
would be to provide input to decision-makers among national stakeholders )local au-
thorities, civil society organizations, etc.( as well as international stakeholders )interna-
tional organizations, donors, etc.(, in order to enable them to design interventions that 
would respond to local needs capitalize on local resources and expertise. 

The main activities under this output will be:

1. Identify the technical requirements for the mapping software and procure suitable 
software;

2. Validate existing methodology for identifying locations and resources with experts 
in order to ensure that information collected and provided is accurate and relevant;

3. Complete initial mapping and make information available online;

4. Maintain and update mapping to reflect changing situation on the ground.

OUTPUT 4.3: MONITORING THE REGIONAL IMPACT OF THE CRISIS 

The project team, together with staff from ESCWA Divisions, will monitor the eco-
nomic and social impact of the Syrian crisis on neighbouring countries and their institu-
tions, with the aim of developing policy recommendations and sharing experiences of 

مالحقمالحق



283 282

successful initiatives and policies with both donors and recipient countries. The aim is to 
identify interventions that could enhance the resilience of refugee and host communi-
ties in Jordan and Lebanon as well as facilitate the eventual return of refugees to Syria. 

The main activities under this output will be:

1. Regularly assess the impact of the Syrian crisis on neighbouring countries and 
identify policy recommendations to mitigate the impact;

2. Produce and regularly update an econometric model to monitor the socio-eco-
nomic correlations between Syria and neighbouring countries;

3. Identify good practices and lessons learned from successful initiatives and policies 
in neighbouring countries.

Human Rights and Gender Considerations

Human rights considerations are central to the Project. As outlined in the Background 
in Section 1, a major finding of the problem analysis is that the current crisis in Syria has 
its roots in a lack of the full realization of human rights, leading to economic and social 
inequality, the marginalization of certain groups within society, and the inability of the 
state to facilitate the realization of full rights among its population. 

Violence has brought the country to the edge of collapse, creating an acute social, 
economic and political crisis. Despite the involvement of foreign parties as mediators 
or in support of one stakeholder at the expense of others, the only realistic solution 
to the crisis must come through a Syrian consensus over a new social contract agreed 
upon by the widest spectrum of Syrians. The transition towards a state of equal rights 
and responsibilities under transparent and democratic governance structures is the 
only hope to avoid the complete obliteration of state institutions and remaining infra-
structure. Without such a basis for solving its problems, the country is moving in the 
direction of becoming a failed state, placing the stability of the whole region at serious 
risk. All Expected Accomplishments will therefore aim at the realization of human rights, 
by seeking to reinforce the capacities of duty-bearers to meet their obligations and of 
‘rights-holders’ to claim their rights, and by ensuring that the different processes run by 
the Project are guided by human rights standards and principles.

Gender considerations are mainstreamed throughout the Expected Accomplish-
ments and Outputs of the Project, but special attention will also be given to addressing 
the specific needs and concerns of women and men in the preparation of Guidance 
Notes and the development of interventions in support of resilience, stabilization and 
reconciliation on the ground and in identifying the individuals to be involved in the 
technical level political dialogue.

Project Design

The project is designed to work in cycles, whereby the Outputs of one Expected Ac-
complishment both draw upon and feed into other Expected Accomplishments. Simi-
larly, the Technical Level Political Dialogue both benefits from the findings of, and pro-
vides input into, all of the other Outputs.
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