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  Identical letters dated 11 October 2016 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations 
addressed to the Secretary-General and the President of the 
Security Council  
 
 

 On instructions from my Government, I wish to transmit the following.  

 The Government of the Syrian Arab Republic, having in mind the safety of its 
citizens in the eastern part of Aleppo, and with a view to normalizing the situation 
in the eastern part of Aleppo and allowing the resumption of State institutions to 
provide full services to those citizens in the eastern part of Aleppo, declares its full 
readiness to: 

 • Ensure the safety of those citizens who wish to leave the area and provide 
them with all the conditions for a decent living 

 • Guarantee the safety of those armed individuals who wish to leave the area 
and regularize their status  

 • Guarantee the safety of those armed individuals who wish to go to other places 
of their choosing along with their individual weapons 

 • Evacuate the wounded and injured and provide them with medical attention.  

 To that end, the Aleppo governorate has allocated a number of safe corridors. 

 The Syrian Government stands ready to discuss any initiative that would help 
achieve the above-mentioned goals. 

 I should be grateful if the present letter could be circulated as a document of 
the Security Council. 
 
 

(Signed) Bashar Ja’afari 
Ambassador 

Permanent Representative 
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  Identical letters dated 19 October 2016 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations 
addressed to the Secretary-General and the President of the 
Security Council 
 
 

 Upon instructions from my Government, I have the honour to convey the 
following:  

  “The Syrian Government is sparing no effort to stabilize the situation in 
Aleppo. The Government has made arrangements for the transfer from Eastern 
Aleppo of civilians and the wounded and the exit of armed individuals with 
their individual weapons without any hindrance.  

  In order to improve the situation in the city, the Syrian Arab Army is 
implementing a cessation of hostilities for specific intervals. Vehicles are also 
in place to transport the wounded and civilians from conflict areas, and 
measures have been taken to deliver humanitarian aid.  

  Army units have temporarily retreated to locations allowing armed 
individuals to leave Eastern Aleppo through two specific corridors.  

  The Syrian Government continues to implement the pardon law 
promulgated by President Bashar Al-Assad. The law grants amnesty to 
individuals who have taken up or possessed arms for any reason and to outlaws 
and fugitives if they choose to surrender themselves and their weapons to 
competent judicial authorities and the prosecution office.  

  Given these circumstances, the Syrian Government calls on Western 
countries, some Arab and regional countries and all those interested in a stable 
Aleppo to take genuine political steps to that end, and avoid further political 
stalling.” 

 It would be highly appreciated if the present letter could be circulated as a 
document of the Security Council. 
 
 

(Signed) Bashar Ja’afari 
Ambassador 

Permanent Representative 
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  Identical letters dated 21 November 2016 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations 
addressed to the Secretary-General and the President of the 
Security Council 
 
 

 On instructions from my Government, I should like to convey to you the 
position of the Government of the Syrian Arab Republic regarding the thirty -third 
report of the Secretary-General on the implementation of Security Council 
resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) (S/2016/962).  

 The Government of the Syrian Arab Republic reaffirms the positions it has 
previously communicated in its identical letters to the Secretary-General and the 
President of the Security Council responding to the reports of the Secretary-General 
on the implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 
2191 (2014) and 2258 (2015).  

 The Government of the Syrian Arab Republic finds it regrettable that the 
Secretariat has persisted in taking a counterproductive, partial, biased and 
unprofessional approach to the important, sensitive and pivotal issue of 
humanitarian assistance in Syria. The responsibilities and mandate of the Secretariat 
require it to address in earnest the concerns that the Syrian Government has raised 
in monthly letters on the topic. This raises a number of questions:  

 (a) Why does the Secretariat persist in ignoring the fundamental factor that 
has brought the humanitarian situation in Syria to crisis point, namely the presence 
of terrorism? The Secretariat denies the reality that combating terrorism is the basic 
precondition for an immediate and tangible improvement to the humanitarian 
situation in Syria. The facts show that the humanitarian situation has improved 
considerably in former areas of armed terrorist activity that have been liberated by 
the Syrian Government and its allies.  

 (b) Why has the Secretariat bogged itself down in dubious attempts to 
legitimize and defend the presence of armed terrorist groups in Syria? It has 
described the groups using such broad and non-legal terms as “non-State opposition 
groups” and “armed non-State groups”. The crimes, violations and acts of terrorism 
committed by the armed terrorist groups and their backers have been documented; 
yet the Secretariat continues to avoid calling things by the ir proper names.  

 (c) Why does the Secretariat ignore the support provided by the regimes of 
Turkey, Qatar and Saudi Arabia, alongside certain Arab governments that claim to 

http://undocs.org/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/S/2016/962
http://undocs.org/S/RES/2139(2014)
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http://undocs.org/S/RES/2191(2014)
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be concerned about the rights and humanitarian plight of the Syrian people? Why 
does it ignore the armed terrorist groups active in Syria, which have murdered and 
destroyed, denied Syrians access to basic services, and prevented humanitarian 
assistance from reaching those who need it?  

 (d) Why has the Secretariat espoused the position of certain States that are 
hostile to the Syrian Government? The Secretariat is supposed to treat all States 
members of the United Nations in a transparent and equitable manner. It is supposed 
to uphold the Charter and objectives of the United Nations, no t the interests of 
specific States.  

 (e) Why is the Secretariat afraid to expose and condemn the role of certain 
States and actors that support terrorism in fomenting and prolonging the crisis in 
Syria, hampering efforts to find a solution, and bringing the humanitarian situation 
and living conditions to crisis point?  

 (f) Why does the Secretariat persist in including in its reports erroneous 
information, unsubstantiated claims and inaccurate statistics?  

 (g) Why are the reports and other writings of the Secretariat regarding the 
situation in Syria consistently prone to exaggeration, politicization and 
misinformation?  

 (h) The Secretariat ought to adopt a new approach to the humanitarian 
situation in Syria, one that is based on professionalism and object ivity. It should 
designate staff members who are better trained and more professional, and not 
hostile towards Syria, to oversee the drafting of these reports. What is preventing it 
from doing so?  

 Over the last few years, the Secretariat has written 33 reports on the 
humanitarian situation, yet the crisis has tragically endured. The Secretariat has 
deliberately helped to exacerbate the situation. It has provided erroneous 
information to global public opinion and dampened international efforts to combat 
terrorism.  

 Following is the position of the Government of the Syrian Arab Republic 
regarding certain aspects of the current report of the Secretariat:  

 The Government of the Syrian Arab Republic regrets that, like previous 
reports, the report under consideration fails to achieve its presumed goal, which is 
to review the humanitarian situation in Syria and enhance efforts to address it 
without favouritism, politicization or selectivity. The Government also regrets that 
the Secretariat has endeavoured to level accusations against the Syrian Government 
and disparage the tremendous efforts that it is making to provide Syrians with basic 
services and support, combat terrorism and restore security and stability in all the 
regions and cities of Syria, in order to improve the humanitarian situation of Syrians 
and strengthen their resilience, and to enable displaced Syrians to return to their 
homes and resume their normal lives.  

 The Government of the Syrian Arab Republic once again finds it deplorable 
that the Secretariat and the authors of the report have deliberately ignored the 
constitutional and legal right of the Government under international law to defend 
its people from terrorism, particularly terrorism perpetrated by Islamic State in Iraq 
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and the Levant (ISIL), the Nusrah Front and the terrorist organizations and persons 
associated with them.  

 The Syrian Government rejects the Secretariat’s deliberate refusal to 
acknowledge that the successful delivery of humanitarian assistance provided by 
United Nations and international organizations to both stable and unstable areas, 
most recently in October 2016, would not have been possible without the assistance, 
facilitation and efforts of the Syrian Government.  

 The Secretariat persists in disregarding the reasons why people in the eastern 
and western parts of Aleppo city are suffering. Aleppo was once the economic 
capital of Syria, and its inhabitants enjoyed a decent standard of life and access to 
services. The city and its people are now facing strain in the areas of security, 
health, education and living conditions. That situation was caused by armed terrorist 
groups and foreign terrorist fighters, who were brought to Syria from all over the 
world via Turkish territory with the assistance of the Erdoğan regime. Those 
terrorists are funded by Saudi Arabia and Qatar, armed by the Americans and 
Europeans, and espouse the extremist Wahhabist ideology of Saudi Arabia that is 
founded on hatred, negation of the other and murder, all of which are repudiated by 
Syrians. It is the terrorists who have taken the inhabitants of eastern Aleppo as 
human shields, preventing them from leaving the city. Every day, they have fired 
dozens of missiles at the western neighbourhoods of Aleppo, killing and wounding 
thousands. These are the terrorists to whom the Secretariat refers as the “armed 
opposition”. The Syrian Government finds it deplorable that the Secretariat seeks to 
blame the suffering of Syrian civilians in Aleppo on the Syrian State and its allies 
that are fighting terrorism in Aleppo.  

 On 18 October 2016, a cessation of Syrian-Russian activities in Aleppo was 
announced, and the Syrian Government facilitated the arrival of a  team comprising 
United Nations entities working in Syria, the International Committee of the Red 
Cross and the Syrian Arab Red Crescent to facilitate the evacuation of civilians 
from the eastern neighbourhoods of Aleppo. However, the armed terrorist group s 
prevented the evacuation from going ahead. Deplorably, the Secretariat has denied 
their responsibility for doing so. The fact that the armed terrorist groups have 
wilfully prevented the evacuation is a clear sign that they intend to continue using 
civilians in the eastern neighbourhoods as human shields and bargaining chips, with 
no regard for their living conditions or health, or the presence of children, women 
and the elderly.  

 It is unacceptable that the current report of the Secretariat says nothing about 
the violations of international law and international humanitarian law committed in 
eastern Aleppo by the armed groups, which have used the population as human 
shields and prevented civilians, the sick and the disabled from leaving via the 
crossing points designated for the voluntary evacuation of civilians who wish to exit 
the city.  

 The Syrian Government once again rejects the selective approach that the 
Secretariat adopted with respect to the situation in eastern Aleppo and specific areas 
of Syria. Such an approach is not consistent with the principles enshrined in 
international humanitarian law. All of Syria, including eastern and western Aleppo, 
is suffering as a result of the terrorism perpetrated by armed terrorist groups, the 
attacks carried out by the so-called international coalition and the coercive 
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unilateral economic measures imposed by the Americans and the Europeans. It is 
now well know that the Secretariat will focus on specific areas whenever the 
terrorist groups in those areas find themselves in dire straits. It has already done so 
with regard to such areas as Darayya and the old city of Homs. In that connection, 
the Syrian Government recalls that the Secretariat has for several years remained 
shamefully silent with regard to the siege imposed on western Aleppo by terrorists, 
who rained hundreds of shells on the area, killing hundreds of civilians.  

 The Secretariat ignores the close alliance between the armed terrorist groups 
and the terrorist organizations ISIL and the Nusrah Front, both of which are on the 
relevant Security Council lists, and the fact that they coordinate their attacks against 
civilians and Syrian government forces in Aleppo. Yet those groups’ leaders have 
acknowledged this alliance and admitted that it is impossible to make a distinction 
between the armed groups that some like to designate “moderate” and the ISIL and 
the Nusrah Front terrorist organizations. The Secretariat has paid no attention to this 
extremely important issue, which ought to have prompted it to re -think its approach 
to the humanitarian situation in Syria generally and Aleppo in particular, and to call 
into question the ways in which it has violated the rules by referring to the terrorists 
in Aleppo as “armed opposition” and stubbornly defending them while they violated 
the rights of Aleppans.  

 The Syrian Government rejects the Secretariat’s attempt to hide the fact the 
armed terrorist groups were responsible for the attack against the humanitarian 
convoy destined for Urum al-Kubra that resulted in the death of many innocent 
civilians and relief workers. In the same way, the Secretariat has covered up the fact 
that the armed terrorist groups deployed in eastern Aleppo, particularly the Nur 
al-Din al-Zanki movement, targeted the living quarters and offices of the United 
Nations team in Aleppo. The Secretariat refers to the incident in general terms 
without determining responsibility, even though it knows without a doubt who the 
perpetrators are.  

 The Syrian Government finds it deplorable that, in paragraph 21, the 
Secretariat fails to identify those actually responsible for the suffering inflicted on 
Aleppans by the shortage of medicine, food and electricity. Instead, the Secretariat 
has used the usual broad and inaccurate expressions to cover up the fact that 
terrorists are to blame. The terrorists have cut off the supply of drinking water to 
Aleppo city. They have stolen food and medicine intended for civilians. They are 
also the ones who fired missiles and mortar shells are to blame for the destructio n of 
the Sulayman al-Halabi pumping station and other infrastructure, including 
electrical stations, water purification stations, oil wells and bridges. The Syrian 
Government also wishes to point out to the Secretariat that the delay in repairing the 
water and electrical stations in Aleppo and across the country are a result of 
significant shortages of fuel and spare parts, which cannot be imported owing to the 
unilateral economic measures imposed on Syria by Europe and the United States.  

 The Syrian Government regrets that the Secretariat has continued to depend on 
unreliable and biased information sources whose aim is to provide misleading 
information and deliberately tarnish the image of the Syrian Government. 
Meanwhile, the Secretariat continues to ignore reports that focus on the crimes 
committed by terrorists and the governments that are financing them and facilitating 
their passage into Syrian territory, so that they can perpetrate massacres and 
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exacerbate the humanitarian plight of Syrians. Perhaps the worst example of this is 
the reliance of the Secretariat on speculative and biased reports and information 
issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), the reports of which have proven, time and again, to be lacking in 
objectivity, neutrality and credibility.  

 The Syrian Government deplores the reluctance of the Secretariat to state 
explicitly that ISIL and the Nusrah Front are terrorist organizations, and the failure 
of the Security Council, as yet, to characterize the Front for the Conquest of the 
Levant, the successor of the Nusrah Front, as a terrorist organization.  

 The Syrian Government rejects the attempts of the Secretariat to promote the 
operations carried out by the so-called international coalition led by the United 
States of America. It furthermore regrets the wilful omission of any reference to the 
civilian casualties and massive infrastructure damage caused by the aerial 
bombardment, including, in particular, the targeting of power plants and electr icity 
transmission and storage infrastructure, as well as well as economic and oil 
installations. The Syrian Government once again strongly condemns the deliberate 
targeting of numerous parts of Syria by the aircraft of the States members of the so -
called coalition. 

 The Syrian Government condemns the Secretariat’s wilful and repeated 
disregard of the catastrophic humanitarian repercussions for Syrians of the ongoing 
coercive unilateral economic measures imposed by the United States of America, 
the European Union and other States on the most vital service sectors, such as 
health care, education, energy, food, water and electricity, that provide for the daily 
needs of Syrians, strengthen their resilience and supply them with necessary 
services.  

 Without good reason, the Secretariat has failed to fulfil its responsibility to 
monitor and report on how those economic measures, which are illegal under 
international law, have helped to exacerbate the humanitarian situation in Syria, 
although the Syrian Government has drawn attention to this matter repeatedly. The 
Secretariat has also failed to cite in its monthly report the reports of its 
representatives in Syria regarding the effect of those measures on the humanitarian 
situation in Syria. This constitutes indisputable evidence that the Secretariat is 
unprofessional and biased and favours the States that are imposing those measures.  

 The Syrian Government condemns the Secretariat’s persistence in reiterating 
the same political and legal error that it had made previously by describing, in 
paragraphs 4, 5, 7 and 12, the armed terrorist groups as the non-State armed 
opposition, although the Secretariat is aware that those groups comprise Islamic 
State in Iraq and the Levant (ISIL) and the Front for the Conquest of the Levant (the 
Nusrah Front), which are included on the Security Council list of individuals and 
entities associated with the ISIL and Al-Qaida terrorist organizations, as well as 
numerous, variously named, terrorist groups that are ideologically, financially  and 
logistically linked to the two latter terrorist organizations. Syrian society has 
rejected the barbaric, extremist thinking of those groups, their poisonous ideology 
and their brutal and inhumane practices. 

 The Syrian Government finds it regrettable that Secretariat continues to 
promote the cross-border delivery of assistance, even though it is clear that such 
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delivery is ineffective and that most of the assistance thus delivered falls into the 
hands of armed terrorist groups in the targeted areas. The notifications sent to the 
Syrian Government do not meet the minimum standard of credibility with regard to 
figures, data, number of beneficiaries and information on the parties that receive 
and distribute assistance to civilian beneficiaries. The Secretariat also continues to 
exaggerate the amount of assistance provided and express underserved thanks in 
that regard to certain Governments that are recruiting foreign terrorist mercenaries 
from around the world and facilitating their passage into Syria, and recruiting 
displaced persons in camps in neighbouring States, arming them and deploying 
them to Syria so that they can attack the Syrian State and people.  

 In that connection, the Syrian Government reiterates that the United Nations 
monitoring mechanism cannot verify that cross-border assistance is reaching its 
rightful beneficiaries, and has thus far proven to be incapable of doing so. We 
remind you that the Bab al-Hawa, Bab al-Salamah and Ramtha crossings are entry 
points for arms, materiel and ammunition being smuggled to armed terrorist groups 
in Syria. The Syrian Government confirms that the Syrian Arab Red Crescent stands 
ready to monitor the delivery of humanitarian assistance to its intended recipients, 
but the Secretariat has failed to respond to that proposal.  

 The Syrian Government finds it unacceptable that, in speaking of the obstacles 
to the delivery of humanitarian assistance, the Secretariat failed to refer to the 
responsibility of armed terrorist groups, described as “moderate” by some Western 
Governments and radical regimes in the region, for obstructing the delivery of such 
assistance to areas where those groups are prevalent or have imposed siege and for 
preventing Syrian Arab Red Crescent representatives from entering several areas 
and delivering aid.  

 The Syrian Government wishes to inform the Secretariat that the party 
responsible for the suffering of the Palestine refugees, which have taken the 
inhabitants of the Yarmouk camp, the Khan al-Shaykh camp and other areas 
hostage, and are restricting their movement and access to humanitarian aid.  

 The Syrian Government affirms the importance and centrality of the 
facilitation and support that it provides to United Nations organizations and 
programmes. During the reporting period, numerous medical evacuations were 
carried out and humanitarian assistance was provided to a number of Syrian 
communities and towns, without distinction. In particular, several patients were 
evacuated from the town of Madaya in Rif Dimashq, which also received 
humanitarian assistance thanks to the efforts and swift response of the Syrian 
Government and the Syrian Arab Red Crescent to the humanitarian and health needs 
of the town’s inhabitants. The Syrian Government reiterates that those who are 
behind the armed terrorist groups besieging the towns of Fu‘ah and Kafraya are the 
main reason for the failure to reach an agreement that would finally end the 
suffering not only in those two towns but also in Zabadani and Madaya. The Syrian 
Government provides a genuine and swift response to emergency situations.  

 The Syrian Government once again strongly condemns the Secretariat’s 
continuing bias towards the Turkish Government to the detriment of the hundreds of 
thousands of Syrian civilians in Hasakah governorate who have been affected by 
that Government’s deliberate closure of the Nusaybin border crossing and its refusal 
to approve United Nations requests for humanitarian assistance destined for 
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Hasakah governorate to be brought in via that crossing. The Syrian Government 
reaffirms that the temporary closure of the crossing over a number of months, since 
December 2015, is not for security reasons but rather for well -known political 
reasons. In short, it is aimed at increasing the suffering of Syrian civilians in 
Hasakah and Qamishli besieged by armed terrorist groups, notably ISIL.  

 The Syrian Government finds it regrettable that the Secretariat continues to 
include in the report inaccurate or unreliable figures and statistics on the number of 
visa applications submitted by United Nations agencies. The correct information is 
that, in October, the Syrian Government approved 37 entry visa applications for 
staff of United Nations organizations and specialized agencies. The Government had 
also approved the renewal of 54 visas, and not 46 as stated in the report.  

 The Syrian Government regrets the Secretariat’s ongoing effort, as in 
paragraph 33 of the report, to paint a negative picture of the work being done by 
foreign non-governmental organizations in Syria and to allege that they are facing 
administrative obstacles. The Syrian Government would like to correct the 
inaccurate information contained in the Secretariat’s current report:  

 • To date, the number of international non-governmental organizations 
authorized to carry out relief and humanitarian work in Syria stands at 24, not 
17. In November, a United States non-governmental organization was added to 
the list of international non-governmental organizations authorized to work in 
Syria.  

 • The Syrian Government is providing those organizations with all possible 
facilitation and assistance to carry out their work as effectively as possible and 
in a way that responds to the needs of as many affected Syrians as possible, in 
accordance with Syrian laws and regulations.  

 The most significant obstacles impeding the work of those organizations and 
their ability to execute projects rapidly are the unilateral economic measures 
imposed by the Europeans and the Americans against Syria. Those measures have 
prevented those organizations from securing and receiving the funding they require 
and securing the supplies, material and equipment they need to execute their 
projects in Syria. For example, the non-governmental organization Oxfam was 
unable for some time to secure diesel fuel to supply the water purification plant in 
Aleppo because the European Union did not permit the importation of that fuel for 
that purpose. This prevented Oxfam from executing the project and, coupled with 
the cutting off of water pipes by armed terrorist groups, caused a sharp drop in the 
amount of drinking water available to the residents of Aleppo.  

 The Syrian Government is surprised that the Secretariat states that United 
Nations staff are being detained. That is absolutely untrue. The Syrian Government 
has informed the United Nations of the status of several of its local staff members 
who were arrested on charges of cooperation with terrorists and had their cases 
referred to the competent courts.  

 The Government of the Syrian Arab Republic reaffirms its long-standing 
position that the crisis in Syria requires a political solution based on dialogue 
among Syrians under Syrian leadership without foreign intervention and without 
preconditions. It stresses that the political approach goes hand in hand with counter -
terrorism efforts, which will continue until all armed terrorist groups active 
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throughout Syria are eradicated. In that connection, the Syrian Government stresses 
that the Special Envoy of the Secretary-General needs to carry out his duties and 
reminds the Secretariat that the success of the political process and any significant 
improvement in the humanitarian situation will depend, above all, on creating a 
climate conducive to a serious and non-politicized international and regional 
commitment to fighting terrorism and on an immediate end to the unilateral 
coercive economic measures being imposed on the Syrian people with no legal or 
moral basis.  

 The Government of the Syrian Arab Republic reiterates its call on the Security 
Council to prevail on those States that support and finance armed terrorist groups to 
refrain from doing so, in implementation of the relevant Security Council 
resolutions on combating terrorism and terrorist financing, particularly resolutions 
2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) and 2253 (2015). Compliance with and 
enforcement of those resolutions is the key to resolving the situation in Syria and 
delivering an unprecedented amount of humanitarian assistance to those in need in 
Syria.  

 I should be grateful if the present letter could be circulated as a do cument of 
the Security Council. 
 
 

(Signed) Bashar Ja’afari 
Ambassador 

Permanent Representative 

  

http://undocs.org/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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  Annex I to the identical letters dated 21 November 2016 from the 
Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the 
United Nations addressed to the Secretary-General and the 
President of the Security Council 
 
 

  Crimes and indiscriminate attacks committed by ISIL, the Nusrah 
Front, the Free Army, the Army of Conquest, Ahrar al-Sham, the 
Army of Conquest and other armed terrorist groups and ignored 
by the authors of the report 
 
 

 • During the reporting period, attacks carried out by certain armed terrorist 
groups with, inter alia, mortar shells and explosive devices, killed 98 civilians 
and injured hundreds of others. 

 • Armed terrorist groups shelled the city of Dar‘a, killing one adult and 
six children, injuring 31 civilians, including women and children, and causing 
significant material damage.  

 • Armed terrorist groups fired 12 shells at the residential neighbourhoods of 
Abbasiyyin, Bab Tuma, Hamidiyah, Amarah, Umawiyyin Square and Qassa‘, 
in Damascus and Rif Dimashq. A woman was killed; several civilians, 
including women and children, were injured, some of them severely; and 
significant material damage was caused.  

 • On 1 October 2016, in the city of Aleppo, armed terrorist groups belonging to 
the so-called Nusrah Front, the Nur al-Din al-Zanki battalion, the Islamic 
Front, Liwa’ al-Tawhid, the Badr Martyrs Brigade, the Emigrants Brigade and 
Northern Shield, which had deployed in the Bustan al-Basha, Rashidin and 
Bustan al-Qasr neighbourhoods, fired scores of mortar shells, rockets and gas 
cylinder missiles at the Sulayman al-Halabi, Aziziyah, Shahba’, Maydan, 
Maysalun, Furqan and Idha‘ah neighbourhoods. Nine people were killed; 
25 others, including women and children, were injured; and some buildings, 
shops, vehicles and infrastructure were damaged.  

 • Armed terrorist groups fired three shells at the countryside north of Homs city, 
killing a child.  

 • On 7 October 2016, in the city of Aleppo, armed terrorist groups belonging to 
the so-called Nusrah Front, the Nur al-Din al-Zanki battalion, the Islamic 
Front, Liwa’ al-Tawhid, the Badr Martyrs Brigade, the Emigrants Brigade and 
Northern Shield, which had deployed in the Bustan al-Basha, Rashidin, Bustan 
al-Qasr and Ansari neighbourhoods, fired scores of mortar shells, rockets and 
gas cylinder missiles at the Sulayman al-Halabi, Aziziyah, Shahba’, Maydan, 
Maysalun, Furqan and Idha‘ah neighbourhoods, killing nine people  and 
injuring 75 others, including women and children, and damaging some 
buildings, shops, vehicles and infrastructure.  

 • On 5 October 2016, armed terrorist groups detonated the Barada spring water 
main in the area between the Fijah spring and Dayr Qanun. The water main 
feeds the Fijah spring, the Qudsaya neighbourhood and the Marwan wells in 
Dimas.  
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 • Armed terrorist groups belonging to the so-called Confederation of Glory and 
Jund al-Aqsa fired a rocket at the village of Zulaqiyyat near the town of 
Muhradah. A woman and child were killed by shrapnel.  
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  Annex II to the identical letters dated 21 November 2016 from the 
Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the 
United Nations addressed to the Secretary-General and the 
President of the Security Council 
 
 

  Examples of humanitarian assistance that was delivered during 
October 2016 thanks to the facilitation provided by the Government 
of the Syrian Arab Republic to the United Nations and other 
international organizations, in cooperation with the Syrian Arab 
Red Crescent, in addition to the assistance provided by the Syrian 
Arab Red Crescent 
 
 

 • The Syrian Arab Red Crescent, thanks to the facilitation of the Syrian 
Government, delivered to various governorates humanitarian food, non -food 
and medical assistance provided from inside Syrian territory by United 
Nations agencies. A total of 2,061,685 beneficiaries (407,796 families) 
received food parcels provided by the World Food Programme through the 
Syrian Arab Red Crescent. The number of beneficiaries of United Nations 
humanitarian assistance, in the form of food parcels alone, distributed from 
inside Syrian territory is estimated at 3,494,489 beneficiaries (698,897 
families).  

 • The Syrian Arab Red Crescent, with various forms of cooperation from the 
Government of the Syrian Arab Republic, delivered to most governorates 
humanitarian assistance provided by the International Committee of the Red 
Cross from within Syrian territory. Estimates are that 114,932 food packages 
were delivered to 574,660 beneficiaries, in addition to the tens of thousands of 
packages of canned food, other food items and kitchen supplies delivered to 
hundreds of thousands of beneficiaries.  

 • The Syrian Arab Red Crescent, with cooperation from the Government of the 
Syrian Arab Republic, delivered humanitarian assistance (food, non-food and 
medical items, water purifiers, wheelchairs and baby food) provided by United 
Nations agencies, ICRC, the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies and non-governmental organizations in Syria. 

 • From 2014 through the end of May 2016, a total of 136,982 food parcels and 
42,580 medical parcels have been delivered to the inhabitants of the camp by 
UNRWA. That is in addition to the continuing operation to provide non-food 
aid, other foodstuffs and medical care. We also note that the Palestine refugees 
in Yalda, Babila and Bayt Saham are inhabitants of Yarmouk camp who were 
displaced from the camp after the terrorist organization ISIL overran it in April 
2015 in collusion with the terrorist Nusrah Front and other terrorist groups 
present inside the camp. UNRWA has ceased to provide its assistance to 
residents of the Yarmouk refugee camp through Yalda, Babila and Bayt Saham, 
because the armed terrorist groups inside the camp issued a statement 
declaring themselves to be the only bodies authorized to oversee the 
distribution of assistance and to receive aid convoys entering Yalda, Babila 
and Bayt Saham. 
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  Identical letters dated 21 December 2016 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations 
addressed to the Secretary-General and the President of the 
Security Council  
 
 

 I have the honour to attach herewith identical letters dated 20 December 2016 
addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council.   

 It would be highly appreciated if the present letter and its annex were 
circulated as a document of the Security Council.   
 
 

(Signed) Bashar Ja’afari  
Ambassador  

Permanent Representative  
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  Annex to the identical letters dated 21 December 2016 from the 
Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the 
United Nations addressed to the Secretary-General and the 
President of the Security Council  
 

[Original: Arabic]  

 On instructions from my Government, I should like to convey to you the 
position of the Government of the Syrian Arab Republic regarding the thirty -fourth 
report of the Secretary-General on the implementation of Security Council 
resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) (S/2016/1057):  

 The Government of the Syrian Arab Republic reaffirms the points it has 
already raised in its previous responses to the reports of the Secretary-General on 
the implementation of the above-mentioned resolutions.  

 The Government of the Syrian Arab Republic reiterates its regret at the b iased, 
subjective and unprofessional approach that the Secretariat continues to take 
towards the humanitarian situation in Syria. The Secretariat insists on turning its 
reports into an instrument for meting out slanderous accusations against the Syrian 
Government while adopting the policies and positions of States and terrorist 
organizations that are hostile to Syria. The Syrian Government stresses that such an 
approach has wilfully contributed to prolonging the crisis and exacerbating the 
humanitarian situation in Syria, presented false information to the global public and 
undermined global counter-terrorism efforts.  

 The Syrian Government stresses that it is the primary and biggest provider of 
humanitarian support to its citizens. Any supplementary international effort by the 
United Nations or any other humanitarian agencies to deliver humanitarian 
assistance to those in need stands no chance of success without facilities provided 
by the Syrian Government through its national and local institutions.   

 The Syrian Government reiterates that it is the party that cares most about the 
interests, security and well-being of the Syrian people. It will carry out its 
constitutional and legal duty, enshrined in both national and international law, to 
defend its people against the terrorism of Islamic State in Iraq and the Levant 
(ISIL), the Nusrah Front and affiliated entities and individuals, whatever their 
various names and loyalties. The Syrian Government stresses that its wide ranging 
efforts to combat terrorism, with the support of its allies, are the primary factor that 
has restored security and stability to numerous regions and millions of Syrians, 
helped thousands of displaced persons return to their towns and cities, and delivered 
humanitarian assistance to the rightful beneficiaries. The Syrian Government 
reiterates that in the course of carrying out its far -reaching counter-terrorism efforts, 
it has complied fully with the provisions of international law and international 
humanitarian law regarding the protection and security of civilians and the safety of 
civilian service facilities, such as hospitals and schools.   

 Like its predecessors, the most recent report of the Secretariat is inherently 
flawed owing to the lack of credibility of its sources. The Secreta riat and the Office 
of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) have accepted the 
information provided by those sources and disseminated it as though it were factual 
when it is nothing but lies and false allegations from armed terrorist groups, 

http://undocs.org/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/S/2016/1057
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regional and foreign parties and States that support and protect those terrorist 
groups, and artificial entities such as the so-called White Helmets. To make matters 
worse, the Secretariat then turns a blind eye to major atrocities and violations being 
committed by armed terrorist groups, which it claims it was “unable to verify”, 
while it treats allegations made against the Syrian Government as indisputable facts.   

 The Syrian Government deplores the Secretariat’s continued description of 
armed terrorist groups such as the Nusrah Front, ISIL and affiliated entities as 
“non-State armed groups”. It also condemns the Secretariat for ignoring the crimes 
being committed by the tens of thousands of foreign terrorist fighters who have been 
brought in via Turkish territory with the support of the Erdoğan regime. Those 
terrorists are funded by Qatar and Saudi Arabia, armed by the Americans and 
Europeans, and imbued with an extremist Wahhabist ideology founded on hate, 
negation of the other and a thirst for blood.  

 With regard to the humanitarian situation in Aleppo governorate, the Syrian 
Government has taken a number of initiatives, in coordination with its allies, to 
secure the departure of civilians from neighbourhoods in eastern Aleppo. It has 
called on the armed terrorist groups to lay down their arms or leave in order to 
forestall harm to civilians or to public or private property. Crossing points and other 
facilities have been set up for that purpose, and guarantees have been provided. 
Nevertheless, the armed terrorist groups have taken to using civilians as human 
shields, stopped them from leaving, and fired their bullets of hate and missiles of 
death at any who try to escape to areas under Government control. The armed 
groups have suppressed the pleas and protests of the people, and have continued to 
launch attacks at neighbourhoods in western Aleppo, killing and injuring thousands 
of civilians. The Syrian State has been left with no choice but to liberate its citizen s, 
reclaim its territory and stand up to terrorism. With the support of its friends, it has 
scored a historic success by liberating civilians in neighbourhoods in eastern Aleppo 
and expelling the terrorists.  

 During the period from 26 November to 14 December 2016, neighbourhoods 
in western Aleppo took in over 100,000 people from eastern Aleppo. Most have 
been moved into temporary housing centres furnished by the Syrian Government and 
equipped with all the requirements of life, including medical and educational services. 
The Syrian Government has provided medical services to some 23,000 patients who 
had been deprived of medical care and medicine by the armed terrorist groups. It 
has enrolled more than 1,150 students from families arriving from neighbourhoods  
in eastern Aleppo in schools opened in housing centres in western Aleppo for young 
children and students to resume their educations.  

 The Syrian Government finds it reprehensible that, in paragraph 5, the 
Secretariat fails to explicitly condemn or even hold the armed terrorist groups 
deployed in the neighbourhoods of eastern Aleppo responsible for the horrifying 
massacres they have committed against civilians to prevent them from escaping into 
neighbourhoods in western Aleppo. On 30 November 2016, those terrorists 
perpetrated the Jubb al-Qubbah massacre in the Old City of Aleppo, killing more 
than 50 children and women. On 2 December 2016, they perpetrated the Mu’adi 
massacre, killing over 20 civilians as they were fleeing to areas where the Syrian 
Arab Army had taken up positions. It has become clear that these massacres and the 
women and children who perished in them are of no consequence whatsoever to the 
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Secretariat, OHCHR and the Western States that claim to be the guardians of human 
rights, although they seem to care deeply about the safe exit from eastern Aleppo of 
the terrorists.  

 Now that eastern Aleppo has been liberated, the authorities there have 
discovered large warehouses full of international food and medical aid that was 
appropriated by the armed terrorist groups and prevented from reaching those in 
need, whose suffering was exploited for base purposes.   

 Instead of offering tangible support and assistance to the people of eastern 
Aleppo who have fled to the western neighbourhoods, the Secretariat prefers to hurl 
accusations and issue politicized statements against the Syrian Government and its 
allies. In that regard, the Syrian Government has no use for the misguided initiatives 
on the situation in Aleppo put forward by the United Nations, which happen to 
coincide with the well-known proposals and positions of Western and Arab States. 
Those initiatives demonstrate no concern for the humanitarian conditions of 
civilians in Aleppo. They are focused rather on saving the remaining terrorists in 
eastern Aleppo. They are nothing more than defective initiatives that reflect a policy 
of support of the armed terrorists.  

 Assistance provided by the United Nations in Aleppo amounts to no more than 
22 per cent of needs. The Syrian Government is providing 78 per cent of assistance.  

 The Syrian Government finds it deplorable that, in paragraph 5 of box 1, the 
Secretariat failed to indicate explicitly that armed terrorist groups deployed along 
the Syria-Jordanian border, and in particular the terrorist Nusrah Front, are seizing 
humanitarian assistance and preventing it from being delivered to civilians in those 
areas.  

 The Syrian Government rejects the broad use of the term “protection” in 
paragraphs 11 and 12, which it believes is intended to be misleading,  to justify the 
denigration of measures taken by sovereign Member States to protect their peoples, 
and to replace that principle with concepts that will only complicate international 
relations and hinder States from protecting their peoples.   

 The attempt by the Secretariat and certain parties at the United Nations to 
equate States with the terrorist groups that have rebranded themselves as “non-State 
armed opposition groups” should be condemned in the strongest possible terms as a 
violation of the principles of international law, the Charter of the United Nations 
and the purposes and principles thereof.  

 During the period covered by the report, the Syrian Government facilitated the 
evacuation of a numerous medical cases and provided humanitarian assistance  to 
Syrian towns and cities without discrimination. The Syrian Government expresses 
its astonishment at the Secretariat’s failure to mention the obstruction by armed 
terrorist groups, particularly those besieging the towns of Kafraya and Fu ’ah, of the 
delivery of humanitarian assistance and the evacuation of medical cases.   

 The Syrian Government rejects the claim made in paragraph 29 that the “local 
authorities in Raqqah” refused to allow an immunization campaign to be conducted. 
The Government reminds the Secretariat that it is the ISIL terrorist organization that 
is currently deployed in Raqqah. Syria rejects such assertions wherever they appear 
in United Nations reports.  
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 The Syrian Government wishes to draw attention to the inaccuracy of the 
information in paragraph 33 regarding the allegation that there was an air strike on a 
mosque in Khan al-Shih in Rif Dimashq, which was recently liberated from the 
terrorists.  

 The Syrian Government rejects the Secretariat’s attempts to promote the 
operations of the so-called international coalition led by the United States of 
America while wilfully ignoring the civilian and military casualties and appalling 
destruction of infrastructure and oil and gas wells caused by that coalition ’s air 
strikes. The Syrian Government has documented the massive losses of life and 
services infrastructure to coalition air strikes, but the information that the 
Government provided the Security Council and the Secretariat has been ignored in 
this and previous reports.  

 The Syrian Government condemns the Secretariat’s continued wilful disregard 
for the enormous human suffering and negative impacts stemming from the 
imposition of unilateral coercive economic measures against Syria by the United 
States, the European Union and other States.  

 The Syrian Government finds it regrettable that Secretariat continues to 
promote the cross-border delivery of assistance, even though it is clear that such 
delivery is ineffective and that most of the assistance thus delivered falls into the 
hands of armed terrorist groups in the targeted areas. The Secretariat also continues 
to promote cross-border vaccination campaigns for which it makes exaggerated 
claims. The notifications sent to the Syrian Government do not meet the minimum 
standard of credibility with regard to figures, data, number of beneficiaries and 
information on the parties that receive and distribute assistance to civilian 
beneficiaries. In that connection, the Syrian Government reiterates that the United 
Nations monitoring mechanism cannot verify that cross-border assistance is 
reaching its rightful beneficiaries, and has thus far proven to be incapable of doing 
so. We remind you that the Bab al-Hawa, Bab al-Salamah and Ramtha crossings are 
entry points for arms, materiel and ammunition being smuggled to armed terrorist 
groups in Syria. The Syrian Government confirms that the Syrian Arab Red 
Crescent stands ready to monitor the delivery of humanitarian assistance to its 
intended recipients, but the Secretariat has rejected that proposal.   

 The Syrian Government finds it reprehensible that the Secretariat should fail 
to mention the responsibility of the armed terrorist groups for the continued 
suffering of the Palestine refugees in the Yarmouk camp, the Khan al -Shih camp, 
and other areas, or the responsibility of the ISIL terrorist organization for preventing 
humanitarian assistance from reaching the Yalda area since May 2016.   

 The Syrian Government regrets that the Secretariat continues to include 
inaccurate figures and statistics in the report. According to statistics from the United 
Nations itself, the Syrian Government had approved some 1,100 entry visas for 
United Nations staff as of 31 October 2016. In the month of November, it approved 
30 requests for entry visas for Syria (not 26) and 71 requests for renewals (not 65 as 
stated in the report). In all of 2016, it rejected only 37 requests, a negligible 
proportion, which is its sovereign right.  
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 To date, the number of foreign non-governmental organizations operating in 
Syria is 24. The Syrian Government is providing those organizations with the 
facilities necessary to carry out their work.  

 The Syrian Government also points out that the number that appears in 
paragraph 22, pertaining to the number of requests in connection with the World 
Health Organization, is also incorrect.  

 The Syrian Government once again calls on the Secretariat to adopt a new 
approach that is consistent with its mandate to represent all Member States and 
based on professionalism and objectivity. The Secretariat should enlist staff 
members who are better trained and more professional, and not hostile towards 
Syria, to oversee the drafting of these reports. It should take seriously the concerns 
and observations raised by the Syrian Government in its responses to the monthly 
reports of the Secretariat.  

 The Government of the Syrian Arab Republic reaffirms its long-standing 
position that the crisis in Syria requires a political solution based on dialogue 
among Syrians under Syrian leadership without foreign intervention and without 
preconditions. The Syrian Government stresses that it is fighting terrorism with a 
view to reaching a political solution. Unfortunately, the Special Envoy of the 
Secretary-General is not working along the same lines. He suspended the Syrian-
Syrian dialogue in May 2016. We remind the Secretariat that the success of the 
political process and any significant improvement in the humanitarian situation will 
depend, above all, on creating a climate conducive to a serious and non-politicized 
international and regional commitment to fighting terrorism and on an immediate 
end to the unilateral coercive economic measures being imposed on the Syrian 
people with no legal or moral basis.  

 The Government of the Syrian Arab Republic reiterates its call on the Security 
Council to prevail on the States that support and finance armed terrorist groups to 
refrain from so doing, in implementation of the relevant Security Council 
resolutions on combating terrorism and the financing thereof, in particular 
resolutions 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) and 2253 (2015). Compliance 
with and enforcement of those resolutions is the key to resolving the situation in 
Syria and delivering unprecedented humanitarian assistance to those in need in 
Syria.  

 I should be grateful if the present letter could be issued as a document o f the 
Security Council.  
 
 

(Signed) Bashar Ja’afari  
Ambassador  

Permanent Representative  

 

http://undocs.org/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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م جهتــتم     2016تشــن ن األ/أكتوتــ تن  11رســتاتتم متبتتاتــتم مار تــتم   
األمني ااعتم /رئيس جملس األمن من املمثـ  ااـدائم الهمه ر ـل ااعنتيـل ااةـ ر ل      

 ادى األمم املتحدة
 

 تنتء على تعليمتت من حك ميت ت/د تم تنا     عنت تكم مت  لي.   
 م حك مل اجلمه ر ل ااعنتيل ااة ر ل،  ذ تضع يف اعتبترهت سالمل م اطنيهت يف اجلـءء   

مد نل حلب، /سعيت     عتدة األ/ضتع    حتاتهت ااببيعيل يف اجلـءء ااشـنقي مـن    ااشنقي من 
ــدىل ا ــدمتت ااكتملــل              ــي تةــتانك تا ــتت ااد/اــل و ــتأ تمــتم ماسة ــب / اةــتا اأ حل

 امل اطنني يف اجلءء ااشنقي من حلب، تعلن استعدادهت ااكتم  الايتم مبت  لي:
يف مغـتدرة املنباـل /ئي ـل وتاـل اا ـن/  ااـيت        وفتال سـالمل املـ اطنني ااـ  ن  ننبـ م     • 

 تتيح هلم ااعيش ااكنىل
 ضمتم سالمل األاناد املةلحني اا  ن  ننب م يف مغتدرة املنبال /تة  ل ت/ضتعهم   • 
ضــمتم ســالمل األاــناد املةــلحني ااــ  ن  ننبــ م يف ااــ هتى    تمــتون ت ــنى مــن      • 

 ا تيترهم /معهم سالحهم ااشخصي
 .اجلنحى /املصتتني، /ت اري اانعت ل ااببيل هلم جالء  • 

 /قد  صصت حمتا ل حلب عددا من املمنات اآلمنل، حتايات هل ه ااغت ل. 
/احلك مل ااة ر ل على تهبل االستعداد ملنتقشل تي مبتدرة مـن أـا ت تم تةـتعد علـى      

 حتايق األهدا  امل و رة تعاله.
 هت /ثيال من /ثتئق جملس األمن./ترج  ممتنًت تعميم ه ه اانستال تتعتبتر 

 اجلعفنيتشتر  )توقيع(
 ااةفري
 املمث  اادائم
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م جهتــتم     2016تشــن ن األ/أكتوتــ تن  19رســتاتتم متبتتاتــتم مار تــتم   
األمني ااعتم /رئيس جملس األمن من املمثـ  ااـدائم الهمه ر ـل ااعنتيـل ااةـ ر ل      

 ادى األمم املتحدة
 

 تنتء على تعليمتت من حك ميت ت/د تم تنا     عنت تكم مت  لي: 
 م احلك مل ااة ر ل ال تدَّ ن تي جهد اتحايـ  االسـتانار ح حلـفق  اـد     ”  

اـ  املـدنيني /احنحـى مـن حـن  حلـف / ـن/د األ ـناد         اختذت احلك مل تنتيبـتت ان 
 قعناقي املةلحني مع تسلحتهم اافند ل تد/م تي 

/من تج  حتةني اا ضع ح املد نل،  نفذ احـي  ااعـنا ااةـ ري حتايـتف /قفـتف        
األعمتأ اااتتايل افتنات حمددةق /ت جد ح عني املكـتم ت اـتف منوبـتت اناـ  احنحـى      

 اازناع، /اتُّخذت ااتداتري ااالزمل إل صتأ املةتعدات اإلنةتنيلق/املدنيني من منتط  
تناجعــو /حــدات احــي  ماقتــتف    م اقــع اتةــمل األ ــناد املةــلحني   قــد /  

 مبغتدرة حن  حلف عرب ممنَّْ ن حمدد نق
قـتن م ااعفـ  ااـذي تصـدرر ااـنئيس تشـتر         يـ بب/ت اص  احلك مـل ااةـ ر ل ت    

كــ  مــن لــ  ااةــاله ت/ حــتزر ألي ســبف مــن  األســدق /حــنل اــذا اااــتن م ااعفــ  ا
مــب تــتدر    تةــليم  عــن األنرــتر مــن /جــع ااعدااــل ت/ مت ار ــتف األســبتو /وــتم  ــتراف

 اانيتتل ااعتملقنفةع /سالحع الةلبتت ااااتئيل املختصل ت/ 
رــن/ ، تــدع  احلك مــل ااةــ ر ل ااــد/أ ااغنتيــل /تعــ  /تــتانرن    اــذر اا  

ــع اســتانار حلــف    اختــت   بــ ات      ــل /تلــدام املنباــل /وــ  مــن  همُّ اابلــدام ااعنتي
 “قسيتسيل حايايل ابل غ اذا اهلد ، /جتنف املز د من املمتطلل ااةيتسيل

 /ترج  ممتنتف تعميم اذر اانستال تتعتبترات /ثيال من /ثتئ  جملس األمنق 
 احعفنيتشتر  (توقيع)

 ااةفري
 املمث  اادائم
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ــان       ــان إىل  ٢٠١٦الثــاين/نوفمرب  تشــرين ٢١رســالتان متطابقتــان مؤرخت موجهت
الـدائم للجمهوريـة العربيـة السـورية      مثـل األمن من امل العام ورئيس جملس األمني

  املتحدة    لدى األمم
  

ــة        ــيكم موقــف حكومــة اجلمهوري ــاء علــى تعليمــات مــن حكــوميت، أود أن أنقــل إل بن
حـول تنفيـذ قـرارات     )S/2016/962العـام الثالـث والـثالثني (    العربية السورية مـن تقريـر األمـني   

 ٢٢٥٨، و )٢٠١٤( ٢١٩١، و )٢٠١٤( ٢١٦٥، و )٢٠١٤( ٢١٣٩األمــــــــن  جملــــــــس
)٢٠١٥(:  

حكومة اجلمهورية العربية السورية جمددا على مواقفها الـيت كانـت قـد أثارـا يف      تؤكد  
ــة الســابقة املوجهــة إىل األمــني    ــس  رســائلها املتطابق ــيس جمل ــام ورئ ــن، رد الع ــارير  األم ــى تق ا عل

 ٢١٦٥و  ،)٢٠١٤( ٢١٣٩األمـن   العـام السـابقة الصـادرة بشـأن تنفيـذ قـرارات جملـس        األمني
  .  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  ،)٢٠١٤( ٢١٩١و  ،)٢٠١٤(

ــة الســليب           ــة العام ــج األمان  ــة الســورية الســتمرار ــة العربي ــة اجلمهوري تأســف حكوم
ــام وحســاس ومصــريي          ــع موضــوع ه ــاطي م ــين يف التع ــري امله ــري املوضــوعي وغ ــز وغ واملتحي

ــة العامــة حتــتم عليهــا    أســيما و ورية، الكالوضــع اإلنســاين يف ســ  ــة األمان ن مســؤوليات ووالي
التعامــل جبديــة مــع شــواغل احلكومــة الســورية الــيت وردت يف معــرض ردودهــا علــى التقــارير    

  الشهرية لألمانة العامة يف هذا الشأن، وهو ما أثار التساؤالت التالية:

ــة العامــة علــى التنكــر للســبب     (أ)   اجلــوهري وراء تــأزم الوضــع  ملــاذا تصــر األمان
اإلنساين يف سـورية أال وهـو وجـود اإلرهـاب، وتنكرهـا حلقيقـة أن مكافحـة اإلرهـاب شـرط          
أساس وأول لتحسن فوري وملموس يف الوضع اإلنسـاين يف سـورية؟ إن الوقـائع تثبـت حتسـن      

سـلحة  الوضع اإلنساين بشكل كبري يف املناطق اليت كانـت تنشـط فيهـا اجلماعـات اإلرهابيـة امل     
  واليت حررا احلكومة السورية وحلفاؤها.
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ملاذا وملصلحة مـن تـزج األمانـة العامـة نفسـها يف حمـاوالت مشـبوهة لشـرعنة           (ب)  
وجــود اجلماعـــات اإلرهابيــة املســـلحة يف ســـورية والــدفاع عنـــها بوصــفها هلـــذه اجلماعـــات     

مجاعات مسـلحة مـن   ” أو “مجاعات املعارضة من غري الدول” بتسميات عامة غري قانونية كـ
ــة العامــة تســمية األمــور مبســمياا عنــدما يتعلــق األمــر جبــرائم     “غــري الــدول ، وتتجنــب األمان

  وانتهاكات وإرهاب اجلماعات اإلرهابية املسلحة وداعميها واليت مت توثيقها؟

ملاذا تتجاهل األمانـة العامـة دعـم أنظمـة احلكـم يف تركيـا وقطـر والسـعودية،           (ج)  
كومات العربية اليت تدعي احلرص على وضـع السـوريني اإلنسـاين وحقـوقهم،     ومعها بعض احل

وكــذلك جتاهلــها للجماعــات اإلرهابيــة املســلحة الــيت تنشــط يف ســورية وتقــوم بأعمــال القتــل 
  والتدمري وحرمان السوريني من اخلدمات الرئيسية وإعاقة إيصال املساعدات ملستحقيها؟

موقف حكومات بعـض الـدول ذات املوقـف املعـادي     ملاذا تتبىن األمانة العامة   (د)  
للحكومة السورية، رغـم أن األمانـة العامـة يفتـرض ـا أن متثـل بشـكل شـفاف ومسـاو مجيـع           

املتحــدة ولــيس  املتحــدة، وأن تعمــل خلدمــة ميثــاق وأهــداف األمــم  الــدول األعضــاء يف األمــم
  مصاحل دول حمددة؟

ن بعـض احلكومـات واجلهـات الداعمـة     ملاذا ختشـى األمانـة العامـة اإلبـالغ عـ       (هـ)  
لإلرهــاب وإدانــة دورهــا يف تــأجيج األزمــة يف ســورية وإطالــة أمــدها وعرقلــة املســاعي الراميــة  

  حللها وتأزمي الوضع اإلنساين واملعيشي للسوريني؟

ملاذا تصر األمانة العامة علـى تضـمني تقاريرهـا ملعلومـات مغلوطـة وادعـاءات         (و)  
  دقيقة؟ غري موثقة وإحصاءات غري

ما هو سبب إصرار األمانة العامة يف تقاريرها ومقارباا لألوضاع يف سـورية    (ز)  
  على التهويل والتسييس والتضليل؟

ما الذي يعيق اتباع األمانة العامة جا جديدا للتعاطي مع الوضـع يف سـورية     (ح)  
وغـري معاديـة لسـورية     يكون قوامه املهنية واملوضوعية واالستعانة بكوادر مدربـة أكثـر ومهنيـة   

  لتدير عملية اإلعداد لتلك التقارير؟

لقد ساهم ج األمانة العامة على مدى السنوات املاضية من عمـر األزمـة يف سـورية،      
تقريـرا معنيـا بالوضـع اإلنسـاين، وبشـكل متعمـد،        ٣٣واملستمر إىل اآلن لألسف وبعد إصدار 

مــات مغلوطــة للــرأي العــام العــاملي وتشــتيت يف تــأزم الوضــع اإلنســاين يف ســورية وتقــدمي معلو
  جهود مكافحة اإلرهاب عامليا.
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ــا تضــمنه            ــض م ــال بع ــة الســورية حي ــة العربي ــة اجلمهوري ــي شــواغل حكوم ــا يل وفيم
  احلايل:  التقرير

تأسف حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية جمـددا البتعـاد التقريـر احلـايل عـن اهلـدف            
أال وهو استعراض الوضع اإلنسـاين يف سـورية باجتـاه تعزيـز      الرئيسي املفترض من وراء تقدميه،

ــة        ــة العام ــة األمان ــة. وتأســف أيضــا حملاول ــاة أو تســييس أو انتقائي ــن دون حماب ــه م االســتجابة ل
توجيهه لكيل االامات وتشويه اجلهود اهلائلـة الـيت تبـذهلا احلكومـة السـورية لتـوفري اخلـدمات        

ــية وا  ــادة األمـــن   األساســـية واالحتياجـــات املعيشـ ــة اإلرهـــاب وإعـ لـــدعم للســـوريني وملكافحـ
واالستقرار لكامل املناطق واملـدن السـورية ـدف حتسـني الوضـع اإلنسـاين للسـوريني وتعزيـز         
  صمودهم والسماح بعودة سريعة للنازحني واملهجرين السوريني إىل بيوم وحيام الطبيعية.

مانــة العامــة املتعمــد للحــق     وجتــدد احلكومــة الســورية موقفهــا الــرافض لتجاهــل األ       
الدستوري القانوين الذي يكفلـه القـانون الـدويل للحكومـة السـورية بالـدفاع عـن شـعبها ضـد          

  وما يرتبط ما من كيانات وعناصر إرهابية.“ جبهة النصرة”و “ داعش”إرهاب تنظيمي 

جـاح  وتستنكر احلكومة السـورية تعمـد األمانـة العامـة جتاهـل االعتـراف حبقيقـة أن الن         
احملقق يف إيصال املساعدات اإلنسانية املقدمة من املنظمات األممية والدوليـة، سـواء إىل املنـاطق    

، ٢٠١٦األول/أكتـوبر   املستقرة أو غري املستقرة، وآخرها تلك اليت متـت خـالل شـهر تشـرين    
ــل احلكومــــة          مل ــن قبــ ــة مــ ــبرية املقدمــ ــهيالت الكــ ــاعدة والتســ ــوال املســ ــق لــ ــن ليتحقــ يكــ

  ودها.وجه  السورية

وتســتمر األمانــة العامــة بتجاهــل أن مــن تســبب مبعانــاة أهلنــا مبدينــة حلــب، بشــرقها      
وغرــا، وحتوهلــا مــن عاصــمة ســورية االقتصــادية الــيت يتمتــع ســكاا مبســتوى معيشــي الئــق     
وبكافــة اخلــدمات إىل مدينــة تعــاين ويعــاين ســكاا أمنيــا وصــحيا وتعليميــا ومعيشــيا، هــم           

ملسـلحة واملقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب الـذين مت اسـتقدامهم مـن مجيـع         اجلماعات اإلرهابيـة ا 
 -ومتويـل قطـري   “ أردوغـان ”أحناء العامل إىل سورية عرب األراضي التركية وبتسهيل من نظام 

سعودي، ومبعدات وأسـلحة أمريكيـة وأوروبيـة، وبأفكـار وهابيـة سـعودية متطرفـة تقـوم علـى          
هي األفكار الـيت ينبـذها السـوريون. إن اإلرهـابيني هـم الـذين       الكراهية وإلغاء اآلخر والقتل، و

يتخذون مدنيي شرق حلب دروعا بشرية ومينعوم من مغادرة املدينة، وميطرون أحياء حلـب  
ــؤالء       ــابني. هـ ــهداء واملصـ ــحيتها آالف الشـ ــيت راح ضـ ــذائف الـ ــرات القـ ــا بعشـ ــة يوميـ الغربيـ

وبالتـايل تسـتهجن احلكومـة    “. ارضـة املسـلحة  باملع”تسميهم األمانة العامة  اإلرهابيون هم من
ــة      ــاة الســوريني يف حلــب علــى الدول الســورية حماولــة األمانــة العامــة إلقــاء املســؤولية عــن معان

  السورية وحلفائها الذين يكافحون اإلرهاب يف حلب.
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ــة          ــات اإلرهابي ــة ملســؤولية اجلماع ــة العام ــة الســورية إنكــار األمان وتســتهجن احلكوم
يلولة دون إجناز عمليات إجـالء املـدنيني مـن أحيـاء شـرقي حلـب بعـد اإلعـالن         املسلحة يف احل

 ٢٠١٦ األول/أكتـوبر  تشـرين  ١٨الروسـية يف حلـب بتـاريخ     -عن وقف العمليات السـورية  
املتحــدة  رغــم التســهيالت املقدمــة مــن احلكومــة الســورية لوصــول فريــق مــن منظمــات األمــم  

للصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر العـريب السـوري ملتابعـة         العاملة يف سورية ومن اللجنة الدولية
عمليــة اإلجــالء تلــك. إن تعمــد عرقلــة اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة لعمليــات اإلجــالء دليــل  
واضح على نيتها االستمرار باستخدام املدنيني يف أحيـاء شـرق حلـب دروعـا بشـرية وجعلـهم       

شي والصحي ووجود أطفال ونسـاء وكبـار   ورقة تفاوض بصرف النظر عن وضع املدنيني املعي
  السن بينهم.

ومن غري املقبول أن ال تتحدث األمانة العامة يف تقريرها احلايل عن انتهاك اجلماعـات    
اإلرهابية املسلحة املنتشرة يف مناطق بشـرق حلـب للقـانون الـدويل والقـانون اإلنسـاين الـدويل        

ة ومنعهـا خـروج املـدنيني واملرضـى     من خـالل اسـتخدامها ألهـايل شـرقي حلـب دروعـا بشـري       
والعجزة مـن املعـابر الـيت خصصـت لعمليـات اإلجـالء الطـوعي للمـدنيني الـراغبني يف اخلـروج           

  املدينة.  من

وجتدد احلكومة السورية رفضها للنهج االنتقائي املتعمـد لألمانـة العامـة بـالتركيز علـى        
ينسـجم   وهـو األمـر الـذي ال    األوضاع يف شرقي حلب ومناطق معينة دون غريهـا يف سـورية.  

ــا فيهــا حلــب بشــرقها        ــها، مب ــدويل. فســورية كل ــانون اإلنســاين ال ــادئ املكرســة يف الق مــع املب
“ التحـالف الـدويل  ”وغرا، تعاين من إرهاب اجلماعات املسـلحة ومـن اعتـداءات مـا يسـمى      
بات معروفـا تركيـز   ومن التدابري األمريكية األوروبية االقتصادية القسرية أحادية اجلانب. وقد 

األمانة العامة على مناطق بعينها كلما ضاق اخلناق على اإلرهابيني فيهـا، وهـي السياسـة ذاـا     
الـيت اتبعتـها األمانـة العامـة يف محـص القدميـة وداريـا وغريمهـا سـابقا. ويف هـذا السـياق، تــذكر            

رهـابيني ألحيـاء   احلكومة السورية األمانة العامـة بصـمتها املسـتهجن ولسـنوات عـن حصـار اإل      
  غريب حلب وإمطارهم هلذه األحياء مبئات القذائف اليت أودت بأرواح مئات املدنيني.

وتتجاهل األمانة العامة التحالف والتنسيق الوثيقني بـني اجلماعـات اإلرهابيـة املسـلحة       
اإلرهـابيني املـدرجني علـى قـوائم     “ جبهـة النصـرة  ”و  “داعـش ”الناشطة يف حلـب وتنظيمـي   

من ذات الصلة، يف عملياا ضد املدنيني والقوات احلكومية السورية يف حلـب، رغـم   األ جملس
أن قادة هذه اجلماعات أنفسـهم اعترفـوا ـذا التحـالف وبعـدم القـدرة علـى فصـل اجلماعـات          

“ جبهـة النصـرة  ”و “ داعـش ”عـن تنظيمـي   “ باملعتدلـة ”املسلحة اليت حيلـو للـبعض تسـميتها    
ــة العامــة رغــم كوــا نقطــة      اإلرهــابيني. وهــذه املســألة  ــة مل حتــظ باهتمــام األمان البالغــة األمهي
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تستحق إعادة تغري األمانـة العامـة لنـهجها يف التعـاطي مـع الوضـع اإلنسـاين يف سـورية عمومـا          
وحلــب خصوصــا ومســاءلة األمانــة العامــة لنفســها عــن خمالفاــا القانونيــة بتســميتها إلرهــابيي 

ـــ املســتميت عــن هــؤالء اإلرهــابيني وانتــهاكام حبــق    ودفاعهــا“ ضــة مســلحةرمعا” حلــب ب
  سكان حلب.

وتســتنكر احلكومــة الســورية حماولــة األمانــة العامــة التغطيــة علــى مســؤولية اجلماعــات   
واليت راح ضـحيتها   أورم الكربىاإلرهابية املسلحة عن استهداف القافلة اإلنسانية املتجهة إىل 

اإلغاثـة، وكـذلك التغطيـة علـى اسـتهداف اجلماعـات        العديد من األبرياء مـن املـدنيني وعمـال   
اإلرهابيـة ملقـر   “ حركة نور الزنكـي ”اإلرهابية املسلحة املنتشرة يف شرقي حلب ويف مقدمتها 

املتحـدة ومكاتبـها يف حلـب، واإلشـارة إىل احلادثـة بشـكل عـام دون حتديـد          إقامة فريق األمـم 
  مبرتكبيها.  املسؤولية رغم معرفتها دون شك

امتنــاع األمانــة العامــة عــن حتديــد      ٢١تســتنكر احلكومــة الســورية يف الفقــرة    كمــا   
املســؤولني الفعلــيني عــن معانــاة أهــايل حلــب مــن نقــص امليــاه واألدويــة واألغذيــة والكهربــاء،   
حيث استخدمت التعابري العامة غري الدقيقة نفسها واهلادفة للتغطيـة علـى مسـؤولية اإلرهـابيني     

مدينة حلب وسرقتهم للمواد الغذائيـة واألدويـة املخصصـة للمـدنيني      وقطعهم ملياه الشرب عن
واستهدافهم حمطة سليمان احلليب وعمال الصيانة القـائمني عليهـا بالصـواريخ وقـذائف اهلـاون،      

عـن تـدمري حمطـة سـليمان احللـيب      “ التحـالف الـدويل  ”يسـمى   ناهيك عن مسؤولية غارات مـا 
ات تنقيـة امليـاه وآبـار الـنفط واجلسـور والـبىن التحتيـة        وغريها من حمطات توليد الكهرباء وحمط

األخرى. كما تنوه احلكومة السورية لألمانة العامة بـأن التـأخر يف إعـادة تأهيـل حمطـات امليـاه       
والكهرباء يف حلب، ويف سائر سورية، يعود للنقص الكبري يف مادة الفيول وقطـاع الغيـار الـيت    

ة االقتصــادية أحاديـة اجلانـب املفروضـة ضـد ســورية، دون     حتـول التـدابري األوروبيـة واألمريكيـ    
  هلا.  استرياد سورية

وتأسف احلكومة السورية الستمرار األمانـة العامـة باالعتمـاد علـى مصـادر معلومـات         
غري موثوقة ومنحازة هدفها التضليل واإلسـاءة املتعمـدة إىل احلكومـة السـورية، بينمـا تتجاهـل       

 ترصد جـرائم اإلرهـابيني واحلكومـات الـيت متـوهلم وتسـهل عبـورهم        األمانة العامة التقارير اليت
إىل داخل األراضي السورية الرتكـاب اـازر يف سـورية وزيـادة املعانـاة اإلنسـانية للسـوريني.        
ولعل املثال األسوأ كان باعتماد األمانة العامـة يف معلوماـا علـى تقـارير ومعلومـات افتراضـية       

حقوق اإلنسان اليت أثبتـت تقاريرهـا املتكـررة عـدم موضـوعيتها       ومنحازة صادرة عن مفوضية
  وافتقارها للحيادية واملصداقية.
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“ داعــش”وتــرفض احلكومــة الســورية تــردد األمانــة العامــة صــراحة بتوصــيف تنظــيم    
األمـن حـىت اآلن    إرهابيـان، وكـذلك عـدم قيـام جملـس      على أما تنظيمـان “ جبهة النصرة” و

“ حركة نور الـدين الزنكـي  ”وكتائب “ جبهة النصرة”وريث “ امفتح الشجبهة ”بتوصيف 
  ا منظمة إرهابية.أ وغريها، على“ حركة أحرار الشام”و 

كمــا تــرفض احلكومــة الســورية حماولــة األمانــة العامــة التــرويج يف تقريرهــا احلــايل            
ي املتعمـد  املتحدة األمريكيـة، والتغاضـ   بقيادة الواليات“ التحالف الدويل”يسمى  لعمليات ما

مـن ضـحايا مـدنيني    “ التحـالف ”عما ينتج عـن عمليـات القصـف اجلـوي الـيت ينفـذها طـريان        
ــاز         ــنفط والغ ــول ال ــار وحق ــة، خاصــة اســتهداف آب ــبىن التحتي ــل يف ال ــار هائ وعســكريني ودم
وحمطات توليد ونقـل وختـزين الكهربـاء وكـذلك املنشـآت االقتصـادية واالجتماعيـة والصـحية         

ــة. وتكــرر ا  ــدول      واخلدمي ــها الشــديدة لالســتهداف املتعمــد لطــريان ال ــة الســورية إدانت حلكوم
  ملناطق سورية عدة.“ التحالف”األعضاء يف هذا 

وتســتنكر احلكومــة الســورية اســتمرار جتاهــل األمانــة العامــة املتعمــد ملــا يترتــب علــى      
االقتصـادية  املتحدة واالحتاد األورويب ودول أخرى لتدابريها القسـرية   استمرار فرض الواليات

أحاديــة اجلانــب مــن تــداعيات كارثيــة علــى الوضــع اإلنســاين للســوريني وتــأمني املســتلزمات     
الالزمـــة ألكثــــر القطاعـــات الســــورية حيويـــة يف االســــتجابة ملتطلبـــات معيشــــة الســــوريني     
واحتياجام اليومية وتعزيـز قـدرم علـى الصـمود وتـوافر اخلـدمات الالزمـة هلـم، كقطاعـات          

  يم والطاقة والغذاء واملياه والكهرباء.الصحة والتعل

إن عدم التزام األمانة العامة غـري املـربر مبسـؤولياا يف الرصـد واإلبـالغ عـن أثـر تلـك           
التــدابري االقتصــادية غــري املشــروعة دوليــا علــى تفــاقم الوضــع اإلنســاين يف ســورية، رغــم إثــارة  

نة العامـة انتـهاك هـذه التـدابري ألحكـام      احلكومة السورية هلذه املسألة مرارا، ورغم إدراك األما
املتحـدة ذات   القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وقرارات األمـم 

الصلة، إمنا يعترب دلـيال قاطعـا علـى عـدم مهنيـة واحنيـاز وحمابـاة مـوظفي األمانـة العامـة املعنـيني            
  رية.حلكومات الدول اليت تفرض تلك التدابري على سو

وتســتهجن احلكومــة الســورية اســتمرار األمانــة العامــة يف ســقوطها باخلطــأ السياســي      
، “املعارضة املسلحة مـن غـري الـدول   ” والقانوين ذاته بتوصيفها اجلماعات اإلرهابية املسلحة بـ

ــرات   ــا ورد يف الفقـ ــذه    ١٢و  ٧و  ٥و  ٤كمـ ــا أن هـ ــدرك متامـ ــة تـ ــة العامـ ــم أن األمانـ ، رغـ
(جبهـة النصـرة)، املصـنفني علـى     “ فتح الشـام ”وجبهة “ داعش”ن تنظيم اجلماعات تتألف م

اإلرهـابيني،  “ القاعـدة ”و “ داعـش ”األمن لألفراد والكيانـات املرتبطـة بتنظيمـي     قائمة جملس
وتتضـــمن الكـــثري مـــن اجلماعـــات اإلرهابيـــة املتعـــددة التســـميات املرتبطـــة ـــذين التنظـــيمني   
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ستيا، وهي اجلماعات الـيت يـرفض اتمـع السـوري فكرهـا      اإلرهابيني إيديولوجيا وماليا ولوج
  اهلمجي املتطرف وأيديولوجيتها السامة وممارساا الوحشية الالإنسانية.

وتأسف احلكومـة السـورية السـتمرار األمانـة العامـة يف التـرويج للمسـاعدات املرسـلة           
رهابيــة املســلحة عــرب احلــدود رغــم وضــوح عــدم فعاليتــها ووقــوع معظمهــا بيــد اجلماعــات اإل 

املنتشرة يف املناطق املستهدفة. وال تليب اإلخطـارات املرسـلة إىل احلكومـة السـورية احلـد األدىن      
من املصداقية، سواء لناحية األرقام أو املعلومات أو أعداد املستفيدين مـن املسـاعدات، واجلهـة    

 ذلك اسـتمرار األمانـة   اليت تقوم باستالمها وتوزيعها على مستحقيها من املدنيني. ويضاف إىل
العامة مبحاولة تضـخيم أرقـام هـذه املسـاعدات وتقـدمي شـكر غـري مسـتحق يف هـذا الشـأن إىل           
بعــض احلكومــات (كــاألردن وتركيــا) الــيت تقــوم باســتقدام املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب          

املهجـرين   واملرتزقة من شىت أحناء العامل وتقدم التدريب هلم يف معسكرات على أراضيها وجتند
  يف املخيمات وتسلحهم وترسلهم إىل األراضي السورية الستهداف سورية دولة وشعبا.

التابعــة لألمــم وتؤكــد احلكومــة الســورية يف هــذا الصــدد جمــددا علــى أن آليــة الرصــد     
ال تستطيع، بل هي عاجزة حىت اآلن عن التحقق من وصول هذه املسـاعدات املرسـلة    املتحدة

ــا      عــرب احلــدود إىل مســ  ــاب الســالمة والرمث ــاب اهلــوى وب ــابر ب ــأن مع ــذكر أيضــا ب تحقيها. وت
احلدوديــة هــي نفــس املعــابر الــيت يــتم ريــب الســالح والعتــاد عربهــا إىل اجلماعــات اإلرهابيــة   
املسلحة يف سورية، وتذكر احلكومة السورية باستعداد منظمـة اهلـالل األمحـر العـريب السـوري      

عدات اإلنسـانية إىل مسـتحقيها، ولكـن األمانـة العامـة فشـلت       للقيام مبهام مراقبة وصول املسـا 
  يف االستجابة لذلك.

وترفض احلكومة السورية تغاضي األمانة العامـة، لـدى حـديثها عـن معوقـات وصـول         
املساعدات اإلنسـانية، عـن اإلشـارة إىل مسـؤولية اجلماعـات اإلرهابيـة املسـلحة، الـيت تسـميها          

ــة   ـــ بعــض احلكومــات الغربي ، يف عرقلــة إيصــال “املعتدلــة” واألنظمــة الراديكاليــة يف املنطقــة ب
املساعدات اإلنسانية للعديد من املنـاطق الـيت تنتشـر ـا تلـك اجلماعـات أو حتاصـرها، ومنعهـا         

  ممثلي اهلالل األمحر العريب السوري من الدخول وإيصال املساعدات إىل العديد من املناطق.

مانة العامة بأن املسؤول عن معاناة الالجئني الفلسـطينيني  وتؤكد احلكومة السورية لأل  
هــو اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة الــيت تتخــذ مــن ســكان خمــيم الريمــوك وخمــيم خــان الشــيخ     

  إليهم.  ومناطق أخرى دروعا بشرية وتعيق حركتهم ووصول املساعدات اإلنسانية

لدعم املقـدم مـن قبلـها إىل    وتؤكد احلكومة السورية على أمهية وحمورية التسهيالت وا  
املتحدة. فقد مت خالل الفترة اليت يغطيهـا التقريـر إجـالء عـدة حـاالت       منظمات وبرامج األمم

مرضـية وتقـدمي مسـاعدات إنســانية إىل عـدد مـن البلـدات واملــدن السـورية دون متييـز، خاصــة         
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ارئـة بالسـرعة   بلدة مضايا بريف دمشق اليت أجليت منها احلاالت الـيت حتتـاج رعايـة صـحية ط    
املطلوبة. وأدخلـت للمدينـة تسـهيالت ومسـاعدات إنسـانية، حيـث أجنـز ذلـك بفضـل جهـود           
ــريب الســوري لالحتياجــات         ــة اهلــالل األمحــر الع ــة الســورية ومنظم وســرعة اســتجابة احلكوم
اإلنسانية والصحية والتعليمية لسكان هـذه البلـدة. وجتـدد احلكومـة السـورية التأكيـد علـى أن        

ماعات اإلرهابية املسلحة اليت حتاصـر بلـديت الفوعـة وكفريـا هـم السـبب األساسـي        مشغلي اجل
يف عدم التوصل إىل اتفاق ينهي معاناة هاتني البلدتني وكذلك الزبداين ومضايا بشـكل ـائي.   

  وتؤكد على أا تتعامل باجلدية والسرعة املطلوبتني مع احلاالت الطارئة.

ها الشديد الستمرار األمانة العامة مبحابـاة احلكومـة   وتكرر احلكومة السورية استنكار  
التركية على حساب معاناة مئات آالف املتضررين من املـدنيني السـوريني يف حمافظـة احلسـكة     
نتيجة إغالق احلكومة التركيـة املتعمـد ملعـرب نصـيبني احلـدودي ورفضـها املوافقـة علـى طلبـات          

حمافظة احلسكة عرب هذا املعـرب. وتؤكـد احلكومـة    املتحدة إلدخال مساعدات إنسانية إىل  األمم
السورية يف هذا الصدد على أن املعـرب لـيس مغلقـا بشـكل مؤقـت ألسـباب أمنيـة ملـا يزيـد عـن           

)، وإمنـا ألسـباب سياسـية معروفـة ـدف إىل      ٢٠١٥ األول/ديسـمرب  عشرة أشهر (منذ كـانون 
سـكة والقامشـلي مـن قبـل اجلماعـات      زيادة معاناة املدنيني السوريني احملاصـرين يف حمـافظيت احل  

  “.داعش”سيما تنظيم   اإلرهابية املسلحة، ال

ــام        ــر ألرقـ ــة يف تضـــمني التقريـ ــة العامـ ــتمرار األمانـ ــورية السـ ــة السـ وتأســـف احلكومـ
وإحصاءات غري صحيحة أو موثقة بشـأن عـدد طلبـات التأشـريات املقدمـة مـن قبـل منظمـات         

ات األمانة العامـة بـأن احلكومـة السـورية كانـت      املتحدة. وتصحح يف هذا الصدد معلوم األمم
طلبـا ملـنح تأشـريات دخـول إىل القطـر       ٣٧األول/أكتـوبر علـى    قد وافقت خالل شهر تشرين

املتحدة ووكاالا املتخصصـة. كمـا وافقـت احلكومـة السـورية خـالل        ملوظفي منظمات األمم
  التقرير.  ا كما ورد يفطلب ٤٦طلب جتديد إقامة وليس  ٥٤األول/أكتوبر على   شهر تشرين

ــرة         ــة يف الفق ــة العام ــتمرار األمان ــة الســورية الس ــق   ٣٣وتأســف احلكوم ــة خل مبحاول
ــة ال    ــةانطبــاع ســليب حــول عمــل املنظمــات غــري احلكومي ــها   دولي يف ســورية واالدعــاء مبواجهت

لعراقيل إدارية. وتصحح احلكومة السورية يف هـذا السـياق مـا ورد مـن معلومـات مغلوطـة يف       
  ر األمانة العامة احلايل، كاآليت:تقري

أصبح عـدد املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة املـرخص هلـا بالعمـل يف الشـأن اإلغـاثي             •  
ظمة، مع انضـمام منظمـة   من ١٧منظمة وليس  ٢٤واإلنساين يف سورية، حىت تارخيه، 

ــرين    ــهر تشـ ــالل شـ ــة خـ ــة أمريكيـ ــري حكوميـ ــات    غـ ــة املنظمـ ــاين/نوفمرب إىل قائمـ الثـ
  كومية الدولية املرخص هلا بالعمل يف سورية.احل  غري
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حتظى تلك املنظمات بكـل التسـهيالت والتعـاون املمكـن مـن قبـل احلكومـة السـورية           •  
إلجنــاز عملــها مبــا يلــيب احتياجــات أكــرب عــدد ممكــن مــن الســوريني املتضــررين ووفقــا 

  للقوانني واألنظمة السورية.

يف سـورية وفاعليـة وسـرعة     ملنظمـات ا التحـديات الـيت تعـوق عمـل هـذه     أبرز تشمل و  
إجنازها ملشـاريعها، بسـبب نقـص التمويـل والتـدابري األوروبيـة واألمريكيـة االقتصـادية أحاديـة          
اجلانــب ضــد ســورية الــيت حالــت دون وصــول وتــوفر التمويــل الــالزم لتلــك املنظمــات ودون  

املنظمات يف سـورية.   تأمينها للمستلزمات والتجهيزات والتقنيات الالزمة إلجناز مشاريع تلك
احلكومية على تأمني مـادة الفيـول الالزمـة حملطـة      غري  أوكسفامومثال ذلك عدم قدرة منظمة 

ضخ املياه يف حلب لفترة طويلة بسبب رفض االحتاد األورويب السماح بتوريـد هـذه املـادة إىل    
افة إىل قطـع  سورية هلذا الغرض، وهو األمر الذي عرقـل إجنـاز مشـروع املنظمـة وأدى، باإلضـ     

  اجلماعات اإلرهابية خلطوط املياه، إىل نقص حاد يف توفر مياه الشرب ألهايل حلب.

ــد         ــة العامــة إىل وجــود مــوظفني أممــيني قي ــة الســورية إشــارة األمان وتســتغرب احلكوم
االحتجــاز، وهــذا غــري صــحيح إطالقــا. وقــد قامــت احلكومــة الســورية بــإبالغ اجلانــب األممــي 

املتحدة ممـن مت اعتقـاهلم بتـهم التعـاون مـع       ظفني احملليني املتعاقدين مع األمممبصري عدد من املو
  اإلرهابيني، ومتَّت إحالتهم للقضاء املختص.

وتكــرر حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية جمــددا موقفهــا الثابــت املتمثــل بــأنّ حــلّ    
قيـادة سـورية دون   السـوري، وب  -األزمة يف سورية هو حل سياسي، أساسه احلـوار السـوري   

تدخل خارجي ودون شروط مسبقة. وتؤكد بأن املسـار السياسـي يسـري بـالتوازي مـع مسـار       
مكافحــة اإلرهــاب الــذي ســيبقى مســتمرا ولــن يتوقــف حــىت القضــاء علــى مجيــع اجلماعــات      
اإلرهابيــة املســلحة الناشــطة واملنتشــرة يف ســورية. ويف هــذا الســياق، تعيــد احلكومــة الســورية   

لى أمهية قيام املبعوث اخلاص لألمني العام مبهامه، وتذكر بأن جنـاح املسـار السياسـي    التأكيد ع
وحتسن الوضع اإلنساين بشكل ملموس سيعتمدان بشكل رئيسي على توفر مناخ مـن االلتـزام   
الدويل واإلقليمي مبحاربة اإلرهـاب يف سـورية بشـكل جـدي وبعيـدا عـن التسـييس، وكـذلك         

االقتصــادية القســرية أحاديــة اجلانــب املفروضــة علــى الشــعب الســوري  الرفــع الفــوري للتــدابري
  دون أي سند قانوين أو أخالقي.

ــدول           ــإلزام ال ــن ب ــس األم ــها ل ــة الســورية مطالبت ــة العربي ــة اجلمهوري وتكــرر حكوم
ــدعم        ــع أشــكال ال ــالتوقف عــن تقــدمي مجي ــة املســلحة ب ــة للجماعــات اإلرهابي الداعمــة واملمول

األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب وجتفيـف   ماعات، إنفاذا لقرارات جملسوالتمويل هلذه اجل
ــه، وال ــرارات  منابعـ ــيما القـ ، )٢٠١٥( ٢١٩٩، و )٢٠١٤( ٢١٧٨، و )٢٠١٤( ٢١٧٠سـ
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ــاح احلــل       )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و ــاذ مضــموا مفت ــرارات وإنف ــذه الق  ــزام ــث يشــكل االلت ، حي
املبتغى للوضع يف سورية ولتحقيق إيصـال غـري مسـبوق للمسـاعدات اإلنسـانية للمحتـاجني يف       

  سورية.

  األمن.  وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقيها باعتبارها وثيقة من وثائق جملس  
  

  اجلعفري) بشار توقيع(

  السفري
  املندوب الدائم
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 ٢٠١٦الثـاين/نوفمرب   تشـرين  ٢١للرسالتني املتطابقتني املـؤرختني  املرفق األول     
الــدائم للجمهوريــة  مثــلاألمــن مــن امل العــام ورئــيس جملــس املــوجهتني إىل األمــني

  املتحدة  العربية السورية لدى األمم

ــها ونفــذا          ــيت ارتكبت ــبعض اجلــرائم واهلجمــات العشــوائية ال ، “داعــش”قائمــة ب
حركــة أحــرار  ”، و “جــيش اإلســالم ”، و “اجلــيش احلــر ”، و “جبهــة النصــرة ” و

وغريهـــا مـــن اجلماعـــات اإلرهابيـــة املســـلحة والـــيت  “ جـــيش الفـــتح”و “ الشـــام
   يتجاهلها معدو التقرير، ونوردها على سبيل املثال ال احلصر

ذلـك بقـذائف اهلـاون     يف أسفرت بعـض هجمـات اموعـات اإلرهابيـة املسـلحة، مبـا        •  
مدنيا، وإصابة مئـات   ٩٨والعبوات الناسفة، ويف إحصاءات غري ائية، عن استشهاد 

  املدنيني خالل فترة إعداد التقرير.

برمي قـذائف هـاون باجتـاه مدينـة درعـا، ممـا أدى        ت اإلرهابية املسلحةاموعاقامت   •  
ــال وإصــابة     ــال ونســاء،    ٣١الستشــهاد شــخص واحــد وســتة أطف ــهم أطف ــدنيا بين م

  باإلضافة إىل وقوع أضرار مادية كبرية.

قامـــت اموعـــات اإلرهابيـــة املســـلحة باســـتهداف أحيـــاء (العباســـيني وبـــاب تومـــا     •  
ــة والعمــارة و  نية بدمشــق وريــف دمشــق  كســاحة األمــويني والقصــاع) الســ  واحلميدي

قذيفة هاون، مما أدى الستشهاد امرأة وإصـابة عـدد مـن املـدنيني، بينـهم نسـاء        ١٢ بـ
  وأطفال، إصابة بعضهم بالغة، باإلضافة إىل وقوع أضرار مادية كبرية.

اســـتهدفت اموعـــات  ٢٠١٦ األول/أكتـــوبر تشـــرين ١حلـــب، بتـــاريخ مدينـــة يف   •  
كتيبــة نــور الــدين ”و “ جبهــة النصــرة” إلرهابيــة املســلحة املنتميــة إىل مــا يســمى بـــ ا

ــة اإلســالمية ” ، و“الزنكــي ــد ”، و “اجلبه ــواء التوحي ــدر  ”، و “ل ــواء شــهداء ب   ،“ل
، املنتشرة يف أحياء بستان الباشا والراشـدين  “درع الشمال”، و “لواء املهاجرين” و

العزيزية والشهباء وامليـدان وميسـلون والفرقـان    وبستان القصر، أحياء سليمان احلليب و
ممـا أدى   ،واإلذاعة بعشرات قـذائف اهلـاون والقـذائف الصـاروخية وأسـطوانات الغـاز      

ــهم نســاء وأطفــال، ووقــوع    ،شخصــا ٢٥أشــخاص وإصــابة   تســعةإىل استشــهاد  بين
  أضرار مادية يف بعض األبنية واحملالت التجارية والسيارات والبىن التحتية.

قـذائف هـاون علـى     ثـالث ستشهد طفل نتيجة إطالق اموعات اإلرهابيـة املسـلحة   ا  •  
  الريف الشمايل ملدينة محص.
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األول/أكتــوبر، اســتهدفت اموعــات اإلرهابيــة   تشــرين ٧يف مدينــة حلــب، بتــاريخ    •  
، “كتيبـة نـور الـدين الزنكـي    ”و “ جبهـة النصـرة  ” املسلحة املنتميـة إىل مـا يسـمى بــ    

لـــواء ” ، و“لـــواء شـــهداء بـــدر”، و “لـــواء التوحيـــد”، و “إلســـالميةاجلبهـــة ا” و
، املنتشرة يف أحياء بستان الباشا والراشـدين وبسـتان   “درع الشمال”، و “املهاجرين

القصر واألنصاري وباب احلديد، أحيـاء سـليمان احللـيب والعزيزيـة والشـهباء وامليـدان       
والقـــذائف الصـــاروخية  وميســـلون والفرقـــان واإلذاعـــة بعشـــرات قـــذائف اهلـــاون      
 ٧٥أشـــخاص وإصـــابة  وأســـطوانات الغـــاز والقـــنص، ممـــا أدى إىل استشـــهاد تســـعة

شخصا بينهم نساء وأطفال، ووقوع أضرار مادية يف بعض األبنيـة واحملـالت التجاريـة    
  والسيارات والبىن التحتية.

خـط ميـاه   األول/أكتوبر بتفجري  تشرين ٥قامت اموعات اإلرهابية املسلحة بتاريخ   •  
نبع بردى يف املنطقة الواقعة بني عني الفيجة ودير قانون، وهو اخلط املغذي لنبـع عـني   

  فيجة ومنطقة قدسيا وضاحية قدسيا وآبار مروان بالدمياس.

ــة املســلحة         •   ــات اإلرهابي ــتهداف اموع ــل بشــظايا نتيجــة اس ــرأة وطف استشــهدت ام
، يف قرية الزالقيات، مدينـة حمـردة   “جند األقصى”و “ جتمع العزة”املنتمية ملا يسمى 
 بقذيفة صاروخية.
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 ٢٠١٦الثـاين/نوفمرب   تشـرين  ٢١للرسـالتني املتطـابقتني املـؤرختني     الثايناملرفق     
الــدائم للجمهوريــة  مثــلاألمــن مــن امل العــام ورئــيس جملــس املــوجهتني إىل األمــني

   املتحدة  العربية السورية لدى األمم

بشــأن مــا مت إيصــاله مــن مســاعدات إنســانية خــالل شــهر   قائمــة بــبعض األمثلــة      
وذلـك بتسـهيالت مقدمـة مـن حكومـة       ٢٠١٦األول/أكتـوبر مـن العـام     تشرين

اجلمهوريــة العربيــة الســورية لألمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة، وبالتعــاون مــع   
منظمــة اهلــالل األمحــر العــريب الســوري، باإلضــافة إىل املســاعدات الــيت تقــدمها     

   السوري  اهلالل األمحر العريبمنظمة 

ــن احلكومــة           •   ــة م ــريب الســوري، وبتســهيالت مقدم ــالل األمحــر الع ــة اهل ــت منظم قام
الســورية، بإيصـــال مســاعدات إنســـانية غذائيــة وغـــري غذائيــة وصـــحية مقدمــة مـــن      
املنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة مــن داخــل األراضــي الســورية إىل خمتلــف احملافظــات  

عـدد املسـتفيدين مـن السـلل الغذائيـة املقدمـة مـن برنـامج األغذيـة           السورية. وقد بلـغ 
ــر   ــالل األمحـ ــق اهلـ ــن طريـ ــاملي عـ ــريب العـ ــوري  العـ ــتفيداً، أي  ٢ ٠٦١ ٦٨٥السـ مسـ

عائلة، ويقدر عـدد املسـتفيدين مـن املسـاعدات اإلنسـانية األمميـة املوزعـة         ٤٠٧ ٧٩٦
مسـتفيداً،   ٣ ٤٩٤ ٤٨٩من داخل األراضـي السـورية مـن السـلل الغذائيـة فقـط حنـو        

  عائلة. ٦٩٨ ٨٩٧لنحو 

ــة    •   ــت منظم ــل        قام ــن قب ــدد األوجــه م ــاون املتع ــريب الســوري، بالتع ــالل األمحــر الع اهل
احلكومــة الســورية، بإيصــال مســاعدات إنســانية مقدمــة مــن اللجنــة الدوليــة للصــليب  

رات األمحر من داخل األراضي السـورية إىل غالبيـة احملافظـات السـورية. وبلغـت تقـدي      
ســلة غذائيــة لنحــو  ١١٤ ٩٣٢مــا مت إيصــاله مــن ســلل غذائيــة مــن هــذه املســاعدات  

ــواد      ٥٧٤ ٦٦٠ ــة وامل ــات الغذائي مســتفيداً، باإلضــافة إىل عشــرات آالف ســلل املعلب
  الغذائية األخرى ومواد املطابخ ملئات آالف املستفيدين.

جلمهوريـة العربيـة   اهلالل األمحر العـريب السـوري، وبـدعم مـن حكومـة ا     قامت منظمة   •  
السورية، بإيصال مساعدات إنسانية (مواد غذائية وغري غذائيـة وصـحية ومـواد تنقيـة     
مياه وكراسي للعجـزة ومـواد تغذيـة لألطفـال) مقدمـة مـن املنظمـات األمميـة واللجنـة          
الدوليــة للصــليب األمحــر واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر   

حكوميــة دوليــة يف ســورية، حيــثُ متَّ توزيعهــا علــى مئــات آالف       ومنظمــات غــري  
  املستفيدين يف خمتلف احملافظات السورية.
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بلغ إمجايل ما مت إيصاله من مسـاعدات غذائيـة ألهـايل خمـيم الريمـوك مـن قبـل منظمـة           •  
ــام       ــذ ع ــة الســورية من ــن احلكوم ــة م ــروا بتســهيالت مقدم ــة شــهر   ٢٠١٤األون ولغاي

ســلة صــحية،  ٤٢ ٥٨٠ســلة غذائيــة، و  ١٣٦ ٩٨٢يصــل إىل  مــا ٢٠١٦ أيار/مــايو
ــة      ــة أخــرى والرعاي ــة وأغذي ــاملواد غــري الغذائي ــة املســتمرة لتزويــدهم ب باإلضــافة للعملي
الطبيــة، ونــذكر بــأن الالجــئني الفلســطينيني املتواجــدين يف منــاطق يلــدا وببــيال وبيــت  

ح تنظيم داعش اإلرهـايب  سحم هم من أهايل خميم الريموك الذين نزحوا منه بعد اجتيا
ــالتواطؤ مــع تنظــيم جبهــة النصــرة اإلرهــايب    ٢٠١٥للمخــيم يف شــهر نيســان/أبريل   ب

واجلماعات اإلرهابية املسلحة املنتشرة داخل املخيم. وقد توقفت وكالة األونروا عـن  
تقدمي مساعداا إىل أهايل خميم الريمـوك عـن طريـق يلـدا وببـيال وبيـت سـحم بسـبب         

ت اإلرهابية املسـلحة هنـاك بإصـدار بيـان تعلـن فيـه بأـا اجلهـة الوحيـدة          قيام اموعا
املخولة باإلشـراف علـى توزيـع املسـاعدات واسـتقبال قوافـل املسـاعدات الداخلـة إىل         

  يلدا وببيال وبيت سحم.

 



S/2016/1058 املتحـدة األمــم

  

 

 Distr.: General األمن جملس

19 December 2016 

Arabic 

 

 

 

 

291216    281216    16-22459 (A) 

*1622459*  

  
 إىل موجهتـان  ٢٠١٦ األول/ديسـمرب  كـانون  ١٤ مؤرختـان  متطابقتـان  رسالتان    

 السـورية  العربيـة  للجمهوريـة  ملـدائ ا املمثـل من األمن جملس ورئيس العام األمني
    املتحدة األمم لدى

 املتحــدة األمــم يف الغربيــة األنظمــة بعــض قادــا الــيت واملضــللة الظاملــة احلملــة تكــن مل  

 مفاجئـة  السـورية  حلـب  يف اجلاريـة  األوضاع حول خاص بشكل األمن جملس ويف عام بشكل

 وبريطانيـا  فرنسا يف احلاكمة لألنظمة ميكن فال وحكومتها. السورية العربية اجلمهورية لشعب

 اإلرهــابيني مولــت الـيت  وقطــر وتركيــا السـعودية  مثــل املنطقــة يف وأدواـا  املتحــدة، والواليـات 

 الســوريني لقتــل الســورية األراضــي إىل احلــدود عــرب وإدخــاهلم وتدريبــهم بتســليحهم وقامــت

 أن إال املعلنـة،  أهـدافهم  مـع  ينسجم ال من كل وقتل التحتية بناه وتدمري بلدهم تفتيت وحماولة

 أهلنـا  هلـم  وجههـا  الـيت  الضربات أمام ايارهم قبل اإلرهابيني هلؤالء خدماا آخر لتقدمي رع

 خطـر  مواجهـة  يف يتهاونوا مل الذين سورية وأصدقاء وحلفاء وجيشه سورية وشعب حلب يف

 املسـبوقة  غـري  اهليسـتريا  كانـت  نقـول،  ما على برهان إىل حتتاج ال اليت الدالئل ومن اإلرهاب.

 احملمومـة  اإلعالميـة  اهلجمـة  وكـذلك  الدولية املنظمات يف وموظفيها الغربية الدول بعض لقادة

 انتصـار  لعرقلـة  بائسة حماوالت يف وحلفائها وجيشها وقيادا سورية من للنيل توجيهها مت اليت

 مكافحـة  يف املعلـن  موقفهـا  عـن  سـورية  تتراجـع  كـي  الضـغوط  وممارسـة  احلقائق ولقلب حلب

 يف لـيس  ويـدعمهم،  هـؤالء  يرعـى  ومـن  هلما التابعة والتنظيمات النصرة وجبهة داعش إرهاب

 القـرن  يشـهد  أن املؤسـف  ومـن  السـورية.  العربيـة  اجلمهوريـة  أحناء كافة يف بل وحدها، حلب

 أبشـع  اقتـراف  عـن  تتـردد  مل الـيت  الغربيـة  الدول قبل من الفاضح النهج هذا ونوالعشر احلادي

 املسـتوى  رفيعـي  مسـؤولني  قبـل  ومن الالتينية، وأمريكا وأفريقيا آسيا يف البشرية اإلبادة جرائم

 الدوليــة املنــابر اســتخدام يف أوجهــا إىل الضــغوط وصــلت حيــث وأجهزــا، املتحــدة األمــم يف

 والنضـال  الـدويل  والقـانون  املتحـدة  األمـم  ميثاق قاصدوم مبادئ حساب على أغراضها خلدمة

  اإلرهاب. ملكافحة وحلفائها سورية قبل من الدؤوب



S/2016/1058

 

2/4 16-22459 

 

 واجبـها  مـن  أنـه  احلرب هذه بداية منذ السورية العربية اجلمهورية حكومة أعلنت لقد  

 مسـؤولياا  أن أعلنـت  كمـا  احملدقـة،  املخـاطر  أمـام  ومؤسساا شعبها عن تدافع أن الدستوري

 وفـت  وقـد  عليهـا.  بااللتفـاف  ألحـد  السـماح  أو عنـها  التخلـي  ميكـن  ال اإلرهـاب  مكافحة يف

 جبميـع  سـورية  التزمـت  ملواطنيهـا  ومحايتـها  اإلرهـاب  علـى  حرـا  ففـي  بـه.  وعـدت  مبـا  سورية

 وغـري  حكوميـة  مـن  املصـداقية  وذات املخلصـة  الدوليـة  املنظمـات  مـع  فتعاونت الدولية، املعايري

 كافـة  ومارسـت  الـبالد،  أحنـاء  مكافحـة  يف شعبها ألبناء املطلوبة املساعدات وقدمت حكومية،

 التحتيـة  الـبىن  علـى  وال األبريـاء  املـواطنني  علـى  تـؤثر  ال كي جيشها عمليات يف احلذر أشكال

 مواقـف  اختـذت  فإا خاص بشكل حلب يف جرت اليت األحداث إطار ويف السوري. للشعب

 الـرغم  علـى  تعهـداا  ونفـذت  املدينة من املسلحني لرحيل طرحها مت اليت املبادرات إزاء إجيابية

 علـى  وسياسـاا  الـدول  هلـذه  مدويـة  فضـائح  شـكل  ممـا  التزاماـا  عـن  الغربية الدول تراجع من

  املستويات. خمتلف

 رئـيس  إىل بتوجيههـا  قمنـا  الـيت  الرسـائل  خـالل  مـن  املتحدة، األمم يف اجلميع ويعرف  

 للمـدنيني  معابر ستة فتحت قد كانت سورية أن املتحدة، لألمم العام األمني وإىل األمن جملس

ــل حلــب مــن للخــروج للمســلحني ومعــربين ــام قب ــه الســوري العــريب اجلــيش قي ــأداء وحلفائ  ب

 اموعـات  ـا  تقـوم  كانـت  الـيت  الدمويـة  املمارسـات  مـن  السـوريني  املواطنني لتحرير مهامهم

ــة  املمكــن مــن يعــد ومل املاضــية. اخلمــس الســنوات خــالل حلــب شــرق يف املســلحة اإلرهابي

 للقضـاء  وغرـا  حلـب  شـرق  يف السـوري  الشـعب  نـداءات  جتاهـل  السـورية  للحكومـة  بالنسبة

 إـا  بـل  كمـواطنني،  حلب شرق يف أهلنا مع تتعامل مل اليت املسلحة اإلرهابية اموعات على

 مـن  أطفـاهلم  ومنعـت  والكهربـاء  واملاء والدواء الغذاء عنهم ومنعت حيام وعطلت استعبدم

 قتـل  يف تتـردد  مل املسـلحة  اإلرهابيـة  اموعـات  فـإن  أخـرى،  جهـة  ومـن  مبدارسـهم.  االلتحاق

 الـيت  جهـنم  ومدافع حقدها بقنابل حلب غرب يف واألطفال النساء من ١١ ٠٠٠ عن يزيد ما

 املتحــدة األمــم مــوظفي علــى جمرمــة باعتــداءات قامــت أــا كمــا ــا، العــامل دول كــل مسعــت

ــا حلــب. غــرب يف املتواجــدة األخــرى واملنظمــات ــذي للتضــليل وخالف  األطــراف مارســته ال

 مـع  اسـتخدامها  أو املـدارس  بتـدمري  قامـت  الـيت  هـي  اإلرهابيـة  اموعات فإن لسورية، املعادية

 واسـتخدام  الشـعب  قتـل  فيهـا  مارسـت  اإلرهابيـة  للمجموعـات  كمقـرات  حلـب  شرق مشايف

 ورفضـه  لوطنـه  والئـه  عـن  التعـبري  مـن  ومنعه إلرهابه والتعذيب والتهديد القمع أساليب خمتلف

  والتطرف. لإلرهاب

 منـذ  اإلرهابيـة  اموعـات  احتلتـه  الـذي  الرمسـي  العيـون  مشـفى  أن معروفـا  أصبح لقد  

 الغربيـة،  الـدول  تـدعمها  الـيت  املسـلحة  للمجموعـات  مقـرا  أصـبح  قد حلب يف األحداث بداية
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 الشــرق يف تطــورا العيــون مشــايف أكثــر كــان أنــه مــن الــرغم علــى معتدلــة، معارضــة وتعتربهــا

 اإلنسـانية  املسـاعدات  أمـا  التركيـة.  السـلطات  مبعرفـة  تركيـا  أسواق يف معداته بيع ومت األوسط

 كشــفت فلقــد حلــب، شــرق يف املــدنيني إىل تقــدم كانــت أــا املنظمــات بعــض ادعــت الــيت

 لصــاحل يســتخدموا كــانوا الــذين للمســلحني تــذهب كانــت أــا حلــب يف األخــرية احلقــائق

 أمـــا وإذالهلـــم. جتـــويعهم ـــدف منـــها االســـتفادة مـــن املـــدنيني ومينعـــون اإلرهابيـــة أعمـــاهلم

 مملـوءة  فوجـدها  حلـب  شـرق  أحيـاء  حتريـر  عنـد  اإلعـالم  إليهـا  دخل اليت األسلحة مستودعات

 الـدول  بـه  تقـوم  كانـت  مـا  علـى  دليـل  فإـا  األخـرى،  الفتاكـة  واألسـلحة  املتطورة بالصواريخ

 إن السـوريني.  وقتـل  اإلرهـاب  دعـم  يف الحقـا،  أمسائهـا  عـن  سنكشف اليت لإلرهاب، الداعمة

 االحتـاد  يف األعضـاء  الشـرقية  أوروبـا  بلـدان  بعـض  يف وحلفائها الغربية الدول من احلروب جتار

 هــذه تقــدمي علــى وحماســبتهم ودمــار، وقتــل حــروب جتــار أــم علــى حماســبتهم جتــب األورويب

    وشيوخ. ونساء أطفال من السوري الشعب لقتل اإلرهابية للمنظمات األسلحة

 يف مبـا  وبيانـام،  تقـاريرهم  يف املتحدة األمم مسؤويل بعض أطلقها اليت االدعاءات إن  

 بـل  اإلنسـان  حقـوق  محايـة  منـها  اهلـدف  يكـن  مل اإلنسـان،  حقـوق  جملـس  موظفي بعض ذلك

 بعـض  ومـن  املتحـدة  األمـم  مـن  جعلـت  الـيت  الغربيـة  الـدول  سياسـات  وتربيـر  اإلرهـابيني  محاية

 حقيقـة  حـول  األعضـاء  الـدول  وتضـليل  وأهـدافها  سياسـاا  خلدمـة  أدوات وأجهزـا  موظفيها

 لسياسـاا  األوسـط  الشـرق  ومنطقـة  سـورية  إلخضـاع  متريرهـا  الدول هذه أرادت اليت املؤامرة

 لألمـم  العامـة  للجمعيـة  تنتـهي  ال اجتماعـات  عقـد  إىل لـدعوة ل الغربيـة  الـدول  جلوء إن الدنيئة.

 رهينـة  الدوليـة  املنظمـة  جعـل  يف الـدول  هـذه  رغبـة  علـى  آخـر  دليـل  هي األمن ولس املتحدة

 احلقـائق  قلـب  ـدف  األخرى الدول على والضغط الشعوب لتضليل ومنربا الضعيفة لسياساا

 والتطـرف  اإلرهـاب  مواجهـة  يف صـمودها  مـن  والنيـل  سورية حملاصرة التماسيح دموع وذرف

ــؤامرات ــة وامل ــيت اخلارجي ــى احلصــار سياســات ممارســة أن ســورية وتؤكــد هلــا. تتعــرض ال  عل

 اإلنسـان  حقـوق  انتـهاكات  قمـة  ميثـل  سـورية،  علـى  االقتصادي احلصار ذلك يف مبا الشعوب،

  الكرمية. احلياة يف وحقه

 امتنانـه  عـن  والصـدق  واحملبـة  الـود  معـاين  بكل لبح شرق يف السوري شعبنا عرب لقد  

 عارمـة  وصـادقة  عفويـة  تظـاهرات  يف وخـرج  اإلرهـابيني،  من لتحريره السوري العريب للجيش

 وحلفائـه  السـوري  العـريب  للجـيش  وامتنانـه  الـدافئ  الـوطن  حلضـن  بعودته اعتزازه عن فيها عبر

 لــذلك والدميقراطيــة احلريــة أدعيــاء بعــض وجتاهــل والتطــرف، والقمــع اإلرهــاب مــن لتخليصــه

 رفضـها  وعـن  إرادـا  عـن  الـدميقراطي  وتعبريهـا  الشـعوب  إلرادة هـؤالء  احتـرام  عدم على يدل
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 إلزالـة  دمـاء  من لديه ما أغلى بذل الذي جليشها وحبها لوطنها والئها ويف شؤوا يف للتدخل

  داعميه. ومكافحة اإلرهاب

 الغربيـة  الـدول  تتراجـع  كـي  فرصـة  ،٢٠١٧ عـام  اجلديد، العام يكون أن سورية تأمل  

 وسـورية  اإلرهـاب.  آفـة  على للقضاء خملصة وتعمل وسياساا ممارساا عن لإلرهاب الداعمة

 جانــب إىل اجلميــع يقــف أن تســتحق الســماوية والرســاالت للحضــارات ملتقــى كانــت الــيت

    اإلرهاب. على احلرب يف وحلفائها وحكومتها شعبها

  األمن. جملس وثائق من وثيقة باعتبارها الرسالة هذه تعميم ممتنا وأرجو  

  اجلعفري بشار )توقيع(

  السفري

  الدائم املندوب
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موجهتـان إىل   ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢١رسالتان متطابقتـان مؤرختـان       

األمني العام ورئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة السـورية      
  لدى األمم املتحدة

    
 ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ٢٠يشرفين أن أرفق طيه رسالتني متطابقتني مؤرختني   

  موجهتني إىل األمني العام ورئيس جملس األمن.

الرســالة ومرفقهــا باعتبارمهــا وثيقــة مــن وثــائق  وأرجــو ممتنــا أن تتفضــلوا بتعمــيم هــذه  
  جملس األمن.

  
  اجلعفريبشار  (توقيع)

  السفري
  املندوب الدائم
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ــق الرســـالتني املتطـــابقتني املـــؤرختني          ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب   ٢١مرفـ
املــوجهتني إىل األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم للجمهوريــة 

  العربية السورية لدى األمم املتحدة

  [األصل: بالعربية]
    

اجلمهوريـة العربيـة    حكومـة  بناء على تعليمات من حكوميت، أود أن أنقل إليكم موقف  
ــر األمــني العــام    ــرارات جملــس األمــن    الســورية مــن تقري ــذ ق ــثالثني حــول تنفي ــع وال  ٢١٣٩الراب

  .S/2016/1057)( )٢٠١٥( ٢٢٥٨، و )٢٠١٤( ٢١٩١، و )٢٠١٤( ٢١٦٥، و )٢٠١٤(

ــة الســورية جمــدداً      ــة العربي ــيت ســبق وأثارــا    تؤكــد حكومــة اجلمهوري ــى النقــاط ال عل
بتنفيـذ قـرارات جملـس األمـن املشـار      ردودها على تقـارير األمـني العـام السـابقة ذات الصـلة       يف

  إليها أعاله.

وجتـدد حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية اإلعـراب عــن األســف الســتمرار األمانــة     
ــز وغــري املوضــوعي وغــري املهــين يف التعــاطي مــع الوضــع اإلنســاين يف        العامــة يف جهــا املتحي

لكيــل االامــات واإلســاءة     ســوريا، وإصــرار األمانــة العامــة علــى حتويــل تقاريرهــا إىل أداة       
للحكومة السورية وتبين سياسات ومواقف الدول والتنظيمـات اإلرهابيـة املعاديـة هلـا. وتؤكـد      
احلكومة السورية أن هذا النهج قد ساهم بشكل متعمـد يف إطالـة أمـد األزمـة وتـردي الوضـع       

ت جهـود مكافحـة   اإلنساين يف سوريا ويف تقدمي معلومات مغلوطة للرأي العـام العـاملي وتشـتي   
  اإلرهاب عامليا.

ــدعم        وتؤكــد احلكومــة الســورية أيضــا أــا املقــدم األساســي واألكــرب للمســاعدات وال
ملواطنيها، وأن أي جهد دويل مكمل تقوم به األمم املتحدة وغريها من اجلهات العاملة يف اال 

لنجاح لوال التسـهيالت الـيت   اإلنساين إليصال املساعدات اإلنسانية حملتاجيها ما كان ليكتب له ا
  توفرها احلكومة السورية من خالل مؤسسات الدولة على الصعيدين الوطين واحمللي.

كما جتدد احلكومة السورية التأكيد علـى أـا اجلهـة األحـرص علـى مصـلحة الشـعب          
ــه القــوانني        ــذي تكفل ــانوين، ال ــها الدســتوري والق ــه ورفاهــه، وأــا تقــوم بواجب الســوري وأمن

ــة والقــانون الــدويل، بالــدفاع عــن شــعبها ضــد إرهــاب تنظيمــي    الوط جبهــة ”و “ داعــش”ني
وما يرتبط ما مـن كيانـات وعناصـر إرهابيـة متعـددة التسـميات والـوالءات. وهـي         “ النصرة

تشدد على أن جهودها الكبرية حملاربة اإلرهاب، بدعم مـن حلفائهـا، كانـت العنصـر األسـاس      
لكـثري مـن املنـاطق وملاليـني السـوريني، وسـاهم يف عـودة آالف        الذي أعاد األمن واالسـتقرار ل 

ــة       املهجــرين لقــراهم ومــدم وإيصــال املســاعدات اإلنســانية إىل مســتحقيها. وتؤكــد احلكوم
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السورية على التزامها التام يف سـياق جهودهـا الكـبرية يف مكافحـة اإلرهـاب بأحكـام القـانون        
ــدويل اإلنســاين خاصــة مــن     ــدويل والقــانون ال ــة وأمــن املــدنيني وســالمة    ال حيــث ضــمان محاي

  املنشآت اخلدمية واملدنية كاملشايف واملدارس.

وأسوة بسابقيه، يشوب تقرير األمانـة العامـة عيـب جـوهري يتعلـق مبصـداقية مصـادر          
املعلومات اليت يتضمنها، واليت تتبناها وتروج هلا األمانة العامة ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق  

أا حقائق يف حـني أـا ال تسـتند إال إىل أكاذيـب ومـزاعم اجلماعـات اإلرهابيـة        اإلنسان على 
املسلحة وداعميها ومحاـا مـن أطـراف وحكومـات يف املنطقـة وخارجهـا وكيانـات مصـطنعة         

واألسوأ من ذلك هـو تغاضـي األمانـة العامـة عمـدا      “. القبعات البيضاء”من قبيل ما يسمى بـ 
سيمة اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية املسلحة واإلشارة إىل أـا  عن الفظائع واالنتهاكات اجل

غري قادرة على التحقق منـها يف حـني تتعامـل مـع االدعـاءات املوجهـة ضـد احلكومـة السـورية          
  كحقائق ال يرقى إليها الشك.

جبهـة  ”وتدين احلكومة السورية استمرار توصيف األمانة العامة جلماعات إرهابية كـ   
اجلماعــات املســلحة مــن غــري ”ومــا يــرتبط مــا مــن كيانــات بـــ “ داعــش”وتنظــيم “ النصــرة
كمــا تــدين جتاهــل األمانــة العامــة لــدور وجــرائم عشــرات اآلالف مــن املقــاتلني          “. الــدول

ــة بــدعم مــن نظــام أردوغــان      اإلرهــابيني األجانــب الــذين مت اســتقدامهم عــرب األراضــي التركي
أورويب، وبأدمغـة مشـحونة بأفكـار وهابيـة      -كـي  سـعودي، وبتسـليح أمري   -وبتمويل قطري 

  متطرفة تقوم على الكراهية والتطرف وإلغاء اآلخر والتعطش لسفك الدماء.

ــة الســورية           ــد اختــذت احلكوم ــب، فق ــق بالوضــع اإلنســاين يف حمافظــة حل ــا يتعل وفيم
أحيـاء   وبالتنسيق مع حلفائها مجلة من املبـادرات اهلادفـة لضـمان اخلـروج اآلمـن للمـدنيني مـن       

شرقي حلب، ودعت اجلماعات اإلرهابية املسلحة إللقـاء السـالح أو املغـادرة لـتاليف اإلضـرار      
باملــدنيني واملمتلكــات العامــة واخلاصــة. وخصصــت هلــذا اهلــدف معــابر وتســهيالت ومنحــت   
ضــمانات إلجناحــه. بيــد أن اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة اختــذت مــن املــدنيني دروعــا بشــرية  

روجهم واسـتهدفت برصاصـات احلقـد وقـذائف املـوت أولئـك الـذين حـاولوا         وحالت دون خ
اخلروج إىل املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرة الدولـة. وقمعـت اجلماعـات املسـلحة مطالبـات األهـايل          
واحتجاجــام، وواصــلت اســتهدافها لألحيــاء الغربيــة ممــا أســفر عــن استشــهاد وإصــابة آالف  

ــة     ــرك للدول ــذي مل يت ــر ال ــدنيني، األم ــا واســتعادة أراضــيها     امل ــر أبنائه ــارا إال حتري الســورية خي
والتصدي لإلرهاب فحققت، بدعم أصدقائها، إجنازا تارخييا متثـل بتحريـر املـدنيني املتواجـدين     

  يف أحياء شرقي حلب وطرد اإلرهابيني منها.
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شــخص مــن أهــايل شــرقي   ١٠٠ ٠٠٠لقــد اســتقبلت أحيــاء غــريب حلــب أكثــر مــن    
مت  ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٤تشرين الثاين/نوفمرب ولغايـة   ٢٦حلب خالل الفترة من 

نقل معظمهم إىل مراكز إقامة مؤقتة وفـرت فيهـا احلكومـة السـورية كـل املسـتلزمات املعيشـية        
خدمـة طبيـة للمرضـى الـذين عـانوا       ٢٣ ٠٠٠والطبية والتعليميـة. ووفـرت احلكومـة السـورية     

سلحة العالج والـدواء عنـهم. ومت إحلـاق مـا يزيـد عـن       صحيا جراء منع اجلماعات اإلرهابية امل
تلميذاً من العائالت القادمة من أحياء شرقي حلب باملدارس الـيت افتتحـت يف مراكـز     ١ ١٥٠

  اإلقامة املؤقتة يف غريب حلب، ليستأنف األطفال والطالب تعليمهم.

كل صـريح يف  وتستنكر احلكومة السورية عدم إدانة األمانة العامـة وعـدم إشـارا بشـ      
ملسـؤولية اجلماعـات اإلرهابيـة املسـلحة املنتشـرة يف أحيـاء شـرقي حلـب عـن اـازر            ٥الفقرة 

املروعـــة حبـــق املـــدنيني وعرقلتـــها خلـــروجهم باجتـــاه أحيـــاء غـــريب حلـــب، كارتكـــاب هـــؤالء 
ــزرة   ــابيني جم ــة ”اإلره ــب قب ــاريخ    “ ج ــب بت ــة حبل ــة القدمي ــاين/نوفمرب   ٣٠يف املدين تشــرين الث

بتـاريخ  “ املعـادي ”طفـالً وامـرأة، وـزرة يف حـي      ٥٠اليت راح ضـحيتها أكثـر مـن    و ٢٠١٦
مدنيا، أثناء حماولة املدنيني الوصول إىل نقـاط   ٢٠كانون األول/ديسمرب تويف فيها أكثر من  ٢

متركز اجليش العريب السوري هربا من اجلماعات اإلرهابية املسلحة. لقد بدا واضحا بأن هـذه  
ح ضحاياها من أطفال ونساء ال حتظى باهتمام األمانـة العامـة واملفوضـية السـامية     اازر وأروا

حلقــوق اإلنســان والــدول الغربيــة الــيت تنصــب نفســها راعيــة حلقــوق اإلنســان، حيــث انصــب   
  اهتمام هذه اجلهات على ضمان سالمة اإلرهابيني وخروجهم اآلمن من شرقي حلب.

هــات الرمسيــة يف منــاطق شــرقي حلــب بعــد  وأثبتــت املضــبوطات الــيت عثــرت عليهــا اجل   
حتريرها وجود مستودعات كبرية ممتلئة باملساعدات الغذائية والدوائية الدولية اليت كانت تسـيطر  
  عليها اجلماعات اإلرهابية املسلحة ومتنع وصوهلا حملتاجيها الستغالل معانام ألهداف رخيصة.

دار البيانـات املسيسـة ضـد احلكومـة     كما آثرت األمانة العامـة توجيـه االامـات وإصـ      
السورية وحلفائها، بدل تقدمي الدعم الفعلي واملساعدات ألهايل شرقي حلـب الـذين فـروا إىل    
األحياء الغربية. ويف هذا السياق، تقيم احلكومـة السـورية املبـادرات املعيبـة الـيت قدمتـها األمـم        

نـداءات ومواقـف دول غربيـة وعربيـة     املتحدة فيما يتعلق بالوضع يف حلب، واليت تطابقت مع 
معروفة، بأا مبـادرات مل تعـن بالوضـع اإلنسـاين ملـدنيي حلـب وإمنـا كـان جـل تركيزهـا هـو            
ــادرات منقوصــة ال تعكــس          ــا مب ــن كو ــدا ع ــب، ع ــرقي حل ــبقني يف ش ــابيني املت ــاذ اإلره إنق

  مواقف مؤيدة للمسلحني.  إال

يف املائـة فقـط مـن     ٢٢حـدة يف حلـب   وبلغت نسبة املساعدات الـيت قدمتـها األمـم املت     
  يف املائة منها. ٧٨االحتياجات املطلوبة، بينما قدمت احلكومة السورية 
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صــراحة إىل  ١مــن اإلطــار  ٥وتســتهجن احلكومــة الســورية عــدم اإلشــارة يف الفقــرة    
ــى طــول احلــدود الســورية        ــة املســلحة املنتشــرة عل ــات اإلرهابي ــة،  -مســؤولية اجلماع األردني

اإلرهابيـة، يف السـيطرة علـى املسـاعدات اإلنسـانية وعرقلـة وصـوهلا        “ بهة النصـرة ج”وخاصة 
  إىل املدنيني يف تلك املناطق.

ــة العامــة يف الفقــرتني        ١٢و  ١١وتــرفض احلكومــة الســورية املبالغــة يف تــرويج األمان
هامجـة  ، وتعترب أن استخدام هذه املبالغة يف سـوريا هدفـه التضـليل وتربيـر م    “احلماية”ملصطلح 

اإلجراءات اليت تتخذها الدول األعضاء ذات السـيادة حلمايـة شـعوا واسـتبدال ذلـك مبفـاهيم       
  ال تؤدي إال إىل املزيد من التعقيد يف العالقات الدولية وعرقلة دور الدول يف محاية شعوا.

ول إن حماولة األمانة العامة وبعض األطراف يف منظومة األمم املتحدة املساواة بني الـد   
هـو  “ مجاعـات معارضـة مسـلحة مـن غـري الـدول      ”واجلماعات اإلرهابية اليت غـريوا امسهـا إىل   

أمر يدعو إىل االستغراب واإلدانة بأشد العبارات باعتباره ميثل انتـهاكا ملبـادئ القـانون الـدويل     
  ومليثاق األمم املتحدة ومقاصدها وأهدافها.

يغطيهـا التقريـر إجـالء عـدة حـاالت       وقد يسرت احلكومة السورية خـالل الفتـرة الـيت     
مرضــية وتقــدمي مســاعدات إنســانية إىل البلــدات واملــدن الســورية دون متييــز. وتعــرب احلكومــة    
السورية عـن اسـتغراا لتجاهـل األمانـة العامـة لعرقلـة اجلماعـات اإلرهابيـة املسـلحة، وخاصـة           

ية إىل هـذه املنـاطق وإجـالء    تلك اليت حتاصر بلديت كفريا والفوعة، إيصـال املسـاعدات اإلنسـان   
  احلاالت املرضية منها.

يف “ السـلطات احملليـة  ”حـول رفـض    ٢٩وترفض احلكومة السورية ما جاء يف الفقرة   
الرقــة إجــراء محلــة التلقــيح، وتــذكر األمانــة العامــة بــأن مــن ينتشــر يف الرقــة حاليــا هــو تنظــيم    

  ت يف تقارير األمم املتحدة.اإلرهايب، وترفض سوريا هذه اإلشارات أينما وجد“ داعش”

 ٣٣كما تشري احلكومـة السـورية إىل عـدم صـحة معلومـات األمانـة العامـة يف الفقـرة           
املتعلقــة باالدعــاء بقصــف جــوي ملســجد يف خــان الشــيخ بريــف دمشــق جــرى حتريــره مــؤخرا 

  اإلرهابيني.  من

التحـالف  ”ى وترفض احلكومة السورية حماولة األمانة العامة الترويج لعمليات ما يسم  
بقيادة الواليات املتحـدة األمريكيـة، والتغاضـي املتعمـد عمـا ينـتج عـن قصـف طـريان          “ الدويل
مـن ضـحايا مـدنيني وعسـكريني ودمـار هائـل يف الـبىن التحتيـة وآبـار الـنفط           “ التحالف”هذا 

دميـة  والغاز، علما بأن احلكومة السورية وثّقت اخلسائر الكبرية يف األرواح والبىن التحتية واخل
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ووافت جملس األمن واألمانة العامة مبعلومات عنـها، جتاهلـها هـذا التقريـر     “ التحالف”لطريان 
  والتقارير السابقة له.

وتستنكر احلكومة السـورية اسـتمرار جتاهـل األمانـة العامـة املتعمـد للمعانـاة اإلنسـانية           
ة واالحتـاد األورويب ودول  الكبرية ولآلثار السلبية النامجة عن اسـتمرار فـرض الواليـات املتحـد    

  أخرى لتدابريها القسرية االقتصادية األحادية اجلانب ضد سوريا.

وتأسف احلكومـة السـورية السـتمرار األمانـة العامـة يف التـرويج للمسـاعدات املرسـلة           
عــرب احلــدود رغــم وضــوح عــدم فعاليتــها ووقــوع معظمهــا بيــد اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة  

ق املستهدفة، والترويج لعمليات التلقيح عرب احلدود املبـالغ فيهـا. وتؤكـد بـأن     املنتشرة يف املناط
اإلخطارات املرسلة إىل احلكومة السورية ال تليب احلـد األدىن مـن املصـداقية، سـواء مـن ناحيـة       
ــتالمها          ــوم باس ــيت تق ــة ال ــن املســاعدات، واجله ــتفيدين م ــداد املس ــات أو أع ــام أو املعلوم األرق

تحقيها من املدنيني. وتؤكد احلكومة السورية يف هذا الصدد جمددا علـى أن  وتوزيعها على مس
ــة الرصــد األمميــة ال تســتطيع، بــل هــي عــاجزة حــىت اآلن، عــن التحقــق مــن وصــول هــذه       آلي
املسـاعدات املرســلة عـرب احلــدود إىل مسـتحقيها. وتــذكّر أيضـا بــأن معـابر بــاب اهلـوى وبــاب       

عــابر الــيت يــتم ريــب الســالح والعتــاد عربهــا إىل       الســالمة والرمثــا احلدوديــة هــي نفــس امل    
اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة يف ســوريا. وتــذكر احلكومــة الســورية باســتعداد منظمــة اهلــالل  
األمحر العريب السوري للقيام مبهـام مراقبـة وصـول املسـاعدات اإلنسـانية إىل مسـتحقيها، وهـو        

  األمر الذي رفضته األمانة العامة.

ــة إىل مســؤولية اجلماعــات       وتســتهجن احل   ــة العام ــارة األمان ــدم إش ــة الســورية ع كوم
خـان  ”و “ الريمـوك ”اإلرهابية املسلحة عن استمرار معانـاة الالجـئني الفلسـطينيني يف خميمـي     

اإلرهايب عن منع وصـول املسـاعدات اإلنسـانية    “ داعش”وغريمها، ومسؤولية تنظيم “ الشيخ
  .٢٠١٦إىل منطقة يلدا منذ شهر أيار/مايو 

وتأسف احلكومة السورية الستمرار األمانة العامة يف تضمني التقرير أرقاماً وإحصاءات   
 ١ ١٠٠غري صحيحة، وتؤكد بأا، ووفقا إلحصاءات األمم املتحـدة ذاـا، وافقـت علـى مـنح      

، وبأـا وافقـت يف   ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١تأشرية دخول ملوظفي األمم املتحدة لغاية 
فقـط)،   ٢٦طلبـا ملـنح تأشـريات دخـول إىل سـوريا (لـيس        ٣٠ن الثـاين/نوفمرب علـى   شهر تشـري 

طلبـا كمـا ورد يف التقريـر). يف حـني أـا مل تـرفض        ٦٥طلباً لتجديـد اإلقامـة (لـيس     ٧١وعلى 
  ، وهي نسبة ال تذكر وحق سيادي للدولة السورية.٢٠١٦طلبا طيلة عام  ٣٧ إال

منظمة حىت تارخيـه،   ٢٤ألجنبية العاملة يف سوريا وبلغ عدد املنظمات غري احلكومية ا  
  وهذه املنظمات حتظى بالتسهيالت الالزمة لعملها من احلكومة السورية.
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حـول عـدد الطلبـات     ٢٢وتنوه احلكومة السورية بعدم صحة الـرقم الـوارد يف الفقـرة      
  املعلقة ملنظمة الصحة العاملية.

ــة      ــة الســورية دعوــا األمان ــد يتناســب     كمــا جتــدد احلكوم ــبين ــج جدي ــة إىل ت العام
وواليتها كممثلة جلميع الدول األعضـاء يكـون قوامـه املهنيـة واملوضـوعية واالسـتعانة بكـوادر        
مدربة أكثر ومهنيـة وغـري معاديـة لسـوريا لتـدير عمليـة اإلعـداد لتلـك التقـارير واألخـذ جبديـة            

ــة الســوري     ــد أثارــا احلكوم ــت ق ــيت كان ــى  باملشــاغل واملالحظــات ال ة يف معــرض ردودهــا عل
  التقارير الشهرية لألمانة العامة يف هذا الشأن.

وتكــرر حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية جمــددا موقفهــا الثابــت املتمثــل بــأن حــل    
السـوري، وبقيـادة سـورية دون     -األزمة يف سوريا هو حل سياسي، أساسـه احلـوار السـوري    

ومة السورية على أا حتارب اإلرهاب مـن  تدخل خارجي ودون شروط مسبقة. وتؤكد احلك
أجل التوصل إىل حل سياسي، إال أن املبعوث اخلـاص لألمـني العـام ال يعمـل لألسـف يف هـذا       

. ونذكر بأن جنـاح املسـار   ٢٠١٦السوري منذ أيار/مايو  -االجتاه، بل أوقف احلوار السوري 
يسـي علـى تـوفر منـاخ     السياسي وحتسن الوضع اإلنساين بشكل ملموس سـيعتمدان بشـكل رئ  

من االلتزام الدويل واإلقليمي مبحاربة اإلرهاب يف سوريا بشكل جدي وبعيـدا عـن التسـييس،    
وكذلك الرفع الفوري للتـدابري االقتصـادية القسـرية األحاديـة اجلانـب املفروضـة علـى الشـعب         

  السوري دون أي سند قانوين أو أخالقي.

مطالبتها لس األمـن بـإلزام الـدول الداعمـة      وتكرر حكومة اجلمهورية العربية السورية  
واملمولة للجماعات اإلرهابية املسلحة بـالتوقف عـن تقـدمي مجيـع أشـكال الـدعم والتمويـل هلـذه         
اجلماعــات، إنفــاذا لقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة مبكافحــة اإلرهــاب وجتفيــف منابعــه،          

 ٢٢٥٣ ، و)٢٠١٥( ٢١٩٩، و )٢٠١٤( ٢١٧٨، و )٢٠١٤( ٢١٧٠ســـيما القـــرارات  وال
االلتزام ذه القرارات وإنفاذ مضموا مفتـاح احلـل املبتغـى للوضـع يف     ، حيث يشكل )٢٠١٥(

  سوريا ولتحقيق إيصال غري مسبوق للمساعدات اإلنسانية للمحتاجني يف سوريا.

  وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق جملس األمن.  
  

  اجلعفريبشار  (توقيع)
  السفري
 املندوب الدائم
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وفيما يلي املواد اليت مت  2012املقدمة منذ عام  املساعدات الغذائية وغري الغذائيةمت تيسيري توزيع 

 و لغاية تارخيه: 2017توزيعها منذ عام 

 سلة مطبخ فرشات بطانيات سلة صحية سلة غذائية 

2017 6.053.092 1.190.113 1.899.065 731.108 236.942 

2018 4.125.200 891.086 1.879.069 607.850 216.035 

2019 5.263.225 510.212 1.271.658 619.806 130.598 

2020 9.632.969 443.732 1.315.396 551.061 176.552 

 9.087 30.253 163.434 75.447 2.000.000 2021آذار 

 769.214 2.540.078 6.528.622 3.110.590 26.038.124 اإلمجالي

 

 
 المساعدات الطبية : -
 الواحدة 2020 2019 2018 2017 املؤشر

عدد املستشفيات اليت مت تأهيلها 

 مستشفى 10  5 1 18 مبوجب برامج املساعدات اإلنسانية

عدد املستوصفات اليت مت تأهيلها 

 مستوصف 62  25 6 10 مبوجب برامج املساعدات اإلنسانية

عدد املراكز الصحية اليت تقدم خدمات 

 مركز 933  827 726 _ تغذوي/سوء التغذية /ترصد 
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عدد املراكز الصحية اليت تقدم 

 مركز 133  86 87 87 اخلدمات العالجية لسوء التغذية

عدد األطفال الذين خضعوا الختبارات 

 طفل 930.325  1,033,064 206,767 372,771 سوء التغذية

عدد األطفال حتت سن مخس سنوات 

 -تكميلية  -الذين تلقوا أغذية عالجية 

بسكويت  -وقائية وفيتامينات ومعادن 

 عالي الطاقة

 طفل 683.019  691,692 99,380 86,507

 

 
 األعمال املنفذة بالتعاون مع املنظمات الدولية الشريكة ضمن قطاع االيواء -

 عدد املستفيدين 2020 2019 2018 2017 املؤشر

االيواء احلكومية عدد مراكز 

 38.234 27 13 33 33 اليت متت صيانتها

عدد املنازل املتضررة جزئيا 

 112.448 6.536 7,990 4,626 1,617 اليت مت تأهيلها

عدد سلل االيواء السريع اليت 

 31.320 1.725 1,024 2,700 3,003 مت توزيعها
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عدد األبنية غري منتهية 

 19,081 _ _ 682 1,221 االكساء اليت مت تأهيلها

 

 2020 2019 2018 2017 املؤشر
عدد املدارس املتضررة اليت مت تأهيلها 

 1.865 1,982 2,173 1,495 بتمويل وطين

عدد املدارس املتضررة اليت مت تأهيلها 

 229 246 450 243 مبوجب برامج املساعدات اإلنسانية

 74,000 119,870 106,446 29,600 عدد طالب التعليم البديل )فئة ب(
 22.619 120,000 81,564 12,930 عدد طالب التعليم الذاتي

عدد الطالب املتسربني الذين التحقوا 

 _  1,690 1,690 1,412 بدورات تأهيل مهين

العدد الكلي للمدرسني املوجودين 

على رأس عملهم يف خمتلف املراحل 

 التعليمية
303,727 261,902 260,357 261,947 

عدد الطالب احلاصلني على 

 حقائب، مستلزمات مدرسية )
 قرطاسية،...(

799,237  _  1,343,976 177.538 

عدد الطالب الذين متت تغطيتهم 

 1.748.512 1,041,102 1,485,018 689,017 بربامج التغذية املدرسية

عدد الطالب الذين تلقوا الدعم 

 1064 43,477 _  _  النفسي االجتماعي 

جمموع املستفيدين من التوعية 

 8150 _  _  _  الصحية 

تأهيل الكوادر التعليمية على برامج 

 _  5,032 _  _  التعليم البديل والدعم النفسي .....
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تقوم احلكومة السورية ببذل الكثري من اجلهود وتنفيذ املشاريع يف العديد من احملافظات لتأمني كافة 

صحة ... وغريها( –كهرباء –مياه شرب  –اخلدمات األساسية والبنى التحتية )صرف صحي 

الرف -مياه الشرب-الصحة–التعليم –) قطاع السكن  مشروع 23.772بإمجالي عدد املشاريع  

 االطفاء ( وفق مايلي:-النقل الداخلي-النفايات الصلبة-املدن واملناطق الصناعية-الصحي

 

املوازنات املستقلة منذ 

 وحتى تارخيه 2016عام 

 2016املوازنات االستثمارية منذ عام 

 وحتى تارخيه

من خالل إعادة اإلعمار منذ عام 

 وحتى تارخيه 2017

عدد املشاريع  عدد املشاريع  املنفذة

 املنفذة 

أطوال الطرق 

والصرف الصحي 

 املنفذ

عدد املشاريع املنفذة من 

 خمتلف الوزارات

 2059 كم 3335.15 9142 12571

) طرق صرف صحي 

مشاريع -اصحاح بيئي

 تنموية...(

مشايف ومراكز  –) أبنية مدرسية 

مراكز -صرف صحي-طرق-صحية

 مراكز خدمة املواطن(-ثقافية
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لـسورية يف ما بعد الحرب
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مضمــون هــذا التقريــر هــو نتــاج فــرق العمــل الــي شــاركت يف وضــع الربانمــج، وضمــت 
ممثّلــن عــن مجيــع الــوزارات، إضافــة إىل عــدد مــن اخلــرباء. وجــرى توجيــه وتنســيق 

ــة التخطيــط والتعــاون الــدويل. ومكاملــة العمــل يف هيئ
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االعتبارات األساسية وأهمية املرشوع
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مدخل: االعتبارات األساسية وأمهية املشروع
يف األشــهر األوىل مــن عــام 2011، كانــت احلكومــة يف ســورية يف طريقهــا إىل وضــع اللمســات األخــرة علــى 
خطتهــا اخلمســية احلاديــة عشــرة، ولكــن ظــروف احلــرب ومــا نتــج عنهــا حالــت دون اســتكمال ذلــك املشــروع. ويف 
الســنوات التاليــة لذلــك العــام، فرضــت املتغــرات املتســارعة أســلوب عمــل يبتعــد قليــًا أو كثــراً عــن آليــات العمــل 
التنمويــة الــي تســتند إىل أطــر ختطيطيــة بعيــدة ومتوســطة املــدى؛ مــع االضطــرار إىل إعــداد وتنفيــذ املشــاريع بصــورة جزئيــة 

ومنفصلــة، ينقصهــا التنســيق، وتــؤدي إىل تشــتيت اجلهــود واملــوارد.

وانطاقــاً مــن أمهيــة اســتمرار اضطــاع احلكومــة الســورية مبســؤولياهتا املؤسســاتية، فقــد شــرعت، عندمــا أصبحــت 
الظــروف مناســبة، ابلتحضــر إلعــداد برانجمهــا الوطــي التنمــوي وإنضاجــه، علــى قاعــدة الواقعيــة وضمــان االســتغال 
األمثــل جلميــع اجلهــود واملــوارد، مــع وعيهــا وإمياهنــا أبن العمليــة التنمويــة ليســت يف العــودة إىل الوضــع الــذي كانــت عليــه 

قبــل احلــرب، بــل هــي تتعــداه لتكــون ســرورة تتيــح الوصــول إىل مســتقبل أفضــل.

وقــد جــرى إعــداد “الربانمــج الوطــين التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب” وفــق منهــج مســح أبوســع مشــاركة 
ممكنــة، وعلــى عــدة مراحــل تضمنــت مســتوايت عمــل متكاملــة: بــدأت بتحليــل واٍف للحالــة التنمويــة يف ســنوات مــا 
قبــل احلــرب وخاهلــا؛ وأعقبهــا رســم الرؤيــة الكليــة لســورية املســتقبل ورؤى القطاعــات املختلفــة، والغــاايت واألهــداف 
املشــتقة منهــا، والسياســات والتدخــات الازمــة لتحقيقهــا؛ مثّ وضــع جمموعــة الربامــج واملشــاريع الــي تنســجم مــع تلــك 

األهــداف والتدخــات وحتقــق الرؤيــة.

لقــد انطلقــت املقاربــة املنهجيــة إلعــداد الربانمــج مباشــرة مــن مراجعــة وتنســيق الــرؤى املختلفــة، وتعظيــم االســتفادة 
مــن مجيــع اجلهــود الــي بدأهتــا احلكومــات الســورية املتعاقبــة، واالســتفادة منهــا وإغنائهــا وتوظيفهــا يف ســياق إعــداد 
الربانمــج؛ وحلظــت االنتقــال مــن احلــدود “املاكرويــة” الكليــة إىل اآلليــات اجلزئيــة املتناســقة الــي تضمــن وحــدة الربانمــج 

وواقعيتــه وقابليتــه للتطبيــق.

وانطلقــت هــذه املقاربــة أيضــاً مــن واقــع أن الدولــة الســورية، الــي تفخــر ابلصمــود الكبــر الــذي مســح ابســتمرار 
مؤسســاهتا، وكان شــاهداً علــى متانتهــا وقدرهتــا علــى امتصــاص الصدمــة، عليهــا أن تواجــه اليــوم بنجــاح حتــدايت إعــادة 
إنتــاج التنميــة، الــي كانــت قــد شــهدت خطــوات متقدمــة قبيــل احلــرب، وصــواًل إىل واقــع جديــد حيفــظ لســورية مكانتهــا 
اجليو-اســراتيجية، ويبــي إنســاهنا وعمراهنــا، وحيافــظ علــى اترخيهــا، وجيعــل مــن الــدروس املســتقاة مــن املاضــي فوائــد 

لبنــاء املســتقبل.

وهبــدف رســم صــورة متكاملــة، ُأجريــت مراجعــة ألدبيــات إعــادة اإلعمــار الــي شــهدهتا بعــض الــدول الــي عرفــت 
حــاالت مــن الدمــار حتاكــي قليــًا أو كثــراً احلالــة الســورية، حبيــث جيــري االســتئناس هبــا واالســتفادة مــن النواحــي 
اإلجيابيــة فيهــا، وتفــادي نقــاط القصــور والضعــف؛ مــع األخــذ يف احلســبان إن الرجــوع إىل قصــص النجــاح تلــك 
واالسرشــاد هبــا ال يعــي تطبيقهــا كمــا هــي علــى احلالــة الســورية، فشــتان بــن إعــادة إعمــار يف دولــة مدعومــة وممولــة 
مــن املنظومــة الدوليــة، وإعــادة إعمــار يف دولــة أخــرى تقــف فيهــا املنظومــة الدوليــة ذاهتــا عــدواً وطرفــاً يف الصــراع يعرقــل 

انطاقتهــا، بــل ويســهم يف دعــم الدمــار فيهــا.

القــدرة املســتمرة  التنمويــة املفهــوم املوســع إلعــادة اإلعمــار، حبيــث يشــر إىل  لقــد اعتمــد الربانمــج يف مقاربتــه 
للحكومــة علــى التخطيــط الشــامل الطويــل األمــد، والقــادر علــى إدخــال عمليــة إعــادة اإلعمــار ضمــن الرؤيــة احلكوميــة 
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الشــاملة للتنميــة املســتدامة، الــي أتخــذ يف احلســبان، ال مصــاحل اجليــل احلــايل الــذي عــاىن مــن احلــرب فحســب، بــل 
مصــاحل األجيــال الســورية املقبلــة أيضــاً، وال تقتصــر علــى التفكــر يف البنــاء املــادي فحســب، بــل تتجــاوزه إىل التفكــر 

يف بنــاء اإلنســان، وبنــاء املؤسســات الازمــة الســتدامة التنميــة.

وقــد ركــزت وثيقــة الربانمــج علــى أّن البنيــة املؤسســاتية القائمــة لــدى احلكومــة الســورية ختوهلــا إدارة امللــف التنمــوي 
بــكل مســؤولية، إال أّن ذلــك ال يعــي عــدم إدراك نقــاط ضعــف تلــك املؤسســات؛ وهــذا ابلطبــع ليــس وليــد احلــرب 
وحدهــا، بــل هــو نتيجــة لراكــم اخللــل الــذي طــال الفكــر املؤسســايت عنــد رســم وتطبيــق السياســات املختلفــة. لذلــك 
أوردت الوثيقــة أمهيــة االســتفادة مــن الظــروف الراهنــة لتحويــل التحــدايت إىل فــرص، مــع اســتهدافها الوصــول إىل 
“جيــل جديــد” مــن القيــم املؤسســاتية والفكــر املؤسســايت يكــون خطــوة حقيقيــة مــن خطــى التطويــر املؤسســايت الــذي 

أتخــذه احلكومــة علــى عاتقهــا.

وحتــدد وثيقــة الربانمــج علــى حنــو واضــح توزيــع األدوار واملســؤوليات علــى مجيــع الشــركاء يف املراحــل املقبلــة. واملعيــار 
األنســب هلــذا التوزيــع هــو ابلعــودة إىل األدوار الطبيعيــة واالعتياديــة للمؤسســات الســورية، وإىل املهــام الــي تتــوىل 
تنفيذهــا، اســتناداً إىل الذاكــرة املؤسســاتية الــي تراكمــت يف املاضــي، والــي تعــزز مــن قــدرة هــذه املؤسســات علــى 

املســامهة الفعالــة يف إعــادة إنتــاج التنميــة.

وميثّــل الربانمــج مقاربــة تنمويــة ذات أبعــاد شــاملة مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة؛ إي إنــه ال يلجــأ إىل املقــارابت 
القطاعيــة اجملــزأة، وخباصــة فيمــا يتعلــق ابلتعامــل مــع األهــداف العامــة واحملــددة، وذلــك نظــراً للرابــط الوثيــق بــن األبعــاد 
املختلفــة للتنميــة، االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. وتعتمــد هــذه املقاربــة علــى )1( مشــاركة اجلميــع يف زايدة اإلنتــاج 
واإلنتاجيــة، ســواء أكانــت هــذه املشــاركة يف آليــات صنــع القــرار املتعلــق ابإلنتــاج والتبــادل واالســتهاك، أم يف عمليــات 

اإلنتــاج والتبــادل واالســتهاك، و)2( مشــاركة اجلميــع يف عوائــد هــذه العمليــات علــى حنــو منصــف.

وال يغفــل الربانمــج مســألة التقديــر الصحيــح للتكاليــف وللمــوارد املاديــة والبشــرية الازمــة واملتاحــة، وتنميتهــا خــال 
مراحلــه املختلفــة؛ ويؤكــد علــى الــدور الفعــال للمؤسســات املعنيــة يف ختصيــص املــوارد، واســتخدامها بكفــاءة، وعلــى 

تطويــر القوانــن والتشــريعات الــي تســاعد علــى تنفيــذ الربامــج واملشــاريع واألعمــال.

وملــا كانــت العمليــة التخطيطيــة الناجحــة تتصــف أبهنــا ذات طابــع ديناميكــي متجــدد، فــإن إعــداد هــذا الربانمــج 
هــو خطــوة أوىل ســتعقبها عمليــات التنفيــذ واملتابعــة والرصــد والتقييــم، والتعديــل إن اقتضــى األمــر، ملواكبــة املســتجدات 

احلاصلــة.

إن وثيقــة الربانمــج، مبكوانهتــا املختلفــة تعــّد إطــاراً شــامًا للعمــل، يقبــل القيــاس والتقييــم، ويتمتــع ابملرونــة الازمــة 
للتعديــل وفــق تطــور العمــل، ووفــق تغــرات املشــهد العــام. بيــد أّن ذلــك ال يعــي حبــال مــن األحــوال التخلــي أو 
التأجيــل يف املســتحقات الرئيســية الــي يعــرب عنهــا الربانمــج يف إطــاره العــام والتفصيلــي؛ إذ ال ينبغــي -بعــد اعتمــاد 
الربانمــج- اختــاذ قــرارات ذات أثــر قصــر املــدى تتعــارض مــع حتقيــق الغــاايت املوضوعــة، بذريعــة أّن هــذه األهــداف 
يتطلــب تنفيذهــا ســنوات عديــدة. فالربانمــج ميثــل، يف كل وقــت، خطــة الدولــة املوحــدة الــي تضــم، وعلــى حنــو متســق، 
مكوانت املشــروع التنموي الســوري املتجدد الذي يســتهدف املســار التنموي الصحيح، يف حدود االســتغال األمثل 
لإلمــكاانت املتاحــة، مستشــرفاً آفــاق املســتقبل القريــب، مبــا يفضــي إىل وضــع اجملتمــع الســوري والدولــة الســورية علــى 

املســار التنمــوي املنشــود.
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فــإن املتطلبــات الرئيســية لنجــاح الربانمــج يف حتقيــق أهدافــه تتمثــل يف: )1( اعتمــاد الربانمــج  ولذلــك، 
كخطــة موحــدة للدولــة الســورية، قابلــة للتعديــل حســب تقــّدم التنفيــذ؛ و)2( اعتمــاد الربانمــج كـــ “لغــة” مشــركة 
للحكومــة يف وضــع سياســاهتا وخططهــا االســتثمارية، وكـ “إطــار مرجعــي” عنــد إجــراء الدراســات التفصيليــة يف 
خمتلــف القطاعــات؛ و)3( تنفيــذ مكــوانت اخلطــط املنبثقــة عــن الربانمــج وفــق املســارات احملــّددة، الــي تضّمنهــا 
اإلطــار الرباجمــي العــام والتفصيلــي، مــع األخــذ يف احلســبان، عنــد إجــراء التعديــالت الضروريــة، ضــرورة احملافظــة 
علــى تناســق مكــوانت الربانمــج بــرؤاه وأهدافــه وسياســاته وتدخالتــه، علــى النحــو الــذي يفضــي إىل حتقيــق أهدافــه 

وفــق مبــدأي الكفــاءة والفعاليــة.

إن وثيقــة الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب تشــّكل رّد الدولــة الســورية علــى مجيــع احملــاوالت الــي 
هدفــت إىل نقــل رســم مســتقبل ســورية إىل غــر املــكان واألشــخاص املنــوط هبــم طبيعيــاً إجنــاز هــذا العمــل. ومــن مثّ فهــذا 
الربانمــج هــو رســالة الدولــة الســورية إىل اخلــارج أبّن اجملتمــع الســوري، الــذي حقــق االنتصــار، لــه كامــل احلــق يف رســم 

مســتقبله وصياغتــه.





أوالً
ملخص تنفيذيمقدمة: املرتكزات واملنهجية
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ملخص تنفيذي
يعــّد الربانمــج الوطــين التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مبنزلــة اخلطــة االســراتيجية التنمويــة لســورية حــى أفــق 
عــام 2030 ومــا بعــد، وهــي تظهــر توجهــات احلكومــة الســورية وخططهــا الواعيــة واهلادفــة إىل رســم املشــهد الســوري 

يف املرحلــة املقبلــة.

إدخــال وإدمــاج  احلــرب، وإىل  مــن  اخلــروج  مــع  الراهنــة واملســتقبلية  التحــدايت  الربانمــج إىل مواجهــة  ويهــدف 
التحــوالت اهليكليــة املطلوبــة يف البــى االقتصاديــة واالجتماعيــة واجملتمعيــة، بغيــة ضمــان االســتدامة، والتيقــن مــن قــدرة 
األجيــال القادمــة علــى حتقيــق مصاحلهــا التنمويــة. فالربانمــج هــو إذن تصــور جامــع الســتعادة فعاليــات اجملتمــع، وحتقيــق 
االســتقرار )تلبيــة احلاجــات امللحــة واحملليــة(، وإرســاء أســس االســتدامة التنمويــة، وحتقيــق الرؤيــة املوضوعــة حــى 2030، 
مبحدداهتــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، وأبعادهــا القطاعيــة )الرابطــات التنمويــة( واجلغرافيــة )االندمــاج والتنميــة 

اإلقليميــة( والزمنيــة )االنتقــال مــن التعــايف إىل االســتدامة(.

وترتكــز املبــادئ العامــة للربانمــج يف التأكيــد علــى امللكيــة الوطنيــة ملســتقبل ســورية املوّحــدة، وتعزيــز قــدرة وكفــاءة 
مؤسســات الدولــة، وتوجيــه مواردهــا وإمكاانهتــا علــى النحــو الــذي حيقــق مصاحلهــا الوطنيــة، وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة 
االقتصــادي  األمــن  وحتقيــق  القانــون،  ســيادة  وضمــان  االنتمــاء،  وثقافــة  الوطنيــة  واهلويــة  االجتماعــي  والتماســك 
واالجتماعــي جبميــع مكوانتــه، والتحــّول مــن اجلمــود التنمــوي الــذي فرضتــه احلــرب إىل إطــاق تدرجيــي لطاقــات 
اجملتمــع واالقتصــاد، وصــواًل إىل النهــوض جبميــع مكــوانت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، قطاعيــاً وجغرافيــاً، ومعاجلــة 

االختــاالت التنمويــة، واالندمــاج الفاعــل والواعــي ابلعــامل، مــع مراعــاة املصــاحل العليــا والقوميــة والوطنيــة لســورية.

وميــر تنفيــذ الربانمــج أبربــع مراحــل رئيســية، هــي: مرحلــة اإلغاثــة الــي جتــري فيهــا االســتجابة لاحتياجــات 
األساســية مــن خــال تعزيــز العمليــة اإلنتاجيــة، وأتهيــل البــى التحتيــة، وتقديــر اخلســائر واألضــرار، ومجــع املعلومــات 
لوضــع وتعديــل السياســات واخلطــط؛ ومرحلــة التعــايف الــي هتــدف إىل اســتعادة التــوازن، حيــث جيــري اســتخدام وســائل 
التمويــل اخلارجيــة والداخليــة املتوفــرة )التســهيل الكمــي أو التمويــل ابلعجــز(، وجيــري فيهــا تدرجييــاً العمــل علــى ترميــم 
ساســل اإلنتــاج، بــدءاً ابألقــل تكلفــة واألكثــر إحلاحــاً، ابجتــاه األعلــى تكلفــة واألقــل إحلاحــاً، مــع الركيــز علــى البــى 
التحتيــة )الطاقــة، والنقــل، وامليــاه علــى وجــه التحديــد( الازمــة إلعــادة إحيــاء العمليــة اإلنتاجيــة يف ســياقها األوســع؛ 
ومرحلــة االنتعــاش اهلادفــة إىل البــدء إبعــادة رســم مامــح االقتصــاد الســوري املتكامــل، والــي تتســارع فيهــا عمليــة 
تشــّكل سلســلة توليــد القيمــة املضافــة؛ وأخــراً مرحلــة االســتدامة التنمويــة الــي تشــهد إجنــاز تشــّكل هويــة االقتصــاد 
الســوري احلديــث، وجيــري فيهــا وضــع السياســات واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة )قطاعيــاً 
وجغرافيــاً وبشــرايً(، وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة السياســية واالقتصاديــة واملؤسســاتية واالجتماعيــة. هــذا، مــع 

اإلشــارة إىل وجــود تداخــل بــن هــذه املراحــل وفــق مــا تفرضــه الظــروف.

ويتكّون الربانمج من مخسة حماور مرابطة هي:

حمــور البنــاء املؤسســي وتعزيــز النزاهــة، الــذي يتنــاول القضــااي املتعلقــة حبمايــة عمليــة االنتقــال إىل ســورية يف مــا   .1
بعــد األزمــة مــن ظاهــرة الفســاد، وتعزيــز النزاهــة والشــفافية، وإصــاح النظــام القضائــي واألجهــزة الرقابيــة، وبنــاء 

املؤسســات القويــة والفعالــة، والتنميــة اإلداريــة، وإصــاح القطــاع العــام االقتصــادي.

حمــور تطويــر وحتديــث البــىن التحتيــة واخلدمــات، الــذي يتنــاول القضــااي املتعلقــة بقطاعــات امليــاه والصــرف   .2



16

 الفهرس

الصحــي، والنفــاايت الصلبــة، والســكن والبنــاء والتشــييد، والكهــرابء، والنقــل واملواصــات، واالتصــاالت، وغرهــا، 
حيــث مت إجــراء تقييــم ســريع للحالــة الراهنــة هلــذه القطاعــات تضمــن االختناقــات واحلــاالت الطارئــة، واحلــاالت 
الــي ميكــن أتجيلهــا مرحليــاً، وحتديــد األهــداف واملشــاريع واإلجــراءات والتدخــات الازمــة للمعاجلــة، مــع اجلــدول 

الزمــي للتنفيــذ.

حمــور النمــو والتنميــة، الــذي يتنــاول قضــااي اســتعادة االنتعــاش االقتصــادي هبــدف معاجلــة اآلاثر االقتصاديــة لألزمــة   .3
يف ســورية، مث إعــادة وضــع االقتصــاد الســوري علــى مســار التنميــة وصــواًل إىل اســتدامة تســاعد يف القضــاء علــى 
الفقــر والبطالــة والامســاواة، ضمــن إطــار تشــاركي واســع يضــم مجيــع قطاعــات وفئــات اجملتمــع، مــع االســتفادة مــن 

مشــاريع التعــاون الــدويل لســد الفجــوات الــي أفرزهتــا احلــرب.

حمــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية، الــذي يتنــاول القضــااي الــي تنــدرج يف ثاثــة مداخــل أساســية، هــي: املدخــل   .4
الثقــايف والتعليمــي، الــذي يركــز علــى قضــااي التوعيــة والتثقيــف واهلويــة الوطنيــة والتماســك االجتماعــي، وإعــادة 
النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه، ومناهجــه وحمتوايتــه، وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل، وبنــاء األســرة 
الســورية، واخلطــاب الديــي والثقــايف املســتنر يف مواجهــة اخلطــاابت التكفريــة أو الطائفيــة أو االنفصاليــة؛ ومدخــل 
اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي، الــذي يتنــاول قضــااي إدمــاج أكثــر الفئــات أتثــراً بســبب األزمــة الســورية يف دورة 
النشــاطن االقتصــادي واالجتماعــي، وإدمــاج العائديــن إىل حضــن الوطــن يف إطــار املصاحلــات الوطنيــة، والقضــااي 
املتعّلقــة بعــودة النازحــن داخليــاً والاجئــن، وتوفــر مقومــات هــذه العــودة ضمــن رؤيــة تنمويــة جديــدة ألدوار املناطــق 
واحملافظــات؛ ومدخــل احلمايــة االجتماعيــة، الــذي يركــز علــى ثاثــة مكــّوانت أساســية هــي مكــّون ســوق العمــل 
)التشــغيل والبطالــة والعمــل الائــق(، ومكــّون اخلدمــات االجتماعيــة )التعليــم والصحــة وخدمــات ميــاه الشــرب 

والصــرف الصحــي(، ومكــّون شــبكات األمــان االجتماعــي )الدعــم واالحتياجــات اإلنســانية(.

حمــور احلــوار الوطــين والتعدديــة السياســية، الــذي يتنــاول قضــااي املصاحلــات الوطنيــة ودورهــا يف بنــاء ســورية،   .5
وتعزيــز األمــن واألمــان، وإجيــاد البيئــة املناســبة الســتدامة وجنــاح احلــوار الوطــي، كمــا يتضّمــن تعزيــز التماســك 
االجتماعــي، واالنتمــاء واهلويــة الوطنيــة، ورفــع مســتوى الوعــي اجملتمعــي املنســجم مــع القيــم الوطنيــة؛ وهــو بذلــك 
يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً مبحــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية. ويضــع هــذا احملــور التدابــر املفضيــة إىل تدعيــم مســار 

العمليــة الدميقراطيــة يف ســورية، وتعزيــز التعدديــة السياســية.

وقــد ســار وضــع الربانمــج وفــق خطــوات متتاليــة بُنيــت فيــه كل خطــوة علــى خمرجــات اخلطــوة الســابقة، حيــث بــدأ 
العمــل يف حتليــل وتقييــم احلالــة التنمويــة علــى املســتوايت الكليــة والقطاعيــة واجلغرافيــة، وتضمــن ذلــك وصفــاً 
وحتليــًا للمؤشــرات وتطورهــا خــال املرحلــة 2005-2010 )قبــل احلــرب(، وحتليــًا ألوجــه الضــرر )املــادي والتنمــوي( 
الــي أصابــت هــذه املؤشــرات خــال ســنوات احلــرب 2011-2018؛ مثّ جــرى إعــداد الرؤيــة الوطنيــة واألهــداف 
االســراتيجية البعيــدة املــدى، الــي تضمنــت رســم املشــاهد املســتقبلية املرغوبــة لاقتصــاد واجملتمــع الســوري بقطاعاتــه 
املختلفة، وصياغة مسارات التنمية الي تؤدي إىل حتقيق هذه الرؤية، ومنها الركائز واملنطلقات األساسية والتحدايت 
الــي مــن املمكــن أن تواجــه جهــود حتقيقهــا، والفــرص املتاحــة الــي ميكــن االســتفادة منهــا يف العمليــة التنمويــة؛ وجــرى 
بعــد ذلــك صياغــة السياســات اإلرشــادية guiding policies الــي هتــدف إىل توجيــه ربــط األهــداف املوضوعــة 
ابلربامــج التنفيذيــة الازمــة للوصــول إىل تلــك األهــداف، وفــق مراحــل املشــروع املختلفــة. ويف اخلطــوة التاليــة، جــرى 
وضــع الربامــج واملشــاريع الــي اعتمــدت األهــداف احملــّددة وفقــاً ملداهــا الزمــي، علــى حنــو ينســجم مــع األهــداف العامــة 
للربانمــج؛ وهــي موجهــة حنــو حتقيــق األهــداف وفــق تسلســل منطقــي )اآلنيــة ملعاجلــة االختناقــات واحلــاالت الطارئــة 
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علــى املــدى القصــر، واحلــاالت الــي ميكــن أتجيلهــا مرحليــاً علــى املــدى الطويــل والــي ترتبــط بتحقيــق الرؤيــة واألهــداف 
البعيــدة املــدى(، إضافــة إىل اإلجــراءات األخــرى املرافقــة؛ مث جــرت بلــورة ذلــك يف اإلطــار التنفيــذي، برباجمــه اإلطاريــة 
وبراجمــه الرئيســية املنبثقــة عــن الربامــج اإلطاريــة، والــذي يتضمــن توصيــف الربامــج، واجلهــات املعنيــة بتنفيذهــا. وجــرى 

أيضــاً وضــع تصــور ملتطلبــات التمويــل الــالزم للربانمــج حــى أفــق عــام 2030.

احلالة التنموية يف سنوات ما قبل احلرب وأثنائها
التنمية االقتصادية أ- 

علــى صعيــد االقتصــاد الكلــي حققــت ســورية قبــل احلــرب معــدالت منــو مقبولــة، وحصــل حتســن بســيط يف 
الركيــب اهليكلــي لاقتصــاد الوطــي، وحتســن ملحــوظ يف نســبة مســامهة العوامــل النوعيــة )جممــل إنتاجيــة العوامــل(، 
كمــا حتســن مســتوى االســتثمار اخلــاص مــع بقــاءه مركــزاً يف احملافظــات الرئيســية ويف قطاعــات )املــال والتأمــن 
والعقــارات(، كمــا كان االســتثمار األجنــي حمــدوداً ومركــزاً يف قطــاع النفــط والغــاز، مقابــل تراجــع االســتثمار العــام 
بــن  العــام  العــادل لاســتثمار  التوزيــع  العامــة، مــع غيــاب  وتركــزه يف قطــاع اخلدمــات االجتماعيــة وقطــاع املرافــق 
احملافظــات الســورية. أمــا علــى املســتوى املــايل والنقــدي فقــد حــدث تغــر يف الركيــب اهليكلــي لإليــرادات العامــة للدولــة 
حيــث زادت اإليــرادات الضريبيــة غــر النفطيــة وحتســنت فوائــض شــركات القطــاع العــام علــى حســاب اإليــرادات 
النفطيــة، إال أن هــذه اإليــرادات الضريبيــة كانــت متواضعــة وال تتناســب مــع مســتوى النشــاط االقتصــادي وخصوصــاً 
مــن القطــاع اخلــاص، وتراجــع الديــن العــام، وازداد الدعــم ازدايداً كبــراً، وأصبــح عبئــاً كبــراً علــى املوازنــة العامــة. 
وحتقــق االســتقرار يف ســعر الصــرف، ومعــدالت التضخــم عنــد نســب مقبولــة. وثبــات يف معــدالت الفائــدة االمسيــة، 
كمــا توجهــت معظــم التســليفات املصرفيــة املوجهــة للقطــاع اخلــاص إىل قطــاع التجــارة والعقــارات. أمــا علــى مســتوى 
التجــارة اخلارجيــة شــهدت عــدم اســتقرار احلســاب اجلــاري نتيجــة زايدة قيــم املســتوردات، وتركــزت الصــادرات يف 
عــدد حمــدود مــن الســلع واألســواق وبقيــم مضافــة ضعيفــة. أمــا فيمــا خيــص التشــغيل وســوق العمــل، فبقيــت معــدالت 
البطالــة مرتفعــة، وكان املشــغل األكــرب للعمالــة قطــاع اخلدمــات، وكانــت النســبة الكــربى مــن املشــتغلن ممــن حصلــوا 
علــى الشــهادة االبتدائيــة مقابــل حتســن طفيــف علــى نســبة محلــة الشــهادات اجلامعيــة نتيجــة دخــول أنشــطة اقتصاديــة 

كاملصــارف والتأمــن واالتصــاالت.

ولكــن نتيجــة احلــرب تعــرض االقتصــاد الوطــي النتكاســات كبــرة متثلــت يف تدهــور مؤشــرات االقتصــاد الكلــي 
وخصوصــاً الناتــج احمللــي اإلمجــايل حيــث اخنفــض معــدل النمــو اخنفاضــاً حــاداً، وازدادت نســبة مســامهة القطــاع العــام 
يف الناتــج مقابــل اخنفــاض بســيط يف نســبة مســامهة القطــاع اخلــاص، مــع حــدوث تغــرات جوهريــة علــى الركيــب 
اهليكلــي للناتــج حيــث تراجعــت مســامهة قطاعــات الزراعــة والصناعــة والتجــارة والســياحة لصــاحل اخلدمــات احلكوميــة 
وقطــاع النقــل واملواصــات والتخزيــن. وتراجــع االســتثمار العــام واخلــاص تراجعــاً كبــراً، وخــروج االســتثمارات األجنبيــة 
علــى حنــو شــبه اتم، كمــا تراجعــت املؤشــرات املتعلقــة ابإلنتاجيــة. أمــا علــى املســتوى املــايل والنقــدي، فقــد شــهدت 
املوازنــة العامــة للدولــة عجــزاً كبــراً نتيجــة اخنفــاض اإليــرادات واخنفــاض فوائــض شــركات القطــاع العــام االقتصــادي، 
مقابــل زايدة النفقــات اجلاريــة )زايدة فاتــورة الدعــم والرواتــب(، مقابــل تراجــع اإلنفــاق االســتثماري مــع توجهــه 
ابلدرجــة األوىل حنــو اخلدمــات احلكوميــة والكهــرابء واملــاء، وازدادت املديونيــة العامــة وخصوصــاً الداخلــي )االســتدانة 
مــن املصــرف املركــزي(، وهــو مــا أدى إىل منــو العــرض النقــدي علــى حنــو ال يتناســب مــع منــو الناتــج )أو الراجــع 

حتديــداً(.



18

 الفهرس

يف املقابل شــهد ســعر الصرف اخنفاضاً حاداً، واخنفاض حصيلة الصادرات الســلعية واخلدمية وخصوصاً )النفطية 
والســياحية( مقابل ازدايد فاتورة املشــتقات النفطية املســتوردة والســلع األساســية، وازدايد حركة املضاربة وهتريب العملة 
خــارج البلــد، ترافــق ذلــك مــع غيــاب سياســة نقديــة واضحــة تســتهدف اســتقرار ســعر الصــرف واســتنزفت االحتياطيــات 
األجنبيــة، ومل جيــِر توجيــه التســهيات املصرفيــة رغــم ارتفــاع حجــم الودائــع حنــو القطاعــات اإلنتاجيــة بــداًل مــن توجههــا 
حنــو قطاعــي التجــارة والعقــارات. وســجلت معــدالت التضخــم مســتوايت قياســية خــال الفــرة )تضخمــاً جاحمــاً(، وهــو 

مــا انعكــس ســلباً علــى مســتوى معيشــة املواطنــن.

أمــا علــى مســتوى التجــارة اخلارجيــة تفاقــم عجــز احلســاب اجلــاري، نتيجــة ازدايد عجــز امليــزان التجــاري نتيجــة اخنفــاض 
الصــادرات واحنســارها يف عــدد حمــدود مــن الســلع والبلــدان، مقابــل اخنفــاض املســتوردات بســبب اتبــاع سياســة الرشــيد، 
وتفاقــم عجــز حســاب اخلدمــات. وحتــول حســاب الدخــل إىل عامــل إجيــايب كونــه يرتبــط بشــركات عقــود اخلدمــة الــي 
خرجــت نتيجــة العقــوابت أحاديــة اجلانــب، وازداد فائــض حســاب التحويــات اجلاريــة بســبب زايدة حتويــات العاملــن 
الســورين يف اخلــارج، وزايدة املنــح واملســاعدات املقدمــة لســورية مــن اخلــارج والــي حصلــت عليهــا املنظمــات األهليــة احملليــة.

أمــا فيمــا يتعلّــق ابلتشــغيل، فقــد لوحظــت زايدة معــدالت البطالــة زايدة كبــرة، وكان املشــغل األكــرب قطــاع اخلدمــات 
مث التجــارة والســياحة والصناعــة والبنــاء والتشــييد، وكانــت النســبة الكــربى مــن املشــتغلن ممــن حصلــوا علــى الشــهادة 

االبتدائيــة ومــا دون، واحملافظــات األعلــى تشــغيًا كانــت األعلــى يف معــدالت البطالــة )حلــب وريــف دمشــق(.

أمــا علــى صعيــد القطاعــات االقتصاديــة فقــد متيــز منــو الناتــج للصناعــة التحويليــة بعــدم االســتقرار والتذبــذب 
الشــديد. حيــث كانــت مســامهتها منخفضــة، بــل ســالبة يف بعــض الســنوات، وتركــزت الصناعــة الســورية يف احملافظــات 
الرئيســية الكــربى، ومل تســتطع املناطــق غــر التقليديــة اترخييــاً مــن اســتقطاب االســتثمارات، وأرخــت تداعيــات احلــرب 
مبنعكســاهتا الثقيلــة علــى الصناعــة التحويليــة، فتفاقمــت مشــاكله، حيــث تراجــع النشــاط االقتصــادي الصناعــي يف 
القطــاع اخلــاص. وترافــق ذلــك مــع اســتمرار جــزء مــن مؤسســات القطــاع العــام ابلعمــل، مــا أثــرت هــذه املشــاكل ســلباً 
علــى مؤشــرات التشــغيل يف قطــاع الصناعــة التحويليــة، إضافــة إىل عــدم حتســن اخلصائــص النوعيــة للعاملــن يف هــذا 
القطــاع، وبــروز ظاهــرة تســرب العمالــة املاهــرة والكفــاءات. وكانــت الصناعــات الغذائيــة األكثــر أتثــراً فيمــا يتعلــق ابلقيمــة 

املضافــة احملققــة فيهــا، يف حــن كانــت أقلهــا أتثــراً صناعــة منتجــات املابــس واألحذيــة واجللــود.

علــى صعيــد الزراعــة مل جيــِر حتقيــق االســتقرار يف معــدالت النمــو، وتفاقمــت املشــاكل املتجــذرة فيــه، وازداد إنفــاق 
األســر علــى الغــذاء، واخنفضــت نســبة االكتفــاء الــذايت مــن اإلنتــاج النبــايت مقابــل احلفــاظ علــى نســبة االكتفــاء الــذايت 
مــن اإلنتــاج احليــواين، وبقــي حجــم االســتثمار اخلــاص يف قطــاع الزراعــة متواضعــاً، وشــهد تراجعــاً حــاداً خــال ســنوات 
احلــرب، وســجل االســتثمار العــام معــدالت منــو مقبولــة، وتركــز يف مشــاريع لتحســن أداء اإلنتــاج النبــايت. وفاقمــت 
احلــرب مشــكلة إدارة اســتخدام املــوارد املائيــة واألرضيــة، وازدادت التعــدايت علــى أراضــي أمــاك الدولــة واألراضــي 

احلراجيــة والباديــة، وتراجعــت املســاحة املروكــة )ســبات( واملســاحة املزروعــة بوجــه عــام.

علــى صعيــد الســياحة أدت تداعيــات احلــرب إىل تدهــور مؤشــرات هــذا القطــاع، وكان هلــا أثــر ســلي علــى مســامهته 
يف دفع عجلة االقتصاد الوطي، وتفاقمت نقاط ضعفه املتمثلة ابلتوزيع اجلغرايف لاســتثمارات واخلدمات الســياحية، 
ويف االنتشــار الكبــر والعشــوائي للشــقق املفروشــة غــر املصنفــة، وضعــف الطلــب علــى الســياحة الداخليــة، وضعــف 
اإلدارة واخلطط والقوانن والتشــريعات، وتعدد اجلهات الرقابية وضعف اخلدمات الي تلي رغبات الســائحن، إضافة 
إىل عــدم توفــر اخلدمــات األساســية يف املواقــع الســياحية، واخنفــاض مســتوى أداء املؤسســات الســياحية، واخنفــاض 
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مســتوى التســويق والرويــج، وترافــق ذلــك أيضــاً مــع تلــوث ميــاه الشــاطئ واألهنــار والبحــرات، والعبــث والتعــدي علــى 
املواقــع األثريــة، وقطــع أشــجار الغــاابت واحملميــات الطبيعيــة، والتعــدي علــى أراضــي أمــاك الــوزارة.

أمــا علــى صعيــد الطاقــة مل تتمكــن ســورية مــن الوصــول إىل مرحلــة اإلشــباع الطاقــي والكفــاءة املثلــى الســتخدام 
مصــادر الطاقــة، رغــم اجلهــود املبذولــة لــزايدة اإلنتــاج مــن النفــط والغــاز، كمــا أدت احلــرب إىل نتائــج ســلبية علــى 
عمليــات اإلنتــاج والنقــل، إال أّن ذلــك مل مينــع مــن التعويــض اجلزئــي عــن التناقــص احلــاد يف إمــداد املصــايف مــن إنتــاج 
النفــط اخلــام عــرب اســتراده وتكريــره، وتفاقمــت مشــكلة احلصــول علــى قطــع غيــار اآلليــات واملعــدات مــن اخلــارج، 
وصعوبــة وجــود نواقــل للمشــتقات النفطيــة. وترافــق ذلــك مــع زايدة التشــابكات املاليــة بــن شــركات القطــاع العــام نتيجــة 

ارتفــاع املديونيــة والدائنيــة، وهجــرة بعــض الكــوادر ذات اخلــربة الفنيــة.

أمــا علــى صعيــد الكهــرابء فــإّن ظــروف احلــرب أدت إىل اخنفــاض اإلنتــاج مــن الكهــرابء، مرافقــاً مــع اخنفــاض 
الطلب، وأدى وســطياً إىل تطبيق سياســة التقنن، وعاىن القطاع من صعوابت عديدة متثل أحدها يف الدعم املباشــر، 
وضــرورة توفــر الســيولة املاليــة الكافيــة لتطويــر املنظومــة الكهرابئيــة مبكوانهتــا ودفــع تكاليــف تشــغيلها، وترافــق ذلــك مــع 
ارتفــاع الفاقــد الفــي والتجــاري واالســتجرار غــر املشــروع، وكذلــك عــدم تنــوع مصــادر الطاقــة، وحمدوديــة االعتمــاد 
علــى الطاقــات املتجــددة، وعــدم تطبيــق إجــراءات الرشــيد ورفــع كفــاءة الطاقــة، وغيــاب األنظمــة احملاســبية الــي تظهــر 

التكاليــف احلقيقيــة. عــدا عــن األضــرار املاديــة واملاليــة الكبــرة الــي حلقــت بــه.

اســتطاع قطــاع االتصــاالت واملعلوماتيــة مواجهــة التحــدايت الرئيســية الثاثــة املتمثلــة يف آاثر احلــرب والتحــدي 
التكنولوجــي والتحــدي املؤسســايت. إال أنــه عــاىن مــن عــدة مشــاكل متثلــت يف األضــرار الكبــرة الــي تعــرض هلــا، وصعوبــة 
احلصــول علــى التجهيــزات والربجميــات، وتــدين اإليــراد الناجــم عــن اخنفــاض احلركــة بســبب االنقطــاع يف خدمــات 
االتصــاالت، أو عــدم التحصيــل، وخاصــة يف املناطــق املتوتــرة، وعــدم تائــم عــرض احلزمــة املتوفــر مــع منــو التطبيقــات 
احلوكمــة  إجــراءات  وضعــف  اخللويــة،  االتصــاالت  وارتفــاع كلفــة  ابإلنرنــت،  االشــراك  وارتفــاع كلفــة  املعلوماتيــة، 
املعلوماتيــة يف اإلدارات احلكوميــة، وعــدم مائمــة أنظمــة العقــود مــع الطبيعــة الفنيــة والتكنولوجيــة ملشــاريع االتصــاالت 
واملعلوماتيــة، والتأخــر بتنفيــذ مبــادرات احلكومــة اإللكرونيــة ومشــاريع املعلوماتيــة، ونقــص اخلــربات التخصصيــة، وأخــرا 

يف آليــة رصــد االعتمــادات الــي تعتمــد األســلوب املركــزي ودون مرونــة كافيــة للتغيــر.

أمــا يف قطــاع النقــل فــإن ظــروف احلــرب أثــرت أتثــراً ملحوظــاً علــى هــذا القطــاع وتراجعــت مجيــع مؤشــراته، 
وتعرضــه إىل دمــار واســع يف البنيــة التحتيــة، إضافــة إىل تدهــور الكثــر مــن شــركات النقــل، واعتمــد النقــل يف ســورية 
خــال احلــرب علــى حمــور رئيســي وحيــد )مشال-جنــوب(. إضافــة إىل قــدم البنيــة التقنيــة ألســطول النقــل، وغيــاب البــى 
التحتيــة لوســائل النقــل النظيفــة؛ وارتفــاع تكاليــف التشــغيل والصيانــة، وضعــف اســتخدام التقنيــات الذكيــة والتكنولوجيــا 
احلديثــة، واســتمرت مشــكلة ضعــف التنســيق بــن اجلهــات املختلقــة الــي تتداخــل إجراءاهتــا مــع عمليــة نقــل وختليــص 

البضائــع )الزراعــة، البيطــرة، اجلمــارك، ...(، وترهــل الكــوادر البشــرية وتســرب الكفــاءات.

أما قطاع اإلســكان فقد عاىن قطاع الســكن من أضرار كبرة واخنفاض مســتوى تنفيذ املشــاريع، ومل أيخذ القطاع 
العــام دوره املأمــول يف هــذا اجملــال، ومل جيــر تفعيــل دور القطــاع اخلــاص تفعيــًا منظمــاً، وهــو مــا ينســحب علــى القطــاع 
التعــاوين الســكي الــذي بقــي دوره حمــدوداً، ومل أيخــذ تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة لإلســكان الشــكل األمثــل، وترافــق 
ذلــك مــع اخنفــاض اإلنفــاق االســتثماري العــام واخلــاص، وضعــف مســتوى اإلقــراض العقــاري وارتفــاع فوائــد التمويــل، 
وأتخــر وتباطــؤ العمــل يف العديــد مــن املشــاريع وتوقفــه يف بعضهــا، كمــا اســتمرت مشــكلة توفّــر األراضــي الازمــة، 
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والتأخــر يف إجنــاز التخطيــط اإلقليمــي، وأتخــر صــدور املخططــات التنظيميــة، وطــول فــرة إجــراءات االســتماك ونقــل 
امللكيــة. وتفاقمــت مشــاكل قطــاع الســكن يف ســنوات احلــرب بســبب حجــم األضــرار الكبــرة الــي طالــت البــى التحتيــة 
هلــذا القطــاع، وعــدم اســتقرار أســعار مــواد البنــاء، وتضخــم كلــف املســاكن وأســعار وبــدالت اســتثمارها، وضعــف 
تقنيــات التنفيــذ لــدى قطــاع املقــاوالت، واخنفــاض مســتوى التنفيــذ، واســتمرار املســامهة الفرديــة وغــر الفاعلــة للقطــاع 
اخلــاص، إضافــة إىل عــدم وجــود قاعــدة بيــاانت إســكانية شــاملة ومنتظمــة تعطــي صــورة دقيقــة حلركــة البنــاء واإلكســاء.

التنمية االجتماعية واإلنسانية ب- 
حققــت جهــود التنميــة اإلنســانية جناحــات جيــدة قبــل احلــرب متثلــت يف حتســن العمــر املتوقــع للســكان وحتســن يف 
خصائصهــم النوعيــة الصحيــة والتعليميــة واخلدميــة، إال أن هــذه النجاحــات مل ختــف القصــور يف بعــض أوجــه التنميــة 
البشــرية وخاصــًة تلــك املرتبطــة براجــع مســتمر لرتيــب ســورية علــى قائمــة الرتيــب الــدويل لقياســات التنميــة البشــرية.

محلــت األزمــة معهــا شــى أنــواع الضــرر ملقومــات التنميــة البشــرية املاديــة والاماديــة مــن بــى حتتيــة ومــوارد بشــرية، 
وتعدهتــا لتطــول حمــاوالت تشــويه اهلويــة الوطنيــة وانتهــاك كرامــة املواطنــن عــن طريــق شــى أشــكال الظلــم والتعــدي، 
وختريــب التكويــن التوعــوي والثقــايف والثوابــت الوطنيــة؛ وأدى ذلــك إىل حــرف مســارات التنميــة البشــرية يف ســورية 
بعيــداً عــن تلــك الــي كانــت مرســومة لتحقيــق أهــداف التنميــة األلفيــة، وذهبــت بكثــر مــن اإلجنــازات الــي تراكمــت 

عــرب عقــود.

على صعيد الســكان مل تنجح الربامج يف خفض معدالت النمو الســكاين، وارتفعت اخلصوبتن الكلية والزواجية 
نتيجــة ميــل األســر لإلجنــاب، وأرخــت احلــرب بظاهلــا علــى الركيبــة الســكانية وحتديــداً يف الفئــة العمريــة األوىل 0-4 
ســنوات، وبعــض الفئــات العمريــة النشــطة إجنابيــاً 49-15 ســنة، وتفاقمــت مشــكلة التــوزع اجلغــرايف املتــوازن للســكان 
نتيجــة حصــول انزايحــات ســكانية كبــرة بــن احملافظــات وضمــن احملافظــة نفســها، والنــزوح إىل اخلــارج، وحــدث تغــر 
يف تقســيم احملافظــات جــذابً أو طــرداً للســكان، وارتفعــت الكثافــة الســكانية يف املناطــق املســتقطبة للمهجريــن وضغــوط 

كبــرة علــى اخلدمــات والبنيــة التحتيــة، وصعوبــة احلصــول علــى الســكن الائــق.

علــى صعيــد الصحــة تعــرض القطــاع الصحــي إىل أضــرار ابلغــة بســبب احلــرب. ومل تقتصــر هــذه األضــرار علــى 
اخلســائر الــي ميكــن تعويضهــا، كأضــرار البــى التحتيــة الصحيــة ومســتلزمات عمــل القطــاع، بــل تعدهتــا إىل أضــرار أكــرب 
وأعمــق منهــا اخلســائر يف األرواح الــي أدت ومــا تــزال إىل رفــع معــدالت الوفيــات، وهجــرة الكفــاءات الطبيــة مبختلــف 
اختصاصاهتــا، كمــا اخنفضــت نســبة التغطيــة ابألدويــة املصنعــة حمليــاً نتيجــة للحصــار االقتصــادي الــذي أثــر أتثــراً كبــراً 
علــى بعــض أنــواع األدويــة الــي ال تصنــع حمليــاً، أو تلــك الــي يدخــل يف تصنيعهــا مســتلزمات إنتــاج مســتوردة. وقــد 
اخنفــض أيضــاً عــدد الــدول الــي يصــدر إليهــا الــدواء. كمــا اتســم اإلنفــاق علــى الصحــة يف ســورية براجــع اإلنفــاق 
العــام وارتفــاع اإلنفــاق الشــخصي، نتيجــة لراجــع عــدد املنشــآت الصحيــة للقطــاع العــام، وضعــف إمكاانهتــا ملواجهــة 
معــدالت النمــو الســكاين املرتفــع، وتطــور القطــاع اخلــاص الصحــي تطــوراً كبــراً مــن جهــة املشــايف والعيــادات العامــة 

والتخصصيــة.

علــى صعيــد احلمايــة االجتماعيــة تنامــت بعــض الظواهــر االجتماعيــة الــي كانــت موجــودة يف مســتوايهتا الدنيــا 
قبــل األزمــة، والســيما لــدى أكثــر الفئــات االجتماعيــة ضعفــاً، أو البيئــات االجتماعيــة الــي هــي أكثــر أتثــراً ابألزمــة، 
وخصوصــاً مســألة انعــدام األمــن الغذائــي، والعنــف، والــزواج املبكــر، إضافــة إىل ظاهــرة النــزوح الداخلــي. وبقيــت 



21

 الفهرس

املعاجلات املتعلقة مبعاجلة مســألة الدعم احلكومي جزئية وقاصرة، وظلت أعداد املشــمولن ابلتأمن الصحي متواضعة 
مقابــل غيــاب واضــح التأمــن الصحــي للعاملــن يف القطــاع اخلــاص، وبقيــت خدمــات التمويــل الصغــر متواضعــة. 
واتســعت دائرة الفئات اهلشــة، وأثرت ظروف احلرب على املؤسســات القائمة املعنية بتقدمي اخلدمات للفئات اهلشــة، 
حيــث خــرج الكثــر منهــا مــن اخلدمــة نتيجــة االســتهداف أو التخريــب، أو حتويــل بعضهــا لوظائــف اإليــواء املؤقــت. ومل 
حيــدث أي تغيــر فيمــا خيــص العمــل الائــق وخصوصــاً )التأمــن الصحــي والبطالــة، واحلــد األدىن لألجــور(. كمــا ظلــت 
منظومــة التأمينــات االجتماعيــة غــر شــاملة، وحباجــة إىل التطويــر مــن حيــث توســيع املظلــة التأمينيــة، وخباصــة للعاملــن 
يف القطــاع اخلــاص غــر املنظــم، وتنويــع وتوســيع حزمــة اخلدمــات، وتوحيــد املرجعيــة املؤسســاتية لتشــّكل إطــاراً جامعــاً 

وواحــداً جلميــع أشــكال الضمــان االجتماعــي.

علــى صعيــد التعليــم والبحــث العلمــي أدت احلــرب إىل اخنفــاض مســتوى الكفــاءة الداخليــة الكميــة والنوعيــة 
للتعليــم، ومــن مثّ اخنفــاض مســتوى الكفــاءة اخلارجيــة ملنظومــة التعليــم بوجــه عــام، أمــا خبصــوص البحــث العلمــي مل 
حيــدث تغــر يف عــدد منشــورات البحــث العلمــي، وتناقــص عــدد الباحثــن، وخصوصــاً يف الطــب واهلندســة، يف حــن 
مل يُلحــظ تراجــع يُذكــر يف جمــال العلــوم اإلنســانية. كمــا اتصــف اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي يف ســورية ابلتواضــع، 

ويذكــر أّن القطــاع اخلــاص ال يقــوم أبي نشــاط يف البحــث والتطويــر.

علــى صعيــد التكويــن الثقــايف مل أتخــذ الثقافــة دورهــا احملــوري يف بنــاء بنيــة ثقافيــة وجمتمعيــة حاضنــة للتنميــة وحمفــزة 
علــى جناحهــا، حيــث تشــر مؤشــرات النشــر العلمــي يف اجملــات الوطنيــة والدوليــة، وعــدد الكتــب املؤلفــة واملرمجــة، 
فضــًا عــن االكتشــافات وبــراءات االخــراع واإلبــداع األديب والفــي، وصــواًل إىل تطبيقــات العلــم والتكنولوجيــا، إىل 
أننــا مازلنــا بعيديــن عــن حتويــل املعرفــة إىل ثــروة. ومحلــت األزمــة جمموعــة مــن الســلوكيات واملمارســات الســلبية املتصلــة 
ابلتهريــب والســرقة واالجّتــار ابملمنوعــات وصيــغ الكســب غــر املشــروع، وهــو مــا يتعــارض مــع قيــم العمــل واإلنتــاج 

وإتقــان األشــغال واإلبــداع الفــردي واجلمعــي.

ــة واجهــت البيئــة، حتــدايت عديــدة متثلــت يف توفــر شــروط حيــاة ســليمة بيئيــاً للجميــع، واحلــد  علــى صعيــد البيئ
مــن اســتنزاف وتلــوث املــوارد الطبيعيــة، والتنســيق احلقيقــي مــع قطاعــات الدولــة ذات العاقــة، ورفــع مســتوى الوعــي 
البيئــي العــام، وتطويــر قــدرات الكــوادر العاملــة يف جمــال البيئــة. كمــا أن تكاليــف التدهــور البيئــي يف ازدايد وان هنــاك 

اســتنزاف جائــر للمــوارد الطبيعيــة.

علــى صعيــد ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي بقيــت نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات ميــاه الشــرب 
والصــرف الصحــي مســتقرة خــال احلــرب يف مراكــز املــدن، مقابــل تراجــع بســيط يف األرايف، وال تــزال خدمــة ميــاه 
الشــرب تصــل إىل معظــم املناطــق وأبســعار ميســورة، إال أّن حصــة الفــرد احلقيقيــة مــن ميــاه الشــرب تناقصــت، وترافــق 
ذلــك مــع تزايــد نســبة الفاقــد املائــي. وواجــه قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي عــدداً مــن التحــدايت املتمثلــة ابســتمرار 
قوانــن العمــل املركزيــة، وتعــدد اجلهــات املســؤولة عــن الصــرف الصحــي، وعــدم تنظيــم العمــل داخــل القطــاع وعــدم 
التنســيق فيمــا بينهــا، إضافــة إىل الغمــوض يف مســألة ختصيــص املــوارد املائيــة، وإدارة إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف، 
وضعــف دور القطــاع اخلــاص، وعــدم وجــود أدلــة عمــل كافيــة جلميــع أشــكال مشــاركته، واالهتمــام ابجلانــب الكمــي 

وإغفــال اجلانــب النوعــي.

علــى صعيــد النفــاايت الصلبــة مــا تــزال ســورية تعــاين مــن عــدم وجــود منظومــة متكاملــة جلمــع هــذه النفــاايت ونقلهــا 
ومعاجلتهــا واالســتفادة منهــا، وتعرضــت احملطــات واملعامــل للضــرر والتخريــب، وتوقــف تنفيــذ املخطــط الوطــي التوجيهــي 
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إلدارة النفــاايت الصلبــة، ومتيــز العمــل يف هــذا القطــاع ابخنفــاض مســتوى األداء نتيجــة عــدم توافــق العــدد مــن اآلليــات 
والتجهيــزات الازمــة لتشــغيل املراكــز وحمطــات النقــل مــع احلاجــة الفعليــة، إضافــة إىل ضعــف اإلطــار املؤسســي الــازم 

بســبب عــدم وجــود كيــان مســتقل إلدارتــه واســتثماره وتشــغيله.

علــى صعيــد تدهــور األراضــي والتصحــر اســتمرار مســألة تدهــور األراضــي بســبب التغــرات املناخيــة ومــا تبعهــا 
مــن جفــاف، والضغــوط الســكانية، وغيــاب تطبيــق املخططــات التنظيميــة الــي تراعــي احلفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة، 
إضافــة إىل مــا ســببته احلــرب مــن تصرفــات مدمــرة للبيئــة، كتكريــر النفــط ابلطــرق البدائيــة، أو االعتــداء علــى الغــاابت 

واألشــجار علــى حنــو جائــر.

علــى صعيــد تلــوث اهلــواء ازدادت نوعيــة اهلــواء ســوءاً بفعــل عــدم االلتــزام ابلشــروط البيئيــة للمشــاريع واألنشــطة 
العامــة، والتعامــل ابلطــرق التقليديــة مــع النفــاايت، والــي كانــت ســائدة قبــل احلــرب. وتفاقمــت وتعمقــت هــذه العوامــل 

يف ظــّل الظــروف الــي خلقتهــا احلــرب.

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

تفــاوت هــذه النســب بــن حمافظــة وأخــرى.

ج- التنمية املتوازنة
يعــد خلــل التــوازن التنمــوي اجلغــرايف أحــد أهــم مشــكات التنميــة يف ســورية يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب، فركــز 
النشــاطات االقتصــادي يف بعــض احملافظــات واملناطــق وتفــاوت مؤشــرات التنميــة البشــرية والبــى التحتيــة كان واضحــاً 
بشــكل كبــر، وقــد جنــم هــذا اخللــل بصــورة رئيســة عــن اعتمــاد خطــط التنميــة احملليــة علــى التخطيــط الســنوي األقــرب 
للمــوازانت الســنوية يف ظــل غيــاب اخلطــط املتوســطة والطويلــة األمــد للمحافظــات الســورية، فبالرغــم مــن صــدور 
القانــون 107 لعــام 2011 الــذي كان مــن املتوقــع أن ينشــط عمليــة التخطيــط والتنفيــذ ويعطــي أدواراً وصاحيــات 
أوســع جلهــات اإلدارة احملليــة إال أنــه مل يتــح اجملــال لتنفيــذ مكــوانت هــذا القانــون بســبب احلــرب علــى ســورية. كمــا 
لعــب غيــاب خطــط التنميــة اإلقليميــة دوراً كبــراً تعميــق التفــاوت التنمــوي وضعــف االســتفادة مــن خصائــص املــكان.

عمقــت احلــرب خلــل التفــاوت التنمــوي بــن احملافظــات واملناطــق بصــورة كارثيــة، وألقــت أبعبــاء كثــرة مســتقبًا 
علــى جهــود التــوازن التنمــوي. فحجــم الدمــار الــذي أصــاب مقومــات التنميــة خيتلــف مــن حمافظــة إىل أخــرى، وتغيــب 
بصــورة واضحــة بيــاانت ومؤشــرات التنميــة بــن احملافظــات الســورية، وبعضهــا مــن الصعــب الوصــول إليهــا إلجــراء حصــر 

لألضــرار والوقــوف علــى مؤشــرات التنميــة االقتصاديــة والبشــرية فيهــا.

د- التعاون الدويل
فرضــت احلــرب واقعــاً لــه خصوصيتــه علــى عاقــات التعــاون الــدويل، فقــد شــهدت املرحلــة املمتــدة بــن 2011 
-2015 تراجعــاً ومجــوداً يف عاقــات التعــاون الــدويل علــى مجيــع احملــاور، حيــث أتثــر التعــاون الثنائــي أتثــراً ســلبياً نتيجــة 
اإلجــراءات القســرية األحاديــة اجلانــب، مــن جتميــد ألرصــدة مصــرف ســورية املركــزي ومنــع التعامــل معــه، إىل االمتنــاع 
عــن القيــام ابلتحويــات املاليــة الازمــة لدفــع مســتحقات أعمــال مت تنفيذهــا مــن قبــل جهــات أو شــركات أو متعهديــن، 
أو لتســديد التزامات الدولة املالية لدى املنظمات الدولية، وعلى بعض حقوقها يف هذه املنظمات وحرماهنا من حق 
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التصويــت فيهــا، وجــرى تعليــق العمــل ابالتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والربوتوكــوالت، وشــهد التعــاون مــع املنظمــات 
الدوليــة حتــواًل خــال احلــرب مــن إطــار التعــاون يف اجملــاالت التنمويــة إىل العمــل اإلغاثــي اآلين، ودخــول العديــد مــن 
املنظمــات إىل ســورية علــى حنــو غــر شــرعي ومباشــرة أنشــطتها دون ترخيــص. يضــاف إىل كل ذلــك تســييس برامــج 
عمــل األمــم املتحــدة ووكاالهتــا، ممــا أدى إىل فجــوات يف الثقــة ألقــت بظاهلــا علــى التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة بوجــه 
عــام. ورغــم ذلــك فقــد التزمــت ســورية بقــرارات األمــم املتحــدة اخلاصــة بتعزيــز وتنســيق العمــل اإلنســاين يف حــاالت 
األزمــات والطــوارئ مــن خــال دعــم وإشــراف الدولــة علــى عمــل املنظمــات املعنيــة بتقــدمي املســاعدات اإلغاثيــة، ودعــم 
القطــاع الصحــي وخدمــات الرعايــة الصحيــة ومحــات التلقيــح الوطنيــة، ودعــم اســتمرار العمــل الربــوي والتعليمــي وتوفــر 

ميــاه الشــرب وامليــاه النظيفــة حملتاجيهــا.

أسس وضع الرؤى الوطنية واألهداف
يتطلّــب إرســاء مســارات التنميــة للوصــول إىل الشــكل املنشــود للمجتمــع واالقتصــاد الســورين وجــود رؤيــة واضحــة 
للدولــة الســورية تعــرّب عــن هويتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتشــّكل املشــهد املســتقبلي العــام، وتــربز أهــداف 
وتطلعــات الشــعب الســوري، وتلقــي الضــوء علــى الطريــق الــذي ستســلكه عمليــة إعــادة بنــاء التنميــة مــن منظــور خمتلــف 
يضمــن اســتدامتها، ويعمــل علــى التخلّــص مــن مفاعيــل ومؤثــرات احلــرب، ويقــدم إطــاراً تشــاركياً ملســارات التنميــة 
خــال الســنوات القادمــة. وأتيت أمهيــة هــذه الرؤيــة مــن كوهنــا صــورة مســتقبلية مشــركة مرغوبــة وواقعيــة وممكنــة التحقيــق، 
وتشــّكل مظلــة لعقــد تنمــوي قائــم علــى هنــج جمتمعــي وتنمــوي جديــد، وتــربز طموحــات الشــعب الســوري، وتوجــه مجيــع 

الطاقــات واإلمــكاانت الوطنيــة حنــو حتقيــق هــذه الصــورة املرغوبــة.

قامــت الرؤيــة علــى ركيزتــن أساســيتن: فهــي –مــن جهــة- بنيــت وفــق منطــق مســتقبلي يــرى أن نقطــة االنطــاق 
يف معاجلــة قصــور التنميــة جيــب أن ينطلــق مــن حتديــد األهــداف املســتقبلية الــي ترشــد السياســات وحتــدد وجهتهــا، 
وتنبــه إىل مــا جيــب تافيــه أو تعزيــزه؛ وهــي –مــن جهــة اثنيــة- تــربز أن مســتقبل ســورية يقــوم علــى حامــل اقتصــادي 
واجتماعــي وسياســي عريــض القاعــدة، ومتنــوع املكــوانت، هــو األمــل يف االنطــاق حنــو الرؤيــة وبنــاء التنميــة املســتدامة، 

وهــو الفاعــل الرئيســي الكامــن الــذي ختاطبــه أي خطــط راهنــة أو مســتقبلية.

ومتثلــت املنطلقــات األساســية الــي اســتندت عليهــا الرؤيــة يف وحــدة ســورية، وبنــاء منظومــة القيــم، واالتفاقــات 
الدوليــة الــي وقعتهــا وصدقتهــا حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية، والــي جتــد مضموهنــا يف الدســتور الســوري لعــام 

2012، إضافــة إىل خطــة التنميــة لألمــم املتحــدة ملــا بعــد عــام 2015 )أهــداف التنميــة املســتدامة(.

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

• التشــبيك الكلــي والقطاعــي واملــكاين لتصحيــح االختــاالت الكليــة واهليكليــة والتنمويــة الــي يعــاين منهــا 	
الوطــي. االقتصــاد 

• حتديــد مراحــل وحمــاور الركيــز االســراتيجي يف كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج. فيجــري الركيــز يف مرحلــة 	
العــودة اآلمنــة والطوعيــة  اإلغاثــة علــى أتمــن مســتلزمات احلفــاظ علــى األمــن واالســتقرار، ومســتلزمات 
للمهجريــن والاجئــن والنازحــن داخليــاً، ومســتلزمات إعــادة إعمــار البــى التحتيــة الضروريــة وإعــادة اإلقــاع 
ابلنشــاط اإلنتاجــي، وإعــادة اإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي للمتضرريــن، وتوفــر األمــن الغذائــي واملائــي 
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والطاقــي؛ وحتضــر البيئــة التنظيميــة والتشــريعية ملرحلــة التعــايف الــي ســيجري الركيــز فيهــا علــى قطاعــات 
اإلنتــاج احلقيقــي، وتنميــة املشــروعات الصغــرة واملتوســطة، وإصــاح ســوق العمــل وحتقيــق معايــر العمــل 
الائــق، والوصــول إىل اخلدمــات املاليــة، وتعزيــز كفــاءة وكفايــة البــى التحتيــة اإلنتاجيــة، وإصــاح سياســة 
الدعــم. وجيــري الركيــز يف مرحلــة االنتعــاش علــى تعزيــز الرابطــات البينيــة بــن القطاعــات، ومكافحــة الركــود 
التضخمــي، واالهتمــام برفــع نســبة املكــون التكنولوجــي يف املنتجــات الســورية، واالندمــاج يف االقتصــاد املعــريف 
العاملــي، وحتســن تــوازانت االقتصــاد الكلــي، وتطويــر آليــات حتقيــق التــوازن بــن النمــو االقتصــادي والنمــو 
الســكاين؛ وصــواًل إىل مرحلــة االســتدامة التنمويــة الــي ســيجري الركيــز فيهــا علــى ضمــان اســتدامة ومشوليــة 
النمــو االقتصــادي، والتشــغيل وعدالــة التوزيــع واحملافظــة علــى حقــوق األجيــال، وإيــاء مســألة اإلصــاح 

اإلداري يف املؤسســات األمهيــة الازمــة، لتطويــر إدارهتــا وأدوار الفاعلــن فيهــا.

• حتديد الغاايت واألهداف املرحلية لكل مرحلة من مراحل الربانمج.	

• الشــراكات وأدوار اجلهــات املختلفــة: انطاقــاً مــن مبــدأ التشــاركية يف التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم، جــرى توزيــع وحتديــد 	
املســؤوليات جلميــع الفاعلــن حليــث تتــوىل احلكومــة املركزيــة مســؤولية إعــادة االســتقرار واحلفــاظ علــى األمــن وتطبيــق 
القانــون، وقيــادة عمليــة إعــداد خطــط وخمططــات إعــادة اإلعمــار، وتوفــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة املناســبة لتحقيــق 
التنميــة املســتدامة، وإقامــة أقطــاب النمــو وتعزيــز االســتثمار وخلــق الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص وحتقيــق تنميــة إقليميــة 
متوازنــة، واحملافظــة علــى البيئــة وضمــان شــروط املنافســة ومنــع االحتــكار. وجــرى حتديــد مســؤوليات اإلدارات احملليــة 
بتقييــم أضــرار وخســائر قطاعــات التنميــة احملليــة، وتفعيــل اخلطــة الوطنيــة لامركزيــة، ووضــع خطــط تنميــة حمليــة لــكل 
حمافظــة، والنهــوض مبســتوى تقــدمي اخلدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة احملليــة، واحلفــاظ علــى املــوارد الطبيعيــة وإدارة 
األراضــي وتوزيعهــا. وأعطــي للقطــاع اخلــاص الــدور األساســي يف املســامهة يف إعــادة إعمــار القطاعــات االقتصاديــة 
إيــرادات الدولــة وااللتــزام ابلقانــون، وحتمــل جــزء مــن  واخلدميــة، وزايدة االســتثمار واإلنتــاج، وزايدة مســامهته يف 
املســؤولية االجتماعيــة. أمــا دور القطاعــات غــر احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع األهلــي، فتحــدد يف املســامهة يف إعــادة 
إعمــار املناطــق املتضــررة، ودعــم وتســهيل عــودة النازحــن داخليــاً والاجئــن، واملســاعدة يف إجنــاز برامــج اإلصاحــات 
للتعبئــة  برامــج  امليســرة، وتنفيــذ  الصغــرة  القــروض  الشــعبية وبرامــج  القــدرات  التدريــب وبنــاء  االجتماعيــة وبرامــج 

االجتماعيــة، والرقابــة علــى األســواق، واملســامهة يف تنفيــذ خطــط التنميــة اإلقليميــة.

• االستثمار ومتويل التنمية وأسس ختصيص املوارد وفقاً ألولوايت الركيز يف كل مرحلة.	

الرؤية املستقبلية سورية 2030
وضــع الربانمــج رؤيــة بعيــدة املــدى تســاعد يف التأســيس إلرســاء األرضيــة الازمــة للوصــول إىل امتــاك امليــزات 
التنافســية، الــي تقــود إىل حتقيــق منــو اقتصــادي عــال، وإىل حيــازة رأس مــال مؤسســي فاعــل يضمــن االســتدامة والكفــاءة 
يف األداء، وتدفــع إىل التغيــر الســلوكي، وإىل توليــد رأس مــال اجتماعــي يتمثــل يف منظومــة جديــدة مــن قيــم العمــل 
ومــن ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة والثقــة املتبادلــة بــن األطــراف الفاعلــة يف اجملتمــع ويف معامــات الســوق والتنافــس، 
وتســاعد علــى بنــاء مســارات التنميــة وتوســيع مســاحة العمــل احلــر والتعريــف بفرصــه، وأتطــر النشــاط االقتصــادي علــى 
املــدى البعيــد عــن طريــق إدارة دفــة االقتصــاد الوطــي، واالســتثمار يف املشــاريع احليويــة الــي حيجــم القطــاع اخلــاص عــن 
االســتثمار فيهــا، وتفعيــل القوانــن الازمــة لتســير املعامــات، وتوفــر حالــة اليقــن، وتنظيــم القواعــد املطلوبــة للتنافــس، 
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وضمــان البيئــة التمكينيــة لألعمــال واالســتثمارات اخلاصــة احملليــة واألجنبيــة، واحلــد مــن مظاهــر االحتــكار واالســتغال، 
والتأكد أبن الفاعلن يف الســوق يتصرفون يف إطار من املســؤولية االجتماعية. هذا، مع الوعي أبن حتقيق هذه الرؤية 
ســيواجه مبجموعــة مــن التحــدايت بعضهــا انتــج عــن مســرة التنميــة االعتياديــة، الــي تعمقــت يف ظــل األزمــة وغــاب 

عنهــا يف هــذه الفــرة التخطيــط االســراتيجي، وبعضهــا اآلخــر انجــم عــن مفــرزات ومنعكســات احلــرب.

وانطاقــاً مــن حتليــل الواقــع الراهــن لاقتصــاد الســوري، والتحــدايت والفــرص املتاحــة جــرى وضــع رؤيــة كليــة لســورية 
مهــد احلضــارات وبلــد االســتقرار والتســامح والعيــش املشــرك نصهــا:

“جمتمــٌع مزدهــٌر معاصــٌر معتمــٌد علــى ذاتــه، حمافــٌظ علــى هويتــه وثقافتــه األصيلــة، ومنفتــٌح علــى 
الثقافــات األخــرى، ترســخ فيــه مبــادئ الدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان، ويتمتــع فيــه املواطــُن برفــاٍه 
اقتصــادي، وبوضــٍع صحــي وتعليمــي متميــز، منجــٌز ملهــام التنميــة املســتدامة والعدالــة االجتماعيــة، 
معتمــٌد علــى تنميــٍة اقتصاديــٍة تشــاركيٍة واقتصــاٍد متنــوٍع، مندمــٍج ابالقتصــاد العاملــي بنديــة، ميتــاُز 
إبنتاجيــٍة مرتفعــٍة وقــدرٍة تنافســيٍة عاليــٍة، ويعتمــُد املعرفــَة مصــدراً أساســياً للنمــو، اســتناداً إىل إطــار 

مؤسســايت متقــدم يعتمــُد ســلطة القانــون والشــفافية، والكفــاءة يف إدارة املــوارد”.

مثّ جــرى بعــد ذلــك وضــع رؤيــة وأهــداف اســراتيجية ومرحليــة لــكل حمــور مــن حمــاور الربانمــج منبثقــة عــن الرؤيــة 
الكليــة متكاملــة فيمــا بينهــا، وذلــك وفــق اآليت:

)1( حمــور احلــوار الوطــين والتعدديــة السياســية: بلــد موّحــد ينعــم فيــه املواطنــون ابلتآلــف والتســامح، وحيافظــون علــى 
هويتهــم الوطنيــة اجلامعــة، وميلكــون اإلرادة والرغبــة والقــدرة علــى إبــداع وتطويــر طرائــق تنظيــم الدولــة وإدارة شــؤوهنا، 
علــى النحــو الــذي يســمح إبدارة راهنهــا وتطويــره بكفــاءة، وضمــان منوهــا وازدهارهــا املســتدام، مســتفيدة ممــا وصلــت 

إليــه اخلــربة اإلنســانية، ومــن وعــي جتربتهــا اخلاصــة.

ويســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االســراتيجية املتضمنــة إجنــاز املصاحلــات، وعــودة الاجئــن واســتقرارهم، وغــرس 
قيــم احلــوار وتعزيــز ثقافــة املواطــن واملواطنــة، والتماســك االجتماعــي والعيــش املشــرك، وتعميــم منــط احلوكمــة االجتماعيــة 

املتصلــة ابلتشــارك واإلدارة املشــركة، وبنــاء جمتمــع دميقراطــي متماســك، ولعــب دور إقليمــي ودويل فاعــل.

)2( حمــور اإلصــالح اإلداري وتعزيــز النزاهــة: خلــق مؤسســات حكوميــة تتمتّــع ابلكفــاءة، فعالــة تتســم ابلشــفافية، 
والنزاهــة، واملرونــة والرشــاقة، وختضــع للمســاءلة وتعزيــز التشــاركية اجملتمعيــة، وحتقــق التنميــة املســتدامة.

ويســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االســراتيجية املتضمنــة تعزيــز ورفــع كفــاءة املؤسســات واخلدمــات احلكوميــة، 
حتســن جــودة املــوارد البشــرية، وإرســاء الامركزيــة اإلداريــة واملاليــة، وتعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات وســيادة القانــون، 

وتوفــر قضــاء مســتقل وعــادل ومؤسســات رقابيــة فاعلــة، وضمــان مرونــة التشــريع، ومحايــة احلقــوق واحلــرايت.

)3( حمــور النمــو والتنميــة: اقتصــاد متطــور يدعــم التنميــة الشــاملة واملتوازنــة، عــن طريــق حتقيــق معــدالت منــو وتشــغيل 
مرتفعــة ومســتدامة، ويوفــر دخــًا الئقــاً، وحيقــق العدالــة االجتماعيــة، ضمــن إطــار تشــاركي واســع يضــم مجيــع فئــات 
اجملتمــع والقطاعــات، ويســتند إىل قاعــدة إنتاجيــة متنوعــة تواكــب التطــور التكنولوجــي واملعــريف، وتعــزز االســتدامة 

البيئيــة، وتظللــه بيئــة عمــل منصفــة وحمفــزة.



26

 الفهرس

يســعى احملور لتحقيق األهداف االســراتيجية املتضمنة حتقيق معدالت منو مســتدام، ومكافحة الركود التضخمي، 
وضمــان عدالــة التوزيــع، وحتقيــق األمــن الغذائــي ومكافحــة الفقــر، وحتســن جغرافيــة التنميــة، وإجنــاز تنميــة قائمــة علــى 

التكنولوجيــا احلديثــة واملعرفــة، وحتقيــق معايــر العمــل الائــق، واالعتمــاد علــى الــذات واالنفتــاح علــى اخلــارج.

أما األهداف االسراتيجية )الغاايت( هلذا احملور فتركز يف:
حتقيق منو شامل وسريع يوظف اإلمكاانت املتاحة احمللية واخلارجية، بكفاءة عالية.	 
مالية عامة شفافة وكفوءة مستقرة مستدامة، حمفزة لاستثمار واالدخار والتمويل، موجهة لدعم الفئات والقطاعات املستهدفة.	 
بناء نظام نقدي ومايل مستقر داعم للنمو االقتصادي والتشغيل قائم على بنية حتتية مالية متطورة وكفوءة.	 
اقتصاد منفتح على العامل بفضل جتارة خارجية قادرة على املنافسة، وحمفزة لإلنتاج احمللي.	 
خلق سوق عمل كفوءة تساهم يف زايدة معدالت التشغيل والتمكن وتوفر معاير العمل الائق.	 
زراعة متطورة ذات إنتاجية عالية وتوجه تنافسي ومسامهة فعالة يف االقتصاد الوطي.	 
صناعة سورية تنافسية حملياً وإقليميا،ً هي احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي.	 
صناعة ســياحية اســراتيجية، مشــاركة يف إعادة البناء الشــامل لســورية، تســهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، 	 

وتعــزز الصــورة احلضاريــة لســورية.
حقــوق 	  االحتــكار، وتضمــن  مــن  واملنافســة، خاليــة  االســتقرار  يســودها  وفعالــة،  منّظمــة  داخليــة  جتاريــة  ســوق 

األســعار. أبنســب  األساســية  واخلدمــات  املنتجــات  أفضــل  وتوفــر  معــاً،  واملنتــج  املســتهلك 
حتقيق االنتفاع األمثل من املوارد املائية واحلفاظ على استدامتها.	 
حتقيــق تنميــة حمليــة وإقليميــة متوازنــة توظــف الطاقــات احملليــة واإلقليميــة لتحقيــق تكامــل ومشوليــة التنميــة، مبشــاركة 	 

فاعلــة للمجتمعــات احملليــة، وحتافــظ علــى املــوارد البيئيــة وحتقــق اســتدامتها.
املصــاحل، تضمــن 	  حتقيــق  وعلــى  تشــاركي  أســاس  علــى  دويل  تعــاون  عاقــات  وبنــاء  العــامل  دول  علــى  االنفتــاح 

االســتفادة املثلــى مــن فــرص التعــاون لتعزيــز دور ســورية اإلقليمــي والــدويل، واإلســهام يف حتقيــق التنميــة الوطنيــة 
املســتدامة اعتمــاداً علــى مبــادئ القانــون الــدويل الــي حتفــظ الســيادة واالســتقال ووحــدة األراضــي الوطنيــة.

)4( حمــور تطويــر وحتديــث البــىن التحتيــة واخلدمــات: خلــق بــى حتتيــة متطــورة تواكــب احلداثــة وتعــزز االســتدامة 
البيئيــة يف اســتغال املــوارد والقــدرات احملليــة بكفــاءة، وتســتثمر يف الطاقــات املتجــددة.

يســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االســراتيجية املتضمنــة توفــر مقومــات عــودة النازحــن داخليــاً والاجئــن، وإعــادة 
إعمــار البــى التحتيــة وفــق منظــور جديــد ينطلــق مــن مبــادئ التخطيــط اإلقليمــي، وبــى حتتيــة جاذبــة لاســتثمار، وســكن 
الئــق، وانتفــاع أمثــل مــن املــوارد املتاحــة والطاقــات املتجــددة، وتوفــر احتياجــات القطــر مــن النفــط والغــاز واملشــتقات 

النفطيــة، ورفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة وترشــيد االســتهاك.

أما األهداف االسراتيجية )الغاايت( هلذا احملور فتركز يف:
حتقيــق األمــن الطاقــي لتلبيــة أكــرب قــدر ممكــن مــن حاجــة الســوق احملليــة وختفيــف أعبــاء االســتراد وتعزيــز القيمــة 	 

املضافــة يف االقتصــاد الســوري، وحتقيــق التــوازن بــن العــرض والطلــب علــى املشــتقات النفطيــة والكهــرابء، وذلــك 
ابلتــازم مــع كفــاءة االســتخدام.

بنــاء منظومــة نقــل متطــورة ومســتدامة تشــّكل عصــب التنميــة الوطنيــة ورابــط مكوانهتــا املكانيــة، تســتغل مكانــة 	 
ســورية كعقــدة ربــط بــن دول مشــال وجنــوب وشــرق غــرب ســورية، وحتقــق تكامــل أمنــاط النقــل الــربي واجلــوي 

والبحــري، وحتافــظ علــى معايــر الســامة واالســتدامة.
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اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز التنافســية ورفــع الكفــاءة واإلنتاجيــة، وتلبيــة احتياجــات األفــراد 	 
واملؤسســات جبــودة عاليــة وأســعار ميســرة.

سكن الئق يوفر ظروف العيش الكرمي مراعي ألوضاع الشرائح املختلف للسكان.	 

اقتصــادايً  متــوازن دميوغرافيــاً، ومتماســك اجتماعيــاً، وممّكــن  التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية: جمتمــع  )5( حمــور 
ومعرفيــاً، يتمتــع أفــراده مبســتوى صحــي وتعليمــي الئــق، قائــم علــى التشــاركية والعدالــة االجتماعيــة، وعلــى منظومــة 

محايــة اجتماعيــة فاعلــة وكفــؤة، تتكامــل فيــه األدوار الســتدامة التنميــة.

يســعى احملــور لتحقيــق األهــداف االســراتيجية املتضمنــة بنــاء جمتمــع متــوازن دميوغرافيــاً، وتوفــر احليــاة 
الصحيــة، ومشــاركة جمتمعيــة معرفيــة فاعلــة يف التنميــة، وبنــاء منظومــة محايــة اجتماعيــة متكاملــة، وبنــاء بيئــة 
حاضنــة آمنــة حلمايــة ومنــاء األطفــال، وضمــان املشــاركة التكامليــة الفاعلــة واملؤثــرة جلميــع القطاعــات والفئــات 

يف عمليــة التنميــة.

أّما األهداف االسراتيجية )الغاايت( هلذا احملور فتركز يف:
بنــاء منظومــة تعليميــة وحبثيــة وثقافيــة ومعاصــرة ومتجــددة تســهم يف تطويــر اجملتمــع احملافــظ علــى هويتــه وثقافتــه 	 

األصيلــة واملنفتــح علــى الثقافــات األخــرى، واملعتمــد علــى املعرفــة مصــدراً أساســياً للتنميــة املســتدامة واالزدهــار.
إجياد جمتمع ســوري أساســه األســرة املتماســكة، أفراده ممكنون ومنتجون، يتمتعون مبســتوى معيشــي كرمي، وبشــبكة 	 

محايــة اجتماعيــة كفــؤة، فيــه قطــاع أهلــي واع وفاعــل، وتتكامــل فيــه األدوار لتحقيــق التنميــة الشــاملة القائمــة علــى 
أســس التشــاركية والعدالــة االجتماعيــة.

جمتمــع متــوازن دميوغرافيــاً، يتمتــع ســكانه مبســتوى صحــي وخصائــص نوعيــة متميــزة، وموزعــون توزيعــاً متــوازانً بــن 	 
احملافظــات.

السياسات اإلرشادية
انســجاماً مــع الرؤيــة والغــاايت االســراتيجية تبــى الربانمــج جمموعــة مــن السياســات اإلرشــادية الــي تتفاعــل فيمــا 

بينهــا، والــي تنســجم مــع كل مرحلــة مــن مراحلــه، وذلــك وفــق اآليت:

)1( ركــزت سياســات حمــور احلــوار الوطــين والتعدديــة السياســية علــى تعزيــز احلــوار الوطــي واملصاحلــات، واحــرام 
الــرأي العــام، واقــران الربامــج السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ابلشــفافية، وبنــاء األطــر الــي تســمح جلميــع 
الفئــات اجملتمعيــة واملنظمــات الشــعبية واجملتمــع ابلتعبــر واملشــاركة وتكريــس روح املســؤولية، والتعامــل مــع ملــف عــودة 
النازحــن داخليــاً وخارجيــاً، واالهتمــام بــذوي الشــهداء واجلرحــى، وأســر األفــراد املغــرر هبــم وتســوية أوضــاع مــن تورطــوا 

يف العمليــات القتاليــة أو ســاندوا اجملموعــات املســلحة.

)2( ركــزت سياســات حمــور اإلصــالح اإلداري وتعزيــز النزاهــة علــى إعــادة تنظيــم الوظيفــة العامــة، وحتســن بيئتهــا 
التشــريعية والتنظيميــة وتطبيــق منهجيــات اإلدارة احلديثــة، وحتســن كميــة ونوعيــة اخلدمــات احلكوميــة، وحتســن معايــر 
اختيــار الكــوادر يف املناصــب العليــا والوســطى، وأتهيــل وتدريــب العاملــن وجــذب الكفــاءات، وتطويــر البيئــة التشــريعية 
والتنظيميــة للعمــل القضائــي والرقــايب وتوفــر متطلبــات عملهــا مــن بــى حتتيــة ومــوارد بشــرية وتعزيــز القواعــد األخاقيــة 

للمنظومــة القضائيــة واملؤسســات الرقابيــة، وتطويــر وتعزيــز آليــات مكافحــة الفســاد والشــفافية.
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)3( تضمــن حمــور النمــو والتنميــة جمموعــة مــن السياســات التفصيليــة، منهــا مــا يبــدأ وينتهــي يف مرحلــة معينــة، ومنهــا 
مــا ميتــد علــى مــدى مجيــع املراحــل، وتشــمل هــذه السياســات حوكمــة مدخــات اإلنتــاج واإلمــداد واملؤسســات 
الداعمــة والتجــارة اخلارجيــة وبيئــة االســتثمار واألنظمــة املاليــة والنقديــة والضريبيــة واجلمركيــة والنفــاذ املــايل واإلنفــاق 
العــام والتحصيــل الضريــي وتطويــر القاعــدة اإلنتاجيــة ومؤسســاهتا الداعمــة والبــى التحتيــة اخلدميــة الازمــة لتحقيــق 
التنميــة احملليــة وســوق العمــل والتســويق والتســعر وضبــط األســواق والتصديــر وهيكلــة ميــزان املدفوعــات، وحمــاور 

التعــاون الــدويل، وبنــاء املنظومــات وقواعــد البيــاانت.

وقد مت الركيز على مستوى االقتصاد الكلي على القضااي التالية:
• يف جمــال النمــو واإلنتــاج واالســتثمار: الركيــز علــى اســتعادة وتســريع النمــو االقتصــادي وصــواًل إىل حتقيــق النمــو 	

االقتصــادي الســريع واملســتدام والتشــغيلي، املتــوازن جغرافيــاً واألكثــر مشوليــة، واملســتند إىل زايدة مســامهة العوامــل 
النوعيــة، وتعزيــز بيئــة العمــل يف القطــاع اخلــاص وزايدة دوره يف النمــو وزايدة مســؤوليته االجتماعيــة، ورفــع معــدالت 
اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر، وتعميــق احملتــوى املعــريف، واســتخدام التكنولوجيــا املتطــورة، وتوســيع االســتثمار يف 
الصناعــات ذات التكنولوجيــا املتوســطة والعاليــة ودعــم صناعــة التجهيــزات احلاســوبية الازمــة جلميــع القطاعــات، 

وتطويــر املشــاريع الصغــرة واملتوســطة، وزايدة معــدل الراكــم الرأمســايل، وحشــد الطاقــات إلعــادة اإلعمــار.
• يف سياســات املاليــة العامــة: الركيــز علــى توفــر االحتياجــات األساســية للمواطنــن، وإدارة الديــن العــام وخصوصــاً 	

الداخلــي، تصحيــح منظومــات الدعــم والرواتــب واألجــور، ووضــع نظــام متكامــل إلدارة أمــاك الدولــة، ووضــع نظــام 
ضريــي متكامــل حيقــق العدالــة الضريبيــة، وزايدة كفــاءة اإلنفــاق.

• يف السياســات النقديــة والقطــاع املــايل: الركيــز علــى إدارة الســيولة، حتســن القــوة الشــرائية للعملــة الوطنيــة، 	
الوصــول إىل معــدل تضخــم مســتقر، توجيــه التســهيات االئتمانيــة، وتطويــر وإصــاح الســوق املاليــة وتعميــق النفــاذ 

املــايل وحتســن اخلدمــات املصرفيــة والتأمينيــة، الدفــع اإللكــروين.
• يف جمــال التجــارة اخلارجيــة: الركيــز علــى تطويــر آليــات محايــة املنتــج احمللــي، وتطويــر املناطــق احلــرة، وتنويــع 	

جــذب  والرويــج،  التســويق  ابلتصديــر،  اخلاصــة  اإلجــراءات  وتســهيل  تبســيط  وجغرافيــاً،  ســلعياُ  الصــادرات 
اللوجســتية. واخلدمــات  النقــل  خدمــات  رفــع كفــاءة  اخلارجيــة،  االســتثمارات 

• يف جمــال سياســات التشــغيل وســوق العمــل: الركيــز علــى تنظيــم ســوق العمــل والتشــغيل وتطويــر حمفــزات تنظيــم 	
العمــل غــر املنظــم، والركيــز علــى تطويــر حاضنــات األعمــال وتعزيــز املهــارات الرايديــة والعمالــة املاهــرة خاصــة 
للمتعطلــن وفــق متطلبــات ســوق العمــل، وتعزيــز عمــل النقــاابت املهنيــة والعماليــة، التأهيــل والتدريــب، ورفــع إنتاجيــة 

وكفــاءة اليــد العاملــة.

والتنظيميــة  التشــريعية  البيئــة  تطويــر  علــى  ركــزت  السياســات  فــإن  االقتصاديــة،  القطاعــات  صعيــد  علــى  أمــا 
واملؤسســاتية، وحتفيــز االســتثمار، وتطويــر اإلنتــاج وزايدة تنافســيته، أتمــن مســتلزمات العمليــة اإلنتاجيــة، والرويــج 
والتســويق الداخلــي واخلارجــي، واســتقطاب االســتثمارات احملليــة واخلارجيــة وعقــد الشــراكات والتعــاون، واالســتثمار 

األمثــل للمــوارد املتاحــة، والتأهيــل والتدريــب والتعليــم للكــوادر، نقــل واســتخدام وتصنيــع التكنولوجيــا احلديثــة.

وعلــى صعيــد التنميــة املتوازنــة، ركــزت السياســات علــى اإلنفــاق العــام املتــوازن والعــادل علــى املســتوى اجلغــرايف يف 
جمــال اخلدمــات االجتماعيــة والبــى التحتيــة، حتســن وتوظيــف وإدارة اســتعماالت األراضــي، وتطويــر آليــات معاجلــة 
مشــكلة الســكن العشــوائي، وزايدة كفاءة الوحدات اإلدارية ومنحها الصاحيات الازمة، وتعزيز دور اجملتمع األهلي 
يف التنميــة احملليــة، واالهتمــام ابلبيئــة واإلدارة املتكاملــة للكــوارث، واعتمــاد األســاليب احلديثــة إلدارة النفــاايت الصلبــة.
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وعلــى صعيــد التعــاون الــدويل، ركــزت السياســات علــى تعزيــز وتنويــع أمنــاط التعــاون الــدويل، والدفــاع عــن حقــوق 
ومصــاحل ســورية يف احملافــل الدوليــة، وتوفــر الدعــم املــايل والفــي والتقــي الــي تتطلبهــا عمليــة التنميــة.

)4( ركــزت سياســات حمــور تطويــر وحتديــث البــىن التحتيــة واخلدمــات علــى إعــادة أتهيــل منظومــات البنيــة التحتيــة 
بوجــه عــام. ففــي قطــاع الطاقــة تناولــت السياســات، تطويــر البيئــة التشــريعية للقطــاع، وزايدة اإلنتــاج واالحتياطــي، 
والتحريــر التدرجيــي املــدروس ألســعار حوامــل الطاقــة، وتطويــر عمــل املصــايف، وإعــادة أتهيــل املرافــق ومنشــآت 
الطاقــة يف املناطــق املتضــررة، واالســتخدام األمثــل للثــروات املعدنيــة يف خدمــة عمليــة التنميــة، والتأهيــل والتدريــب. 
أمــا يف قطــاع النقــل فــإن السياســات تناولــت تطويــر وأتهيــل منظومــة النقــل وزايدة طاقتهــا اإلنتاجيــة واحلفــاظ 
علــى جاهزيتهــا، وربطهــا مبراكــز اإلنتــاج، واســتخدام وســائل النقــل النظيفــة. وتناولــت سياســات قطــاع االتصــاالت 
واملعلوماتيــة تطويــر بيئــة العمــل والبيئــة التشــريعية الســتقطاب الشــركات لإلنتــاج يف جمــال الربجميــات واخلدمــات 
املعلوماتيــة، وتعزيــز الثقــة بفعاليــة اخلدمــات احلكوميــة، والرويــج ملشــروع احلكومــة اإللكرونيــة، وتطويــر شــبكات 
االتصــاالت واملعلومــات، ونشــر خدمــة الدفــع اإللكــروين، وتعزيــز مكانــة ســورية كعقــدة اتصــال دوليــة، وتطويــر 
التدريــب التخصصــي يف جمــال االتصــاالت واملعلوماتيــة. أمــا يف قطــاع الســكن، فتناولــت السياســات تطويــر بنــك 
معلومــات املســاكن وخدماهتــا، ومتكــن وتطويــر دور اجلهــات الفاعلــة يف هــذا القطــاع )العــام واخلــاص والتعــاوين 
ونقابــة املهندســن واملقاولــن(، ومتكــن مفهــوم العمــارة اخلضــراء يف املبــاين، وأتســيس شــركات مقــاوالت متخصصــة 
يف بنــاء الضواحــي الســكنية ابســتخدام أفضــل تقنيــات البنــاء الســريعة، وتطويــر قوانــن االســتماك، ووضــع الشــكل 
النهائــي للمخططــات التنظيميــة بشــقيها املعمــاري والتصميمــي، وتوفــر التجهيــزات واآلليــات واملعــدات اهلندســية، 
ورفــع كفــاءة املــوارد البشــرية العاملــة. وأمــا يف قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي، فتناولــت السياســات موضــوع تطويــر 
األنظمــة والقوانــن والتشــريعات الناظمــة، وحتســن كفــاءة اســتثمار املــوارد املائيــة، والوصــول إىل منظومــة متكاملــة، 

واعتمــاد مبــدأ اســرداد التكاليــف، واالســتفادة مــن مصــادر امليــاه غــر التقليديــة، وتعزيــز قــدرات العاملــن.

)5( يف حمــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية، ركــزت سياســات التعليــم والتكويــن الثقــايف علــى قضــااي التعليــم، 
وإعــادة النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه، ومناهجــه وحمتوايتــه، وبيئتــه التشــريعية والتنظيميــة، والتأهيــل 
والتدريــب، وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل، وتشــجيع البحــث العلمــي وربطــه ابحتياجــات االقتصــاد الوطــي، 
والرايضــة والصحــة املدرســية، والتشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف تطويــر املناهــج، والتثقيــف واخلطــاب 
الديــي املســتنر، وبرامــج بنــاء األســرة الســورية املتماســكة اجتماعيــاً وثقافيــاً. ويف سياســات احلمايــة االجتماعيــة، 
جــرى الركيــز علــى قضــااي إدمــاج الفئــات الــي هــي أكثــر أتثــراً ابحلــرب، وإدمــاج العائديــن إىل حضــن الوطــن يف 
إطــار املصاحلــات الوطنيــة، والقضــااي املتعّلقــة بعــودة الاجئــن والنازحــن داخليــاً، وتطويــر البيئــة التشــريعية لنظــم 
احلمايــة االجتماعيــة ولعمــل اجلمعيــات واملؤسســات غــر احلكوميــة والتكامــل فيمــا بينهــا، وتوســيع التغطيــة بربامــج 
احلمايــة االجتماعيــة، وتعزيــز شــبكات األمــان االجتماعــي وبرامــج املعــوانت النقديــة وغــر النقديــة وتعزيــز املســؤولية 
االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص، وتعزيــز الــدور التنمــوي ملراكــز التنميــة الريفيــة ووحــدات الصناعــة الريفيــة يف احملافظــات 
وحتســن نوعية خدماهتا، وتشــجيع حاضنات ورايدة األعمال، وزايدة كفاءة وكفاية الكوادر البشــرية. أما يف جمال 
الســكان والصحــة، فتناولــت السياســات تطويــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة، وقضــااي التوعيــة والتثقيــف الســكاين 
والصحي، وتوفر التجهيزات الطبية والدواء واخلدمات الصحية، وتشــجيع التصنيع الدوائي وزايدة نســب التغطية 
مــن اإلنتــاج الوطــي وتطويــر الصــادرات الدوائيــة، وخلــق آليــات حتقيــق التــوازن بــن النمــو االقتصــادي والنمــو 
الســكاين، وحتســن الركيبــة التعليميــة للســكان، واالســتمرار يف حتقيــق التأمــن الصحــي والضمــان االجتماعــي، 

وتوفــر املــوارد البشــرية وتشــجيع عــودة الكــوادر.
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التمويل وأسس ختصيص املوارد
يتطلــب حتقيــق النمــو االقتصــادي املســتدام واملســتهدف عــن طريــق الربانمــج الوطــي توفــر مبالــغ ماليــة كبــرة تصــل 
إىل مــا يقــارب 86 ترليــون لــرة ســورية، وذلــك وفــق احلــدود الدنيــا للتقديــرات الــي تســمح ابلوصــول إىل مســار تنمــوي 
مســتدام، وفــق األهــداف املوضوعــة، مــع األخــذ يف احلســبان حجــم الضــرر الواقــع أثنــاء ســنوات احلــرب. وتتــوزع 
النفقــات وفــق اآليت: مــا يقــارب 54 ترليــون لــرة ســورية نفقــات حكوميــة، منهــا 44 ترليــون لــرة نفقــات جاريــة، و10 
ترليــون لــرة نفقــات اســتثمارية عامــة، وميثــل االســتثمار اخلــاص اجلــزء املتبقــي مــن جممــل النفقــات، الــذي يبلــغ أكثــر مــن 

32 ترليــون لــرة.

وســيجري العمــل علــى توفــر 32% مــن املبالــغ املطلوبــة مــن االدخــار الوطــي، والباقــي مــن مصــادر أخــرى، تركــز يف 
القــروض الداخليــة عــن طريــق االســتدانة مــن املصــرف املركــزي، وعــن طريــق ســندات وأذون اخلزينــة، والقــروض اخلارجيــة، 
إضافــة إىل االســتثمار اخلارجــي املقــّدر بنســبة 5% مــن إمجــايل التمويــل. وتتــوزع مصــادر التمويــل بــن اإليــرادات اجلاريــة، 
الــي تبلــغ أكثــر مــن 26 ترليــون لــرة، بنســبة 31% منــه، واإليــرادات االســتثمارية الــي تبلــغ حنــو 6 ترليــون لــرة، بنســبة 
6% منــه، يف حــن ينفــق القطــاع اخلــاص علــى االســتثمار مــا يزيــد علــى 32 ترليــون لــرة، بنســبة 38%، ميثّــل االســتثمار 
اخلارجــي املباشــر 12% منهــا، أي حبــدود 4 ترليــون لــرة، وبذلــك يبلــغ حجــم التمويــل الــازم املتبقــي )الديــن( زهــاء 22 

ترليــون لــرة بنســبة 26%، تتــوزع بــن مصــادر حمليــة )املصــرف املركــزي، ســندات، ...( وقــروض خارجيــة.

اإلطار التنفيذي الرباجمي
انبثــق عــن الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية جمموعــة مــن الربامــج اإلطاريــة بلــغ عددهــا /12/ برانجمــاً، وضعــت 
انطاقــاً مــن مــدى تاؤمهــا مــع األهــداف االســراتيجية، ومراعاهتــا لألولــوايت واألمهيــة النســبية، واجلهــود الــي جتــري 
يف جمــاالت خمتلفــة مــن العمــل احلكومــي، وضمــان أوســع مشــاركة مــن اجلهــات املعنيــة، ومراعاهتــا للمنطقيــة والتسلســل 
الزمــي للتنفيــذ، وتضمينهــا املؤشــرات الازمــة ملتابعــة التنفيــذ وتســهيل عمليــة الرصــد والتقييــم. ويتفــرع عــن كل برانمــج 
جمموعــة مــن الربامــج التنفيذيــة األساســية الــي يبلــغ جممــوع عددهــا /90/ برانجمــاً رئيســياً، يتفــرّع عنهــا بدورهــا جمموعــة 
مــن الربامــج الفرعيــة واملشــاريع واإلجــراءات التنفيذيــة. وســتتوىل الــوزارات املعنيــة وضــع الربامــج الزمنيــة وحتديــد مصــادر 
التمويــل لــكل مشــروع. وســيتم العمــل علــى إجــراء مراجعــة هلــذه الربامــج واملشــاريع املرتبطــة هبــا دورايً، بنــاء علــى نتائــج 

تقاريــر متابعــة التنفيــذ.

وتوزعت الربامج اإلطارية والربامج الرئيسية املنبثقة عنها وفق اآليت:

الربانمج اإلطاري )1( - ســيادة القانون والبناء املؤسســي، ويتضمن الربامج الرئيســية التالية: برانمج تعزيز املواطنة 
وســيادة القانــون، برانمــج تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد، برانمــج مكافحــة اجلرميــة املنظمــة، برانمــج تطويــر منظومــة 
التشــريع الســوري، برانمــج اإلصــاح القضائــي، برانمــج اإلصــاح اإلداري، برانمــج احلكومــة اإللكرونيــة والتحــّول 
الرقمــي، برانمــج تطويــر منظومــة السياســات العامــة والتخطيــط واإلحصــاء، برانمــج إدارة واســتثمار أمــاك الدولــة، 

برانمــج إعــادة هيكلــة قطــاع اإلعــام، اخلطــة الوطنيــة لامركزيــة احملليــة.

الربانمــج اإلطــاري )2( - إعــادة إعمــار وتطويــر البــىن التحتيــة واخلدمــات، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: 
برانمــج ختطيــط عمليــات إعــادة أتهيــل املناطــق املتضــّررة، برانمــج إدارة املــوارد الطبيعيــة النفطيــة والغازيــة واملعدنيــة، 
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برانمــج تطويــر وتوســيع املنظومــة الكهرابئيــة، برانمــج تطويــر وتوســيع منظومــات النقــل املتكاملــة، برانمــج تطويــر وتوســيع 
شــبكات ومنظومــات االتصــال واملعلومــات، برانمــج التنميــة العمرانيــة وتطويــر املــدن.

الربانمــج اإلطــاري )3( - إدارة املــوارد الطبيعيــة واحلفــاظ علــى البيئيــة، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: برانمــج 
حصــر املــوارد الطبيعــة ومحايــة التنــوع احليــوي، برانمــج ضمــان اســتدامة املــوارد املائيــة، برانمــج إدارة النفــاايت الصلبــة، 

برانمــج احلــد مــن التصحــر والتلــوث البيئــي، برانمــج تطويــر إدارة الكــوارث يف احملافظــات الســورية.

الربانمــج اإلطــاري )4( - التحــّول البنيــوي لالقتصــاد الســوري، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: الربامــج 
اإلســعافية إلعــادة إطــاق النشــاط االقتصــادي، برانمــج تطويــر واســتقرار القطــاع املــايل، برانمــج إصــاح القطــاع 
العــام االقتصــادي، برانمــج تعزيــز االســتثمار وحتســن بيئــة األعمــال، برانمــج دعــم املشــروعات الصغــرة واملتوســطة، 
برانمــج تعزيــز كفــاءة التجــارة، برانمــج تنظيــم وتوجيــه األســواق الداخليــة، برانمــج املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة، 
برانمــج محايــة امللكيــة الفكريــة والصناعيــة، الربانمــج الوطــي للتنميــة الزراعيــة، الربانمــج الوطــي للنهــوض ابلصناعــة، 
الربانمــج الوطــي لتنميــة الســياحة، برانمــج دعــم الصناعــات املعلوماتيــة، برانمــج تعزيــز بيئــة األعمــال اإللكرونيــة، 
برانمــج التشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص، الربانمــج الوطــي للجــودة، برانمــج تطويــر منظومــة العمــل يف 

التعــاون الــدويل.

الربانمــج اإلطــاري )5( - إصــالح املاليــة العامــة، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: برانمــج تطويــر املوازنــة العامــة 
للدولــة، برانمــج حتســن اإليــرادات العامــة، برانمــج حتســن كفــاءة اإلنفــاق العــام، برانمــج تطويــر املنظومــة اجلمركيــة، 

برانمــج إدارة الديــن العــام، برانمــج تطويــر منظومــة الدعــم.

الربانمــج اإلطــاري )6( - إدارة التضخــم واســتقرار األســعار، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: برانمــج إدارة 
العــرض النقــدي والســيولة، برانمــج إدارة ســعر الصــرف.

الربانمــج اإلطــاري )7( - التنميــة املتوازنــة، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: برامــج اســتهدافية ملكافحــة الفقــر 
املتعــدد األبعــاد، برانمــج التنميــة الســكانية، برانمــج اإلطــار الوطــي للتخطيــط اإلقليمــي، برانمــج خطــط التنميــة اإلقليميــة 
واحملليــة، برانمــج التشــغيل مــن أجــل النمــو التشــميلي، برانمــج رفــع كفــاءة الوحــدات اإلداريــة، برانمــج التنميــة الريفيــة 

املتكاملــة، برانمــج األمــن الغذائــي.

الربانمــج اإلطــاري )8( - احلمايــة واملســؤولية االجتماعيــة، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: برانمــج املصاحلــة 
الوطنيــة، برانمــج محايــة اجلرحــى وذوي الشــهداء، برانمــج تطويــر شــبكات األمــان االجتماعــي، برانمــج تطويــر نظــم 
الضمــان االجتماعــي، الربانمــج الوطــي للمعونــة االجتماعيــة، الربانمــج الوطــي للتمكــن االجتماعــي، وبرانمــج الدعــم 

النفســي واالجتماعــي، برانمــج تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص.

الربانمــج اإلطــاري )9( - تطويــر دور املنظمــات الوطنيــة غــري احلكوميــة، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة:  تطويــر 
األطــر التشــريعية والتنظيميــة لعمــل املنّظمــات غــر احلكوميــة، تعزيــز مشــاركة املنظمــات غــر احلكوميــة يف التنميــة، دعــم 

املبــادرات اجملتمعيــة التطوعيــة،  بنــاء وتطويــر قــدرات املنّظمــات غــر احلكوميــة.

الربانمــج اإلطــاري )10( - منظومــة التعليــم واالبتــكار والبحــث العلمــي، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: برانمــج 
تنميــة الطفولــة املبكــرة، برانمــج تطويــر التعليــم املدرســي، برانمــج تطويــر التعليــم اجلامعــي والبحــث العلمــي، برانمــج تطويــر 

التعليم املهي والتقاين، برانمج ربط التعليم بســوق العمل واالختصاصات واملهن اجلديدة، برامج الرايضة والشــباب.
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الربانمــج اإلطــاري )11( - التكويــن الثقــايف، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: االســراتيجية الوطنيــة لثقافــة مــا بعــد 
احلــرب، برانمــج صــون وتوثيــق الــراث املــادي، برانمــج صــون وتوثيــق الــراث الامــادي، برانمــج تطويــر املنتــج الثقــايف 
الســوري، برانمــج اكتشــاف ورعايــة املواهــب وتشــجيع اإلبــداع، برانمــج التنميــة الثقافيــة يف الريــف الســوري، برانمــج 

إعــادة أتهيــل البــى التحتيــة الثقافيــة، برانمــج تطويــر اخلطــاب اإلعامــي، برانمــج تطويــر اخلطــاب الديــي العقــاين.

ــة الصحيــة، ويتضمــن الربامــج الرئيســية التاليــة: برانمــج تغطيــة خدمــات الرعايــة  الربانمــج اإلطــاري )12( - الرعاي
الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة، وإعــادة أتهيــل وتطويــر البــى التحتيــة الصحيــة، وبرانمــج معاجلــة األمــراض الوابئيــة، 
وبرانمــج معاجلــة األمــراض املزمنــة، وبرانمــج معاجلــة األمــراض الوراثيــة، وبرانمــج األمــن الدوائــي، وبرانمــج تعميــم الضمــان 

الصحــي، وبرانمــج تطويــر املــوارد البشــرية يف قطــاع الصحــة.

التنفيذ والرصد والتقييم
هبــدف ضمــان تنفيــذ مناســب للمشــاريع التنفيذيــة، ســيجري وضــع براجمهــا الزمنيــة ابلتفصيــل املناســب يف كل عــام 
لــدى إعــداد اخلطــط االســتثمارية للجهــات املختلفــة، حبيــث تتوافــق اخلطــة االســتثمارية للدولــة )املوازنــة العامــة للدولــة - 
البــاب الثالــث(، إضافــة إىل املتطلبــات الازمــة مــن النفقــات اجلاريــة األخــرى، مــع مضمــون وحمتــوى الربامــج واملشــاريع. 
ومــن جهــة اثنيــة، ســيجرى العمــل الحقــاً )وإن بتفصيــل أقــل( علــى وضــع الربامــج التنفيذيــة للربامــج واملشــاريع يف 
املــدى املتوســط )كل ثــاث ســنوات(، حبيــث تعــود هــذه الربامــج التنفيذيــة لتشــّكل إطــاراً رئيســياً يســتند إليــه عنــد 
إعــداد اخلطــط االســتثمارية الســنوية. كمــا ســيجري العمــل علــى متابعــة تصميــم نظــام للرصــد والتقييــم )نظــام معلومــات 

التنميــة( يتمتــع ابملرونــة والكفــاءة الازمــة لضمــان تنفيــذ الربانمــج علــى النحــو األمثــل.
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أواًل- مقدمة: املرتكزات واملنهجية

توطئة
بعــد ســنواٍت مــن اآلاثر الــي خلفتهــا احلــرب علــى ســورية واألزمــة الــي جنمــت عنهــا، وطالــت خمتلــف مكــوانت 
التنمية، وأدت إىل تدمر البى التحتية واملمتلكات العامة واخلاصة وحى القدرات البشرية، ال يزال االقتصاد السوري 
صامــداً وقــادراً علــى اإلنتــاج، وال تــزال مؤسســات الدولــة اثبتــة تدافــع عــن اهلويــة الســورية، مصــدر االعتــزاز الكبــر 
للشــعب الســوري، وذلــك علــى الرغــم مــن تبعــات اإلرهــاب الــذي تعرضــت لــه البــاد، والتدابــر القســرية األحاديــة 
اجلانــب الــي أســهمت يف تعميــق آاثر األزمــة علــى االقتصــاد واجملتمــع والتنميــة عمومــاً. وتشــهد منعــة هــذه املؤسســات 
علــى قوهتــا وقدرهتــا الكامنــة علــى التعامــل مــع أعــى الظــروف، وتعــّزز الثقــة بقدرهتــا علــى إعــادة إنتــاج مكــوانت التنميــة 

وإعــادة اجملتمــع واالقتصــاد الســوري إىل املســار الصحيــح.

وليــس مثــة وصفــة نظريــة وخطــة جاهــزة نســتحضرها مــن دروس املاضــي وجتــارب الــدول الــي عرفــت أزمــات حــادة 
مماثلــة، فنطبقهــا حبذافرهــا علــى احلالــة الســورية لنخرجهــا مــن األزمــة إىل مــا بعدهــا، بــل جيــب علينــا رســم خططنــا 
اخلاصــة الــي تتناســب مــع الواقــع الســوري )دون أن يعــي ذلــك إمهــال االســتفادة مــن الــدروس املســتقاة مــن جتــارب 
أخــرى(. ويف بيئــة ديناميكيــة متحركــة، كمــا هــو واقــع احلــال يف ســورية اليــوم، يكــون أثــر اخلطــط والقوالــب التخطيطيــة 
اجلامــدة حمــدوداً جــداً، وهــذا مــا يقتضــي اتّبــاع منــاذج ختطيطيــة أكثــر إبداعــاً وديناميكيــة، أي التفكــر إبجــراءات 
التخطيــط والتنفيــذ يف بيئــة واقعيــة ديناميكيــة متحركــة، مــع األخــذ يف احلســبان التغــرات الناجتــة عــن أي أحــداث غــر 

متوقعــة تقــع أثنــاء إجــراءات تنفيــذ اخلطــط.

احلاجة واملربرات
انصبــت اجلهــود احلكوميــة خــال ســنوات احلــرب علــى األولــوايت الــي اســتدعتها طبيعــة هــذه املرحلــة، فاالســتجابة 
الحتياجــات الصمــود واحلفــاظ علــى نســق اخلدمــات وختفيــف األثــر علــى املواطنــن كانــت كلهــا املقومــات الــي ســامهت 
يف احلفــاظ علــى ســورية وطنــاً للجميــع. ومــن جهــة أخــرى، كان لتمســك الســورين هبويتهــم، واســتمرارهم يف العيــش 

ومواصلــة حياهتــم، علــى الرغــم مــن مجيــع األعبــاء واملصاعــب، دور ابرز يف التعامــل اإلجيــايب مــع األزمــة.

وال ميكن أن يكون صمود الدولة الســورية يف وجه األزمة من قبيل املصادفة أو االســتجابة العفوية ملفرزاهتا، بقدر 
مــا يبــدي وعيــاً أببعــاد وأســس مواجهتهــا. مــن هنــا، تــربز أمهيــة أتطــر ختطيــط إدارة األزمــة، وبنــاء مقاربــة دقيقــة لقــراءة 

احلكومــة الســورية املتأنيــة لتخطيــط مراحــل االنتقــال إىل مــا بعــد األزمــة.

تقــدم العديــد مــن اجلهــات املعنيــة واملتابعــة للشــأن الســوري، ومــن خمتلــف االنتمــاءات، الصديقــة وغــر الصديقــة، 
مبشــاريع وخطــط ترســم مامــح املشــهد الســوري للمرحلــة املقبلــة؛ كمــا أتخــذ الكثــر مــن اجلهــات علــى احلكومــة 
الســورية عــدم وجــود عنــوان واضــح لنظــرة احلكومــة إىل اهلويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف املرحلــة املقبلــة. لذلــك، أييت 
هــذا الربانمــج، وعنوانــه “الربانمــج الوطــين التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب1، والــذي يعــّد اخلطــة االســراتيجية 

1  وهو العنوان الذي اعُتمد عند مناقشة آلية وضع الربانمج يف جملس الوزراء.

فهرس



36

 الفهرس

التنمويــة لســورية حــى أفــق عــام 2030 ومــا بعــده، ليظهــر توجهــات احلكومــة الســورية وخططهــا الواعيــة واهلادفــة إىل 
رســم املشــهد الســوري يف املرحلــة املقبلــة.

وتســتدعي الظــروف الســورية، أبوجههــا األمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، بــدء التخطيــط للتحــّول مــن مرحلــة 
االســتجابة لاحتياجــات إىل مرحلــة إطــاق تدرجيــي للعمليــة اإلنتاجيــة لتعزيــز مقومــات الصمــود والعيــش، كمرحلــة 
أوىل ابجتــاه إعــادة االقتصــاد واجملتمــع الســورين إىل املســار التنمــوي الصحيــح، القائــم علــى هنــج تنمــوي جديــد، يتخــذ 
ومكانيــاً( منطلقــات  التنمــوي )قطاعيــاً  Inclusive Growth والتــوازن  التضميــي(  التشــميلي” )أو  مــن “النمــو 

أساســية لــه.

فعلــى الصعيــد األمــي: يســتدعي تســارع اخلطــوات يف إعــادة األمــن واألمــان إىل جــّل املناطــق الســورية تســارعاً مماثــًا 
يف االســتفادة مــن مكامــن اإلنتــاج املتاحــة، وتوفــر مقومــات إعــادة الاجئــن والنازحــن داخليــاً واســتيعاهبم يف عمليــة 

اإلنتــاج وإعــادة البنــاء.

وعلــى الصعيــد االقتصــادي: مــا تــزال العديــد مــن مكامــن اإلنتــاج القطاعيــة معطلــة، لكنهــا قابلــة لاســتثمار، مــع 
وجــود فجــوة يف االحتياجــات مــن هــذه املكامــن. وتســتدعي الضغــوط املتســارعة النامجــة عــن بــدء عــودة النازحــن 
داخليــاً والاجئــن، االنتقــال إىل االســتغال التدرجيــي لقطاعــات إنتــاج الســلع واخلدمــات، وصــواًل إىل اســتغاهلا علــى 

الوجــه األمثــل.

وعلــى الصعيــد االجتماعــي والثقــايف: يســتدعي الوضــع العــام الــذي فرضتــه احلــرب علــى ســورية ضــرورة معاجلــة 
تداعيــات األزمــة علــى املســتوى االجتماعــي، وتطويــر منظومــة احلمايــة االجتماعيــة ومتكــن األســر واألفــراد، وتعزيــز 
اهلويــة الوطنيــة وترســيخ قيــم املواطنــة، وتشــجيع وتنظيــم ظهــور بــى ثقافيــة جديــدة قــادرة علــى اســتيعاب خمتلــف أطيــاف 

احلــراك الثقــايف يف بوتقــة وطنيــة واحــدة.

منطلقات وأهداف الربانمج

يهــدف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب )ابلركيــز علــى مكــويّن إعــادة إعمــار وبنــاء التنميــة( 
اهليكليــة  التحــوالت  احلــرب، وإدخــال وإدمــاج  مــن  اخلــروج  مــن  بــدءاً  الراهنــة واملســتقبلية  التحــدايت  إىل مواجهــة 
املطلوبــة يف البــى االقتصاديــة واالجتماعيــة واجملتمعيــة، بغيــة ضمــان االســتدامة، والتيقــن مــن قــدرة األجيــال القادمــة 
علــى حتقيــق مصاحلهــا التنمويــة. فالربانمــج هــو تصــور جامــع الســتعادة منظومــات اجملتمــع، وحتقيــق االســتقرار )تلبيــة 
احلاجــات امللحــة واحملليــة(، وإرســاء أســس االســتدامة التنمويــة، وحتقيــق الرؤيــة املبتغــاة حــى 2030، بزواايهــا االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة، وأبعادهــا اجلغرافيــة )االندمــاج والتنميــة اإلقليميــة( والقطاعيــة )الرابطــات التفاعليــة التنمويــة(، 

والزمنيــة )االنتقــال مــن التعــايف إىل االســتدامة(.

ويقوم الربانمج حتديداً على املبادئ العامة اآلتية:

التأكيــد علــى امللكيــة الوطنيــة ملســتقبل ســورية املوّحــدة، والتخطيــط لــه، وعلــى اســتمرارية مؤسســات الدولــة الســورية   .1
واضطاعهــا مبســؤولياهتا، وقدرهتــا علــى توجيــه مواردهــا وإمكاانهتــا علــى النحــو الــذي حيقــق مصاحلهــا الوطنيــة 

بطريقــة علميــة ومنهجيــة.
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تعزيــز العدالــة االجتماعيــة والتماســك االجتماعــي، واهلويــة الوطنيــة وثقافــة االنتمــاء، اســتناداً إىل منظومــة القيــم   .2
الوطنيــة الشــاملة والتنــوع الثقــايف للمجتمــع الســوري، جبميــع مكوانتــه.

تعزيز احلوار الوطي والتعددية السياسية يف مواجهة مجيع أشكال التطرف.  .3

ضمان سيادة القانون يف إطار عقد اجتماعي حيّدد حقوق املواطنن وواجباهتم.  .4

حتقيــق األمــن االقتصــادي واالجتماعــي جبميــع مكوانتــه )املائــي، والغذائــي، والصحــي، والطاقــي، والتكنولوجــي،   .5
والثقــايف...(.

االندمــاج الفاعــل والواعــي ابلعــامل؛ واعتمــاد أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2030، مــع مراعــاة املصــاحل العليــا   .6
والقوميــة والوطنيــة لســورية.

التحــّول مــن اجلمــود التنمــوي الــذي فرضتــه احلــرب واألزمــة إىل إطــاق تدرجيــي لطاقــات اجملتمــع واالقتصــاد، وصــواًل   .7
إىل النهــوض جبميــع مكــوانت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، قطاعيــاً وجغرافيــاً، ومعاجلــة االختــاالت التنمويــة.

تعزيز قدرة وكفاءة املؤسسات السورية على تنفيذ الربانمج.  .8

مراحل الربانمج
يرتكــز الربانمــج علــى مبــدأ مــرور عمليــة االنتقــال يف ســورية مــن الوضــع الراهــن إىل مــا بعــد األزمــة ابملراحــل الرئيســية 

اآلتيــة )دون أن يعــي ذلــك عــدم وجــود تداخــات بــن هــذه املراحــل، وفــق مــا تفرضــه ظــروف األزمــة وتطوراهتــا(:

أ-  مرحلة اإلغاثة
ومتتــد عمليــاً حــى اخلــروج مــن احلــرب. ويكــون الركيــز فيهــا علــى االســتجابة لالحتياجــات األساســية وتوفرهــا عــن 
طريــق نشــاطات مدروســة ميكــن اســتخدامها كقاعــدة لتعزيــز العمليــة اإلنتاجيــة وأتهيــل البــى التحتيــة، وتقديــر اخلســائر 
واألضــرار للحــّد مــن آاثرهــا، ومجــع املعلومــات لوضــع وتعديــل السياســات واخلطــط حبيــث تتوافــق مــع املعطيــات اجلديــدة 

علــى األرض. ويســتمّر االهتمــام ابملتطّلبــات اإلنســانية يف خمتلــف مراحــل الربانمــج طاملــا بقيــت احلاجــة إليــه قائمــة.

مرحلة التعايف ب- 
جيــري يف هــذه املرحلــة الركيــز علــى نشــاطات “إعــادة اإلعمــار” )مبفهــوم إعــادة أتهيــل البــى التحتيــة بوجــه خــاص( 
وتكريــس مفهــوم بواكــر التعــايف. وتتحــدد نقطــة بــدء وانتهــاء هــذه املرحلــة جغرافيــاً وفــق التطــورات امليدانيــة الــي حققهــا 
اجليــش الســوري، ومــن مثّ حتــدَّد مدهتــا تبعــاً لذلــك. يف هــذه املرحلــة، جيــري البــدء -حيــث أمكــن- بتوفــر االحتياجــات 
الازمــة، اســتناداً إىل حجــم األضــرار الــي منيــت هبــا البــى التحتيــة والقطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، واإلمــكاانت 

املتاحة.

وهتــدف هــذه املرحلــة إىل “اســتعادة التــوازن”، ابســتخدام مجيــع وســائل التمويــل اخلارجيــة والداخليــة املتوفــرة 
)التســهيل الكمــي أو التمويــل ابلعجــز(، وإن كان بطريقــة ال تتناســب –مرحليــًا- مــع مقتضيــات اســتدامة التنميــة. 
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وجيــري تدرجييــاً العمــل علــى ترميــم ساســل اإلنتــاج، بــدءاً ابألقــل تكلفــة واألكثــر إحلاحــاً، ابجتــاه األعلــى تكلفــة واألقــل 
إحلاحــاً، مــع الركيــز علــى البــى التحتيــة )الطاقــة، والنقــل، وامليــاه علــى وجــه التحديــد( الازمــة إلعــادة إحيــاء العمليــة 

اإلنتاجيــة يف ســياقها األوســع.

مرحلة االنتعاش ج- 
هتــدف هــذه املرحلــة إىل البــدء إبعــادة رســم مالمــح االقتصــاد الســوري املتكامــل، وتتســارع فيهــا عمليــة تشــّكل 
سلســلة توليــد القيمــة املضافــة عــن طريــق زايدة الرابطــات القطاعيــة. ويعــّد القطاعــان الزراعــي والصناعــي مــن األمثلــة 
الــي هــي أكثــر حضــوراً خــال هــذه املرحلــة، مــع الركيــز كذلــك علــى تفعيــل املشــروعات الصغــرة واملتوســطة إلنعــاش 

االقتصــاد الســوري.

الــذايت” للعمليــة التنمويــة، وتشــكل هــذه املرحلــة األرضيــة  وتنطــوي هــذه املرحلــة علــى تعزيــز مبــدأ “التمويــل 
الضروريــة إلطــاق مشــروع مكافحــة “الركــود التضخمــي”، وهــو الطريــق حنــو االســتدامة التنمويــة يف املرحلــة التاليــة.

مرحلة االستدامة التنموية د- 
تشــهد هذه املرحلة إجناز تشــّكل هوية االقتصاد الســوري احلديث. وجيري خال هذه املرحلة وضع السياســات 
واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة )قطاعيــاً وجغرافيــاً وبشــرايً(، وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة 

السياسية واالقتصادية واملؤسساتية واالجتماعية.

وجيــب أن تُبــى التدخــات يف هــذه املرحلــة علــى رؤيــة يتــّم تبنيهــا عــن طريــق حــوار وطــي تنبثــق عنــه جمموعــة مــن 
األهــداف املتوســطة والبعيــدة األمــد، تســتهدف “إعــادة هندســة االقتصــاد الســوري”، وحتــدِّد هويــة االقتصــاد 
الســوري املرتكــز إىل “املؤسســات املرنــة” القويــة. كمــا ســيجري الركيــز علــى حتقيــق رفاهيــة اجملتمــع علــى مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص بــن اجلميــع.

حماور ومكوانت الربانمج
يتألف الربانمج الوطي التنموي لسورية يف ما بعد احلرب من مخسة حماور مرابطة:

حمور البناء املؤسسي وتعزيز النزاهة. أ. 
حمور تطوير وحتديث البى التحتية واخلدمات )أي إعادة اإلعمار ابملعى الضيق(. ب. 

حمور النمو والتنمية )املتوازنة واملستدامة(. ج. 
حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية )التكوين االجتماعي والربوي والتعليمي والثقايف(. د. 

حمور احلوار الوطي والتعددية السياسية. ه. 

أ-   حمور البناء املؤسسي وتعزيز النزاهة
يتطلّــب تعزيــز النزاهــة والشــفافية، ومكافحــة الفســاد، علــى مجيــع املســتوايت، تطويــر منظومــة متكاملــة، 
أببعادهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، إضافــة إىل األبعــاد األخاقيــة. وحتتــاج هــذا العمليــة إىل 
مقّومــات خاصــة تتعلّــق بتصميــم اآلليــة املناســبة إلدارة هــذا امللــف، الــي تقــوم أساســاً علــى حتديــد اخلصائــص 
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الرئيســية املميــزة لظاهــرة الفســاد يف ســورية، وأســباب عــدم جناعــة سياســات مكافحــة الفســاد املتبعــة ســابقاً، 
ومقومــات جنــاح هــذه السياســات.

مــن انحيــة أخــرى، يقــوم الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب علــى إســناد دور رئيســي يف التنفيــذ 
ضــرورة  مــع  اللــزوم،  حــن  جديــدة  مؤسســات  اســتحداث  يف  النظــر  مــع  القائمــة،  الســورية  املؤسســاتية  البنيــة  إىل 
حتديــد خيــارات احلكومــة حتديــداً واضحــاً وصرحيــاً حيــال توزيــع األدوار واملســؤوليات. ويتطلــب ذلــك إيــاء االهتمــام 
ابإلصــاح املؤسســي لتحليــل أوضــاع املؤسســات وصاحياهتــا ومســؤولياهتا، وتبيــان مكامــن اخللــل فيهــا، ومــدى 
تكاملهــا وماءمتهــا مــن نواحــي القيــادة والتنظيــم والكفــاءة واملــوارد البشــرية لتنفيــذ املهــام امللقــاة علــى عاتقهــا، ولتــايف 
نقــاط الضعــف لــدى تلــك املؤسســات. وتــربز يف هــذا اجملــال أمهيــة التنميــة اإلداريــة الــي ســتعى يف الوقــت املناســب 
بتطويــر اهليــاكل املؤسســية، وتطويــر التشــريعات والنواظــم الازمــة لذلــك، وأتهيــل املــوارد البشــرية التأهيــل املناســب. وال 
بــّد مــن الركيــز بوجــه خــاص علــى إصــاح مؤسســات وشــركات القطــاع العــام االقتصــادي إصاحــاً جــذرايً، وتطويرهــا، 

لكوهنــا أحــد مرتكــزات االســتثمار واإلنتــاج الرئيســية يف مجيــع املراحــل.

يتنــاول هــذا احملــور بوجــه خــاص إذاً القضــااي املتعلقــة حبمايــة عمليــة االنتقــال إىل ســورية يف مــا بعــد األزمــة، مــن 
ظاهــرة الفســاد، وتعزيــز النزاهــة والشــفافية، وإصــاح النظــام القضائــي واألجهــزة الرقابيــة، وبنــاء املؤسســات القويــة 

والفعالــة، والتنميــة اإلداريــة، وإصــاح القطــاع العــام االقتصــادي.

حمور تطوير وحتديث البىن التحتية واخلدمات ب- 
يتضّمــن هــذا احملــور إعــادة بنــاء البــى التحتيــة وتطويرهــا علــى حنــو متــوازن وعــادل، لتكــون عامــًا مســانداً مــزدوج 
الغــرض: فهــي مقــوِّم مــن مقّومــات االســتثمار والتنميــة؛ وهــي ضــرورة لتحســن حيــاة الســكان. ومــن الضــروري التعامــل 
مــع هــذه البــى ملواجهــة الضغــوط الشــديدة املتوّقعــة مــن جــراء عــودة النازحــن داخليــاً والاجئــن الســورين وإعــادة 

االســتقرار، ولتوفــر اخلدمــات املطلوبــة.

يتنــاول هــذا احملــور القضــااي املتعلقــة بقطاعــات امليــاه والصــرف الصحــي، والنفــاايت الصلبــة، والســكن والبنــاء 
والتشــييد، والكهــرابء، والنقــل واملواصــات، واالتصــاالت، وغرهــا، حبيــث جيــري أواًل إجــراء تقييــم ســريع للحالــة 
الراهنــة هلــذه القطاعــات يتضمــن االختناقــات واحلــاالت الطارئــة، واحلــاالت الــي ميكــن أتجيلهــا مرحليــاً، ووضــع الرؤيــة 
املســتقبلية لــكل قطــاع وحتديــد األهــداف بعيــدة املــدى؛ مث جيــري بنــاء علــى هــذا التقييــم حتديــد األهــداف واملشــاريع 

واإلجــراءات والتدخــات الازمــة للمعاجلــة، ووضــع اجلــدول الزمــي للتنفيــذ.

وتؤكــد الــدروس املســتفادة مــن التجــارب املختلفــة يف إعــادة اإلعمــار أمهيــة الــدور املركــزي للدولــة، دون اإلقــال مــن 
دور الســلطات احملليــة واألطــراف األخــرى املعنيــة، لكونــه عامــًا حامســاً يف حتقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للمجتمــع واإلنســان، وذلــك عــن طريــق حتديــد مصــادر التمويــل املتاحــة واملمكنــة، الداخليــة واخلارجيــة، وكذلــك وســائل 

إعــادة اإلعمــار.

حمور النمو والتنمية ج- 
أفــرزت احلــرب واألزمــة جمموعــة مــن اإلشــكاليات والتحــدايت غــر املســبوقة يف التاريــخ االقتصــادي الســوري. لذلــك 
ال جيــوز النظــر إىل مســألة اخلــروج مــن األزمــة ومعاجلــة هــذه اإلشــكاليات والتحــدايت علــى أهنــا أمــر حلظــي، بــل جيــب 
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التعامــل مــع هــذه املســألة علــى قاعــدة أن االنتقــال إىل ســورية يف مــا بعــد األزمــة هــو عمليــة طويلــة وشــاقة ومكلفــة، 
ســتتوزع أعباؤهــا وتكاليفهــا علــى ســنوات طويلــة.

ومــن املتوقــع أن يــؤدي تســريع واتئــر النمــو والتنميــة إىل ضغــوط كبــرة علــى املــوارد املتاحــة. لذلــك فمــن املهــم جــداً 
يف هذا الســياق إعادة ترتيب األولوايت يف القطاعات االقتصادية واخلدمية، والنظر إىل القطاعات ذات التكنولوجيا 
املتقدمــة، للوصــول إىل االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة. وال بــّد أن يرافــق ذلــك مــع حتقيــق االســتدامة يف إدارة ومحايــة 
املــوارد الطبيعيــة، وأن تكــون التنميــة املرجــوة حتمــي األرض وامليــاه واملصــادر الوراثيــة النباتيــة واحليوانيــة، وال تضــّر ابلبيئــة، 

وتكــون مائمــة مــن النواحــي الفنيــة واالقتصاديــة، ومقبولــة اجتماعيــاً.

يتنــاول هــذا احملــور قضــااي اســتعادة االنتعــاش االقتصــادي هبــدف معاجلــة اآلاثر االقتصاديــة لألزمــة يف ســورية، 
مث إعــادة وضــع االقتصــاد الســوري علــى مســار التنميــة وصــواًل إىل اســتدامة تســاعد يف القضــاء علــى الفقــر والبطالــة 

والامســاواة، ضمــن إطــار تشــاركي واســع يضــم مجيــع قطاعــات وفئــات اجملتمــع.

وترتكــز اســتدامة التنميــة علــى حتقيــق واتئــر ســريعة مــن النمــو، يتيــح جلميــع القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
املســامهة واالســتفادة مــن هــذا النمــو، وصــواًل إىل التنميــة املتوازنــة، وخباصــة بــن الريــف واملدينــة. وهنــا يتجلــى مفهــوم 
النمــو الشــامل علــى أنــه ال يهتــم فقــط بوتــرة النمــو بــل بنمــط هــذا النمــو وآليــة حتققــه وتوزيعــه، ومهــا أمــران مرابطــان 
فيمــا بينهمــا وجيــب تناوهلمــا معــا علــى حــد ســواء. فالوتــرة الســريعة للنمــو ضروريــة للحــد مــن الفقــر علــى حنــو فعــال، 
غــر أن اســتدامة هــذا النمــو تتطلــب أن يتحقــق علــى حنــو واســع النطــاق عــرب القطاعــات، ويســتخدم جــزءاً كبــراً مــن 
القــوة العاملــة الوطنيــة. وينطــوي ذلــك علــى تبــي املبــادرات الازمــة للتحــّول اهليكلــي مــن أجــل التنويــع االقتصــادي ورفــع 

معــدل منــو اإلنتاجيــة، وليــس فقــط معــدل منــو العمالــة.

ويعــّد التعــاون الــدويل مكمــًا وداعمــاً جلهــود التنميــة الوطنيــة؛ ومــن مثّ يرّكــز الربانمــج -يف مجيــع حمــاوره- علــى تبــي 
توجهــات اســراتيجية لقضــااي التعــاون الــدويل أبشــكاهلا املختلفــة، انطاقــاً مــن حقيقــة أن األزمــة الســورية أفضــت إىل 
فجــوات يف مجيــع مدخــات عمليــة التنميــة )املاليــة واملاديــة والبشــرية...(. وتعتمــد االســتفادة املثلــى مــن مكــواّنت 
التعــاون الــدويل علــى مــدى النجــاح يف دمــج مراحــل التخطيــط للتعــاون الــدويل مبراحــل إعــداد خطــط التنميــة الوطنيــة.

وللوصول إىل استدامة التنمية، سيكون ابإلمكان:
• الربط بن االقتصادين العيي واملايل النقدي، حبيث يصار إىل رســم السياســتن املالية والنقدية )جبميع مكوانهتما( 	

علــى حنــو يتــواءم مــع السياســات الكلية.
• حتديد املزااي النسبية لاقتصاد السوري.	
• حتديد مصادر التمويل )الداخلي واخلارجي( وآلياته.	
• رسم اخلريطة االستثمارية الي تراعي الفرص املمكنة وإمكانيات التنفيذ.	
• رسم خريطة التعاون الدويل.	

د-  حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية
يرتكــز توفــر احلمايــة االجتماعيــة علــى تــوازن يف احلقــوق والواجبــات، وعلــى احلــق يف احلصــول علــى اخلدمــات 
العامــة، وضمــان الدولــة محايــة ممتلــكات املواطنــن، واحلــق يف احلمايــة االجتماعيــة، واحلــق يف الرعايــة الصحيــة، واحلــق 
يف التعليــم، وغرهــا مــن احلقــوق املتعلقــة ابلتنميــة االجتماعيــة، الــي تنطلــق مــن أن اإلنســان هــو الركيــزة األساســية للبنــاء 
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االجتماعــي. وإذ تتجلــى مســؤوليات املواطنــة الفاعلــة يف االمتثــال حلكــم القانــون واملشــاركة الفاعلــة يف الشــأن العــام ويف 
إدارة اجملتمــع، فــإن اســتدامة التــوازن يتحقــق بقــدرة الدولــة علــى ضمــان احلقــوق األساســية ملواطنيهــا، ســواء ابلتدخــل 

املباشــر أم بتفعيــل قــدرات املؤسســات واجملتمــع واالســتثمار يف رأس املــال البشــري لتحقيــق هــذا التــوازن.

جيــري الركيــز يف هــذا احملــور علــى إظهــار أكثــر الفئــات تضــرراً مــن األزمــة، وأوجــه الضــرر الــي أصابــت مصــادر 
العيــش وخدمــات ومؤشــرات الســكن والصحــة والتعليــم، وغرهــا مــن اخلدمــات املختلفــة؛ وكذلــك علــى حتليــل نقــاط 
القــوة والفــرص لقضــااي اهلويــة والتماســك االجتماعــي ألطيــاف الشــعب الســوري، وأوجــه اخللــل الــي أصابتهــا خــال 
األزمــة، وعلــى حتليــل النهــج الســلوكي البنائــي لــدور األســرة الســورية يف التشــكيل الثقــايف والتوعــوي والتضمــن الثقــايف 

واالجتماعــي واالقتصــادي لألبنــاء.

يتناول هذا احملور القضااي الي تندرج يف ثاثة مداخل أساسية:

املدخــل الثقــايف والتعليمــي: ويركــز علــى قضــااي التوعيــة والتثقيــف والتعليــم واهلويــة الوطنيــة والتماســك االجتماعــي، 
واالنتمــاء لســورية، وتقبــل اآلخــر، بعيــداً عــن الثقافــة املاديــة واإلقصائيــة الــي خلفتهــا األزمــة. كمــا يرّكــز علــى إعــادة 
النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه، ومناهجــه وحمتوايتــه، وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل. ويعــد بنــاء األســرة 
الســورية مكوانً أساســياً من مكوانت هذا املدخل؛ كما يعد اخلطاب الديي والثقايف املســتنر، يف مواجهة اخلطاابت 

التكفريــة أو الطائفيــة أو االنفصاليــة، مرتكــزاً أساســياً مــن مرتكزاتــه.

مدخــل اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي: ويتنــاول قضــااي إدمــاج أكثــر الفئــات أتثــراً بســبب األزمــة الســورية )املعوقــون، 
األطفال، النســاء، األيتام، املشــردون، ...( يف دورة النشــاطن االقتصادي واالجتماعي، وإدماج العائدين إىل حضن 
الوطــن يف إطــار املصاحلــات الوطنيــة. ويضــاف إىل هــذا املدخــل القضــااي املتعّلقــة بعــودة النازحــن داخليــاً والاجئــن، 
وخباصــة توفــر مقومــات هــذه العــودة ضمــن رؤيــة تنمويــة جديــدة ألدوار املناطــق واحملافظــات تــؤدي إىل توســيع املشــاركة 

يف إعــادة اإلعمــار واالســتدامة.

مدخــل احلمايــة االجتماعيــة: ويرّكــز علــى ثاثــة مكــّوانت: مكــوّن ســوق العمــل الــذي يتنــاول قضــااي التشــغيل والبطالــة 
والعمــل الائــق؛ ومكــون اخلدمــات االجتماعيــة الــذي يتنــاول أساســاً قضــااي التعليــم والصحــة وخدمــات ميــاه الشــرب 

والصــرف الصحــي؛ ومكــّون شــبكات األمــان االجتماعــي الــذي يتنــاول قضــااي الدعــم واالحتياجــات اإلنســانية.

حمور احلوار الوطين والتعددية السياسية ه- 
حافــظ اجملتمــع الســوري علــى اإلرث الثقــايف واحلضــاري التارخيــي لســورية، مهــد احلضــارات وبلــد التعدديــة والتنــوّع، 
ووحــدة احليــاة بــن أبنائــه، علــى الرغــم مــن التفاعــل مــع تطــورات العوملــة الثقافيــة والتحــّول املــدين واحلضــاري. وكان 
اجملتمــع الســوري قــادراً، وعلــى حنــو متجــدد، علــى إعــادة إظهــار القيــم احليويــة املوجــودة يف أصولنــا وثوابتنــا وإضفــاء 

اجلاذبيــة عليهــا وترســيخها يف النفــوس بطــرق تثقيفيــة تربويــة وســلوكية.

وقــد أفــرزت األزمــة الســورية ســلوكيات وانتمــاءات متفاوتــة، خلخلــت عنــد فئــة مــن الســورين قيــم االنتمــاء، وأنســتهم 
اترخيهــم املضــيء، الــذي شــّكل مبكوانتــه حصانــة للوطــن. وكانــت هــذه الســلوكيات الســلبية نتيجــًة حملاولــة تســخر 
املــال واملــوارد واخلطــاب الديــي حنــو التطــرف وحماولــة إنشــاء ثقافــة جديــدة تقــوم علــى التكفــر. ولّكــن الوعــي الراكمــي 
وحــس املواطنــة واهلويــة عنــد الســورين شــّكل مقومــاً أساســياً مــن مقومــات احلفــاظ علــى الدولــة مــن االهنيــار وبقاءهــا 
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وطنــاً موحــداً لــكل الســورين علــى اختــاف مشــارهبم السياســية والدينيــة والقوميــة؛ وهــذا الوعــي ســيكون أمــًا لبنــاء 
ســورية يف مــا بعــد األزمــة.

ــاول هــذا احملــور قضــااي املصاحلــات الوطنيــة ودورهــا يف بنــاء ســورية املســتقبل، وتعزيــز األمــن واألمــان، وإجيــاد  يتن
البيئــة املناســبة الســتدامة وجنــاح احلــوار الوطــي؛ كمــا يتضّمــن تعزيــز التماســك االجتماعــي، واالنتمــاء واهلويــة الوطنيــة، 
ورفــع مســتوى الوعــي اجملتمعــي املنســجم مــع القيــم الوطنيــة. وهــو بذلــك يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً مبحــور التنميــة االجتماعيــة 

واإلنســانية.

ويضــع هــذا احملــور بوجــه خــاص التدابــر املفضيــة إىل تدعيــم مســار العمليــة الدميقراطيــة يف ســورية، وتقييمهــا، وتعزيــز 
التعدديــة السياســية، وأتطــر حراكهــا للمســامهة يف بنــاء اجملتمــع والدولــة املدنيــة. ويعــاجل احملــور أيضــاً القضــااي املتعّلقــة 
ابلتمثيــل يف جملــس الشــعب واجملالــس احملليــة، وأدوار املؤسســات الشــعبية والرمسيــة، ومــن ضمنهــا املؤسســات الرقابيــة 

والقضائيــة واإلعاميــة.

سري العمل لوضع الربانمج
نذّكر أن وضع الربانمج الوطي التنموي لسورية يف ما بعد احلرب سار وفق اخلطوات اآلتية:

اخلطــوة األوىل: حتليــل وتقييــم حالــة القطــاع، وتضمــن وصفــاً وحتليــًا ملؤشــرات القطــاع وتطورهــا خــال املرحلــة 
2005-2010 )قبــل احلــرب( وحتليــًا ألوجــه الضــرر )املــادي والتنمــوي( الــي أصابــت هــذه املؤشــرات خــال ســنوات 

احلــرب 2011-2018. ومشــل التحليــل بوجــه خــاص العناصــر اآلتيــة:
• التشريعات والبى املؤسسية للقطاع.	
• البى التحتية للقطاع.	
• مؤشرات املدخات: املوارد البشرية، املستلزمات، واالستثمار...	
• مؤشرات املخرجات: مؤشرات اإلنتاج )السلعية واخلدمية(، ومؤشرات اإلنتاجية...	
• مؤشرات األثر: مؤشرات اآلاثر التنموية...	
• نقاط القوة والضعف، والفرص والتحدايت.	

املشــاهد  رســم  وتتضمــن  املــدى،  البعيــدة  االســراتيجية  واألهــداف  الوطنيــة  الرؤيــة  إعــداد  الثانيــة:  اخلطــوة 
املســتقبلية املرغوبــة لاقتصــاد واجملتمــع الســوري بقطاعاتــه املختلفــة، الــي تشــّكل يف جمملهــا الرؤيــة الوطنيــة؛ وصياغــة 
مســارات التنميــة الــي تــؤدي إىل حتقيــق هــذه الرؤيــة، ومنهــا الركائــز واملنطلقــات األساســية والتحــدايت الــي مــن املمكــن 
أن تواجــه جهــود حتقيقهــا، والفــرص املتاحــة الــي ميكــن االســتفادة منهــا يف العمليــة التنمويــة. وجــري يف هــذه اخلطــوة 
أيضــاً صياغــة السياســات اإلرشــادية guiding policies الــي هتــدف إىل توجيــه ربــط األهــداف املوضوعــة ابلربامــج 

التنفيذيــة الازمــة للوصــول إىل تلــك األهــداف، وفــق مراحــل املشــروع املختلفــة.

اخلطــوة الثالثــة: وضــع الربامــج واملشــاريع، وجــري فيهــا اعتمــاد األهــداف احملــّددة وفقــاً ملداهــا الزمــي، علــى حنــو 
ينســجم مــع األهــداف العامــة للربانمــج؛ وحتديــد الربامــج واملشــاريع املنبثقــة عنهــا واملوجهــة حنــن حتقيــق األهــداف، إضافــة 

إىل اإلجــراءات األخــرى املرافقــة، وترتيبهــا وفــق التسلســل اآليت:
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• الربامج واملشاريع واإلجراءات اآلنية، الي هتدف إىل معاجلة االختناقات واحلاالت الطارئة الي ال تقبل التأجيل.	
• الربامج واملشاريع واإلجراءات على املدى القصر، الي هتدف إىل معاجلة احلاالت الي ميكن أتجيلها مرحلياً.	
• الربامج واملشاريع واإلجراءات على املدى البعيد، الي ترتبط بتحقيق الرؤية واألهداف البعيدة املدى.	

ــذ الربانمــج مبكوانهتــا املختلفــة، وتتضمــن تفاصيــل التنفيــذ، ومتطلبــات  اخلطــوة الرابعــة: وضــع مصفوفــات تنفي
التمويــل واملــوارد املاديــة والبشــرية، واإلطــار الزمــي، وحتديــد األدوار ومســؤوليات التنفيــذ، ومؤشــرات التنفيــذ، ومؤشــرات 

األثــر.





أوالً
مقدمة: املرتكزات واملنهجية

ثانياً
ملخص نتائج تـحـليـل الحـالة التنموية

لسورية 2018-2000 
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اثنيًا- ملخص نتائج حتليل احلالة التنموية لسورية 2018-2000
نعــرض يف هــذا الفصــل تلخيصــاً وصفيــًا2 ألهــم النتائــج الــي جــرى التوصــل إليهــا يف مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة 

يف ســورية، يف ســنوات مــا قبــل احلــرب وأثنائهــا.

ألف. التنمية االقتصادية
 1. االقتصاد الكلي

حققــت ســورية خــال األعــوام 2000-2010 معــدالت منــو مقبولــة ومســتقرة نســبياً، جعلــت تصنيفهــا بــن 
الــدول الــي حققــت أعلــى معــدالت منــو علــى مســتوى الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا. كان ذلــك نتيجــة االســتقرار 
السياســي، والبــدء إبعــداد خطــط اقتصاديــة طموحــة لإلصــاح االقتصــادي تتماشــى مــع اإلمكانيــات الكبــرة والكامنــة 
املتاحــة يف مجيــع اجملــاالت. ونســبياً، اخنفــض اعتمــاد االقتصــاد علــى قطــاع النفــط، يف مقابــل حتســن بســيط يف الركيــب 

اهليكلــي لاقتصــاد الوطــي، ويف مســامهة العوامــل النوعيــة يف النمــو االقتصــادي.

وعلــى أمهيــة هــذا األمــر، فــإن مســألة اســتدامة النمــو االقتصــادي يف ســورية مــا زال يعريهــا الكثــر مــن الشــك، 
وذلــك نظــراً للتذبــذب الكبــر يف معــدالت منــو قطاعــي الزراعــة والصناعــة التحويليــة، واســتمرار حالــة التخلخــل القطاعي 
الــي تــدل علــى عــدم إجنــاز االقتصــاد الســوري لعمليــة التحــول اهليكلــي، وعــدم حــدوث خــرق جوهــري لصــاحل القطــاع 
اخلــاص يف تركيبــة الناتــج، واخنفــاض مســامهة العوامــل النوعيــة )علــى الرغــم مــن حتســنها النســي(، واخنفــاض االدخــار 
الوطــي نتيجــة اخنفــاض حصــة االســتثمار والصــادرات مــن الناتــج، يف مقابــل ارتفــاع حصــة االســتهاك، هــذا إضافــة 

إىل اخنفــاض مســتوى العدالــة يف توزيــع الدخــل.

وقــد ازداد حجــم االســتثمار اخلــاص بفعــل زايدة درجــة االنفتــاح االقتصــادي وإفســاح اجملــال أمــام القطــاع اخلــاص، 
إال أّن هذا االســتثمار مل حيقق املرامي املســتهدفة من حيث احلجم والتوزع، وظّل مركزاً يف احملافظات اجلاذبة اترخيياً، 
ويف قطاعــات املــال والتأمــن والعقــارات، علــى حســاب قطاعــي الصناعــة والزراعــة. وكان االســتثمار األجنــي حمــدوداً 
ومركــزاً يف قطــاع النفــط والغــاز علــى حســاب االقتصــاد احلقيقــي غــر الريعــي؛ ومــن مثّ كان أثــر االســتثمار األجنــي 
هامشــياً يف النمــو والتشــغيل. ويف املقابــل تراجــع االســتثمار العــام وتركــز يف قطــاع اخلدمــات االجتماعيــة وقطــاع املرافــق 
العامــة، علــى حســاب قطاعــي الزراعــة والصناعــة التحويليــة، مــع غيــاب التوزيــع العــادل لاســتثمار العــام بــن احملافظــات 

الســورية، واســتمرار آليــات توزيعــه الســابقة الــي تفتقــر إىل األســس واملعايــر الســليمة للتوزيــع.

ويف جمــال التنافســية وبيئــة األعمــال، أظهــرت املكــوانت الفرعيــة للمؤشــرات الرئيســية لتقريــر التنافســية أّن نقــاط قــوة 
االقتصــاد الســوري تركــزت يف مؤشــرات الصحــة والتعليــم، وبعــض مؤشــرات املتطلبــات األساســية. أمــا نقــاط الضعــف 
فركــزت يف البنيــة التحتيــة، ومتثلــت يف اخنفــاض مســتوى جــودة املرافــئ واملطــارات، واخنفــاض مســتوى جــودة مصــادر 

2  التلخيــص املعــروض هنــا هــو تلخيــص غــر تقــي، إي إنــه يعــرض فقــط ألهــم النتائــج عرضــاً وصفيــاً، مــع الركيــز علــى القضــااي 
الواجــب معاجلتهــا عنــد وضــع الــرؤى واألهــداف والسياســات، دون التطــّرق تفصيــًا إىل املؤشــرات الكميــة؛ وهــذه املؤشــرات الكميــة 
مجيعهــا متوفّــرة ضمــن جمموعــة تقاريــر حتليــل احلالــة التنمويــة، الــي أجنزهتــا فــرق العمــل يف املرحلــة األوىل مــن مراحــل املشــروع، وفــق 

حمــاوره األربعــة.



48

 الفهرس

احملاســبية  املعايــر  والفســاد، وضعــف  واهلــدر  البروقراطيــة،  بســبب  املؤسســات،  فعاليــة  واخنفــاض مســتوى  الطاقــة، 
والتدقيــق، واخنفــاض مســتوى كفــاءة جمالــس اإلدارة يف املؤسســات، وكذلــك ظهــرت يف اســتقال القضــاء، وكفــاءة 
اإلطار القانوين يف تســوية النزاعات. وترافق ذلك مع تدين مســتوى التعليم العايل والتدريب والتأهيل، وضعف كفاءة 
األســواق )الســلع والعمــل واملــال(، وتــدين مســتوى اجلاهزيــة التكنولوجيــة، وتــدين مســتوى اإلبــداع، وعــدم مأسســة 

مشــاركة القطــاع اخلــاص.

ويشــر حتليــل املكــوانت الفرعيــة ملؤشــر ممارســة األعمــال يف ســورية إىل: )1( التقــدم الواضــح يف مرحلــة بــدء النشــاط 
التجــاري مــع تقــدم بســيط يف مرحلــة إنفــاذ العقــود، وذلــك بعــد إجــراء ســورية إلصاحــات تتعلــق بتخفيــض تكلفــة 
أتســيس املشــروع، وختفيــض احلــد األدىن لــرأس املــال؛ و)2( الثبــات أو الراجــع البســيط يف عــدة مراحــل )اســتخراج 
تراخيــص البنــاء، الوصــول إىل الكهــرابء، تســجيل امللكيــة، محايــة املســتثمرين، التجــارة عــرب احلــدود(؛ و)3( تراجــع 
ســورية يف عــدد مــن املراحــل أبرزهــا مرحلــة احلصــول علــى االئتمــان، ومرحلــة دفــع الضرائــب، ومرحلــة تصفيــة النشــاط 

التجــاري.

وعلــى مســتوى املاليــة العامــة، حــدث تغــر يف الركيــب اهليكلــي لإليــرادات العامــة للدولــة، حيــث زادت اإليــرادات 
الضريبيــة غــر النفطيــة، وحتســنت فوائــض شــركات القطــاع العــام نســبياً علــى حســاب اإليــرادات النفطيــة، إال أن هــذه 
اإليــرادات الضريبيــة بقيــت متواضعــة وال تتناســب مــع مســتوى النشــاط االقتصــادي، وخصوصــاً لــدى القطــاع اخلــاص، 
وهــو مــا يظهــر اخنفــاض مســتوى العدالــة الضريبيــة الــي تبّينــت يف اخنفــاض معــدل العــبء الضريــي علــى املســتوى 
اإلمجــايل، وذلــك نتيجــة نقــاط ضعــف تتمثــل يف بنيــة النظــام الضريــي، والتهــرب الضريــي، وضعــف أو أتخــر عمليــات 
التحقــق والتحصيــل، وعــدم تطبيــق العدالــة الضريبيــة وفــق املــاءة املاليــة. وشــهد الديــن العــام تراجعــاً ملحوظــاً، وخاصــة 
الديــن اخلارجــي، لكــن الدعــم تزايــد، وشــكل عبئــاً كبــراً علــى املوازنــة العامــة، ويضــاف إىل ذلــك أّن العموميــة الــي 
متيــز هبــا أســلوب الدعــم قــادت إىل عــدم العدالــة يف توزعــه بــن شــرائح اجملتمــع. ومتيــز التعاطــي مــع مســألة الدعــم 
أيضــاً ابملعاجلــات اجلزئيــة يف ظــّل ضعــف املؤسســات املســؤولة عــن هــذا امللــف، وضعــف مســتوى التنســيق بــن هــذه 
املؤسســات. ويف النتيجــة، جــاء عجــز املوازنــة املنخفــض علــى حســاب اخنفــاض اإلنفــاق العــام واالســتثماري منــه بوجــه 

خــاص.

وعلــى الصعيــد النقــدي، حتقــق االســتقرار يف ســعر الصــرف، وبقيــت معــدالت التضخــم عنــد نســب مقبولــة، 
ابســتثناء عامــي 2006 و2008، نتيجــة لتقلبــات األســعار العامليــة، وانكشــاف مكامــن التضخــم يف االقتصــاد الســوري 
نتيجــة االنفتــاح ورفــع الدعــم عــن املشــتقات النفطيــة. وشــهدت هــذه املرحلــة ثبــااتً يف معــدالت الفائــدة االمسيــة، ولكــن 
جــرى اســتخدم معــدل الفائــدة فقــط لتصحيــح هيكليــة الودائــع ابللــرة الســورية، ملصلحــة الودائــع الطويلــة األجــل. 
وكان حمــرك منــو العــرض النقــدي الديــون املمنوحــة للقطــاع العــام االقتصــادي، وابألخــص مؤسســات جتــارة وتصنيــع 
احلبــوب، واألقطــان، وشــركة حمروقــات، واملعــروف أّن هــذا النــوع مــن التمويــل جيــري بنــاء علــى قــرارات إداريــة، وهــو مــا 
جيعــل عنصــراً هامــاً مــن العناصــر الرئيســية املســامهة يف منــو العــرض النقــدي خــارج الســيطرة. وتركــزت التســليفات يف 
قطــاع التجــارة واخلدمــات، واخنفضــت حصــة الزراعــة والصناعــة، علــى الرغــم مــن ارتفــاع وزهنمــا النســي يف الناتــج احمللــي 
اإلمجــايل. وكانــت حصــة القطــاع العــام مــن التســليفات أعلــى مــن حصــة القطــاع اخلــاص بـــ 15 نقطــة مئويــة يف الكثــر 

مــن الســنوات، علــى الرغــم مــن أن حصــة القطــاع اخلــاص مــن الناتــج هــي أعلــى مــن حصــة القطــاع العــام.

وأعــاق عــدم متكــن السياســة النقديــة مــن التحكــم الفّعــال ابلكتلــة النقديــة انتقــال أثــر السياســة النقديــة إىل األســعار، 
وحتقيــق اهلــدف الرئيســي للسياســة النقديــة، وهــو اســتقرار األســعار، ســواء أكان ذلــك عــن طريــق األدوات املباشــرة، 
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مثل ســعر الفائدة، أم عن طريق األدوات غر املباشــرة، مثل عمليات الســوق املفتوحة، الي تســمح للمصرف املركزي 
بســحب الســيولة الكبــرة املتوفــرة لــدى املصــارف العاملــة. وســاند ذلــك وجــود كتلــة نقديــة ابلقطــع األجنــي خــارج 

الســيطرة الكاملــة للمصــرف املركــزي.

وعلــى مســتوى التجــارة اخلارجيــة، شــهدت هــذه املرحلــة عقــد العديــد مــن االتفاقيــات التجاريــة الــي ســامهت 
يف زايدة حجــم التجــارة اخلارجيــة، إال أن املرحلــة شــهدت أيضــاً عــدم اســتقرار احلســاب اجلــاري نتيجــة زايدة قيــم 
املســتوردات، وخباصــة املــواد املصنعــة منهــا، بنســب أعلــى مــن الصــادرات الــي تركــزت يف عــدد حمــدود مــن الســلع 

واألســواق، وبقيــم مضافــة ضعيفــة.

وعلــى صعيــد قــوة العمــل والتشــغيل، كانــت معــدالت منــو قــوة العمــل منخفضــة، إذ أدى ارتفــاع ســن الدخــول 
إىل ســوق العمــل دوراً يف اخنفــاض معــدالت منــو قــوة العمــل نتيجــة زايدة عــدد الطــاب يف املرحلتــن الثانويــة واجلامعيــة، 
إال أّن أهــم عوامــل تراجــع معــدالت املشــاركة كان تفضيــل الكثريــن مــن الذكــور واإلانث اخلــروج مــن ســوق العمــل، 
ومــن مثّ بقــاء فئــة حبــدود 8% علــى أقــل تقديــر مــن قــوة العمــل خــارج املســامهة يف النشــاط االقتصــادي. ومل تظهــر 
معــدالت النمــو االقتصــادي يف زايدة معــدالت التشــغيل وتوليــد فــرص العمــل، وبقيــت معــدالت البطالــة مرتفعــة، ومــن 
مثّ كان النمــو االقتصــادي يف هــذه املرحلــة مــن النــوع غــر احملــايب للتشــغيل. وقــد كان املشــغل األكــرب للعمالــة هــو قطــاع 
اخلدمــات، مث التجــارة والســياحة والبنــاء والتشــييد، يف مقابــل تراجــع حــاد يف قطــاع الزراعــة. وكانــت النســبة الكــربى مــن 
املشــتغلن هــي ممــن حصلــوا علــى الشــهادة االبتدائيــة، يف مقابــل حتســن طفيــف علــى نســبة محلــة الشــهادات اجلامعيــة 

نتيجــة دخــول أنشــطة اقتصاديــة حتتــاج إىل مؤهــات عليــا، كاملصــارف والتأمــن واملعلوماتيــة.

وعلــى الرغــم مــن تراجــع مســامهة القطــاع غــر املنظــم يف التشــغيل، فقــد بقيــت النســبة مرتفعــة. ويفــرض هــذا الوضــع 
حتــدايت كبــرة يف جمــال التشــغيل ختــص مؤشــرات العمــل الائــق، وخاصــة املتعلقــة منهــا ابخنفــاض نســبة مســامهة النســاء 
يف النشــاط االقتصــادي عمومــاً، وارتفــاع نســبة البطالــة بــن اإلانث، واخللــل الكبــر بــن تكاليــف املعيشــة ومســتوايت 

األجــور لفئــات العاملــن أبجــر.

وقــد تراجعــت حصــة العمــل مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل االمســي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج. وعلــى الرغــم مــن تراجــع 
األجــور احلقيقيــة، يف عامــي 2003 و2008، فقــد كان معــدل منــو األجــور احلقيقيــة يف املتوســط قرابــة 6%، إال أّن 

االجتــاه العــام لنمــو األجــور احلقيقيــة كان حنــو مزيــد مــن االخنفــاض.

ولكــن، وبــدءاً مــن العــام 2011، ســامهت املعطيــات الســابقة، والتطــورات الــي أفرزهتــا احلــرب املفروضــة علــى 
ســورية، واإلجــراءات القســرية األحاديــة اجلانــب، واحلصــار اجلائــر، والتخريــب املمنهــج ملكامــن اإلنتــاج، يف نشــوء واقــع 

معقــد أدى إىل نتائــج ســلبية علــى االقتصــاد واجملتمــع الســورين.

أييت على رأس هذه النتائج التغرات احلادة يف الناتج احمللي اإلمجايل، على صعيدي احلجم والركيب النسي؛ إذ 
حــدث تراجــع كبــر يف حجــم الناتــج احمللــي. وســامهت يف هــذا الراجــع العوامــل النوعيــة والكميــة. وكشــف الراجــع احلــاد 
يف النمــو االقتصــادي هشاشــة العوامــل النوعيــة، حيــث كان أثرهــا أكثــر ســلبية يف مقابــل العوامــل الكميــة الــي كان مــن 
الطبيعــي أّن تنخفــض مســامهتها يف النمــو نتيجــة تراجــع االســتثمار اإلمجــايل وعــدد املشــتغلن. وعلــى مســتوى الركيــب 
النســي للناتــج، ازدادت حصــة القطــاع العــام يف مقابــل اخنفــاض بســيط يف حصــة القطــاع اخلــاص. وترافــق ذلــك مــع 
تغــرات جوهريــة يف الركيــب اهليكلــي للناتــج، حيــث تراجعــت مســامهة قطاعــات الزراعــة والصناعــة والتجــارة والســياحة 
أمــام اخلدمــات احلكوميــة وقطــاع النقــل واملواصــات والتخزيــن. واســتمرت حالــة الراجــع يف معــدالت االدخــار الوطــي 
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نتيجــة زايدة حجــم االســتهاك اخلــاص يف مقابــل اخنفــاض مكــوانت الطلــب األخــرى، ابســتثناء الــواردات. وشــهدت 
املرحلــة بعــد العــام 2011، تراجعــاً كبــراً يف االســتثمار العــام واخلــاص، حيــث خرجــت االســتثمارات األجنبيــة 
متامــاً، وخصوصــاً مــن القطــاع النفطــي، كمــا تراجعــت املؤشــرات املتعلقــة ابإلنتاجيــة، وخاصــة تلــك الــي تدعــم النمــو 
االقتصــادي املســتدام نتيجــة اســتمرار اخللــل اهليكلــي لركيبــة االقتصــاد الســوري، وتراجــع مســتوى التقــدم التقــي، 
وضعــف االســتثمار يف رأس املــال البشــري، والعوامــل األخــرى املرتبطــة بســوء اســتغال املــوارد الطبيعيــة، ومــدى ســلطة 

القانــون ومحايــة حقــوق امللكيــة، واألهــم مــن هــذه العوامــل مجيعهــا عوامــل االســتقرار االقتصــادي والسياســي.

ماتــزال ســورية حتتــل مواقــع متأخــرة يف تقاريــر ممارســة أنشــطة األعمــال، حيــث تراجــع الرتيــب مــن املرتبــة 143 عــام 
2010 إىل املرتبة 174 عام 2017. ويعود سبب ذلك إىل إجراء هذه الدول العديد من اإلصاحات مقارنة بسورية 
الــي قامــت فقــط إبجــراءات بســيطة يف جمــال احملاكــم التجاريــة. واحتلــت ســورية مراتــب متأخــرة جــداً يف املؤشــرات 
املتعلقــة أبنشــطة األعمــال يف األعــوام األخــرة، وخباصــة مؤشــرات اســتخراج تراخيــص البنــاء، والوصــول إىل الكهــرابء، 
واحلصــول علــى االئتمــان، وتســوية حــاالت اإلعســار، وذلــك يف مقابــل حتســن بســيط يف مؤشــرات محايــة املســتثمرين، 

ودفــع الضرائــب، وإنفــاذ العقــود.

ــة العامــة، كان عجــز املوازنــة العامــة للدولــة كبــراَ نتيجــة اخنفــاض اإليــرادات )النفطيــة وغــر  وعلــى مســتوى املالي
النفطيــة(، واخنفــاض فوائــض شــركات القطــاع العــام االقتصــادي، يف مقابــل زايدة النفقــات اجلاريــة، الــي شــكلت كتلــة 
الرواتــب واألجــور نســبة كبــرة منهــا، وكذلــك زايدة فاتــورة الدعــم، وتراجــع اإلنفــاق االســتثماري العــام نتيجــة األوضــاع 
األمنيــة واإلجــراءات القســرية أحاديــة اجلانــب وارتفــاع ســعر الصــرف وضعــف التمويــل. وترافــق ذلــك مــع توجــه اإلنفــاق 
االســتثماري يف املقــام األول حنــو قطــاع اخلدمــات احلكوميــة وقطــاع الكهــرابء واملــاء، مث الصناعــة االســتخراجية، مث 
الزراعــة والــري وابقــي القطاعــات. ويف النتيجــة، زادت املديونيــة العامــة للدولــة، وخصوصــاً الداخليــة منهــا، وارتفــع حجــم 

الديــن اخلارجــي نتيجــة ارتفــاع ســعر الصــرف وليــس فقــط حجــم هــذا الديــن.

وعلــى الصعيــد النقــدي، شــهد ســعر صــرف اللــرة الســورية اخنفاضــاً حــاداً نتيجــة تداعيــات األزمــة واإلجــراءات 
القســرية أحاديــة اجلانــب، واخنفــاض حصيلــة الصــادرات الســلعية واخلدميــة )وخصوصــاً النفطيــة والســياحية(، يف مقابــل 
ازدايد فاتــورة املشــتقات النفطيــة املســتوردة والســلع األساســية، وازدايد حركــة املضاربــة وهتريــب العملــة إىل خــارج البلــد. 
وترافــق ذلــك مــع غيــاب سياســة نقديــة واضحــة تســتهدف اســتقرار ســعر الصــرف، حيــث اقتصــرت علــى إجــراءات 
آنيــة اســتهدفت التخفيــف مــن حــدة تقلبــات ســعر الصــرف عــن طريــق املــزادات، وجلســات التدخــل، الــي أدت إىل 
اســتنزاف االحتياطيــات األجنبيــة. ومل جيــر اســتخدام أدوات السياســة النقديــة، وخصوصــاً أســعار الفائــدة، جلــذب 
املدخــرات ابلعملــة األجنبيــة أو اســتقبال التحويــات اخلارجيــة عــرب الطــرق النظاميــة، مــن جهــة، أو توجيــه التســهيات 
املصرفيــة، رغــم ارتفــاع حجــم الودائــع، حنــو القطاعــات اإلنتاجيــة، بــداًل مــن توجههــا حنــو قطاعــي التجــارة والعقــارات، 
مــن جهــة اثنيــة. وســجلت معــدالت التضخــم مســتوايت قياســية خــال هــذه املرحلــة )تضخــم جامــح(، نتيجــة جمموعــة 
مــن العوامــل النقديــة وغــر النقديــة الــي تشــكل مصــادر التضخــم يف ســورية )تراجــع اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي، رفــع 
الدعــم عــن املشــتقات النفطيــة، ارتفــاع تكاليــف النقــل، التمويــل ابلعجــز، املضاربــة واالحتــكار، توقعــات املواطنــن حــول 
توجهــات األســعار، اخنفــاض العوائــد ابلقطــع األجنــي لتمويــل املســتوردات، وغرهــا...(، وهــو األمــر الــذي انعكــس 

ســلباً علــى مســتوى معيشــة املواطنــن.

وعلــى مســتوى التجــارة اخلارجيــة، تفاقمــت نقــاط الضعــف يف قطــاع التجــارة اخلارجيــة، وحتولــت نقــاط القــوة واملــزااي 
الــي كان ابإلمــكان االســتفادة منهــا إىل حتــدايت فاقمــت العجــز يف هــذا القطــاع. فقــد تفاقــم عجــز احلســاب اجلــاري، 
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نتيجــة ازدايد عجــز امليــزان التجــاري نظــراً لتوقــف الصــادرات النفطيــة، واخنفــاض الصــادرات واحنصارهــا يف عــدد حمــدود 
مــن الســلع، ولبلــدان قليلــة، يف مقابــل اخنفــاض املســتوردات بســبب اتبــاع سياســة الرشــيد؛ وكان األمــر كذلــك فيمــا 
خيــّص ميــزان اخلدمــات، الــذي حتــول إىل عجــز نتيجــة تفاقــم عجــز قطــاع النقــل، وخصوصــاً النقــل البحــري، وارتفــاع 
نفقــات الشــحن والتأمــن. وحتــّول حســاب الســفر والســياحة إىل عجــز بعــد أن كان حامــًا مهمــاً يف ختفيــف حــدة 
عجــز احلســاب اجلــاري. هــذا، مــع اإلشــارة إىل نقطــة هامــة أخــرى، وهــي حتــول حســاب الدخــل مــن عامــل ســاهم 
يف تفاقــم عجــز احلســاب اجلــاري إىل عامــل إجيــايب خفــض مــن عجــز احلســاب اجلــاري، نظــراً لكونــه مرتبطــاً أساســاً 
بشــركات النفــط )عقــود اخلدمــة( الــي خرجــت مــن العمــل. وازداد فائــض حســاب التحويــات اجلاريــة، الــذي يعــّد 
مــن املصــادر اهلامــة للقطــع األجنــي، بســبب زايدة حتويــات العاملــن الســورين يف اخلــارج، إضافــة إىل زايدة املنــح 
واملســاعدات املقدمــة لســورية مــن اخلــارج، مــع اإلشــارة إىل أن جــّل هــذه املســاعدات حصلــت عليهــا املنظمــات األهليــة 

احملليــة.

أّمــا يف التشــغيل وســوق العمــل، فقــد أدت الظــروف احلاليــة، واخنفــاض معــدالت النمــو االقتصــادي، إىل اخنفــاض 
معــدالت املشــاركة، ومــن مثّ اخنفــاض معــدالت منــو قــوة العمــل، وكذلــك اخنفــاض فــرص العمــل وخصوصــاً للذكــور، 
ومــن مثّ زايدة كبــرة معــدالت البطالــة. وكان املشــغل األكــرب للعمالــة هــو قطــاع اخلدمــات، مثّ التجــارة والســياحة، 
فالصناعــة، فالبنــاء والتشــييد، مثّ الزراعــة والنقــل واالتصــاالت، وأخــراً املــال والتأمــن والعقــارات. وكانــت النســبة الكــربى 
مــن املشــتغلن هــي ممــن حصلــوا علــى الشــهادة االبتدائيــة ومــا دون. وكانــت أعلــى احملافظــات تشــغيًا هــي األعلــى يف 
معــدالت البطالــة )حلــب وريــف دمشــق( بســبب عــدم التــوازن الدميوغــرايف. كمــا أّن ظــروف احلــرب، وانتشــار الظواهــر 
غــر الصحيــة اجتماعيــاً واقتصــادايً، أعاقــت وتعيــق كل اجلهــود الراميــة إىل تنظيــم ســوق العمــل، وخباصــة إذا نظــران مــن 

زاويــة العمــل الائــق.

لقــد اســتمرت الصفــات املميــزة لقــوة العمــل مــن حيــث الركيــب التعليمــي، وظــل التشــغيل يعتمــد علــى عمالــة ذات 
مســتوى تعليمــي منخفــض يف مقابــل وجــود بطالــة نوعيــة. ومــن املتوقــع تفاقــم هــذه املشــكلة نتيجــة هجــرة جــزء مــن 

أصحــاب الكفــاءات والعمــال املهــرة وأصحــاب اخلــربات لســوق العمــل احملليــة.

وشــهدت املرحلــة بعــد العــام 2011 تراجعــاً كبــراً يف األجــور احلقيقيــة، وتراجعــت حصــة العمــل مــن الناتــج 
احمللــي اإلمجــايل االمســي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج تراجعــاً كبــراً. كمــا أّن االجتــاه العــام لنمــو األجــور احلقيقيــة مــا زال 
ينحــو ابجتــاه مزيــد مــن االخنفــاض. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع حجــم الدعــم كنســبة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل االمســي، 
فقــد اصطدمــت معاجلــة ملــف الدعــم كأحــد حوامــل عمليــة إعــادة توزيــع الدخــل، مبؤثريــن اثنــن: يتعلــق األول ابخنفــاض 
كفــاءة املؤسســات املســؤولة عــن إدارة هــذا امللــف، وخيــص الثــاين عامــل التوقيــت املناســب. وابلنتيجــة أثــرت معاجلــة 
ملــف الدعــم ســلباً علــى مســتوى عدالــة التوزيــع، مــن جهــة، وأدت إىل رفــع كلــف اإلنتــاج، وســامهت يف رفــع معــدالت 
التضخــم، مــن جهــة اثنيــة. كمــا أدى ضعــف معايــر االســتهداف، وإشــكاليات النقــل، وظهــور حلقــات انتفاعيــة 
وجــدت يف املســاحة بــن الدعــم احلكومــي واملواطنــن جمــااًل واســعاً للعمــل، إىل خســارة الدولــة ملبالــغ كبــرة )الدعــم( 

وضعــف اســتفادة املواطنــن.

وعلــى الرغــم مــن الظــروف القاســية الــي ميــر هبــا االقتصــاد الوطــي، كان الســتمرار عمــل املؤسســات الســورية دوراً 
ابرزاً يف التخفيــف مــن حــدة آاثر هــذه الظــروف. وقــد اتصــف عمــل هــذه املؤسســات ابألداء وفــق احلــدود الــي ضاقــت 
نتيجــة الوضــع العــام يف ســورية، إال أهّنــا متكنــت مــن أتمــن احلــدود الدنيــا لاحتياجــات األساســية، وحافــظ كثــر منهــا 
علــى متطلبــات اإلنفــاق اجلــاري، وخباصــة الرواتــب واألجــور للعاملــن يف الدولــة، واســتمرت بدعــم الســلع األساســية، 
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وخباصــة اخلبــز والكهــرابء. واســتخدمت يف املقابــل سياســة ترشــيد املســتوردات للحــد مــن اســتنزاف القطــع األجنــي 
واقتصارهــا علــى أتمــن املســتوردات مــن احلاجــات األساســية ومســتلزمات اإلنتــاج.

فرضــت احلــرب نوعــاً مــن التعاطــي وفــق منهجيــة اخلطــط اإلســعافية، ورد الفّعــل اآلين يف كثــر مــن األحيــان. إال 
أّن ذلــك مل مينــع االهتمــام املتزايــد والتدرجيــي إبعــادة تفعيــل العمليــة اإلنتاجيــة، وتشــجيع االســتثمار احمللــي يف املناطــق 
املؤمنــة، حيــث جــرى اختــاذ العديــد مــن اإلجــراءات وإصــدار العديــد مــن التشــريعات لتوفــر بيئــة تشــريعية يف هــذا اجملــال 
)قانــون إحــداث هيئــة املشــروعات الصغــرة واملتوســطة، قانــون التشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص، العمــل علــى 

وضــع البيئــة التشــريعية لانتقــال إىل الدفــع اإللكــروين، وغرهــا...(.

وال تــزال الفرصــة متاحــة لانتقــال ابالقتصــاد الســوري إىل مرحلــة تنمويــة أرقــى، يكــون عمادهــا قطــاع إنتاجــي 
بوجــه عــام، وزراعــي وصناعــي بوجــه خــاص، قــوي وقــادر علــى توليــد قيــم مضافــة عاليــة، ويعتمــد االســتفادة مــن املــوارد 
الكامنة والكبرة يف االقتصاد والوطي، يف مجيع اجملاالت، واالستثمار يف رأس املال البشري، واالستفادة من اخلربات 
املوجــودة، وحتويــل املــزااي النســبية الــي يتمتــع هبــا االقتصــاد الوطــي إىل مــزااي تنافســية. يتطلــب ذلــك مشــاريع وطنيــة 
عاجلــة إلطــاق صناعــة حتويليــة متقدمــة يف املســتقبل القريــب. فاألولويــة جيــب أن تعطــى للقطــاع اإلنتاجــي الــذي 
يكــون أكثــر قــدرة علــى توليــد القيــم املضافــة، وعلــى حتمــل الصدمــات يف ظــل منــاخ اقتصــادي دويل غــر مســتقر؛ كمــا 
يتطّلــب اعتمــاد التنافســية كقيمــة عليــا لسياســة التجــارة اخلارجيــة، الــي تظهــر إمكانيــات االقتصــاد الوطــي يف كفــاءة 

اســتخدام املــوارد، مــع فهــم عميــق حلركــة الطلــب العامليــة واجتاهــات األســواق.

مثــة ضــرورة واضحــة إذاً إلجــراءات ســريعة وعميقــة يف السياســة املاليــة ابجتــاه تطويــر دور املؤسســات ورفــع كفــاءة 
اإلنفــاق العــام، وزايدة العدالــة يف التخصيــص، هــذا، إضافــة إىل إصــاح قطــاع اإليــرادات الضريبيــة جبميــع أشــكاهلا، 
الــي يعــد إصــاح اإلدارة الضريبيــة علــى رأس أولوايهتــا؛ وكذلــك إعــادة النظــر ابلسياســة النقديــة مــن حيــث اســتقالية 
السياســة  أدوات  العامــة، وتفعيــل  للمصــارف  إصــاح جــذري  إجــراء  مــع  املركــزي، وعاقتــه ابملصــارف،  املصــرف 

النقديــة، وبنــاء التشــريعات التحوطيــة الــي تضمــن عمــل ســوق األوراق املاليــة يف منــاخ مائــم.

إّن من أهم النقاط الي ميكن أن يعول عليها هي االســتفادة من مشــاريع التشــاركية يف جذب اســتثمارات واعدة، 
ويف توفــر بيئــة اســتثمارية مؤهلــة لاســتثمارات احلقيقيــة املنتجــة؛ وكذلــك يف إمكانيــة االســتفادة مــن روح املبــادرة، 
واســتقطاب رواد األعمــال، وتوســيع قيــام املشــروعات الصغــرة واملتوســطة ومشــاريع التمويــل األصغــري،3 ويف إمكانيــة 
نقــل التكنولوجيــا، وتوطينهــا، ويف حتفيــز القــدرة علــى اإلنتــاج الرقمــي، ومواكبــة التطويــر والتحديــث املســتمر؛ وأخــراً يف 

االســتفادة مــن االتفاقيــات والعاقــات الثنائيــة.

تعــرض هــذه الفــرص جمموعــة مــن التحــدايت واملعوقــات جيــب أخذهــا يف احلســبان، مثــل التحــدايت املتعلقــة 
ابســتمرار احلــرب، واإلجــراءات القســرية أحاديــة اجلانــب املفروضــة علــى ســورية؛ والقــدرة علــى متويــل عمليــة التنميــة 
ابالســتفادة املثلــى مــن مجيــع اإلمكانيــات املتاحــة؛ ووجــود مصــاحل قويــة للــدول املاحنــة قــد تعيــق االســتفادة مــن توجيــه 
االســتثمارات حنــو األهــداف املنشــودة يف حــال عــدم اســتغال التوجــه الصحيــح هلــا؛ والقــدرة علــى كفــاءة اســتخدام 
املــوارد وكفــاءة إدارهتــا؛ واســتمرار املمارســات االحتكاريــة لبعــض شــركات القطــاع العــام املهيمنــة علــى بعــض نشــاطات 
التجــارة اخلارجيــة، وكذلــك وجــود قــوى احتكاريــة يف القطــاع اخلــاص وعــدم القــدرة علــى تقليــص هــذه الظاهــرة واحلــد 
مــن انتشــارها؛ واتســاع الفجــوة الرقميــة، الــي تتخــذ املعرفــة أداهتــا األساســية، وتشــكل أهــم عوامــل إعاقــة التنميــة وزايدة 

3  وُيسّمى أيضاً ابلتمويل »املتناهي الصغر«، غر أننا ال حنبذ هذا املصطلح.
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التبعية، وتؤدي يف النهاية إىل تزايد اتســاع الفوارق التنموية على املســتوى احمللي داخل الدولة نفســها، وعلى املســتوى 
العاملــي.

 2. الصناعة التحويلية

تتصــف الصناعــة التحويليــة، بقدرهتــا علــى إحــداث تغــر جوهــري علــى صعيــد حتقيــق معــدالت منــو اقتصاديــة ســريعة 
ومســتدامة، وتطويــر القــدرات اإلنتاجيــة لاقتصــاد الوطــي، ورفــع إمكاانتــه التصديريــة، وتوليــد املزيــد مــن فــرص العمــل، 
وحتســن الدخــل احلقيقــي للعاملــن، علــى حنــو يفضــي إىل تعديــل هيكليــة االقتصــاد الوطــي، وإرســاء القاعــدة املتينــة 
لعمليــة التنميــة، وهــو األمــر الــذي مل يســتطع قطــاع الصناعــة التحويليــة يف ســورية حتقيقــه نتيجــة جمموعــة مــن العوامــل 

الــي أدت إىل كبــح تطــور هــذا القطــاع.

فالصفــة املميــزة للصناعــة التحويليــة يف ســورية هــي قيامهــا علــى صناعــات خفيفــة تركــز يف املراحــل األخــرة مــن 
سلســلة التصنيــع )القيمــة(، وهــي –مــن مّث- ذات قيمــة مضافــة منخفضــة. وقــد متيــز منــو الناتــج يف هــذا القطــاع بعــدم 
االســتقرار والتذبــذب الشــديد. ويرجــع ذلــك أساســاً إىل عــدم التطــور الــكايف إلنتاجيــة جممــل عوامــل اإلنتــاج، الــي 
تعــرب عــن مســامهة العوامــل األخــرى املغايــرة ملدخــات اإلنتــاج علــى املخرجــات )مثــل الكفــاءة والتطــور التكنولوجــي 
واالبتــكار، والظــروف املناخيــة املائمــة، وســلطة القانــون، اخل.(، حيــث كانــت مســامهتها منخفضــة، بــل ســالبة يف 
بعــض الســنوات. وميكــن رد املســامهة املنخفضــة هــذه إىل عواملهــا األساســية املتمثلــة ابملســتوى التكنولوجــي املنخفــض 
املســتخدم، وحمدوديــة نشــاط البحــث والتطويــر يف القطاعــن العــام واخلــاص، وعــدم منــح مراكــز االختبــارات الصناعيــة 
أو مراكــز البحــوث العلميــة احلكوميــة االهتمــام الــكايف. وبقيــت اجلامعــة بعيــدة عــن املشــاركة. وال توجــد جهــات رمسيــة 
أو خاصــة تتبــى نشــاطات املخرعــن واملطوريــن )احلقيقيــن( علــى حنــو فعــال يســاعد يف بنــاء تكنولوجيــا وطنيــة. ومــع 
غيــاب مفاهيــم إدارة اجلــودة الشــاملة، أتثــر هــذه العوامــل يف شــروط التبــادل التجــاري للســلع الســورية املصنعــة، ومــن 

مثّ يف اخنفــاض تنافســيتها.

وقــد أّدت اخلصائــص املميــزة وطبيعــة املؤسســات يف القطــاع اخلــاص دوراً هامــاً يف اخنفــاض مســتوى تطــور إنتاجيــة 
العوامــل؛ إذ يتميــز القطــاع الصناعــي اخلــاص بكــون شــركاته عائليــة صغــرة، تتســم بضعــف أســاليب إدارهتــا وســرعة 
دوران اليــد العاملــة فيهــا، واإلدارة يف القطــاع اخلــاص يف معظمهــا عائليــة ال تفصــل بــن اإلدارة وامللكيــة، وتنقصهــا 
املهــارات اإلداريــة احلديثــة، وتغيــب عنهــا احملاســبة احلديثــة. وقــد اخنفــض مســتوى الدراســات املتعلقــة مبتطلبــات األســواق 
الداخلية واخلارجية إضافة إىل ضعف التســويق، لذلك مل حيدث أي تطور يذكر يف هيكلية منشــآت القطاع اخلاص، 
ومل تتحــول إىل شــركات مســامهة، بــل بقيــت النســبة العظمــى مــن املشــاريع املشــملة مشــاريع فرديــة. كمــا أّن الشــكل 
القانــوين وحجــم وطبيعــة املشــاريع املنفــذة حافــظ علــى حالــه كمــا كان يف املراحــل الســابقة، وينطبــق ذلــك علــى حالــة 
مشــاريع االســتثمار األجنــي. هــذا، إضافــة إىل اســتمرار ســيادة التــوزع اجلغــرايف التقليــدي للمشــاريع املنفــذة واملركــز يف 
احملافظــات الرئيســية الكــربى )دمشــق، ريــف دمشــق، محــص وحلــب(، وخاصــة الصناعيــة منهــا. وياحــظ أّن النمــو 
احملقــق قــد تركــز يف املــدن الصناعيــة، وهــو مــا يشــر إىل ضــرورة وضــع سياســات واضحــة ختــص تعزيــز البيئــة االســتثمارية 
ومواءمتهــا لنمــو االســتثمار خــارج هــذه املــدن أيضــاً. فإضافــة إىل ضعــف مقومــات البيئــة االســتثمارية خــارج هــذه 
املــدن، ومــع اســتمرار أثــر العوامــل املبينــة ســابقاً، الــي تؤثــر ســلباً علــى اســتدامة النمــو واإلنتاجيــة، فقــد بــدأ منــو الناتــج 
يف الصناعــة التحويليــة يراجــع خــال عامــي 2009 و2010. وتراجعــت مؤشــرات القطــاع العــام الصناعــي خــال هــذه 
املــدة نفســها، وذلــك ألســباب تركــزت يف قــدم اآلالت، وارتفــاع الكلــف، واخنفــاض مهــارات العاملــن، ووجــود وحــدات 

إنتاجيــة خاســرة أو متوقفــة. ويف ذات الوقــت، اخنفضــت االســتثمارات العامــة يف هــذا القطــاع.
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أرخــت تداعيــات احلــرب مبنعكســاهتا الثقيلــة علــى الصناعــة التحويليــة. وابلرغــم مــن ذلــك، اســتمرت بعــض األنشــطة 
االقتصاديــة دون توقــف. وبــدأت مؤشــرات عــودة القطــاع لإلنتــاج منــذ العــام 2014؛ إال أّن نســبة القيمــة املضافــة 
إىل اإلنتــاج يف الصناعــة التحويليــة مل تصــل إىل مســتوايهتا للمرحلــة مــا قبــل العــام 2011. وتظهــر البيــاانت أّن أكثــر 
الصناعــات أتثــراً كانــت الصناعــات الغذائيــة، فيمــا يتعلــق ابلقيمــة املضافــة احملققــة فيهــا، يف حــن كانــت أقلهــا أتثــراً 

صناعــة منتجــات املابــس واألحذيــة واجللــود.

لقــد أدت ظــروف احلــرب إىل تراجــع النشــاط االقتصــادي الصناعــي يف القطــاع اخلــاص. وترافــق ذلــك مــع اســتمرار 
جــزء مــن مؤسســات القطــاع العــام ابلعمــل، وذلــك بطاقــات إنتاجيــة ضمــن حــدود مسحــت هلــا بتخفيــض حجــم 

خســائرها، ومــن مثّ زايدة القيمــة املضافــة احملققــة فيهــا.

وتعتمــد الصناعــة التحويليــة بدرجــة كبــرة يف اســتهاكها الوســيط وأصوهلــا اإلنتاجيــة علــى اخلــارج؛ ومبعــى آخــر، فــإن 
احملتــوى االســترادي للمنتجــات الســورية كبــر. ويضــاف إىل ذلــك أّن األصــول اإلنتاجيــة هــي يف معظمهــا مســتوردة، 

وهــو مــا يلقــى عبئــاً آخــر علــى الصناعــة التحويليــة.

ويتجلــى الوجــه اآلخــر العتمــاد الصناعــة التحويليــة علــى اخلــارج يف ضعــف ترابطاهتــا األماميــة واخللفيــة، ســواء أكان 
ذلــك بــن األنشــطة املختلفــة هلــذا القطــاع أم مــع القطاعــات األخــرى، مــع بعــض االســتثناءات القليلــة. وقــد أفقــد 
ذلــك الصناعــة التحويليــة، بــل وأفقــد االقتصــاد الوطــي برمتــه، إمكانيــة االســتفادة النســبية مــن العاقــة العضويــة بــن 

القطاعــات االقتصاديــة، وخاصــة تلــك الــي تربــط بــن قطاعــي الزراعــة والصناعــة التحويليــة.

لقــد أمثــرت جهــود تبســيط اإلجــراءات والقوانــن يف حتســن بيئــة األعمــال نســبياً، وزايدة جاذبيــة االقتصــاد الســوري 
الصناعــة  قطــاع  بكثــر يف  أقــل  وبنســبة  والتأمــن،  املــال  العقــارات وخدمــات  قطــاع  يف  لاســتثمارات، وخصوصــاً 
التحويليــة )النســبة العظمــى كانــت للمــدن الصناعيــة(؛ إال أن تفعيــل املشــاركة املؤسســاتية يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة للقطــاع اخلــاص كانــت دون احلــدود املطلوبــة، وذلــك ألســباب يعــود جــزء منهــا إىل آليــة عمــل هــذا القطــاع 
وطبيعــة تكوينــه املؤسســي، ويتعلــق اجلــزء اآلخــر ابملقيــدات غــر املعلنــة نتيجــة االعتبــارات املرتبطــة ابلنظــرة إىل القطــاع 

اخلــاص كشــريك حقيقــي يف العمليــة التنمويــة.

وقــد اســتمر توجــه االســتثمار إىل القطاعــات ذات الربــح الســريع، والســيما يف قطــاع املــال والتأمــن والقطــاع 
العقــاري. ومل يفــض التعديــل اجلوهــري علــى قانــون االســتثمار رقــم 10 لعــام 1991 ابملرســوم التشــريعي رقــم 8 لعــام 
2007 هبــدف تشــجيع االســتثمار يف القطاعــات احلقيقيــة )الصناعــة والزراعــة( إىل النتائــج املرجــوة، ومل تــؤد مجيــع 

التســهيات واحلوافــز املقدمــة جلــذب االســتثمارات إىل التوجــه حنــو القطاعــات املرغوبــة.

لقــد بقــي حجــم االســتثمارات املنفــذة وتوجههــا القطاعــي واجلغــرايف دون املســتوى املطلــوب، وال يتناســب مــع 
التوجهــات املقــرة، وذلــك ألســباب عديــدة أمههــا عــدم كفايــة البــى التحتيــة، وبيئــة األعمــال غــر احملفــزة؛ إضافــة إىل عــدم 
التطبيــق الصحيــح لامركزيــة اإلداريــة بــن احملافظــات بســبب تعــدد القوانــن والتشــريعات واجلهــات الناظمــة، وتعــارض 

بعضهــا مــع اآلخــر، وعــدم توفــر الســرعة واملرونــة يف تنفيــذ القوانــن الــي حتكــم ترخيــص املشــاريع وتنفيذهــا.

مل تســتطع املناطــق غــر التقليديــة اترخييــاً اســتقطاب االســتثمارات علــى النحــو املطلــوب، ومــن مثّ اســتمرت معــاانة 
قطــاع الصناعــة التحويليــة، ومل يطــرأ تغــر جوهــري علــى الظــروف الســائدة يف املرحلــة الســابقة. وعلــى الرغــم مــن احملفــزات 
الــي وفرهتــا إقامــة املــدن الصناعيــة، فــإن اإلقبــال كان دون املســتوى املأمــول، وخاصــة فيمــا يتعلــق جبــذب القطــاع غــر 
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املنظــم. وبقيــت نســبة كبــرة مــن الصناعــات الســورية مشــتتة وتتمركــز يف أماكــن نشــوئها القــدمي، وهــو مــا أعــاق تشــكل 
العناقيــد الصناعيــة. كمــا اســتمرت معــاانة الصناعــة التحويليــة مــن ضعــف التمويــل وارتفــاع تكاليفــه وضعــف مؤسســاته؛ 

وهــو مــا قيــد حجــم االســتثمار يف هــذا القطــاع.

وعلــى صعيــد االســتثمار العــام، طغــت مســة اخنفــاض نســب التنفيــذ بوجــه عــام وجلميــع القطاعــات. وختتلــف نســب 
حجــم االســتثمارات املنفــذة بــن القطاعــات عــن تلــك املخططــة إىل درجــة تفقــد فيهــا العمليــة التخطيطيــة مضموهنــا. 
لقــد اســتمرت طريقــة التعامــل يف جمــال ختصيــص االســتثمار العــام، الــي تفتقــد الســتخدام املعايــر املتعــارف عليهــا، 
وخاصــة مــا تعلــق منهــا إبعــداد الدراســات االحرافيــة الازمــة الختــاذ قــرار التخصيــص، وخاصــة يف هــذا القطــاع. وابلرغــم 
مــن زايدة حجــم املنفــذ مــن االســتثمار يف قطــاع الصناعــة التحويليــة، فــإّن نســبته إىل جممــل املنفــذ مــن اإلنفــاق العــام 

شــهدت تراجعــاً.

وعانت مؤسســات وشــركات القطاع العام الصناعي من صعوابت خاصة هبا، متثلت ابإلدارة املركزية، والتقييدات 
الكثــرة، وضعــف الصاحيــات، وضعــف احملاســبة علــى النتائــج، وضعــف روح املبــادرة وحتمــل املســؤولية، وتعــدد 
اجلهــات الوصائيــة، ومــن مثّ ضعــف املرونــة واملبــادرة، ونقــص املهــارات اإلداريــة احلديثــة، وعــدم القــدرة علــى اختــاذ 
القــرارات املســتقلة وفــق املعايــر االقتصاديــة، وضعــف العوامــل احملفــزة، وفائــض عمالــة يف بعــض اجملــاالت، إضافــة إىل 
الفســاد وإســاءة اســتخدام الصاحيــات، ممــا زاد مــن تكاليــف اإلنتــاج. ويضــاف إىل ذلــك تفاقــم مشــكلة التشــابكات 
املاليــة الســتنزافها ســيولة الشــركات الصناعيــة، وعــدم التوصــل إىل حلــول انجعــة هلــا. وقــد جــاءت اإلجــراءات املتخــذة 

حلــل مشــكلة الدعــم جزئيــة ومل ترتبــط بتحقيــق اهلــدف التنمــوي املنشــود منهــا ســواء أكان اقتصــاداي أم اجتماعيــاً.

لقــد تفاقمــت املشــاكل والصعــوابت الــي تعــاين منهــا مؤسســات وشــركات القطــاع العــام الصناعــي، وابملقابــل 
اســتعيض يف عــام 2008 عــن مشــروع إصــاح القطــاع العــام االقتصــادي بربانمــج أتهيــل وإعــادة هيكلــة القطــاع العــام 
الصناعــي. ويبــدو أّن احلــرب أرخــت بكامــل ثقلهــا علــى مشــروع إصــاح القطــاع العــام االقتصــادي. وحيــث أّن هــذه 
املســألة بقيــت رهينــة جتــاذابت غــر مــربرة أدت إىل عــدم اختــاذ أّي قــرار يوصــف ابجلديــة، فقــد أعيــد طــرح املوضــوع يف 
النصف الثاين من العام 2017، وشــكلت جلنة هلذا الغرض. ويف املقابل ميكن القول أّن مؤسســات وشــركات القطاع 
العــام االقتصــادي ال زالــت يف حالــة انتظــار، مــع اإلشــارة إىل اســتمرار املشــاكل والصعــوابت الــي عانــت منهــا هــذه 
املؤسســات والشــركات، يضــاف إىل ذلــك تفاقــم مشــكلة التشــابكات املاليــة واعتمــاد احللــول التقليديــة يف معاجلتهــا.

لقــد أثــرت هــذه املشــاكل ســلباً علــى مؤشــرات التشــغيل يف قطــاع الصناعــة التحويليــة، إضافــة إىل عــدم حتســن 
اخلصائــص النوعيــة للعاملــن يف هــذا القطــاع، وبــروز ظاهــرة تســرب العمالــة املاهــرة والكفــاءات.

 3. الزراعة

ميثــل قطــاع الزراعــة لســورية أحــد أهــم احلوامــل االقتصاديــة للتنميــة أببعادهــا املختلفــة؛ ولذلــك كان مثــة اهتمــام واضــح 
هبــذا القطــاع مــن احلكومــات الســورية املتعاقبــة، جتلــى جبملــة التدخــات احلكوميــة الــي هدفــت إىل احملافظــة علــى هــذا 
القطــاع وتطويــره. وميكــن إمجــال هــذه التدخــات يف ثــاث جمموعــات: ختــص األوىل توفــر إطــار عمــل تنظيمــي للقطــاع 
الزراعــي، وحتديــداً البنيــة املؤسســية املســؤولة عــن إدارة هــذا القطــاع، إضافــة إىل البنيــة التشــريعية املرافقــة مــع ذلــك؛ 
وتتعلــق اجملموعــة الثانيــة بتوفــر البنيــة التحتيــة للقطــاع؛ أّمــا اجملوعــة الثالثــة فهــي التدخــات واملمارســات الــي طبقــت، 
وخاصــة مــا تعلــق منهــا ابلتخطيــط ومضامينــه السياســاتية املتعلقــة بتوفــر التمويــل، والدعــم، والــي تشــكل يف غالبيتهــا 

االنعــكاس امللمــوس للبنيــة التنظيميــة السياســاتية هلــذا القطــاع.
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ويف هــذا اإلطــار، ميكــن القــول أّن القطــاع الزراعــي حقــق حتــوالت هامــة، إالّ أّن ذلــك ال يعــي أنـّـه حقــق األهــداف 
املرجــوة منــه وفــق مــا هــو خمطــط لــه. فأثــر التصميــم النظــري للتدخــات خــال الســنوات اخلمــس الســابقة للحــرب مل 
ينجــح يف معاجلــة املشــاكل املتجــذرة يف القطــاع الزراعــي. لقــد كان التنفيــذ اجلزئــي، واخنفــاض مســتوى التنســيق، مــن 
أكــرب املســامهن يف ذلــك، يف ظــّل اســتمرار عمــل املنظومــة الزراعيــة آبلياهتــا املعروفــة، وتعــدد اجلهــات املســؤولة عــن قطــاع 

الزراعــة والــري، وضعــف آليــات التنســيق بينهــا.

لقــد أتثــرت املنظومــة الزراعيــة الســورية كثــراً خــال ســنوات احلــرب. وعلــى الرغــم مــن اجلهــود الــي بذلــت وتبــذل 
للحــد مــن اآلاثر الســلبية للحــرب، فإنّــه مــن املتوقــع اســتمرار هــذه اآلاثر، مــع تراجعهــا التدرجيــي خــال الســنوات 
القادمــة. يعــود ذلــك إىل عاملــن: األول هــو مــدى مواءمــة املنظومــة الزراعيــة مبكوانهتــا املختلفــة للســنوات القادمــة؛ 
والثــاين هــو مــدى تتطــور قطــاع الزراعــة، وخباصــة فيمــا يتعلــق مبعاجلــة مشــاكله الذاتيــة. هــذا، إضافــة إىل املشــكات الــي 
تتعلــق ابلسياســات الكليــة الــي تؤثــر أتثــراً مباشــراً أو غــر مباشــر علــى القطــاع الزراعــي، كالسياســات املاليــة والنقديــة، 
وأســعار الفائدة، وسياســات التســعر والدعم، والسياســات التجارية وغرها... وســنبن فيما أييت أهم املشــاكل النامجة 

عــن هذيــن العاملــن املذكوريــن.

اتصفــت معــدالت منــو اإلنتــاج الزراعــي ابلتذبــذب الشــديد، الــذي يعــزى إىل االرتبــاط القــوي بــن إنتاجيــة هــذا 
القطــاع والعوامــل املناخيــة. وقــد طــال التذبــذب يف معــدالت منــو اإلنتــاج واإلنتاجيــة الزراعــات املرويــة، وإن كان أقــل 
حــدة ممــا هــو عليــه يف الزراعــات البعليــة، وهــذا مــا يؤكــد أّن العوامــل املناخيــة ليســت الوحيــدة املؤثــرة يف القطــاع الزراعــي.

فمــن انحيــة، مل يكــن هنــاك أي تدخــل يتعلــق ابحلــد مــن أثــر صغــر مســاحة احليــازات الزراعيــة. وحيــث ال يســمح 
صغــر املســاحات املزروعــة وضآلــة الكميــات املنتجــة ابإلنتــاج والتســويق االقتصــادي، ظلــت األســواق الزراعيــة تعمــل 
لغــر مصلحــة املنتجــن ذوي احليــازات الصغــرة. وينطبــق ذلــك إىل حــٍد بعيــد علــى اإلنتــاج مــن احلجــم الكبــر. فمســألة 

التســويق ال زالــت تعــاين مــن تعــدد الوســطاء، وخباصــة يف حماصيــل اخلضــر والفواكــه واملنتجــات احليوانيــة.

مســاعي  لقــد جنحــت  املناخيــة.  العوامــل  أثــر  إلغــاء  مــن  القطــاع  اســتهدفت  الــي  التدخــات  تســتطع  مل  كمــا 
عمليــات اســتصاح األراضــي يف زايدة مســاحة األراضــي القابلــة للزراعــة، إال أّن أثــر ذلــك يف زايدة معــدالت منــو 
اإلنتــاج واإلنتاجيــة كان حمــدوداً، ومل يــؤد إىل اســتقرار معــدالت النمــو يف القطــاع الزراعــي النبــايت. وجنحــت التدخــات 
الــي جنمــت عــن سياســات التوســع األفقــي يف زايدة أعــداد الثــروة احليوانيــة، ابســتثناء األغنــام واألبقــار ذات األمهيــة 
النســبية الكبــرة يف قطــاع الزراعــة. ومل تعــاجل تلــك التدخــات مشــاكل هــذا القطــاع، املتعلقــة بصغــر حجــم احليــازة 
مــن الوحــدات احليوانيــة، ونقــص تلبيــة احتياجــات الثــروة احليوانيــة مــن األعــاف، وضعــف خدمــات الرعايــة البيطريــة؛ 
وبقيــت اإلنتاجيــة يف الشــق احليــواين أقــل تطــوراً مــن مثياهتــا يف دول مشــاهبة لســورية، إضافــة إىل الفروقــات الكبــرة يف 
إنتاجيــة الشــق احليــواين بــن احملافظــات. ويف النتيجــة، فــإن جممــل التدخــات الــي جنمــت عــن السياســات الزراعيــة مل 

تــؤد إىل اســتقرار معــدالت النمــو يف القطــاع الزراعــي، ومــن مثّ إىل حتييــد األثــر الســلي للعوامــل املناخيــة.

لقــد عمقــت احلــرب التحــدايت الــي واجهــت قطــاع الزراعــة، وأدت إىل تراجــع تنفيــذ التدخــات حــى دون احلــد 
األدىن أو غياهبــا يف بعــض املناطــق. تلــك التدخــات الــي كان مــن املمكــن هلــا أن حتافــظ علــى النشــاط الزراعــي وفــق 
مســاره الســابق لألزمــة، وإن كان دون املســتوى املأمــول. كمــا زاد مــن هــذه التحــدايت االرتفــاع احلــاد يف تكاليــف 
اإلنتــاج، واألضــرار الــي طالــت املــزارع والبــى التحتيــة نتيجــة عمليــات احلــرق والتخريــب، وارتفــاع عامــل اخلطــورة علــى 
طرقــات نقــل وتســويق املنتــج بــن احملافظــات، تزامنــاً مــع ظــروف اجلفــاف وعــدم اســتقرار العوامــل اجلويــة بوجــه عــام.
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تغلــب صفــة غــر املنظــم علــى ســوق العمــل يف القطــاع الزراعــي؛ ومــن مّث، ونظــراً خلصائــص العمــل غــر املنظــم، يفقــد 
التشــغيل يف القطــاع الزراعــي الصفــات األساســية الــي متيــز العمــل الائــق. وقــد اخنفضــت حصــة التشــغيل يف القطــاع 
الزراعــي مــن إمجــايل املشــتغلن يف االقتصــاد الوطــي، وترافــق ذلــك مــع اخنفــاض حصــة الدخــل الناجــم عــن العمــل يف 
القطــاع الزراعــي مــن إمجــايل الدخــل. ويــزداد األمــر ســوءاً إذا أخــذان يف احلســبان معــدل اإلعالــة االقتصاديــة للعاملــن 
يف الزراعــة، والــذي يعــد مــن أعلــى املعــدالت مقارنــة بغــره مــن القطاعــات، وهــو مــا أثــر ســلباً علــى مســتوى معيشــة 
األســر الــي تعتمــد الزراعــة كمصــدر أساســي لدخلهــا. كمــا أثــر اخنفــاض الدخــل علــى مســتوى الطلــب الكلــي، ومــن 
مثّ علــى املؤشــرات االقتصاديــة لباقــي قطاعــات االقتصــاد الوطــي. هــذا، إضافــة إىل املشــاكل الــي نتجــت عــن تســرب 

قــوة العمــل مــن الريــف إىل املدينــة.

واملاحظــة اجلديــرة ابلذكــر هــي أنـّـه، ابلرغــم مــن آاثر األزمــة، ال يــزال بيــع اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النبــايت واحليــواين 
يشــكل مصــدر الدخــل الرئيســي يف املناطــق الريفيــة، لتبلــغ نســبة األســر الــي تُنتــج غذائهــا بنفســها 75%، مــع ماحظــة 
اخنفــاض كبــر يف صــايف الدخــل نتيجــة ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج والتســويق واخنفــاض القــوة الشــرائية. وهــذا بــدوره أثــر 
علــى أســعار الغــذاء. وقــد أصبحــت الغالبيــة العظمــى لألســر )90%( تنفــق أكثــر مــن نصــف دخلهــا علــى أتمــن الغــذاء 

مقابــل نســبة قدرهــا 25% قبــل احلــرب.

ويف جمــال األمــن الغذائــي، تشــر البيــاانت عمومــاً إىل وجــود اجتــاه متناقــص يف نســبة االكتفــاء الــذايت4 مــن اإلنتــاج 
النبــايت خــال األعــوام 2005-2016 )ابســتثناء اخلضــر والفواكــه(. وفيمــا يتعلــق ابإلنتــاج احليــواين، وعلــى الرغــم مــن 
عــدم حتقيــق االكتفــاء الــذايت يف مــا قبــل احلــرب، فــإن نســبة الكتفــاء الــذايت حافظــت علــى معدهلــا خــال ســنوات 
احلــرب. وابلنتيجــة، فــإن اســتمرار الوضــع الراهــن، ويف ظــّل الثبــات النســي لألجــور اإلمسيــة، يشــر إىل ارتفــاع إمكانيــة 

الوقــوع يف مــأزق األمــن الغذائــي.

وقــد عــاىن اســتخدام املــوارد الطبيعيــة املتوفــرة، وخباصــة امليــاه واألراضــي، علــى مــدار العقــود الســابقة للحــرب، مــن 
مشــكلة اخنفــاض كفــاءة وفعاليــة إدارة هــذه املــوارد. وبقيــت احللــول والتدخــات الــي وضعــت ونفــذت ملواجهــة هــذه 
املشــكلة، علــى الرغــم مــن أمهيتهــا، مثــل بقيــة احللــول والتدخــات األخــرى يف هــذا القطــاع، جزئيــة وينقصهــا التكامــل 
واالتســاق، واخنفــاض مســتوى التنســيق فيمــا بــن اجلهــات املســؤولة عــن تنفيذهــا، وهــذا مــا أثــر ســلباً علــى كفــاءة 
اســتخدام هــذه املــوارد وعلــى اســتدامتها. ويف النتيجــة، وصــل اســتخدام املــوارد املائيــة واألرضيــة إىل ذروتــه، وأصبحــت 
فــرص إدخــال مــوارد جديــدة ابالســتثمار صعبــة إن مل تكــن مســتحيلة. ويف هــذا اجملــال يــربز دور اإلدارة املثلــى العلميــة 

والتقنيــة للمــوارد، الــي ســجلت حضــوراً خجــواًل خــال العقــود املاضيــة.

لقــد فاقمــت احلــرب مشــكلة إدارة اســتخدام املــوارد املائيــة واألرضيــة. فقــد زادت املســاحات املزروعــة علــى امليــاه 
الســطحية نتيجــة التعــدي علــى املــوارد املائيــة وعــدم التمكــن مــن تطبيــق التشــريع املائــي؛ وتراجعــت املســاحة املرويــة علــى 
اآلابر نتيجــة ارتفــاع أســعار احملروقــات، وتوقــف عــدد مــن اآلابر عــن االســتثمار بســبب عــدم توفــر األمــان أو ســرقة 
املضخــات مــن اآلابر وشــبكات الــري احلديــث أو ختريــب اآلابر أو ارتفــاع أســعار املــازوت أو عــدم توفــر الكهــرابء. 
املروكــة  املســاحة  وتراجعــت  الباديــة،  وأراضــي  احلراجيــة  واألراضــي  الدولــة  أمــاك  أراضــي  علــى  التعــدايت  وزادت 

)ســبات( واملســاحة املزروعــة بوجــه عــام.

4  تعتــرب نســبة االكتفــاء الــذايت مــن املؤشــرات اهلامــة املســتخدمة يف تقييــم ورصــد حالــة األمــن الغذائــي، حيــث يعتــرب اإلنتــاج احمللــي 
املرتكــز األساســي.



58

 الفهرس

وبقــي حجــم االســتثمار اخلــاص )احمللــي واألجنــي( يف قطــاع الزراعــة متواضعــاً، بســبب اخنفــاض اإلنتاجيــة الــي تتأثــر 
ابلعوامــل املناخيــة، ومــن مثّ اخنفــاض العائــد علــى االســتثمار وارتفــاع درجــة املخاطــرة الــي يعززهــا غيــاب أنظمــة التأمــن 
الــي تشــمل قطــاع الزراعــة، وتعــدد املنتجــن لصغــر حجــم احليــازة الزراعيــة، ولتعــدد ساســل اإلنتــاج والتســويق، وعــدم 

تطويــر أســواق اجلملــة.

وســجل االســتثمار العــام يف قطــاع الزراعــة معــدالت منــو مقبولــة، وتركــز االســتثمار يف عــدة مشــاريع لتحســن أداء 
اإلنتــاج النبــايت أفقيــاً وعمــودايً؛ حيــث تركــزت األنشــطة احلكوميــة فيمــا خيــص وزارة الزراعــة يف جمــال البحــوث العلميــة 
الريفيــة  املثمــرة، واســتصاح األراضــي، والتنميــة  الغــراس  الزراعــي، والتأهيــل والتدريــب، وإنتــاج  الزراعيــة، واإلرشــاد 
والزراعيــة، والتحريــج والغــاابت، ومشــاريع الباديــة، ووقايــة املزروعــات، ومشــاريع املــوارد الطبيعيــة، ومشــاريع خدميــة 
أخــرى. إال أّن حجــم اإلنفــاق احلكومــي علــى مشــاريع اإلنتــاج النبــايت اخنفــض خــال األعــوام 2015-2005. كمــا أّن 
جــزءاً هامــاً مــن اإلنفــاق احلكومــي االســتثماري علــى هــذا القطــاع هــي نفقــات جاريــة يف طبيعتهــا، وليســت اســتثمارية. 
وشــهد االســتثمار يف قطــاع الزراعــة تراجعــاً حــاداً خــال ســنوات احلــرب وخباصــة االســتثمار اخلــاص، كمــا أتثــر تنفيــذ 

االســتثمارات العامــة نتيجــة هــذه الظــروف.

 4. السياحة

أتيت أمهيــة قطــاع الســياحة مــن اخلصوصيــة الــي تتمتــع هبــا ســورية، مــن املوقــع اجلغــرايف املميــز، والغــى الثقــايف والتنــوع 
التارخيــي واحلضــاري والطبيعــي واحليــوي، وهــو مــا أكســبها العديــد مــن املــزااي التفضيليــة يف اجملــال الســياحي.

تطــورت مجيــع مؤشــرات األداء يف قطــاع الســياحة، وخباصــة تلــك املتعلقــة ابالســتثمار الســياحي، تطــّوراً إجيابيــاً 
يف ســنوات مــا قبــل احلــرب، وهــو مــا ســاهم يف دعــم االقتصــاد الوطــي، وزايدة عــدد املشــتغلن، وحتســن التــوازن يف 
ميــزان املدفوعــات. إال أّن تداعيــات احلــرب والضــرر الواقــع علــى املنشــآت الســياحية واملواقــع الســياحية، مــروراً ابملــوارد 
البشــرية، وصــواًل إىل أهــم مواقــع الــراث اإلنســاين يف ســورية، إضافــة إىل توقــف معظــم خطــوط الطــران عــن اهلبــوط يف 
ســورية، واخنفــاض حركــة القــدوم الســياحي اخلارجــي اخنفاضــاً هائــًا، أدت يف جمملهــا إىل تدهــور مؤشــرات أداء القطــاع 
الســياحي، وكان هلــا أثــر ســلي علــى مســامهة هــذا القطــاع يف دفــع عجلــة االقتصــاد الوطــي؛ علمــاً أبن الســياحة الدينيــة 

هــو النــوع الوحيــد مــن الســياحة الــذي بقــي قائمــاً، لكــن أبعــداد متواضعــة.

لقــد عــاىن قطــاع الســياحة يف ســورية عمومــاً مــن نقــاط ضعــف وجــدت يف مــا قبــل احلــرب وتفاقمــت خاهلــا. وتركــز 
هــذه النقــاط يف عــدم االســتفادة املثلــي مــن إمــكاانت قطــاع الســياحة يف توليــد فــرص العمــل وفــق متطلبــات التنميــة املتوازنــة، 
وخباصة فيما يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف لاســتثمارات واخلدمات الســياحية، ويف االنتشــار الكبر والعشــوائي للشــقق املفروشــة 
غــر املصنفــة يف املناطــق الســياحية، ويف ضعــف الطلــب علــى الســياحة الداخليــة، ويف ضعــف اإلدارة واخلطــط والقوانــن 
والتشــريعات العامــة واخلاصــة، وغيــاب آليــات مراعــاة القواعــد الناظمــة لســلوك الزائــر وآليــات احملافظــة علــى أمــن الســائح 
والصحــة الســياحية، الــذي ترافــق مــع تعــدد اجلهــات الرقابيــة املشــرفة علــى عمــل املنشــآت الســياحية؛ وهــذا مــا نتــج عنــه 
ازدواجيــة اإلجــراءات املتخــذة، وضعــف اخلدمــات الــي تلــي رغبــات الســائحن، إضافــة إىل عــدم توفــر اخلدمــات األساســية 
يف املواقــع الســياحية خاصــة األثريــة منهــا، واخنفــاض مســتوى أداء املؤسســات الســياحية العامــة واخلاصــة واألهليــة، واخنفــاض 
مســتوى خمتلــف أنشــطة التســويق والرويــج، مــع تركزهــا علــى أســواق أورواب الغربيــة وإمهــال أســواق دول “بريكــس”. وترافــق 
ذلــك أيضــاً مــع تلــوث ميــاه الشــاطئ واألهنــار والبحــرات، والعبــث والتعــدي علــى املواقــع األثريــة، والصيــد اجلائــر وقطــع 

وحــرق أشــجار الغــاابت واحملميــات الطبيعيــة، والتعــدي علــى أراضــي أمــاك الــوزارة، وخاصــة الشــريط الســاحلي.
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وجتــدر اإلشــارة إىل أّن أداء القطــاع الســياحي يرتبــط إىل حــد بعيــد بعوامــل االســتقرار واألمــان، وهــو مــا يفــرض 
توخــي احلــذر الشــديد عنــد اعتمــاد أّي مقاربــة مســتقبلية هلــذا القطــاع، وخباصــة دوره يف الواقــع االقتصــادي، ومــن مثّ 

التعامــل معــه وفقــاً ألمهيتــه املتزايــدة علــى الصعيــد الوطــي خــال الســنوات القادمــة.

 5. الطاقة

يعــد قطــاع الطاقــة قطاعــاً حمــورايً يف االقتصــاد الوطــي، حيــث يســاهم مســامهة مباشــرة يف تكويــن الناتــج )كصناعــة 
اســتخراجية وكصناعــة الكهــرابء(، ومســامهة غــر مباشــرة يف تكويــن انتــج قطاعــات أخــرى.

 أ. النفط والغاز والثروة املعدنية

تنامــى دور قطــاع الغــاز، خاصــة خــال الســنوات 2000-2010، يف حمطــات التوليــد والصناعــة. وجعــل اخنفــاض 
مســتوايت إنتــاج النفــط اخلــام منــذ هنايــة تســعينيات القــرن املاضــي، ابلتــوازي مــع ارتفــاع مســتوايت اســتهاك مشــتقات 
الطاقــة، مــن التــوازن بــن العــرض والطلــب علــى مصــادر الطاقــة هشــاً للغايــة، والســيما أن ســورية مل تصــل يف ذاك احلــن 
إىل مرحلــة اإلشــباع الطاقــي والكفــاءة املثلــى الســتخدام مصــادر الطاقــة، نظــراً لكــون معــدل منــو الطلــب علــى مصــادر 
الطاقــة )6% ســنواي( كان أعلــى مــن معــديل النمــو االقتصــادي والنمــو الســكاين. وترافــق ذلــك مــع اتســاع فجــوة 
العجــوزات املاليــة، نظــراً لكــون قيمــة الصــادرات النفطيــة مل تعــد تكفــي لتغطيــة قيــم االســتراد وتســديد عوائــد الشــركات 

األجنبيــة مــن اإلنتــاج.

وعرفــت ســورية اســتقراراً نســبياً يف اإلنتــاج خــال الســنوات 2006-2010، خاصــة مــع اجلهــود املبذولــة ملعاكســة 
احنــدار مســتوايت اإلنتــاج بتطويــر حقوهلــا، واعتمــاد أســاليب احلفــر احلديثــة )الثاثــي األبعــاد(، والتعاقــد مــع شــركات 
اخلدمــة. وابملقابــل، بــرزت أمهيــة الغــاز الطبيعــي يف هــذه املرحلــة، وبــدأت كميــات اإلنتــاج ابلنمــو، ومت البــدء ابســتثمار 
الغــاز املرافــق والركيــز علــى استكشــاف املكامــن واســتثمارها لتلبيــة حاجــة تشــغيل حمطــات التوليــد، ابلتــوازي مــع تنفيــذ 

مشــاريع اســتثمار الغــاز.

ومتيــزت هــذه املرحلــة أيضــاً بتطــور اإلنتــاج ألغلــب منتجــات املؤسســة العامــة للجيولوجيــا، كالرمــال واحلصــوايت 
واجلــص وخامــات صناعــة اإلمسنــت واملــواد الرخاميــة واإلســفلتية، إضافــة إىل الفوســفات، لتوفــر حاجــة معامــل الســماد، 

وللتصديــر.

وقــد أدت اإلجــراءات االقتصاديــة األحاديــة اجلانــب والتعــدايت اإلرهابيــة إىل نتائــج ســلبية علــى عمليــات اإلنتــاج 
والنقــل، إال أّن ذلــك مل مينــع مــن التعويــض اجلزئــي عــن التناقــص احلــاد يف إمــداد املصــايف مــن إنتــاج النفــط اخلــام عــرب 
اســتراده وتكريــره، واســتمر عمــل شــركة حمروقــات خــال األزمــة رغــم خــروج بعــض املرافــق جزئيــاً أو كليــا عــن اخلدمــة 
)كمــا يف حلــب(. وتركــزت اجلهــود يف أتمــن متطلبــات االســتهاك مــن املشــتقات النفطيــة والغــاز الطبيعــي )عــن طريــق 
اخلطــط اإلســعافية والطويلــة األمــد إلعــادة أتهيــل املنشــآت، وحفــر آابر جديــدة يف املناطــق اآلمنــة، واســتثمار الغــاز يف 
منطقــة مشــال دمشــق، والتحضــر للمباشــرة مبشــاريع نفطيــة وغازيــة جديــدة، واحلفــاظ علــى جاهزيــة املصــايف، واإلعــان 
عــن التنقيــب واالستكشــاف يف القطاعــات الربيــة والبحريــة املفتوحــة(. وتفاقمــت مشــكلة احلصــول علــى قطــع غيــار 
اآلليــات واملعــدات مــن اخلــارج بســبب املقاطعــة االقتصاديــة، وصعوبــة وجــود نواقــل للمشــتقات النفطيــة. وترافــق ذلــك 
مــع زايدة التشــابكات املاليــة بــن شــركات القطــاع العــام نتيجــة ارتفــاع املديونيــة والدائنيــة، وهجــرة بعــض الكــوادر ذات 

اخلــربة الفنيــة، وتعــرض بعضهــا للخطــف.
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 ب. الكهرابء

تنتــج الكهــرابء يف ســورية مــن العنفــات الكهروحراريــة )غازيــة، وخباريــة، ودارة مركبــة، تعمــل علــى الفيــول أو/ والغــاز( 
مبــا نســبته 95-92%، ومــن العنفــات املائيــة مبــا نســبته 8-5% مــن اإلنتــاج الكلــي. وجــرى تغطيــة الطلــب علــى 
الكهــرابء يف ســورية قبــل احلــرب بنســب عاليــة )35% مــن الفيــول، و60% مــن الغــاز الطبيعــي، وحنــو 5% مــن مصــادر 
الطاقــة الكهرومائيــة(. إال أّن ظــروف احلــرب أدت إىل اخنفــاض اإلنتــاج مــن الكهــرابء، مرافقــاً مــع اخنفــاض الطلــب، 
وأدى وســطياً إىل تطبيــق تقنــن وصــل إىل حنــو 3 ســاعات قطــع و3 ســاعات تزويــد وســطياً خــال ســنوات احلــرب.

وقــد عــاىن قطــاع الكهــرابء مــن صعــوابت عديــدة متثــل أحدهــا يف الدعــم املباشــر، وضــرورة توفــر الســيولة املاليــة 
الكافيــة لتطويــر املنظومــة الكهرابئيــة مبكوانهتــا ودفــع تكاليــف تشــغيلها، ومنهــا تكاليــف الوقــود الــازم. ومــع اخنفــاض 
كميــات الوقــود خــال احلــرب علــى ســورية وارتفــاع تكاليفــه ارتفاعــاً غــر مســبوق، ازدادت معــاانة قطــاع الكهــرابء مــن 
الدعــم املباشــر املقــدم علــى ســلعة الكهــرابء. وال يســاعد اســتمرار دعــم الكهــرابء وفــق هــذه اآلليــة علــى رفــع كفــاءة 
اســتخدام الكهــرابء، وال يــؤدي إىل زايدة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــات املتجــددة لتوليــد الكهــرابء، إضافــة إىل 
التشــويه الــذي خيلقــه هــذا الدعــم يف نظــام األســعار. وترافــق ذلــك مــع مشــكلة اخنفــاض مســتوى الرشــيد يف اســتهاك 
الكهــرابء وارتفــاع الفاقــد الفــي والتجــاري واالســتجرار غــر املشــروع؛ وكذلــك عــدم تنــوع مصــادر الطاقــة، وحمدوديــة 
االعتمــاد علــى الطاقــات املتجــددة، وعــدم تطبيــق إجــراءات الرشــيد ورفــع كفــاءة الطاقــة. هــذا، إضافــة إىل غيــاب 
األنظمــة احملاســبية الــي تظهــر التكاليــف احلقيقيــة. ومثــة حاجــة ماســة إىل تطويــر هيكليــة قطــاع الكهــرابء، وتطويــر أنظمــة 
احلوافــز واألجــور، ونقــص اخلــربات، وعــدم اعتمــاد مبــادئ التخطيــط املتكامــل للمصــادر، واخنفــاض مســتوى االســتفادة 
مــن املصــادر املتاحــة؛ عــدا عــن األضــرار املاديــة واملاليــة الكبــرة الــي تســببت هبــا اعتــداءات العصــاابت اإلرهابيــة علــى 

قطــاع الكهــرابء.

 6. االتصاالت واملعلوماتية

التكنولوجــي املتســارع. وقــد  التغيــر اهلائلــة والتطــور  يتصــف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بســرعة 
اســتطاع هــذا القطــاع مواجهــة التحــدايت الرئيســية الثاثــة املتمثلــة يف آاثر احلــرب والتحــدي التكنولوجــي والتحــدي 
املؤسســايت. وقــد جــرى حتويــل املؤسســة العامــة لاتصــاالت إىل شــركة مســامهة خاصــة. وجــرى وضــع األطــر الناظمــة، 
وتوصيــف أدوار األطــراف املعنيــة بتطويــر القطــاع؛ وجــرى االســتمرار بتطويــر شــبكة اهلاتــف الثابــت )حبــدود 4 مليــون 

مشــرك( وتوســيع النفــاذ إىل اإلنرنــت ابحلزمــة العريضــة.

شهد القطاع خال املرحلة 2000-2010 تنفيذ جزء كبر من االسراتيجيات والسياسات الطموحة املوضوعة، 
والــي متحــورت حــول توفــر خدمــات االتصــاالت والربيــد جبــودة عاليــة وأبســعار معقولــة، وتطويــر الصناعــات املعلوماتيــة 
واحملتــوى الرقمــي، وتبســيط اإلجــراءات واملعامــات واخلدمــات احلكوميــة ابســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
)يف إطــار برانمــج احلكومــة اإللكرونيــة(. وجــرى أيضــاً توســيع إيصــال خدمــات االتصــاالت والنفــاذ إىل املعلومــات 
القــدرات يف تكنولوجيــا  بنــاء  العمــل علــى  مــع  املبــادرات،  مــن  الريفيــة والبعيــدة عــرب جمموعــة  املناطــق  واملعرفــة إىل 
املعلومــات واالتصــاالت. وجــرى إطــاق مشــروع التوقيــع الرقمــي لبنــاء منظومــة التوقيــع اإللكــروين األساســية، ومشــروع 
الدفــع اإللكــروين، ورفــع مســتوى األمــن واحلمايــة هلــا، ومشــروع البطاقــات الذكيــة. ومّت أيضــاً وضــع مجيــع األطــر 
التشــريعية الازمــة ملــا ســبق، مثــل قانــون االتصــاالت، وقانــون خدمــات الشــبكة، وقانــون التواصــل االجتماعــي علــى 

الشــبكة ومكافحــة اجلرميــة املعلوماتيــة، وغرهــا...



61

 الفهرس

ومــع ذلــك ورغــم مــا ســبق ذكــره، فــإن الفــرص الكامنــة والتحــدايت املطلــوب ختطيهــا تتزايــد بســرعة، مــع احلاجــة إىل 
اإلســراع بتنفيــذ املشــاريع االســراتيجية املقــرة واجلديــدة )تعزيــز القيــم املضافــة العاليــة والتطبيقــات علــى الشــبكة، وتنميــة 
احملتــوى الرقمــي، والدفــع اإللكــروين، وتطويــر مبــادرات احلكومــة اإللكرونيــة، اخل.(، مــع تطويــر مؤشــر تنميــة تكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــاالت، ومؤشــرات اجلاهزيــة اإللكرونيــة وتطبيقاهتــا املختلفــة.

ويف النتيجــة، ميكــن إمجــال أهــم املشــاكل الــي يعــاين منهــا القطــاع يف األضــرار الكبــرة الــي تعــرض هلــا، مــع اآلاثر 
النامجــة عــن اإلجــراءات القســرية األحاديــة اجلانــب؛ وصعوبــة احلصــول علــى التجهيــزات والربجميــات بســبب الصعوبــة 
الناجــم عــن اخنفــاض احلركــة بســبب  تــدين اإليــراد  املاليــة وتســوية احلســاابت الدوليــة؛ وكذلــك يف  التحويــات  يف 
االنقطــاع يف خدمــات االتصــاالت، أو عــدم التحصيــل، وخاصــة يف املناطــق املتوتــرة؛ وعــدم تائــم عــرض احلزمــة 
املتوفــر مــع منــو التطبيقــات املعلوماتيــة؛ وارتفــاع كلفــة االشــراك ابإلنرنــت، وارتفــاع كلفــة االتصــاالت اخللويــة؛ وضعــف 
إجــراءات احلوكمــة املعلوماتيــة يف اإلدارات احلكوميــة؛ وعــدم مائمــة أنظمــة العقــود مــع الطبيعــة الفنيــة والتكنولوجيــة 
ملشــاريع االتصــاالت واملعلوماتيــة؛ والتأخــر بتنفيــذ مبــادرات احلكومــة اإللكرونيــة ومشــاريع املعلوماتيــة؛ ونقــص اخلــربات 
التخصصيــة مــع تنامــي الطلــب عليهــا؛ وأخــرا يف آليــة رصــد االعتمــادات الــي تعتمــد األســلوب املركــزي ودون مرونــة 

كافيــة للتغيــر.

 7. النقل

يعــّد قطــاع النقــل قطاعــاً أساســياً يف تنميــة االقتصــاد الوطــي، بســبب ترابطاتــه الوثيقــة مــع مجيــع قطاعــات البــى 
النمــو  تؤثــر علــى  الــي  االقتصاديــة  النقــل وظائفــه  التحتيــة والقطاعــات اخلدميــة واالقتصاديــة واإلنتاجيــة. ولقطــاع 
وعلــى التغــّرات يف عمليــة التنميــة ونظمهــا عــن طريــق الربــط بــن مراكــز اإلنتــاج ومراكــز االســتهاك ومنافــذ التصديــر 

واالســتراد، وكذلــك نقــل البضائــع العابــرة.

شــهد القطــاع يف مــا قبــل احلــرب منــواً ملحوظــاً، ترافــق مــع اســتمرار الدولــة يف دورهــا احملــوري يف تطويــر البــى التحتيــة 
األساســية. إال أّن ظــروف احلــرب أثــرت أتثــراً ملحوظــاً علــى هــذا القطــاع، حبيــث أدت إىل تقطــع أوصــال بعــض 
املناطــق، وارتفــاع التكاليــف، خاصــة مــع تراجــع اإلمــداد مــن املــازوت والبنزيــن؛ وجنــم عــن ذلــك تراجــع معظــم املؤشــرات 

االقتصاديــة واملاديــة هلــذا القطــاع.

لقــد تعــرض قطــاع النقــل إىل دمــار واســع يف البنيــة التحتيــة، إضافــة إىل تدهــور الكثــر مــن شــركات النقــل. واعتمــد 
النقــل يف ســورية خــال احلــرب علــى حمــور رئيســي وحيــد )مشال-جنــوب(. هــذا، إضافــة إىل قــدم البنيــة التقنيــة ألســطول 
البــى التحتيــة لوســائل النقــل النظيفــة؛ وارتفــاع تكاليــف التشــغيل  النقــل )قطــارات، طائــرات، ســيارات(؛ وغيــاب 
والصيانــة وعــدم حتقيقهــا للمعايــر العامليــة؛ وضعــف اســتخدام التقنيــات الذكيــة والتكنولوجيــا احلديثــة. واســتمرت 
مشــكلة ضعــف التنســيق بــن اجلهــات املختلقــة الــي تتداخــل إجراءاهتــا مــع عمليــة نقــل وختليــص البضائــع )الزراعــة، 

البيطــرة، اجلمــارك، ...(، وترهــل الكــوادر البشــرية وتســرب الكفــاءات.

 8. السكن

يتميــز قطــاع الســكن ببعديــه االجتماعــي واإلنســاين، إضافــة إىل بعــده االقتصــادي. ويعــد الســكن أحــد احملــركات 
األساســية لعجلــة االقتصــاد الوطــي الرتباطاتــه الوثيقــة جبميــع القطاعــات والنشــاطات االقتصاديــة األخــرى، وخباصــة 
فيمــا يتعلــق ابلنمــو والتشــغيل. انطاقــاً مــن ذلــك، ويف إطــار رؤيــة بعيــدة املــدى، ارتكــزت إىل وجــود جمتمعــات عمرانيــة 
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منظمــة وخمدمــه ابملرافــق والبــى األساســية، متضمنــة نقــاط اجلــذب وأقطــاب النمــو، بشــروط بيئيــة ســليمة، مرتبطــة 
مبعطيــات التخطيــط اإلقليمــي، وضامنــة حلــق كل أســرة مبســكن مناســب، ومعــززًة البعــد االجتماعــي لقضيــة الســكن. 
وقــد شــهد قطــاع اإلســكان صــدور عــدد مــن القوانــن والتشــريعات والقــرارات، إال أّن هــذه القوانــن والتشــريعات 
والقــرارات عانــت مــن اخنفــاض مســتوى التنفيــذ وأتخــره نظــراً الرتبــاط التنفيــذ جبهــات متعــددة والتأخــر يف إصــدار 
التعليمــات التنفيذيــة اخلاصــة هبــا؛ هــذا، إضافــة إىل أّن النتائــج الــي أفضــت إليهــا البيئــة التشــريعية والتنظيميــة هلــذا القطــاع 

تشــر إىل ضــرورة إعــادة النظــر جبميــع مفاصلهــا.

وعــاىن قطــاع الســكن مــن اخنفــاض مســتوى تنفيــذ املشــاريع. ومل أيخــذ القطــاع العــام دوره املأمــول يف هــذا اجملــال. 
ومل جيــر تفعيــل دور القطــاع اخلــاص تفعيــًا منظمــاً ليأخــذ دوره يف النشــاطات اإلســكانية، وهــو مــا ينســحب علــى 
القطــاع التعــاوين الســكي الــذي بقــي دوره حمــدوداً لعــدم توفــر األراضــي املعــدة للبنــاء، وخــروج القطــاع التعــاوين عــن 

عملــه الصحيــح.

وكان لعــدم اســتقرار أســعار املــواد يف الســوق احملليــة، وارتفــاع أجــور اليــد العاملــة، وأتثــر القطــاع اخلــاص ابملتغــرات 
احمللية والدولية )والســيما أســعار الطاقة(، إضافة إىل الفجوة الواســعة يف التمويل، آاثر ســلبية على عمل هذا القطاع.

وعلــى الرغــم مــن االســتثمارات الكبــرة للقطــاع اخلــاص، فقــد عــاىن االســتثمار مــن عــدم التنظيــم، حيــث مــا يــزال 
قســم كبــر منــه خــارج نطــاق اإلحصــاءات املتعلقــة ابالســتثمار يف هــذا القطــاع، إذ تنتــج هــذه االســتثمارات وحــدات 
ســكن غــر قابلــة مبعظمهــا للســكن املباشــر، لعــدم ربطهــا ابخلدمــات األساســية مــن البــى التحتيــة، ومــن مثّ فالوحــدات 
الســكنية يف معظمهــا علــى اهليــكل، إضافــة إىل وقــوع عــدد كبــر منهــا خــارج املخططــات التنظيميــة أو علــى أراضــي 

زراعيــة، وهــو األمــر الــذي يفاقــم مــن مشــكلة الســكن العشــوائي.

ويف النتيجــة، مل أيخــذ تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة لإلســكان الشــكل األمثــل؛ وترافــق ذلــك مــع اخنفــاض اإلنفــاق 
االســتثماري العــام واخلــاص، وضعــف مســتوى اإلقــراض العقــاري وارتفــاع فوائــد التمويــل، وأتخــر وتباطــؤ العمــل يف 
العديــد مــن املشــاريع وتوقفــه يف بعضهــا يف أكثــر مــن حمافظــة بســبب الظــروف الراهنــة. كمــا اســتمرت مشــكلة عــدم 
ــر األراضــي الازمــة لعمــل القطــاع التعــاوين وإلحــداث مناطــق التطويــر العقــاري، نظــراً حملدوديــة األراضــي املناســبة  توّف
مــن الناحيــة الفنيــة والتنظيميــة، والتأخــر يف إجنــاز التخطيــط اإلقليمــي، وأتخــر صــدور املخططــات التنظيميــة، وطــول 

فــرة إجــراءات االســتماك ونقــل امللكيــة.

وتفاقمــت مشــاكل قطــاع الســكن يف ســنوات احلــرب بســبب حجــم األضــرار الكبــرة الــي طالــت البــى التحتيــة 
هلــذا القطــاع، وعــدم اســتقرار أســعار مــواد البنــاء، وتضخــم كلــف املســاكن وأســعار وبــدالت اســتثمارها، وضعــف 
تقنيــات التنفيــذ لــدى قطــاع املقــاوالت، واخنفــاض مســتوى التنفيــذ، واســتمرار املســامهة الفرديــة وغــر الفاعلــة 
للقطــاع اخلــاص؛ هــذا، إضافــة إىل عــدم وجــود قاعــدة بيــاانت إســكانية شــاملة ومنتظمــة تعطــي صــورة دقيقــة حلركــة 

البنــاء واإلكســاء.

ابء. التنمية االجتماعية واإلنسانية
حققــت ســورية قبــل األزمــة جناحــات كبــرة يف جمــاالت التنميــة البشــرية، وخاصــًة تلــك املتصلــة بتوســيع اخليــارات 
الصحيــة والتعليميــة وخدمــات املســكن ومتكــن املــرأة؛ لكــن هــذه النجاحــات مل تتمكــن مــن إخفــاء القصــور التنمــوي 
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يف أوجــه عديــدة للتمكــن البشــري وتوســيع اخليــارات، ومنهــا مــا يتصــل بتوســيع املشــاركة االقتصاديــة وحتقيــق التــوازن 
اجلغــرايف )مــن منظــور العدالــة االجتماعيــة(، ومــا يتصــل بنوعيــة التعليــم وخمرجاتــه وصاتــه.

بــدأ ترتيــب ســورية علــى قائمــة الــدول يف قياســات التنميــة البشــرية يراجــع منــذ العــام 2003، حيــث كانــت حتتــل 
املرتبــة 97 عامليــاً، لتصــل يف العــام 2010 إىل املرتبــة 107. واســتمر الراجــع يف ظــل احلــرب حــى وصــل الرتيــب يف عــام 
2016 إىل املرتبــة 118 مــن أصــل حــوايل 182 دولــة يقــاس بينهــا دليــل التنميــة البشــرية. وتراجــع الرتيــب هــذا يعــزى 
إىل أن دواًل انميــة ســرعت عمليــة التنميــة البشــرية مبعــدالت أكــرب مــن تلــك الــي تســر فيهــا التنميــة البشــرية يف ســورية.

ومحلــت األزمــة الســورية معهــا شــى أنــواع الضــرر ملقومــات التنميــة البشــرية املاديــة والاماديــة مــن بــى حتتيــة )مســاكن 
وخدماهتــا، بــى صحيــة وتعليميــة، اخل.(، ومــوارد بشــرية )وفيــات، إعاقــة، نــزوح، هجــرة(، وتعدهتــا لتطــول حمــاوالت 
تشــويه اهلويــة الوطنيــة وانتهــاك كرامــة املواطنــن عــن طريــق شــى أشــكال الظلــم والتعــدي، وختريــب التكويــن التوعــوي 
والثقــايف والثوابــت الوطنيــة؛ وأدى ذلــك إىل حــرف مســارات التنميــة البشــرية يف ســورية بعيــداً عــن تلــك الــي كانــت 

مرســومة لتحقيــق أهــداف التنميــة األلفيــة، وذهبــت بكثــر مــن اإلجنــازات الــي تراكمــت عــرب عقــود.

 1. السكان

مــرت الدميوغرافيــا الســورية خــال الســنوات املنقضيــة مــن األلفيــة اجلديــدة بركــود مل تســتطع معــه سياســات التنميــة 
الســكانية الــي جــرى العمــل عليهــا منــذ العــام 2001، وتبلــورت يف عــام 2009 علــى شــكل سياســة ســكانية مقــرة 
ومعتمــدة، مــن التعامــل مــع مفــرزات حقبــة النمــو الســكاين الســريع، ســواًء علــى صعيــد ختفيــض معــدالت اخلصوبــة 
والنمــو الســكاين، أم علــى صعيــد حتســن اخلصائــص النوعيــة والعمليــة للســكان، أم علــى صعيــد حتقيــق تــوزع متــوازن 

للســكان متوافــق مــع اإلمــكاانت االقتصاديــة ملكــوانت اجلغرافيــا الســورية.

وتشــر املعطيــات الســكانية إىل عــدم جنــاح الربامــج واإلجــراءات الــي اســتهدفت خفــض معــدالت النمــو الســكاين، 
وهــي ظاهــرة تشــذ عــن منــط التحــول اهليكلــي التنمــوي الــي تفــرض تراجــع معــدالت منــو الســكان مــع تطــور املؤشــرات 
التنمويــة، ودليــل علــى عــدم جــدوى االرتــكاز إىل سياســة تنظيــم األســرة مبعــزل عــن سياســات التنميــة األخــرى. كمــا 
تشــر آخــر املعطيــات الســكانية إىل ارتفــاع اخلصوبتــن الكليــة والزواجيــة نتيجــة ميــل األســر لإلجنــاب لتعويــض الفاقــد 
يف عــدد األبنــاء الــذي خلفتــه احلــرب، وظهــور ميــول احرازيــة لألســر لتعزيــز عــدد أفــراد األســرة، وخاصــًة األســر الــي 

لديهــا مولــود أو مولوديــن.

لقــد أرخــت تداعيــات احلــرب، وســرخي، بظاهلــا علــى الركيبــة الســكانية لســورية، والســيما إذا مــا اســتمرت هــذه 
األزمــة مــدة زمنيــة أطــول، حبيــث حتفــر فجــوات متعــددة يف بعــض الفئــات العمريــة ملضلــع األعمــار، وحتديــداً يف الفئــة 
العمرية األوىل 4-0 ســنوات، وبعض الفئات العمرية النشــطة إجنابياً 49-15 ســنة، وذلك ليس بســبب الوفيات غر 
االعتياديــة هلــذه الفئــات خــال هــذه املــدة فحســب، بــل أيضــاً نتيجــة الراجــع النســي املتوقــع يف عــدد حــاالت الــوالدة، 
بفعــل أتخــر الــزواج، أو أتجيــل احلمــل، أو املباعــدة بــن احلمــول، أو عــدم اســتقرار الزوجــن، أو غيــاب الــزوج بداعــي 
العمل أو الســفر أو النزوح أو التهجر أو اإلعاقة. وإذا ما كانت هذه الفجوات عميقة بفعل شــدة اخلســائر أو طول 

مــدة األزمــة، فســوف جندهــا تعيــد نفســها كل جيــل ســكاين، وألربعــة أجيــال ســكانية قادمــة علــى األقــل.

عانــت ســورية مــن مشــكلة التــوزع اجلغــرايف املتــوازن للســكان. وتفاقمــت هــذه املشــكلة يف ظــل احلــرب نتيجــة 
حصــول انزايحــات ســكانية كبــرة بــن احملافظــات وضمــن احملافظــة نفســها. ويف ضــوء ذلــك، حــدث تغــر يف تقســيم 
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احملافظــات جــذابً أو طــرداً للســكان، وهــو غــر اثبــت وعرضــة للتحــّول جمــدداً وفقــاً للظــروف األمنيــة. فمــع بدايــة األزمــة، 
أصبحــت حمافظــة الرقــة مــن احملافظــات األوىل اجلاذبــة للســكان، بعــد أن كانــت قبــل األزمــة طــاردة هلــم. ونظــراً للظــروف 
األمنيــة الــي مــرت هبــا احملافظــة، عــادت وأصبحــت طــاردة للســكان. واألمــر كذلــك يف عــدة حمافظــات، مثــل حمافظــة 

درعــا، الــي تغــرت مــن كوهنــا جاذبــة إىل طــاردة للســكان.

وأدى االرتفــاع الكبــر يف الكثافــة الســكانية يف املناطــق املســتقطبة للمهجريــن إىل حتــدايت وضغــوط كبــرة علــى 
اخلدمــات والبنيــة التحتيــة، وصعوبــة يف احلصــول علــى الســكن أببســط الشــروط الصحيــة. كمــا أن زايدة األســعار 
عاليــاً يف املناطــق اجلاذبــة للســكان، نتيجــة زايدة الطلــب، أرخــى بظالــه الثقيلــة علــى هــؤالء الســكان. هــذا، إضافــة ملــا 

ســتعانيه هــذه املناطــق مســتقبًا مــن مشــاكل اجتماعيــة وبيئيــة، لوجــود اختافــات يف العــادات والتقاليــد.

بلغــت نســبة الســكان املســتقرين مكانيــاً حنــو 65% مــن إمجــايل الســكان داخــل وخــارج ســورية، ووصلــت نســبة 
اإلانث منهــم إىل 51% يف العــام 2014، يف حــن كانــت هــذه النســبة تبلــغ قرابــة 49% يف عــام 2010؛ أي إن األزمــة 
أدت إىل ارتفــاع نســي يف عــدد اإلانث مــن إمجــايل الســكان املســتقرين مكانيــاً، وميكــن تفســر ذلــك بعــدة عوامــل منهــا 
ارتفــاع عــدد الضحــااي املباشــرين لألزمــة مــن الذكــور، وهجــرة الذكــور، وخاصــة الشــباب منهــم، للبحــث عــن ظــروف 
معيشــية أفضل، إضافة إىل املعتقلن واملفقودين من الذكور. ومن حيث الركيب العمري للســكان املســتقرين مكانياً، 

تبــن النتائــج االخنفــاض النســي لفئــة الشــباب يف مقابــل زايدة طفيفــة يف نســبة األطفــال وكبــار الســن.

وختتلــف احملافظــات مــن حيــث نســبة النازحــن داخليــاً )مــن وإىل املناطــق املدروســة( إىل إمجــايل الســكان املوجوديــن 
داخــل احملافظــة. وميكــن هلــذه النســبة أن تظهــر العــبء النســي للنــزوح علــى احملافظــة. وبلغــت هــذه النســبة يف حمافظــة 
القنيطرة 45%، تلتها حمافظة درعا بنسبة 43%، مث حمافظي ريف دمشق وإدلب بنسب 38% و35% على التوايل، 

يف حــن وصلــت هــذه النســبة إىل أدىن قيمــة هلــا يف حمافظــة احلســكة بـــ 12%، مث حمافظــة الرقــة بـــ %14.

يؤثــر طــول فــرة النــزوح يف إعــادة تشــكيل خريطــة ســكانية خمتلفــة عــن الســابقة، إذ أّن اســتقرار جمتمــع 
النازحــن داخليــاً يف منطقــة مــا ملــدة طويلــة ســيحمل معــه العــادات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة هلــذا 
اجملتمــع، الــذي ميكــن أن تتماشــى أو تصطــدم مــع عــادات اجملتمــع املقيــم. وتبــن النتائــج أن فــرة النــزوح لقرابــة 
80% مــن النازحــن داخليــاً وصلــت ألكثــر مــن ســنة، ولـــ 24% منهــم وصلــت ألكثــر مــن ســنتن، يف حــن مل 
تتجــاوز فــرة نــزوح 1% فقــط مــن النازحــن داخليــاً الثاثــة أشــهر. أمــا عــن عــدد مــرات النــزوح، فتشــر النتائــج 
إىل أن أغلبيــة النازحــن داخليــاً )85%( نزحــوا مــرة واحــدة فقــط، و11% منهــم نزحــوا مرتــن، و3% منهــم نزحــوا 

ثــاث مــرات أو أكثــر.

وفيمــا خيــص التوجهــات املســتقبلية للنازحــن املتعّلقــة مبــكان إقامتهــم، فــإن 62% مــن إمجــايل النازحــن داخليــاً ترغــب 
يف العودة إىل مكان إقامتها األصلي، غر أن هناك توجهاً لـنحو 33% منهم إىل االستقرار يف املكان احلايل، وميكن 
أن يعــود ذلــك إىل الدمــار الكبــر يف أماكــن إقامتهــم األصليــة، واالســتقطاب احلــاد يف املناطــق الــي أتــوا إليهــا، إضافــة 
إىل إمكانيــة توفــر مــكان النــزوح للبيئــة الثقافيــة أو االجتماعيــة أو االقتصاديــة املوائمــة هلــم. وتتــدىن نســبة مــن يرغــب 
ــاً االســتقرار خــارج ســورية إىل 1% فقــط. وميكــن تفســر ذلــك بعــدم القــدرة علــى الســفر أو إىل  مــن النازحــن داخلي

التجــارب الصعبــة ملــن جلــأ أو هاجــر.

ويضاف إىل املشــاكل الســكانية احلالية واملتوقعة مشــكلة املهاجرين )خارج ســورية(، الي تفرض تصميم تدخات 
خاصــة للتعامــل معها.
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 2. الصحة

شــهدت احلالــة الصحيــة تطــوراً ملحوظــاً خــال الســنوات القليلــة الــي ســبقت احلــرب. ومتثّلــت أبــرز نقــاط القــوة 
يف النظــام الصحــي الســوري يف التحســن امللحــوظ يف معــّدل العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة. ويعــود الســبب الرئيســي 
هلــذا التحســن إىل تراجــع وفيــات األطفــال الناجــم عــن حتســن األوضــاع التغذويــة، وزايدة االهتمــام مبقومــات 
الصحــة اإلجنابيــة وصحــة األمهــات، بفضــل مشوليــة اللقاحــات، وحتســن الرعايــة الصحيــة النســي عنــد الــوالدة. 
وقــد ســامهت عوامــل أخــرى أيضــاً يف هــذا التحســن، مــن أمههــا توفــر امليــاه النظيفــة، وانتشــار التعليــم، وبــروز بعــض 
مؤّشــرات الوعــي البيئــي، ومكافحــة األمــراض اإلنتانيــة واملعديــة، إضافــًة إىل زايدة عــدد املشــايف، ومتوســط عــدد 
األســرّة املخّصصــة لــكل ألــف نســمٍة مــن الســكان، وانتشــار منظومــٍة واســعٍة مــن املراكــز الصحيــة العامــة يف مجيــع 
التجمعــات الســكانية يف املــدن واألرايف، وتطــور الصناعــة الدوائيــة الســورية الــي أضحــت حتتــل مــكاانً جيــداً علــى 
مســتوى املنطقــة العربيــة ككل يف بعــض اجملــاالت، وكفايــة توفــر األدويــة أبســعاٍر منخفضــٍة نســبياً قياســاً بنظرهــا 

يف البلــدان العربيــة.

صنفــت ســورية قبــل األزمــة ضمــن فئــة الــدول االنتقاليــة علــى مســتوى املراضــة، أو يف فئــة الــدول ذات العــبء 
املرضي املزدوج، حيث أن جمموعة األمراض املزمنة تســببت بقرابة 60% من إمجايّل العبء املرضي، يف حن تســببت 
األمــراض املعديــة وأمــراض األمومــة والطفولــة بقرابــة 25% منــه، واحلــوادث واإلصــاابت نتيجــة األســباب اخلارجيــة بقرابــة 
15%. ويتضــح مــن ذلــك أن ســورية واجهــت عبئــاً ثاثيــاً لألمــراض، مثّــَل حتــدايً كبــراً لنظامهــا الصحــي ولشــروط أمــن 
اإلنســان الــي يوّفرهــا. وقــد كانــت وضعيــة ســورية مثــل وضعيــة الــدول الناميــة األخــرى مــن حيــث أن األمــراض املعديــة 
وأمــراض األمومــة والطفولــة كانــت متثّــل نســبًة ملحوظــًة مــن العــبء املرضــي. لكنهــا، علــى عكــس هــذه الــدول، واجهــت 
عبئــاً متزايــداً ومضطــرداً مــن األمــراض املزمنــة واحلــوادث، مثلهــا يف ذلــك مثــل الــدول الصناعيــة املتقدمــة. وتعــّد هــذه 
الصــورة املرضيــة، الــي كانــت ســائدة، معــرّبًة عــن حــال العديــد مــن الــدول الــي مــا زالــت متــر حبالــٍة مــن االنتقــال بــن 

جمموعــة الــدول الناميــة والــدول الصناعيــة.

ولكــن ختلــل هــذه الصــورة اجليــدة للقطــاع الصحــي تناقضــات عديــدة، متثلــت يف ضعــف بيئــة عمــل القطــاع التنظيميــة 
والتشــريعية واإلشــرافية، وتعدد اجلهات املقدمة للخدمات الصحية، واخنفاض مســتوى التنســيق، مع ازدواجية العمل، 
والتــوزع غــر العــادل للخدمــات الصحيّــة جغرافيــاً مــن حيــث الســرعة والتعــدد واجلــودة، وغيــاب نظــام إحالــٍة فّعــاٍل بــن 
خمتلــف مســتوايت الرعايــة الصحيــة يف القطــاع الصحــي الواحــد، وبينــه وبــن القطاعــات املختلفــة، والنقــص الكمــي 
والنوعــي يف الكثــر مــن الكــوادر املؤهلــة أتهيــًا عاليــاً، والســيما يف القطــاع التمريضــي، وهــو األمــر الــذي ترافــق مــع 
ارتفــاع وتــرة اهلجــرة اخلارجيــة الدوليــة للكــوادر الصحيــة. وأدت هــذه التناقضــات إىل تعمــق األعبــاء املاليــة الشــخصية 
هــي يف حقيقتهــا  الــي  االســتثمارات  هــدر يف  الوضــع  هــذا  علــى  والبيئيــة. وترتــب  االجتماعيــة  والعامــة، واألعبــاء 

اســتثمارات مفرضــة يف جمــال التنميــة البشــرية.

وجتدر اإلشارة إىل أّن اإلسعاف وحاالت الطوارئ تعّد معضلة أساسية يف النظام الصحّي السورّي، وهي تشمل 
عمليــة نقــل املريــض وطريقــة الدفــع الــي علــى املريــض أن يؤديهــا.

تعــرض القطــاع الصحــي إىل أضــرار ابلغــة بســبب احلــرب. ومل تقتصــر هــذه األضــرار علــى اخلســائر الــي ميكــن 
تعويضهــا، كأضــرار البــى التحتيــة الصحيــة ومســتلزمات عمــل القطــاع، بــل تعدهتــا إىل أضــرار أكــرب وأعمــق منهــا 
اخلســائر يف األرواح الــي أدت ومــا تــزال إىل رفــع معــدالت الوفيــات، ســواًء املباشــرة منهــا، النامجــة عــن عمليــات 
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القتــل واإلصابــة، أم ازدايد معــدالت املراضــة لعــدد مــن األمــراض، بســبب النقــص احلــاد يف اخلدمــات الطبيــة، وخاصــًة 
لألمــراض املزمنــة، وصعوبــة الوصــول إىل بعــض املناطــق، وتعــدى األثــر إىل إمكانيــة التأثــر املســتقبلي للحصانــة ضــد 

األمــراض بســبب اخنفــاض إمــكاانت التحصــن.

اســتجابة الحتياجــات القطــاع الصحيــة مــن الــدواء، عملــت احلكومــة علــى تســهيل إجــراء بعــض االنزايحــات يف 
أماكــن توطــن صناعــة الــدواء حنــو املناطــق واحملافظــات اآلمنــة، فــأدى ذلــك إىل زايدة عــدد منشــآت التصنيــع الدوائــي. 
ويف املقابــل، اخنفضــت نســبة التغطيــة ابألدويــة املصنعــة حمليــاً نتيجــة للحصــار االقتصــادي الــذي أثــر أتثــراً كبــراً علــى 
بعــض أنــواع األدويــة الــي ال تصنــع حمليــاً، أو تلــك الــي يدخــل يف تصنيعهــا مســتلزمات إنتــاج مســتوردة. وقــد اخنفــض 

أيضــاً عــدد الــدول الــي يصــدر إليهــا الــدواء الســوري.

اتســم اإلنفــاق علــى الصحــة يف ســورية براجــع اإلنفــاق العــام وارتفــاع اإلنفــاق الشــخصي، نتيجــة لراجــع عــدد 
املنشــآت الصحيــة للقطــاع العــام، وضعــف إمكاانهتــا ملواجهــة معــدالت النمــو الســكاين املرتفــع، وتطــور القطــاع اخلــاص 

الصحــي تطــوراً كبــراً مــن جهــة املشــايف والعيــادات العامــة والتخصصيــة.

 3. احلماية االجتماعية

ترتبــط احلمايــة االجتماعيــة حبقــوق املواطنــة وجبوهــر مبــادئ العدالــة االجتماعيــة؛ وهــي الرمجــة املباشــرة إلعــادة توزيــع 
الثــروة توزيعــاً عــاداًل، عــن طريــق اســتعمال اإلنفــاق احلكومــي لتمويــل برامــج تضمــن للجميــع احلــق ابألمــن االجتماعــي. 
وتضمــن برامــج احلمايــة االجتماعيــة لألفــراد اســتدامة حصوهلــم علــى اخلدمــات الــي تســاعدهم علــى ضمــان مســتوى 
عيــش الئــق، وحتررهــم مــن خماطــر اجلــوع والعــوز، وانعــدام التغطيــة الصحيــة، وعــدم توفــر خدمــات تعليميــة متكنهــم مــن 

تطويــر قدراهتــم الذاتيــة.

تشــتد احلاجــة إىل مكــوانت احلمايــة االجتماعيــة يف ظــروف األزمــات، ومــا يرافقهــا مــن ضــرر لفئــات كبــرة مــن 
الســكان وارتفــاع يف احلاجــات، وضــرورة ضمــان الظــروف الضروريــة لتلبيــة احتياجــات املتضرريــن، والســيما الاجئــن، 

وتعزيــز ســبل التكّيــف والتأقلــم واالندمــاج االجتماعــي يف اجملتمعــات املضيفــة.

يكشــف الواقــع أن آليــات احلمايــة االجتماعيــة، أبدواهتــا وجوانبهــا احلكوميــة وغــر احلكوميــة، قــد أصاهبــا، خــال 
احلــرب، العديــد مــن جوانــب الضعــف واخللــل. ونتيجــة لذلــك، أخــذت بعــض الظواهــر االجتماعيــة الــي كانــت موجــودة 
يف مســتوايهتا الدنيــا قبــل األزمــة ابلتنامــي والظهــور، والســيما لــدى أكثــر الفئــات االجتماعيــة ضعفــاً، أو البيئــات 
االجتماعيــة الــي هــي أكثــر أتثــراً ابألزمــة. ومــن هــذه الظواهــر مســألة انعــدام األمــن الغذائــي، والعنــف، والــزواج املبكــر، 
إضافة إىل ظاهرة النزوح الداخلي غر املســبوقة يف ســورية من حيث أســباهبا وحجمها وتداعياهتا؛ وهذا األمر يتطلب 
توفــر ديناميــات محايــة فّعالــة تبــدأ ابلتقصــي والرصــد والبحــث عــن االحتياجــات، وتنتقــل إىل خطــط للتدخــل اإلســعايف 
أو الوقائــي، وتنتهــي ابملتابعــة والتقييــم واســتدامة اخلدمــات، وذلــك كلــه ملقاربــة اهلــدف النهائــي الــذي هــو توفــر وبنــاء 

منظومــة متكاملــة للحمايــة االجتماعيــة.

اتســمت شــبكات األمــان االجتماعــي يف ســنوات مــا قبــل األزمــة ابلتشــتت واحلــرة جتــاه تبــي مكوانهتــا، وهــذا 
الوضــع ترافــق مــع حمــاوالت البحــث عــن هويــة جديــدة لاقتصــاد الســوري الــي ســادت قبــل األزمــة، ومتثلــت يف الســعي 
لتحريــر اقتصــادي مضبــوط اجلوانــب وحمــاوالت ختفيــف أثــر اإلصاحــات علــى الفئــات الــي ســتتضرر مــن برامــج 

اإلصــاح املعلنــة.
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كانــت املعاجلــات املتعلقــة مبعاجلــة مســألة الدعــم احلكومــي جزئيــة وقاصــرة، حيــث بقــي الدعــم احلكومــي كبــراً وغــر 
عــادل. وظلــت أعــداد املشــمولن ابلتأمــن الصحــي يف ســورية متواضعــة بعــد مــرور أكثــر مــن مثانيــة أعــوام علــى بــدء 
العمــل مبشــروع التأمــن الصحــي، ومعظمهــم مــن العاملــن يف القطــاع العــام اإلداري؛ ويغيــب غيــاابً واضحــاً التأمــن 
الصحــي للعاملــن يف القطــاع اخلــاص، لتفضيــل أصحــاب العمــل تقــدمي اخلدمــات الصحيــة للعامــل عنــد اإلصابــة بصــورة 

إفراديــة. وبقيــت خدمــات التمويــل الصغــر متواضعــة وال تغطــي إال جــزءاً يســراً مــن حجــم الطلــب يف هــذا القطــاع.

اتســعت دائرة الفئات اهلشــة من منظوري زايدة األعداد وتوســع االحتياجات واملتطلبات، لتشــمل شــرائح جديدة 
مــن الســكان كانــت قبــل احلــرب يف حدودهــا الدنيــا )كالنازحــن داخليــاً، واملعاقــن، واأليتــام، واملعنفــن مــن األطفــال 
علــى إمكانيــة تنفيــذ اخلطــط املوضوعــة، وكذلــك علــى واقــع  كبــراً  والنســاء، اخل.(. وأثــرت ظــروف احلــرب أتثــراً 
املؤسســات القائمــة املعنيــة بتقــدمي اخلدمــات للفئــات اهلشــة، حيــث خــرج الكثــر منهــا مــن اخلدمــة نتيجــة االســتهداف 
أو التخريــب الــذي مارســته اجلماعــات املســلحة، أو حتويــل بعضهــا لوظائــف اإليــواء املؤقــت كحاجــة أكثــر إحلاحــاً، 
هــذا، إضافــة إىل أتثــر اخلدمــات املقدمــة يف املراكــز الــي مــا زالــت يف اخلدمــة نتيجــة الواقــع االقتصــادي وصعوبــة توفــر 

مســتلزماهتا، بســبب اإلجــراءات القســرية األحاديــة اجلانــب.

تدخلــت احلكومــة بعــدد كبــر مــن اإلجــراءات لتوفــر املــأوى لألســر النازحــة عــن طريــق مراكــز اإلقامــة املؤقتــة الــي 
تقــوم بتقــدمي املــأوى والغــذاء والــدواء، إضافــة إىل الدعــم النفســي واللوجســي للنازحــن، والتخفيــف مــن معاانهتــم مــن 
جــراء تعرضهــم ألعمــال العنــف يف األماكــن الــي حاولــت العصــاابت املســلحة الســيطرة عليهــا. ويقســم عمــل مراكــز 
اإلقامــة املؤقتــة إىل مرحلتــن: مرحلــة اإلغاثــة، وتتضمــن توفــر احلاجــات األساســية مــن مــأوى وغــذاء ودواء؛ ومرحلــة 
الربامــج التنمويــة، وتتضمــن القيــام بنشــاطات ترفيهيــة وتعليميــة، وتنفيــذ برامــج دعــم ســبل العيــش. وشــكل ذلــك مــاذاً 

آمنــاً للناجــن واهلاربــن مــن مناطــق ســيطرة اجلماعــات املســلحة والعمليــات اإلرهابيــة.

وشــهد العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة توســعاً أفقيــاً يف جمــال اخلدمــات املتعلقــة بظــروف الســكن والصحــة والتعليــم، 
مــن بــى حتتيــة واســتثمار مــادي، إضافــة إىل فتــح اجملــال للقطــاع اخلــاص لاســتثمار علــى حنــو أوســع يف هــذه القطاعــات. 
إال أن جــودة اخلدمــات املقدمــة مل تتحســن بنفــس االجتــاه، حيــث بــدأ التخلــي التدرجيــي عــن جمانيــة بعــض اخلدمــات 
العامــة دون إصــاح مؤسســايت يرفــع مــن كفــاءة املؤسســات املقدمــة للخدمــة. أمــا يف ظــل األزمــة، منــذ عــام 2011، 
فقــد خســر املواطنــون الكثــر مــن مقومــات املعيشــة يف ظــل الدمــار الواســع للبنيــة التحتيــة واخلســارة الفادحــة لــرأس املــال 

البشري.

يعتــرب جمــال العمــل الائــق أحــد أهــم مكــوانت احلمايــة االجتماعيــة، ويتضمــن القضــااي املتعلقــة بدخــل وظــروف 
العمــل، وتنظيــم ســوق العمــل، وتشــريعات محايــة حقــوق العمــل، إضافــة إىل قضــااي اإلنصــاف للجنوســة )اجلنــدر( 
وعمــل األطفــال. ويؤخــذ علــى قوانــن العمــل املختلفــة مــن حيــث التطبيــق العملــي تبايــن معاجلــات بعــض األســس 
التنظيميــة لســوق العمــل، وخباصــة فيمــا يتعلــق مبســألة التأمــن، إضافــة إىل عــدم تطبيــق بعــض املــواد، كتلــك اخلاصــة 

ابلتأمــن الصحــي والبطالــة، وقصــور املعاجلــة القانونيــة للحــد األدىن لألجــور.

وفيما يتعلق مبؤشــر األجر املائم، يشــر الواقع إىل أن وجود فجوة واســعة بن معدالت األجور الي حيصل عليها 
أغلــب الســورين، وبــن قــدرة هــذه األجــور علــى توفــر حيــاة كرميــة هلــم.

ويشــر الواقــع إىل إن منظومــة التأمينــات االجتماعيــة ال زالــت غــر شــاملة وفــق املعايــر الدوليــة، وحباجــة إىل 
التطويــر مــن حيــث توســيع املظلــة التأمينيــة، وخباصــة للعاملــن يف القطــاع اخلــاص غــر املنظــم، وتنويــع وتوســيع 
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حزمــة اخلدمــات، وكذلــك توحيــد املرجعيــة املؤسســاتية لتشــكل إطــاراً جامعــاً وواحــداً جلميــع أشــكال الضمــان 
االجتماعــي، مــع إعــادة النظــر ابلسياســات االســتثمارية للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة علــى حنــو يعــزز 
قــوة واســتقرار املركــز املــايل هلــا، وعوائــد االســتثمار الــي تســاهم يف توســيع شــرحية املشــمولن ابلضمــان وجــودة 

اخلدمــات املقدمــة.

 4. التعليم والبحث العلمي

 أ. التعليم

يقتضــي حتليــل التعليــم بصــورة موضوعيــة تناولــه مــن وجهــي نظــر: األوىل، تقليديــة تقتصــر علــى حتليــل مؤشــرات 
التعليــم مــن معــدالت التحــاق وتســرب ومتوســطات ملقومــات عملــه، ومــن مث يتــم احلكــم علــى جنــاح التعليــم مــن وجهــة 
نظــر تطــور هــذه املؤشــرات؛ والثانيــة، تنطلــق ابلتحليــل مــن مــدى حتقيقــه ألهدافــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 
مــن منظــور األثــر الــذي حيدثــه يف االقتصــاد واجملتمــع، فالتعليــم -مــن هــذا املنظــور- ليــس جمــرد توفــر مــدارس والتحــاق 
طــاب وزايدة أعــداد املتعلمــن، بــل يطــول دوره ومــردوده شــى جمــاالت التنميــة. فالتعليــم هــو أساســاً أداة لتعزيــز 

القــدرات البشــرية.

تشــر البيــاانت إىل أّن مؤشــرات الكفــاءة الداخليــة الكميــة املرتبطــة أبعــداد الطــاب واملدرســن واملعلمــن والبــى 
التحتيــة حققــت مكتســبات هامــة مــا قبــل احلــرب؛ غــر أن احلــرب أدت إىل فقــدان جــزء كبــر مــن هــذه املكتســبات، 
مــع وجــود تدخــات ســعت إىل تعويــض بعــض النقــص احلاصــل. ويف جمــال تطويــر الكفــاءة الداخليــة النوعيــة، بذلــت 
جهــود كبــرة لتطويــر املناهــج الربويــة، فعلــى ســبيل املثــال: جــرى إحــداث مركزيــن مهمــن مهــا املركــز الوطــي لتطويــر 
املناهــج الربويــة، ومركــز القيــاس والتقــومي الربــوي إال أّن متابعــة نتائجهــا يظهــر أهنــا مل تكــن كافيــة ملعاجلــة أوجــه القصــور 
الــي بــرزت قبــل احلــرب وتعمقــت خاهلــا، ال مــن حيــث التــوازن يف التطويــر الكمــي والنوعــي، مــع اســتمرار غيــاب 
أدوات التقييــم املناســبة، وال مــن حيــث املواءمــة مــع القــدرات االســتيعابية لاقتصــاد الوطــي قطاعيــاً وجغرافيــاً. ويعــي 
ذلــك اخنفــاض مســتوى الكفــاءة اخلارجيــة ملنظومــة التعليــم. ويــؤدي اهلــدر التعليمــي، وحجــم األضــرار الــي طالــت البنيــة 
التحتيــة يف قطــاع التعليــم، إىل اخنفــاض مســتوى كفــاءة كلفــة التعليــم. ويضــاف إىل ذلــك ازدايد حجــم الفجــوة التمويليــة 

الازمــة للعمليــة التعليميــة.

ويف جمــال حتقيــق املنظومــة التعليميــة ألهدافهــا االجتماعيــة بوجــه عــام، والتكوينيــة والتوعويــة والثقافيــة منهــا بوجــه 
خــاص، إضافــة إىل قضــااي التنميــة واملواطنــة، تشــر املعطيــات إىل أّن التعليــم جنــح إىل حــٍد مقبــول يف حتســن مؤشــرات 
الصحــة والفقــر يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب؛ يف حــن تعقــدت املســألة يف مرحلــة احلــرب، وأصبــح مــن الصعــب احلكــم 
علــى مــدى مســامهة املنظومــة التعليميــة يف احلــد مــن انتشــار املظاهــر الــي تصنــف يف خانــة الســلبية، وإن كان ال ميكــن 

حبــال مــن األحــوال إغفــال هــذه املســامهة.

 ب.  البحث العلمي

مل يشــهد عــدد منشــورات البحــث العلمــي تغــراً كبــراً بســبب احلــرب، وهــي كانــت أقــل مــن مثياهتــا يف العديــد 
مــن الــدول، خاصــة إذ متــت مقارنــة املنشــورات اخلارجيــة فقــط. كمــا تناقــص عــدد الباحثــن، مــع اإلشــارة إىل أن 
اخنفــاض أعــداد الباحثــن يركــز يف جمالــن رئيســن مهــا الطــب واهلندســة، يف حــن مل يُلحــظ تراجــع يُذكــر يف جمــال العلــوم 

اإلنســانية.
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ويف جمــال اإلطــار النوعــي للبحــث العلمــي، بــدأ جملــس التعليــم العــايل بتبــي سلســلة مــن القــرارات منــذ العــام 2005 
لوضــع املبــادئ األساســية إلقامــة هيــاكل وطنيــة لضمــان اجلــودة واالعتمــاد يف مؤسســات التعليــم العــايل؛ وأحــدث 
“مركــز ضمــان اجلــودة” يف كل جامعــة ليتــوىل عمليــة إدارة نظــام ضمــان اجلــودة فيهــا. وبــدأت وزارة التعليــم العــايل 
إبعــداد اخلطــة الوطنيــة لتطويــر منظومــة التعليــم العــايل، إال أّن الظــروف الــي متــر هبــا ســورية أدت إىل وقــف تنفيــذ املرحلــة 

الثانيــة مــن اخلطــة. وجــرى أيضــاً إحــداث مركــز القيــاس والتقــومي يف التعليــم العــايل.

اتصــف اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي يف ســورية ابلتواضــع. وتعمقــت هــذه الصفــة خــال احلــرب. ويذكــر أّن 
القطــاع اخلــاص ال يقــوم أبي نشــاط يف البحــث والتطويــر، ألســباب معروفــة منهــا صغــر احلجــم، واخنفــاض االخنــراط 
مــع األســواق الدوليــة، وضعــف قــدرات رأس املــال البشــري، وغيــاب التمويــل الصناعــي ذي املــدى الطويــل، واحلوافــز 

والدعــم والتشــجيع الرمســي.

5. التكوين الثقايف

مل يعــد املّكــون الثقــايف ملحقــاً ببقيــة مكــوانت البنيــة االجتماعيــة. فالثقافــة مســتوى تكويــي وأصيــل مــن مســتوايت 
البنيــة االجتماعيــة، إذ أصبــح املدخــل الثقــايف أحــد أبــرز املداخــل املســتخدمة يف فهــم وتفســر مــا جيــري يف عــامل 
اليــوم. ومــا االهتمــام املتزايــد بقضــااي اهلويــة الثقافيــة ودور رأس املــال الرمزي/الثقــايف ورأس املــال االجتماعــي يف التنميــة 
والتماســك االجتماعــي ســوى أدلــة إضافيــة علــى الــدور الفاعــل واملؤثــر للمكــوانت الثقافيــة علــى مســتوى وجــودة احليــاة 

بوصفهــا هدفــاً تنمــوايً يتصــل ابلرفــاه اإلنســاين ويعــرب عنــه إىل حــٍد بعيــد.

ويتصــف التكويــن الثقــايف أبنّــه مــن القضــااي عــرب القطاعيــة، ويشــارك يف حتديــد مســاراته خمتلــف اجلهــود علــى 
مســتوايت متعــددة: أيخــذ األول منحــى الفــرد واألســرة واجملتمــع، بينمــا يســر الثــاين ابجتــاه قطاعــي، كالتعليــم ومقوماتــه 
مــن املعلــم واملدرســة، والبيئــة اجملتمعيــة وعاداهتــا وتقاليدهــا ودرجــة التحضــر فيهــا، واإلعــام وقضــاايه وبراجمــه، واخلطــاب 

الديــي ومســتوى الوعــي ومــدى فهمــه ومســامهته يف إيصــال حقائــق األداين وأفكارهــا الســليمة.

التحتيــة  للثقافــة كالبــى  املاديــة  اجلوانــب  علــى  األول  يركــز  مــن جانبــن:  الثقــايف  التكويــن  تنــاول  عــادة  وجيــري 
واآلاثر، ونشــاطات التثقيــف وبراجمــه، اخل.؛ يف حــن يتنــاول الثــاين اجلوانــب الاماديــة، كالقيــم واألفــكار واالجتاهــات 
واملعتقدات الي يؤمن هبا اإلنســان. وتنعكس هذه اجلوانب على الســلوك املمارس يف شــى جماالت احلياة االقتصادية 

واالجتماعيــة وبيئيــة والسياســية.

لقــد أثــرت احلــرب يف مقومــات التكويــن الثقــايف املاديــة. ومتثــل ذلــك يف خــروج عــدد منهــا عــن اخلدمــة، واضطــرار 
بعضهــا لتعديــل سياســاته وأهدافــه لتنســجم مــع املرحلــة الراهنــة. ومــع التحســن التدرجيــي لألوضــاع األمنيــة، بــدأت 
العديــد مــن املؤسســات الثقافيــة عملهــا، إذ بــدأت احليــاة تعــود تدرجييــاً للمســارح واملراكــز الثقافيــة ودور الســينما ولبعــض 

املهرجــاانت الثقافيــة، وهتيئــة اجلــو املناســب إلطــاق وســائل إعاميــة جديــدة.

الثقافــة عمليــة تراكميــة بناؤهــا حيتــاج إىل مــدد زمنيــة طويلــة، وتنعكــس علــى الفــرد واجملتمــع، عــن طريــق املواقــف 
االجتماعيــة والســلوك والقيــم واألهــداف الــي حيملهــا وميارســها يف شــى مناحــي احليــاة ومفاصلهــا الرئيســية، كالعمــل 
وحيــاة األســرة والتواصــل االجتماعــي. وعلــى الرغــم ممــا أفرزتــه احلــرب مــن ســلوكيات وانتمــاءات متفاوتــة، خلخلــت عنــد 
فئــة مــن الســورين قيــم االنتمــاء، فــإّن الوعــي الراكمــي شــكل مقومــاً أساســياً مــن مقومــات احلفــاظ علــى الدولــة وبقائهــا 

وطنــاً موحــداً جلميــع الســورين علــى اختــاف مشــارهبم السياســية والدينيــة والقوميــة.
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غــر أّن مكــوانت التكويــن الثقــايف الامــادي تعريهــا مشــكات جوهريــة؛ حيــث تعــاين ثقافــة التنميــة يف ســورية 
مــن معوقــات التقــدم الثقــايف، تتلخــص ابلتعليــم اخلــايل مــن اإلبــداع، واحنســار دور الربامــج الثقافيــة والواثئقيــة والتعليميــة 
التفاعليــة وغيــاب القنــوات التخصصيــة املعنيــة هبــذا اجلانــب، وانتشــار األميــة التقليديــة والثقافيــة –الــي تتعــّدى األميــة 
األجبديــة- واألميــة التكنولوجيــة أحيــاانً، إىل درجــة أننــا أصبحنــا متلقــي خدمــة ومســتهلكن هنائيــن للتكنولوجيــا، 
حيــث مل أتخــذ الثقافــة دورهــا احملــوري يف بنــاء بنيــة ثقافيــة وجمتمعيــة حاضنــة للتنميــة وحمفــزة علــى جناحهــا، عــن طريــق 
اإلعــاء مــن قيــم العلــم والعمــل، واالحتــكام إىل املعايــر لتقييــم أداء املؤسســات ومتكينهــا مــن املنافســة وأداء املهــام 
الازمــة إلجنــاح العمليــة التنمويــة وحتقيــق غاايهتــا. وتشــر مؤشــرات النشــر العلمــي يف اجملــات الوطنيــة والدوليــة، وعــدد 
الكتــب املؤلفــة واملرمجــة، فضــًا عــن االكتشــافات وبــراءات االخــراع واإلبــداع األديب والفــي، وصــواًل إىل تطبيقــات 

العلــم والتكنولوجيــا، إىل أننــا مازلنــا بعيديــن عــن حتويــل املعرفــة إىل ثــروة.

وعلــى الرغــم مــن احتــال العمــل مكانــة مرموقــة يف وعــي الســورين، فقــد بــدأت قيــم العمــل تتزعــزع تدرجييــاً مــع 
انتشــار ثقافــة االســتهاك والربــح الســريع، وتوّســع املمارســات وأمنــاط الســلوك املتصلــة بـــ “التشــاطر والفهلويــة” 
واالستســهال. وقــد محلــت األزمــة ببعدهــا الكاشــف جمموعــة مــن الســلوكيات واملمارســات الســلبية املتصلــة 
ابلتهريــب والســرقة واالجّتــار ابملمنوعــات وصيــغ الكســب غــر املشــروع، وهــو األمــر الــذي يتعــارض مــع قيــم 
العمــل واإلنتــاج وإتقــان األشــغال واإلبــداع الفــردي واجلمعــي، ويظهــر احلاجــة إىل إعــادة االعتبــار هلــذه القيــم 
واألخاقيات املهنية. فقيمة أي عمل ومكانة أصحابه مرتبطة إىل حد كبر ابلعائد املادي والعائد االجتماعي 

املرتــب عليــه.

متيّــز اجملتمــع الســوري أبنــه جمتمــع تعــددي ومركــب، علــى مســتوى مكوانتــه االجتماعيــة وأمنــاط العيــش املنتشــرة فيــه، 
إال أّن احلــرب بينــت وجــود مظاهــر خلــل أصابــت قيــم التعــاون والثقــة واملصــاحل املشــركة والتشــبيك، وأّن ثقافــة هــذه 
التعدديــة املركبــة للمجتمــع الســوري ليــس علــى املســتوى املطلــوب، وأّن تعزيــز كل مــا يدّعــم وينمــي ثقافــة احلــوار والتفاهــم 
والتفاعــل والتســامح وتقويــة املصــاحل املشــركة واملنافــع املتبادلــة وإرســاء صــورة القــدوة واملثــل هــو أقــدر علــى البقــاء وأكثــر 

تعبــراً عــن ضــرورات الوجــود اآلين واملســتقبلي.

لقــد برهــن الســوريون علــى عمــق انتمائهــم هلويتهــم الوطنيــة عــرب دســاترهم املختلفــة. ومــع بــدء األزمــة، اتضــح 
أن اهلويــة واالنتمــاء مســتهدفن بوجــه خــاص مــن أطــراف إقليميــة ودوليــة ســامهت يف أتجيــج الصــراع اهلــواييت ابملــال 
والســاح واإلعــام ونشــر ثقافــة الكراهيــة والتعصــب والعنــف. ومــع اجتــاه األمــور حنــو االســتقرار، يتضــح أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى مــدى احلاجــة إىل ترســيخ قيــم املواطنــة ومواجهــة التهديــدات الــي اســتهدفت اهلويــة الوطنيــة، عــن طريــق 
االعــراف أبمهيــة طــرح موضــوع اهلويــة وجعلــه موضوعــاً حلــوار ونقــاش معمقــن، التصالــه بوجــودان ومســتقبلنا، نظــراً إىل 

أن اهلويــة تعبــر عــن وعــي الــذات الفرديــة واجلمعيــة بنفســها ووجودهــا.

 6. البيئة

تعــّد محايــة البيئــة مــن الشــروط األساســية لتحقيــق التنميــة، وهــي تعــي االرتقــاء جبــودة احليــاة واألداء البيئــي، وتغيــر 
أمنــاط اإلنتــاج واالســتهاك املخلــة ابلبيئــة، ومحايــة املــوارد الطبيعيــة، وتبــي مبــدأ االســتدامة يف توظيــف واســتغال هــذه 
املــوارد بفضــل املســؤولية املشــركة لقطاعــات الدولــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع األهلــي كافــة، بغيــة احملافظــة علــى املــوارد 
البيئيــة املتاحــة، وتطويــر أفضــل املمارســات الصديقــة للبيئــة يف عمليــة التنميــة القائمــة علــى ضمــان حــق األجيــال 

القادمــة.
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واجهــت البيئــة، وتواجــه، حتــدايت عديــدة متثلــت يف توفــر شــروط حيــاة ســليمة بيئيــاً للجميــع، واحلــد مــن اســتنزاف 
وتلــوث املــوارد الطبيعيــة، والتنســيق احلقيقــي مــع قطاعــات الدولــة ذات العاقــة، ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي العــام، 

وتطويــر قــدرات الكــوادر العاملــة يف جمــال البيئــة.

وتركــز العمــل يف مــا قبــل احلــرب علــى حتقيــق أربعــة أهــداف تتعلــق ابلتنميــة املســتدامة واإلصحــاح البيئــي، والتعــاون 
مــا بــن مجيــع القطاعــات حلمايــة البيئــة، ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي، وإدمــاج البعــد البيئــي يف عمليــة التخطيــط.

وعلــى الرغــم مــن نقــص املعطيــات اخلاصــة حبالــة البيئــة، فــإّن الدراســات واألحبــاث البيئيــة، إضافــة إىل تقاريــر حالــة 
البيئــة يف ســورية، واملؤشــرات النوعيــة الــي ترصــد حالــة البيئــة وفــق تقاريــر احملافظــات الســورية، والتقاريــر املعــدة حــول أثــر 
التغــرات املناخيــة علــى القطاعــات اهلامــة يف ســورية، وتتبــع تنفيــذ الربامــج واملشــاريع يف مجيــع القطاعــات ســنوايً، تــدل 

علــى أن تكاليــف التدهــور البيئــي يف ازدايد وأّن هنــاك اســتنزاف جائــر للمــوارد الطبيعيــة.

 أ. مياه الشرب والصرف الصحي

ســعت الدولــة إىل توفــر ميــاه الشــرب اآلمنــة والنظيفــة جلميــع التجمعــات الســكنية مهمــا كان حجمهــا، عــن طريــق 
ربطهــا أبقــرب مصــدر للميــاه، وأن تكــون أســعار هــذه اخلدمــة ميســورة للجميــع، وهــو مــا زاد مــن الطلــب علــى امليــاه 
مقارنــة ابملــوارد املتجــددة القابلــة لاســتثمار. وجيــري تعويــض هــذا العجــز مــن املخــزون املائــي اجلــويف، ويــؤدي إىل 

اخنفــاض منســوب امليــاه اجلوفيــة يف مناطــق عديــدة.

وخــال احلــرب، بقيــت نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات ميــاه الشــرب مســتقرة، وذلــك علــى الرغــم مــن 
تعــرض بعــض أجــزاء منظومــات امليــاه للضــرر وتباطــؤ عمليــات االســتبدال والتجديــد. وال تــزال خدمــة ميــاه الشــرب 
تصــل إىل معظــم املناطــق، إال أّن حصــة الفــرد احلقيقيــة مــن ميــاه الشــرب تناقصــت، وترافــق ذلــك مــع تزايــد نســبة الفاقــد 

املائــي.

ويعــد قطــاع الصــرف الصحــي مــن أهــم القطاعــات املعنيــة حبمايــة التجمعــات الســكانية واملصــادر املائيــة مــن التلوث، 
وذلــك عــن طريــق تنفيــذ شــبكات وحمطــات املعاجلــة، حيــث هدفــت سياســة الدولــة إىل تقــدمي خدمــات ذات جــودة 
عاليــة للمشــركن، والســعي الســرداد تكاليــف التشــغيل، وختفيــض كميــات ميــاه الصــرف املتســربة مــن الشــبكات، 
ورفــع كفــاءة حمطــات املعاجلــة، ووضــع اإلطــار املؤسســي الــذي حيــدد العاقــة بــن اجلهــات املعنيــة بشــبكات الصــرف 
الصحــي. هــذا، إضافــة إىل إعــادة اســتخدام امليــاه املعاجلــة يف الــري املقيــد والشــحن اجلــويف، ورفــع كفــاءة وتطويــر قــدرات 

العاملــن يف هــذا اجملــال.

وتشــر املعطيــات إىل أّن األغلبيــة العظمــى مــن التجمعــات الســكانية موصولــة إىل شــبكات صــرف صحــي، وبعــض 
املناطق، وأغلبها مناطق ســكن عشــوائي، ال تزال خمّدمة ابلصرف الصحي بواســطة احلفر الفنية، وذلك بســبب النمو 

الســكاين الكبــر ومــا قابلــه مــن منــو يف املســاكن ســواء داخــل املخططــات التنظيميــة أم خارجهــا.

وخــال املراحــل الســابقة، أولــت الدولــة اهتمامــاً كبــراً لتغطيــة مجيــع التجمعــات وتنظيــم الشــبكات العشــوائية 
وإنشــاء حمطــات املعاجلــة ملعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي، وحتســن أداء منظومــات الصــرف الصحــي. إال أن تعــرض 
بعــض أجــزاء منظومــات الصــرف الصحــي للتخريــب وصعوبــة تنفيــذ عمليــات االســتبدال والتجديــد يف بعــض املناطــق 
حــدت مــن النمــو والتطــور الــذي كان قائمــا، حيــث ياحــظ ثبــات نســبة الســكان املســتفيدين مــن شــبكات الصــرف 
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الصحــي يف مراكــز املــدن، وتراجــع بســيط بنســبة املســتفيدين يف األرايف خــال 2010–2015. ونتيجــة لذلــك، 
تدهــورت نســبة املســتفيدين مــن حمطــات معاجلــة الصــرف الصحــي.

وقد اخنفض عدد املستفيدين من حمطات معاجلة الصرف الصحي، واإليرادات، وكميات احلمأة املعاجلة واملبيعة، 
يف ظــّل حمدوديــة املــوارد، واخنفــاض مســتوى اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة، والضغــوط املتزايــدة علــى منظومــات امليــاه 
يف املناطــق اآلمنــة مــع ازدايد أعــداد الوافديــن، وتوقــف دراســة وتنفيــذ مشــاريع ري واســتصاح األراضــي )يف حمافظــات 
حلــب، الرقــة، ديــر الــزور(، وصعوبــة احلصــول علــى حوامــل الطاقــة، واحلاجــة لــزايدة كفــاءة منظومــات ميــاه الشــرب 
والــري والصــرف الصحــي وختفيــف الفاقــد، واخنفــاض الطاقــة التخزينيــة للســدود بســبب قلــة اهلاطــل املطــري، وتعثــر 
إجنــاز بعــض الســدود بســبب ارتفــاع تكاليــف اإلنشــاء ووقــوع بعضهــا يف مناطــق غــر آمنــة، واخنفــاض أعــداد العاملــن 
بســبب التســرب وصعوبــة وصــول العاملــن القاطنــن يف األماكــن الســاخنة، ووقــوع بعــض املصــادر املائيــة يف مناطــق غــر 
آمنــة؛ هــذا، إضافــة إىل مشــكلة الســكن العشــوائي، وارتفــاع معــدالت الكثافــة الســكانية يف بعــض املناطــق، والنــزوح 
وزايدة الضغــط علــى شــبكات الصــرف الصحــي، وزايدة أعبــاء الصيانــة، وعــدم توفــر حوامــل الطاقــة لتشــغيل احملطــات 

بصــورة مســتمرة.

ومــع تفاقــم مشــكلة تلــوث امليــاه، مــا زال قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي يواجــه عــدداً مــن التحــدايت املتمثلــة 
ابســتمرار قوانــن العمــل املركزيــة، وتعــدد اجلهــات املســؤولة عــن الصــرف الصحــي، وعــدم تنظيــم العمــل داخــل القطــاع 
وعــدم التنســيق فيمــا بينهــا، إضافــة إىل الغمــوض يف مســألة ختصيــص املــوارد املائيــة، وإدارة إعــادة اســتخدام ميــاه 
الصــرف، وضعــف دور القطــاع اخلــاص، وعــدم وجــود أدلــة عمــل كافيــة جلميــع أشــكال مشــاركته، واالهتمــام ابجلانــب 

الكمــي وإغفــال اجلانــب النوعــي.

 ب. النفاايت الصلبة

تعتــرب النفــاايت الصلبــة والطبيــة مــن امللفــات الشــائكة الــي تعــاين منهــا ســورية، بســب عــدم وجــود منظومــة متكاملــة 
جلمــع هــذه النفــاايت ونقلهــا ومعاجلتهــا واالســتفادة منهــا. وجيــري عــن طريــق وحــدات اإلدارة احملليــة مجــع النفــاايت 
ونقلهــا إىل أماكــن التجميــع. ولكــن حبســب الواقــع الفعلــي، فــإن كميــة النفــاايت املتولــدة كبــرة واملنشــآت الــي تقــوم 
مبعاجلتهــا ال تــزال غــر كافيــة، وهــذا مــا يــؤدي إىل تراكــم هــذه النفــاايت يف أماكــن التجميــع، وانتشــار الروائــح الكريهــة 
واألوبئــة. وقــد تتســرب النفــاايت بعــد التحلــل إىل الربــة ومصــادر امليــاه مســببة تلوثهــا وظهــور مشــاكل بيئيــة خطــرة. 
ورغــم إيــاء إدارة النفــاايت الصلبــة حيــزاً مهمــاً مــن عمــل وزارة اإلدارة احملليــة ضمــن خططهــا الســنوية واخلطــط اخلمســية 
املتعاقبــة )33% مــن اســتثمارات الــوزارة مــن اخلطــط الســنوية(، فــإن هــذه االســتثمارات مل تنعكــس إجيــاابً علــى أرض 
الواقع، ومن مثّ فإن النفاايت املتولدة والي ال تتم معاجلتها ســتكون من التحدايت املســتقبلية الي ســتواجهها منظومة 

إدارة النفــاايت الصلبــة.

لقــد تعــرض عــدد كبــر مــن احملطــات واملعامــل للضــرر والتخريــب خــال احلــرب، وتوقــف العمــل يف احملطــات قيــد 
اإلجنــاز؛ وتوقــف تنفيــذ املخطــط الوطــي التوجيهــي إلدارة النفــاايت الصلبــة. كمــا أّن عــدم توفــر الكــوادر البشــرية 
الفنيــة املتخصصــة والكلــف العاليــة للتأهيــل أدى إىل صعوبــة إعــادة أتهيــل احملطــات. ومتيــز العمــل يف هــذا القطــاع 
ابخنفــاض مســتوى األداء نتيجــة عــدم توافــق العــدد مــن اآلليــات والتجهيــزات الازمــة لتشــغيل املراكــز وحمطــات 
النقــل مــع احلاجــة الفعليــة، إضافــة إىل ضعــف اإلطــار املؤسســي الــازم بســبب عــدم وجــود كيــان مســتقل إلدارتــه 

واســتثماره وتشــغيله.
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ج. تدهور األراضي والتصحر

يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب، أثــرت التغــرات املناخيــة ومــا تبعهــا مــن جفــاف، مــن جهــة، والضغــوط الســكانية ومــا 
رافقهــا مــن اســتخدام غــر رشــيد للمــوارد الطبيعيــة، مــن جهــة أخــرى، إىل اســتمرار تدهــور األراضــي. ومــن املتوقــع، ويف 
ضــوء مؤشــرات الــزايدة الســكانية غــر الطبيعيــة النامجــة عــن اهلجــرة، وغيــاب تطبيــق املخططــات التنظيميــة الــي تراعــي 

احلفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة، أن تســتمر مشــكلة تدهــور األراضــي.

تفاقــم الوضــع يف مرحلــة احلــرب، وخاصــة يف املناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرة الدولــة، حيــث عانــت بعضهــا مــن 
تصرفــات مدمــرة للبيئــة، كتكريــر النفــط ابلطــرق البدائيــة، أو االعتــداء علــى الغــاابت واألشــجار علــى حنــو جائــر.

د. تلوث اهلواء

ينتشــر تلــوث اهلــواء يف املــدن الــي متتــاز بكثافــة ســكانية عاليــة، ومــا يصاحبهــا مــن كثافــة للمركبــات مــن جهــة، 
وقــرب املصانــع وحمطــات توليــد الطاقــة واحملاجــر واملقالــع، مــن جهــة أخــرى؛ ويشــكل فصــل الشــتاء أيضــاً مصــدر تلــوث 

اهلــواء الناجــم عــن حــرق املــازوت للتدفئــة.

وازدادت نوعيــة اهلــواء ســوءاً بفعــل عــدم االلتــزام ابلشــروط البيئيــة للمشــاريع واألنشــطة العامــة، والتعامــل ابلطــرق 
التقليديــة مــع النفــاايت، والــي كانــت ســائدة قبــل احلــرب. وتفاقمــت وتعمقــت هــذه العوامــل يف ظــّل الظــروف الــي 

خلقتهــا احلــرب.

7. الفقر واألمن الغذائي

وصــل معــدل الفقــر املدقــع )الغذائــي( إىل حــدوده الدنيــا قبــل بدايــة األزمــة الســورية، حيــث قــدرت نســبة الســكان 
الذيــن يعانــون مــن الفقــر الغذائــي بنحــو 1.4% مــن إمجــايل الســكان عــام 2010، ومــا عــزز هــذا التقــدم احملــرز مقــدرة 

االقتصــاد الســورية املتنــوع املصــادر علــى حتقيــق اكتفــاء ذايت يف معظــم مــواد ســلة االســتهاك للمواطنــن الســورين.

وتشر بياانت املسح الغذائي للعام 2015 إىل أّن 33% من األسر السورية تعاين من انعدام األمن الغذائي. وقد 
تفاوتــت هــذه النســبة بــن احملافظــات حيــث كانــت أدىن نســبة يف حمافظــة الاذقيــة )11%(، وأعلــى نســبة يف حمافظــة 
احلســكة )51%(. وبلغــت نســبة اآلمنــن غذائيــاً 16% علــى مســتوى ســوري؛ وكانــت أعلــى نســبة يف حمافظــي دمشــق 
والاذقيــة )24%(، يف مقابــل 4% فقــط يف حمافظــي احلســكة والقنيطــرة؛ أمــا النســبة الغالبــة مــن الســكان، والبالغــة 
حنــو 51% فيقعــون يف منطقــة اهلشاشــة. وكانــت األســر الكبــرة احلجــم، الــي عــدد أفرادهــا 7 فمــا فــوق، أكثــر عرضــة 
النعــدام األمــن الغذائــي، بنســبة 47%، واألســر الــي عــدد أفرادهــا 4 فمــا دون بنســبة 21%. وجــراء مفــرزات األزمــة، 
تعرضــت األســر النازحــة -حــى وإن عــادت إىل أماكــن اإلقامــة االعتياديــة- إىل انعــدام األمــن الغذائــي، حيــث جتــاوزت 

النســبة 40% يف مقابــل 30% لألســر املســتقرة.

حتســن الوضــع بصــورة جيــدة يف عــام 2017، حيــث اخنفضــت نســبة األســر املعدومــة األمــن الغذائــي إىل %32.2، 
كمــا اخنفضــت نســبة املعرضــة النعــدام األمــن الغذائــي إىل 45.5%. هــذا االخنفــاض قابلــه حتســن يف نســبة األســر 
الســورية اآلمنــة غذائيــاً، الــي ارتفعــت إىل 23.3%. وأدت األزمــة إىل ارتفــاع كبــر يف معــدالت الفقــر وفــق خطيــه 
الشــديد والعــام. ويعــزى هــذا االرتفــاع إىل مفــرزات األزمــة علــى حمــددي الفقــر األساســين: الدخــول املتضــررة مــن ارتفــاع 
معــدالت البطالــة، واألســعار الــي ارتفعــت ارتفاعــاً كبــراً. لقــد أعــادت األزمــة موضــوع الفقــر مــن جديــد إىل الواجهــة، 
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ومــن مثّ فــإن إعــادة اإلعمــار تتطلــب انتشــال أعــداٍد كبــرًة مــن الســكان مــن دائــرة الفقــر، وهــذا مــا حيتــاج إىل جهــود 
اســتثنائية قــد يكــون مــن غــر املمكــن توفرهــا يف ظــل اســتمرار ظــروف األزمــة.

جيم. التنمية املتوازنة
كانــت مشــكلة خلــل جغرافيــة التنميــة يف ســورية قبــل األزمــة إحــدى أهــم املشــكات الــي مل تــرق جهــود التعامــل 
معهــا ضمــن اخلطــط الوطنيــة إىل مســتوى حيــول دون تعمقهــا وامتــداد أبعادهــا إىل أبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة ودميوغرافيــة. 
كل هــذا ترافــق مــع غيــاب التخطيــط اإلقليمــي )املرتبــط ارتباطــاً عضــوايً ابلتخطيــط الوطــي(، واقتصــار التخطيــط احمللــي 
علــى اخلطــط الســنوية الــي تغيــب عنهــا رؤى احملافظــات ومســارات التنميــة املتوســطة والبعيــدة املــدى. وقــد أفــرز التفــاوت 

التنمــوي الناجــم عــن ذلــك مشــكات اقتصاديــة واجتماعيــة ودميوغرافيــة، وحــى بيئيــة.

مل تعتمــد خطــط التنميــة الــي ســبقت اخلطــة اخلمســية العاشــرة علــى اســراتيجية مكانيــة؛ وكانــت نقطــة ضعفهــا 
الرئيســية ارتكازهــا علــى البعــد القطاعــي، وتوزيــع االســتثمارات علــى خمتلــف القطاعــات، مث التنســيق مــع الــوزارات 
املعنيــة بدراســة وتنفيــذ املشــروعات، متجاهلــن بذلــك البعــد اإلقليمــي واملــكاين الــذي أيخــذ يف احلســبان توطــن 
األنشــطة االقتصادية واالجتماعية. وهذا ما سيفســر لنا فيما بعد اختال مؤشــرات التوازن يف النمو على مســتوى 

احملافظــات الســورية.

وعلــى أمهيــة اجلهــود الــي بذلــت، فقــد ظهــر التفــاوت التنمــوي يف ســورية قبــل احلــرب أبشــكال عديــدة: اقتصاديــة، 
واجتماعيــة، ودميوغرافيــة. مــن الناحيــة االقتصاديــة، أدى إىل متركــز معظــم النشــاط االقتصــادي وترّكــز االســتثمارات 
يف مراكــز املــدن الكــربى؛ وهــذا األمــر انعكــس ســلباً علــى زايدة حــدة التفــاوت يف املؤشــرات االقتصاديــة والبيئيــة 
املختلفــة بــن احملافظــات واملناطــق. ويف اجملــال الدميوغــرايف، أدى اختــال التــوازن التنمــوي بــن احملافظــات إىل موجــات 
هجــرة ســببت تركــزاً للســكان يف بعــض احملافظــات واملناطــق وتشــتتاً يف أخــرى. ويف جمــال التنميــة البشــرية، وعلــى 
الرغــم مــن التطــور الــذي شــهدته قطاعاهتــا، فــإّن مســة التفــاوت بــن احملافظــات كانــت كبــرة جــداً، وخباصــة فيمــا 
يتعلــق ابملؤشــرات اخلاصــة ابلصحــة والتعليــم. ويف جمــال الفقــر، تبــن نتائــج دليــل الفقــر املتعــدد األبعــاد علــى مســتوى 
احملافظــات أّن أداء التنميــة غــر متــوازن بــن احملافظــات واملناطــق الســورية. وكانــت املناطــق الشــرقية والشــمالية تضــم 
أعلــى نســبة ممــن يعانــون الفقــر املتعــدد األبعــاد، يف حــن كانــت أدىن نســبة يف املنطقــة الســاحلية. وبوجــه عــام، ومــن 
حيــث نســبة انتشــار الفقــر املتعــدد األبعــاد، كانــت حمافظــات ديــر الــزور والرقــة واحلســكة وحلــب وإدلــب، علــى 
التــوايل، هــي أكثــر احملافظــات حرمــاانً؛ ويف املقابــل، كانــت حمافظــات الســويداء وطرطــوس والاذقيــة ودمشــق علــى 

التــوايل أقلهــا حرمــاانً.

عمقــت احلــرب أزمــة التفــاوت التنمــوي بــن احملافظــات بصــورة كارثيــة؛ وألقــت أبعبــاء كثــرة مســتقبًا علــى جهــود 
التــوازن التنمــوي. فحجــم الدمــار الــذي أصــاب مقومــات التنميــة خيتلــف مــن حمافظــة إىل أخــرى، وتغيــب بصــورة 
واضحــة مؤشــرات التنميــة بــن احملافظــات الســورية، وبعضهــا مــن الصعــب الوصــول إليهــا إلجــراء حصــر لألضــرار 

والوقــوف علــى مؤشــرات التنميــة فيهــا.

وعلــى الرغــم مــن اختــاذ احلكومــة، يف اجملــال االقتصــادي، خــال ســنوات احلــرب، إجــراءات لتخفيــف أثــر تركــز 
املشــاريع، وخاصــًة يف حلــب وريــف دمشــق )الــي كانــت وقتهــا جزئيــاً خــارج ســيطرة الدولــة(، وإجرائهــا انزايحــات يف 
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املشــاريع االســراتيجية، وخاصــًة تلــك املعنيــة بتوفــر األمنــن الغذائــي والدوائــي ابجتــاه احملافظــات اآلمنــة واملســتقرة فــإّن 
أثــر ذلــك كان حمــدوداً يف ظــل ظــروف احلــرب الصعبــة، حيــث تعمــق التفــاوت التنمــوي، وظهــر ذلــك واضحــاً ابرتفــاع 

وتعمــق تبايــن معــدالت البطالــة بــن احملافظــات الســورية.

ويف اجملــال الدميوغــرايف، أدت األزمــة إىل ارتفــاع يف معــدالت اهلجــرة اخلارجيــة واللجــوء، وازدايد اخللــل يف التــوزع 
الدميوغــرايف للســكان بــن احملافظــات. وشــكل اإلرهــاب عامــًا قــوايً مــن عوامــل الطــرد الســكاين؛ فاحملافظــات الــي هــي 
أكثــر اســتقراراً كانــت أقلهــا حــراكاً ســكانياً، يف حــن شــهدت احملافظــات الــي عانــت مــن اإلرهــاب نســباً كبــرة يف 
النــزوح واللجــوء واهلجــرة. وتشــر حركــة النــزوح داخــل ســورية إىل مشوهلــا مجيــع احملافظــات الســورية، مــع اختــاف شــدهتا 

مــن حيــث حركــة النازحــن داخليــاً مــن وإىل احملافظــة.

ويف جمــال التنميــة البشــرية، تباينــت املؤشــرات الصحيــة تباينــاً كبــراً بــن احملافظــات، تبعــاً لدرجــة الضــرر يف بناهــا 
النصفــي يف  الــدوام  نســبة  ارتفــاع  املــدارس إىل  التعليــم، أدى تضــرر  قطــاع  القطــاع. ويف  التحتيــة ومقومــات عمــل 

احملافظــات، وارتفعــت الكثافــة الصفيــة يف بعــض احملافظــات الــي اســتقبلت عــدداً أكــرب مــن النازحــن داخليــاً.

أمــا يف جمــال الفقــر، فــإن البيــاانت القليلــة املتاحــة حــول األمــن الغذائــي تشــر إىل ارتفــاع معــدالت انعــدام األمــن 
الغذائــي يف الســويداء ودرعــا وحلــب، تليهــا حمافظــات الاذقيــة ومحــص ودمشــق. كمــا تشــر هــذه البيــاانت إىل أّن 
حمافظــة الســويداء هــي احملافظــة الوحيــدة الــي اخنفضــت فيهــا نســبة األســر اآلمنــة غذائيــاً بــن عامــي 2015 و2017، 
وأّن حمافظــي حلــب ودرعــا تعانيــان مــن نســب مرتفعــة يف األســر املنعدمــة غذائيــاً. ومــن املؤكــد أن هــذه املؤشــرات تشــر 
إىل ارتفــاع الفقــر وتعمــق التفــاوت يف نســبه بــن املناطــق، وبطريقــة غــر مباشــرة، وذلــك بســبب عامــل اإلرهــاب، ومــن مثّ 
إىل اســتمرار وتفاقم املشــاكل الي كانت ســائدة قبل احلرب، خباصة تلك األســباب الكامنة خلف التفاوت التنموي.

دال. التعاون الدويل
ارتبطــت اجلمهوريــة العربيــة الســورية منــذ زمــن بعاقــات تعــاون ثنائيــة مــع عــدد كبــر مــن الــدول، توزعــت بــن دول 
عربيــة وأوربيــة وأســيوية وأفريقيــة ودول أمريــكا الاتينيــة. ومتثــل التعــاون الــدويل بينهــا علــى شــكل جلــان مشــركة )عليــا 
ووزاريــة(، واتفاقيــات إطاريــة، واتفاقيــات تعــاون اقتصــادي وعلمــي وفــي، إضافــة إىل العشــرات مــن اتفاقيــات التمويــل 

املقدمــة مــن ماحنــن خمتلفــن، والــي مّولــت العديــد مــن املشــاريع التنمويــة يف خمتلــف القطاعــات االقتصاديــة.

كمــا أن التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة، عامــًة كانــت أم متخصصــة، حكوميــة أم غــر حكوميــة، قــد أمثــر نتائــج 
مقبولــة يف جمــاالت شــى كمنــع انتشــار األوبئــة واألمــراض الســارية وحتســن الرعايــة الصحيــة وتقليــص حــاالت الوفــاة 
الــوالدة وللمواليــد اجلــدد، وتطويــر أســاليب الزراعــة وحتســن اإلنتــاج الزراعــي ومقاومــة اآلفــات واخلدمــات  خــال 
االجتماعيــة والتعليــم والبيئــة، ويؤخــذ علــى هــذه العاقــات اعتمادهــا البعــد السياســي علــى حســاب االقتصــادي، 
واملشــاكل اللوجســتية كالصعــوابت املتعلقــة ابلشــحن والتحويــات املاليــة، واخنفــاض مســتوى تنافســية املنتــج الســوري. 
كمــا فرضــت احلــرب الــي متــر هبــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية واقعــاً لــه خصوصيتــه علــى عاقــات التعــاون الــدويل. فقــد 

شــهدت املرحلــة املمتــدة بــن 2011 -2015 تراجعــاً ومجــوداً يف عاقــات التعــاون الــدويل علــى مجيــع احملــاور.

أتثــر التعــاون الثنائــي بشــكل ســلي نتيجــة اإلجــراءات القســرية األحاديــة اجلانــب املفروضــة مــن قبــل بعــض الــدول 
واملؤسســات املاليــة الدوليــة علــى خلفيــة سياســية حبتــة ليــس هلــا أي مســتند قانــوين، مــن جتميــد ألرصــدة مصــرف ســورية 
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املركــزي لــدى املصــارف املراســلة يف اخلــارج ومنــع التعامــل معــه، إىل االمتنــاع عــن القيــام ابلتحويــات املاليــة الازمــة 
لدفــع مســتحقات أعمــال مت تنفيذهــا مــن قبــل جهــات أو شــركات أو متعهديــن، أو لتســديد التزامــات الدولــة املاليــة 
)االشــراكات( لــدى املنظمــات الدوليــة، ممــا أثــّر بشــكل ســلي علــى بعــض حقوقهــا يف هــذه املنظمــات وحرماهنــا مــن 
حــق التصويــت فيهــا. وجــرى تعليــق العمــل ابالتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والربوتوكــوالت وغرهــا اخلاصــة ابلتعــاون 
الــدويل ممــا أدى إىل خســارة ســورية ملبالــغ كبــرة كانــت خمصصــة ملشــاريع التعــاون االقتصــادي التنمــوي، وخســارة يف 
جمــال التدريــب للكــوادر الســورية، جنــم عنــه اخنفــاض يف عــدد املســتفيدين مــن التدريــب اخلارجــي الــذي تقدمــه املنظمــات 
الدوليــة املتخصصــة، ومــن أمههــا منظمــة الصحــة العامليــة الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة، منظمــة األغذيــة والزراعــة، 

واملركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة.

كذلــك شــهد التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة حتــواًل خــال احلــرب مــن إطــار التعــاون يف اجملــاالت التنمويــة إىل العمــل 
اإلغاثــي اآلين، كمــا أدى الوضــع العــام إىل دخــول العديــد مــن املنظمــات إىل األراضــي الســورية علــى حنــو غــر شــرعي 
وذلــك يف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة الدولــة، وابشــرت هــذه املنظمــات أنشــطتها دون ترخيــص. يضــاف إىل كل 
ذلــك تســييس برامــج عمــل األمــم املتحــدة ووكاالهتــا، ممــا أدى إىل فجــوات يف الثقــة ألقــت بظاهلــا علــى التعــاون مــع 
املنظمــات الدوليــة بشــكل عــام. ورغــم ذلــك فقــد التزمــت الدولــة الســورية، ممثلــًة بــوزارة اخلارجيــة واملغربــن والــوزارات 
املختصــة واجلهــات الوطنيــة املعنيــة، بقــرارات األمــم املتحــدة اخلاصــة بتعزيــز وتنســيق العمــل اإلنســاين يف حــاالت 
األزمــات والطــوارئ مــن خــال دعــم وإشــراف الدولــة علــى عمــل املنظمــات املعنيــة بتقــدمي املســاعدات اإلغاثيــة، ودعــم 
القطــاع الصحــي وخدمــات الرعايــة الصحيــة ومحــات التلقيــح الوطنيــة، ودعــم اســتمرار العمــل الربــوي والتعليمــي وتوفــر 

ميــاه الشــرب وامليــاه النظيفــة حملتاجيهــا.
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أوالً
مقدمة: املرتكزات واملنهجية

ثالثاً
أسس وضع الرؤى الوطنية واألهداف
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اثلثًا- أسس وضع الرؤى الوطنية واألهداف

مقدمة
تعــي احلكومــة الســورية أن االنتقــال إىل مرحلــة مــا بعــد األزمــة يســتوجب اعتمــاد رؤيــة بعيــدة املــدى تضمــن 
احلفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية وإرســاء املصاحلــة والعيــش املشــرك وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة؛ وتؤســس 
لتنميــة شــاملة، متوازنــة، ومســتدامة، قائمــة علــى قواعــد املواطنــة ورفــاه اإلنســان، وذلــك جبميــع جوانبهــا املتعلقــة 
لشــرائح  الواســعة  واملشــاركة  املســاءلة  مــن  أســس  إىل  وتســتند  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  ابحلقــوق 

ومكــوانت اجملتمــع الســوري.

إن غيــاب الرؤيــة ميكــن أن جيــر بلــدان إىل اجملهــول، الــذي قــد تتخللــه التجــاذابت بــن خمتلــف األطــراف الفاعلــة 
الوطنيــة عــن مســتقبل البلــد مبكوانتــه املختلفــة، وخباصــًة فيمــا يتعلــق بشــكل ومضامــن العقــد التنمــوي بــن الدولــة 
ومواطنيهــا؛ وكذلــك فــإن غيــاب هــذه الرؤيــة لــن يكــون ضامنــاً لتجســيد طموحــات شــعب عــاىن مــن حــرب شرســة 
شــنت علــى مكــوانت عيشــه كافــة، مــع مــا ختللهــا مــن شــى أنــواع الضــرر، لكنــه صمــد وقــاوم واحتفــظ علــى الــدوام 

ابلثقــة ابخلــروج مــن دوامــة احلــرب.

مــن هــذا املنطلــق، تبّنــت احلكومــة العمــل علــى إعــداد هــذا الربانمــج، الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف 
مــا بعــد احلــرب، الــذي يرمــي إىل إرســاء مســارات التنميــة للوصــول إىل الشــكل املنشــود للمجتمــع واالقتصــاد 
الســورين. وابلطبــع، فــا تصــح هــذه املســارات دون وجــود رؤيــة مســتقبلية. وبتعبــر أدق، ال ينظــر الربانمــج إىل 
الرؤيــة علــى أهنــا جمــرد اتفاقــات بــن خمتلــف أطيــاف اجملتمــع والدولــة الســورية علــى مســتقبل البلــد فحســب، بــل 
يــرى إن مثــل تلــك االتفاقــات ال ميكــن أن تــؤدي غرضهــا مــن دون حتييــد املصــاحل الضيقــة والفئويــة، والنظــر إىل 
مصلحــة الشــعب ووحــدة البلــد، انطاقــاً مــن فهــم حقيقــي لظــروف احلــرب ومــا خلفتــه مــن دمــار عميــق، ومــن 
دون اســتجاء الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة ملــن تضــرروا نتيجــة احلــرب، وتــدارس البدائــل الــي ســُتطرح 
عنــد رســم سياســات مرحلــة مــا بعــد احلــرب ومــا بعــد األزمــة، والتأكيــد علــى أن ذوي الشــأن، مــن الشــرائح 
واملناطــق املختلفــة، هــم مــن جيــب أن يلمســوا نتائــج بنــاء رؤيــة املســتقبل ورســم سياســاته، والعمــل علــى توطيــده، 
ابعتبــاره ملكيــة وطنيــة للجميــع. معــى ذلــك أن التحــّول يف مرحلــة مــا بعــد األزمــة ال يقتصــر علــى العمليــة 
السياســية وقواهــا الفاعلــة، ولكــن يشــمل التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي الشــامل للجميــع، وصــواًل إىل 

اســتدامة التنميــة.

وبغيــة توطيــد التنميــة والتحــّول اآلمــن واملــدروس، ينطلــق الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مــن 
ضــرورة تطويــر اآلليــات الــي تؤكــد حــق امللكيــة الوطنيــة واملشــاركة الشــعبية يف التحكــم يف العمليــة التنمويــة، والتأســيس 
لنظــام اقتصــادي واجتماعــي يســتطيع التعامــل مــع مفــرزات احلــرب، ويضــع حجــر األســاس حلوكمــة رشــيدة وإصــاح 
شــامل يقــوم علــى تعزيــز بنــاء املؤسســات، الــي هــي احلامــل األهــم إلعــادة اإلعمــار يف إطــار دولــة القانــون. ويتطلــب 
ذلــك كلــه مــن الربانمــج إيــراد حتديــد واضــح لــدور الدولــة ابعتبارهــا دولــة الضمــان واملوجــه التنمــوي، ولــدور القطــاع 
اخلــاص ومســؤوليته االجتماعيــة والوطنيــة، وللــدور الفاعــل واملؤثــر للقطــاع الثالــث املتمثــل يف تنظيمــات اجملتمــع األهلــي 

واحلــركات االجتماعيــة الوطنيــة والنشــطاء الفاعلــن يف إطارهــا.
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يف مثــل هــذا املنظــور الشــامل، فــإن االنتقــال إىل إعــادة إعمــار وبنــاء التنميــة يهــدف يف املقــام األول إىل التعامــل مــع 
التحــوالت اهليكليــة يف البــى االقتصاديــة واالجتماعيــة واجملتمعيــة، مث التأســيس لتطويــر بنيــوي يضمــن االســتدامة، ويبعــد 

البلــد عــن احتمــاالت العــودة إىل احلــرب أو قصــور الدولــة يف حتمــل مســؤولياهتا التنمويــة.

وقــد ابت مــن الواضــح متامــاً أن املســتقبل الســوري حيتــاج -للخــروج مــن مــأزق قصــور التنميــة الــذي رســخته 
احلــرب- إىل وجــود رؤيــة واضحــة للدولــة الســورية تعــرّب عــن هويتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة. تشــكل هــذه 
الرؤيــة املشــهد املســتقبلي العــام، وتــربز أهــداف وتطلعــات الشــعب الســوري، وتلقــي الضــوء علــى الطريــق الــذي 
ستســلكه عمليــة إعــادة بنــاء التنميــة مــن منظــور خمتلــف يضمــن اســتدامتها، ويعمــل علــى التخلّــص مــن مفاعيــل 
ومؤثــرات احلــرب، ويقــدم إطــاراً تشــاركياً ملســارات التنميــة خــالل الســنوات القادمــة، وذلــك يف عــامٍل متغــرٍي تســعى 
فيــه كل دولــة لتوســيع نطــاق هيمنتهــا، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن عــدم التيقــن مــن مســتقبل األجيــال القادمــة 

وقدرهتــا علــى حتقــق مصاحلهــا التنمويــة.

بنــاء علــى ذلــك، تعامــل الربانمــج الوطــين التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مــع عمليــات التحليــل وبنــاء الرؤيــة 
واألهــداف ملقابلــة متطلبــات ومهــام املراحــل األربــع الــي يتناوهلــا:

أ.  مرحلة اإلغاثة.
 ب. مرحلة التعايف.

 ج. مرحلة االنتعاش.
 د. مرحلة االستدامة التنموية.

وقــد بـُـي الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب علــى وجــود عاقــة عضويــة بــن هــذه املراحــل، حبيــث 
تكــون خمرجــات كل مرحلــة مدخــات للمرحلــة الــي تليهــا، مــع وجــود اســتجابة راجعــة وعمليــات أتثــر وأتثــر فيمــا 
بينهــا. هلــذا الســبب، ال ميكــن مثــًا احلديــث عــن متطلبــات االســتدامة التنمويــة بعــد احلــرب مباشــرًة، وإغفــال متطلبــات 
مرحلــة اإلغاثــة أو التعــايف: فالقفــز املباشــر إىل سياســات وبرامــج اســتدامة التنميــة هــو جتاهــل للوضــع التنمــوي للبلــد 
وحالته الراهنة ومفرزات احلرب، كما أن االستمرار يف مرحلة اإلغاثة أكثر مما ينبغي يغرق البلد يف جهود ومنتجات 

مســتهلكة ال يعــرف آليــات اخلــروج منهــا ومداهــا الزمــي وتكاليفهــا.

ومــن دون شــك، فــإن لــكل مرحلــة متطلباهتــا ومســتوايت ملعاجلاهتــا، وهلــا كذلــك عدســاهتا يف رؤيــة الواقــع، وهــي 
متشــابكة بعضهــا ببعــض، إي إهنــا غــر منفصلــة زمنيّــاً انفصــااًل كامــًا، مبعــى ضــرورة االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل للبــدء 
ابلثانيــة، أو أتجيــل الرابعــة حــى االنتهــاء مــن الثالثــة؛ فالــوزن الــذي يعطــى ألمهيــة كل مرحلــة وأولوايهتــا يعتمــد علــى 

حتليــل احلالــة التنمويــة لنتائــج كل مرحلــة.
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أمهية وجود الرؤية
تكتسب الرؤية أمهيتها من أهنا:

• صورة مستقبلية مشركة مرغوبة من مجيع األطراف والفاعلن يف اقتصاد سورية وبنيتها اجملتمعية.	
• تشــكل مظلــة لعقــد تنمــوي جديــد قائــم علــى هنــج جمتمعــي وتنمــوي مغايــر يف املكــوانت واألدوات واألهــداف ملــا 	

ســاد قبــل احلــرب وأثناءهــا.
• عمليــة جمتمعيــة تشــاركية هادفــة، توجــه التخطيــط للتنميــة وحتــدد أهدافــه ومهامــه، وحتــدد هويــة الدولــة واالقتصــاد 	

ووجهــة اجملتمــع الســوري املســتقبلية.
• االقتصــادي 	 فالتقــدم  االســراتيجي؛  التخطيــط  مداخــل  أهــم  وتشــكل  الســوري،  الشــعب  طموحــات  تــربز 

ابملســتقبل. احلاضــر  تصــل  واضحــة  رؤيــة  وجــود  علــى  إجنــازه  يف  يعتمــد  واالجتماعــي 
• واقعيــة وممكنــة التحقيــق، تنطلــق مــن استشــراف ملســتقبل مصــاحل الدولــة واملواطــن، وترتكــز علــى تشــخيٍص للواقــع 	

الراهــن، ومعرفــٍة ابإلمــكاانت، وحتديــٍد للفــرص والتحــدايت واالجتاهــات املتوقعــة إقليميــا ودوليــاً خــال املرحلــة 
القادمــة.

• توجــه مجيــع الطاقــات واإلمــكاانت الوطنيــة حنــو حتقيــق هــذه الصــورة املرغوبــة. وهــذا يتطلــب إعمــال التفكــر 	
االســراتيجي البعيــد املــدى. ولعــل أهــم خطــوة يف هــذا املســعى هــي حتديــد الفــروق املوجــودة بــن الواقــع احلــايل وبــن 
مقومــات االقتصــاد واجملتمــع املنشــود الــذي حتــدد الرؤيــة املســتقبلية أبعــاده، حيــث سيســاعد ذلــك يف تشــخيص 
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الفجــوات الــي جيــب التعامــل معهــا، والتحــدايت والقيــود الــي جيــب مواجهتهــا، واألولــوايت الــي جيــب الركيــز 
عليهــا ووضعهــا كأهــداف يف إطــار خطــط التحــول املرتقبــة.

• حُتَــدد عناصرهــا وركائزهــا احملــاور االســراتيجية الــي جيــب البنــاء عليهــا، وَتشــتُق خططهــا املختلفــة أهدافهــا القطاعيــة 	
منها.

وتقوم الرؤية على ركيزتن رئيسيتن:

أواَل: أهنــا تُبــى وفــق منطــق مســتقبلي يــرى أن نقطــة االنطــاق يف معاجلــة قصــور التنميــة يف مرحلــة مــا قبــل احلــرب، 
ومفــرزات مرحلــة احلــرب، جيــب أن ينطلــق مــن حتديــد األهــداف املســتقبلية الــي ترشــد السياســات وحتــدد وجهتهــا، 

وتنبــه إىل مــا جيــب تافيــه أو تعزيــزه.

اثنيــاً: إن مســتقبل ســورية يقــوم علــى حامــل اقتصــادي واجتماعــي وسياســي عريــض القاعــدة، ومتنــوع املكــوانت. 
وهــذا احلامــل الرئيســي هــو األمــل يف االنطــاق حنــو الرؤيــة وبنــاء التنميــة املســتدامة، اليــوم كمــا يف املســتقبل، وهــو 

الفاعــل الرئيســي الكامــن الــذي ختاطبــه أي خطــط راهنــة أو مســتقبلية.

منطلقات الرؤية
تستند الرؤية إىل املنطلقات التالية:

وحــدة ســورية كوطــن للســورين مجيعــاً علــى خمتلــف مذاهبهــم وانتماءاهتــم وتوجهاهتــم. فقــد وعــى الســوريون، أكثــر  أ- 
مــن أي وقــت مضــى، خطــورة تقســيم البــاد، وخاصــًة علــى أســس طائفيــة وأثنيــة.

ب- منظومــة القيــم: فعلــى الرغــم مــن جتــاوز التدمــر الــذي أحلقتــه احلــرب اجلوانــب املاديــة وفــرص التنميــة ابملعــى 
الضيــق، ليطــول أيضــاً جــزءاً مــن منظومــة القيــم للدولــة الســورية أو اجلامعــة لفئاتــه ومكوانهتــا االجتماعيــة، فمــا 
زالــت تتوفّــر أســس منظومــة قيــم قائمــة، ميكــن البنــاء عليهــا لانطــاق إىل الرؤيــة املســتقبلية، وصــواًل إىل التفاهــم 
علــى منظومــة قيــم شــاملة، تشــمل القيــم السياســية واملدنيــة، والديــن واملكــوانت الثقافيــة املتصلــة ابهلــوايت الفرعيــة 

علــى اختافهــا.

االتفاقــات الدوليــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، الــي وقعتهــا وصدقتهــا حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية، والــي جتــد  ج- 
مضموهنــا يف الدســتور الســوري لعــام 2012 الــذي رســخ التعبــر احلقيقــي عــن النهــج املتبــع لتعزيــز مكانــة الفــرد يف 

اجملتمــع، وتطويــر ضمــاانت عدالــة اســتفادة األفــراد مــن مثــار التنميــة ووصوهلــم إىل حيــاة أفضــل.

خطــة التنميــة لألمــم املتحــدة ملــا بعــد عــام 2015 )أهــداف التنميــة املســتدامة(: فعلــى الرغــم مــن تركيــزان علــى  د- 
الوضــع اخلــاص وغــر املســبوق يف ســورية، فــا ميكــن التعامــل معــه مبعــزل عــن كل مــا جيــري يف العــامل، ومــن ذلــك 
حتقيــق الربــط والتقــارب بــن الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب واألجنــدة العامليــة للتنميــة، 

ابعتبارهــا إطــاراً عامــاً قابــًا للتكييــف وفــق األولــوايت الوطنيــة.
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هنج بناء الرؤية ومقّوماهتا
يقوم هنج بناء الرؤية الوطنية وما يتصل هبا من غاايت وأهداف وسياسات على:

 1. التشبيك الكلي والقطاعي واملكاين

يعــّد التشــبيك بــن مســتوايت التنميــة، قطاعيــاً وجغرافيــاً، ضــرورة قصــوى يف احلالــة الســورية لتصحيــح اختــاالت 
هيكليــة وتنمويــة كانــت ماحمهــا موجــودة قبــل األزمــة، مث تعمقــت وطفــت علــى الســطح يف ظلهــا، فأبــرزت إىل حــد 

بعيــد حتــدايت مــن املفــرض التعامــل معهــا لتحقيــق الرؤيــة املنشــودة. ومــن أهــم هــذه االختــاالت:
• اختــاالت التــوازانت الكليــة: تعــّد تــوازانت االقتصــاد الكلــي املوجــه الرئيســي لعمــل القطاعــات كافــة، وهــي حتكــم 	

عمليــة التوجــه والتوظيــف املــكاين للتنميــة. فاالســتثمار بصفــة عامــة، وسياســات االســتثمار العــام بشــكل خــاص، 
هــي مــن أهــم حمــددات التنميــة املتوازنــة قطاعيــاً ومكانيــاً. ويقــوم الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب 
علــى حزمــة السياســات االقتصاديــة الكليــة املختلفــة )املاليــة والنقديــة واالســتثمارية والتجاريــة( الــي حتقــق الغــاايت 
الرئيســية الــي يعتمدهــا الربانمــج واألهــداف الفرعيــة املنبثقــة عنهــا. مــن املتوقــع أن يشــهد االقتصــاد الســوري خــال 
املرحلــة األوىل مــن الربانمــج زايدة االختــاالت الكليــة النامجــة عــن طبيعــة املرحلــة الــي ميــر هبــا االقتصــاد مبفرداهتــا 
املختلفــة، حيــث ترتفــع معــدالت عجــز املوازنــة وامليــزان التجــاري، وتبقــى معــدالت التضخــم والبطالــة مرتفعــة نســبياً. 
وسيتم التعامل مع إشكاليات وآاثر هذا االختاالت يف مرحلي التعايف واالنتعاش. وهنا من الضروري أن ترافق 
السياســات الكليــة وتتداخــل مــع عمليــة حتديــث اإلدارة االقتصاديــة، حيــث تعتــرب كفــاءة إدارة التنميــة شــرطاً ضــرورايً 
لنجــاح أداء السياســات االقتصاديــة. ومــن املهــم أن تكــون السياســات مبــادرة وليســت رد فعــل علــى املشــكات 

أو األزمــات الــي تطــرأ خــال عمليــات التنفيــذ.
• اختــاالت التــوازن التنمــوي القطاعــي: حققــت القطاعــات التنمويــة خــال مرحلــة مــا قبــل األزمــة أداًء جيــداً 	

نســبياً، إال أن إحــدى مســات تلــك املرحلــة كانــت التخلخــل القطاعــي وضعــف الرابــط بــن القطاعــات مــن 
جهــة، وغيــاب التدخــات الفعليــة بشــأن القطاعــات الرائــدة الــي يتمحــور عمــل ســائر القطاعــات األخــرى 
حوهلــا، مــن جهــة أخــرى. وهــذا الوضــع ابت مــن الصعــب اســتمراره يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب؛ فاإلمــكاانت 
املاديــة واملاليــة املرافقــة ابتســاع االحتياجــات الــي ســببتها احلــرب تفــرض حتديــد القطاعــات، واألنشــطة ضمــن 
القطاعــات، الــي ســيتم الركيــز عليهــا، وخاصــًة خــال مرحلــي التعــايف واالنتعــاش ضمــاانً لتحقيــق األهــداف 

االســراتيجية واملرحليــة.
• اختــاالت التــوازن التنمــوي املــكاين بــن احملافظــات الســورية، الــذي ترافــق مــع ضغــط كبــر علــى املــوارد واخلدمــات، 	

يف ظــل غيــاب دور فاعــل للتوطــن املــكاين للتنميــة يضمــن توازهنــا واســتدامتها، مــن حيــث تــوزع النشــاط االقتصــادي 
واخلدمــي واالجتماعــي وترّكــز االســتثمارات يف بعــض مراكــز املــدن الكــربى. وقــد أدى ذلــك إىل قصــور يف اســتدامة 
وتــوازن العمليــة التنمويــة، متثــل يف ســوء تــوزع الســكان وســوء تــوزع األنشــطة واالســتثمارات، ومــن مثّ يف اختــال 
التــوازن التنمــوي بــن احملافظــات، وهــذا مــا أثــر بــدوره ســلباً علــى مســتوى معيشــة الســكان وجــودة احليــاة. وال نغفــل 
هنــا اجلهــود الــي بذلتهــا الدولــة خــال العقــود الثاثــة املاضيــة، حيــث متَّ تنفيــذ عــدد كبــر مــن املشــاريع والربامــج 
التنمويــة يف مناطــق خمتلفــة. غــر أنــه مل يكــن مثــة رؤيــة اســراتيجية متكاملــة للتخطيــط اإلقليمــي واملــكاين يف ســورية؛ 
لــذا أصبــح مــن الضــروري اختــاذ سياســات وتدابــر جديــدة لتفّعيــل ربــط التنميــة ابملــكان كآليــة لإلصــاح ألجــل 

حتقيــق التنميــة املســتدامة واإلمنــاء املتــوازن.
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 2. حتديد مراحل وحماور الركيز االسراتيجي

إن اهلــدف األساســي لتقســيم مســرة تنفيــذ الربانمــج لتحقيــق الرؤيــة املعتمــدة إىل أربــع مراحــل هــو الوقــوف علــى 
حمــاور الركيــز االســراتيجي يف كل مرحلــة اســتناداً إىل النتائــج الــي مت التوصــل إليهــا يف مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة، 
والــي حتكــم أدوار القطاعــات وأمهيــة كل منهــا يف كل مرحلــة، وتســاهم يف إىل حــد بعيــد يف تصميــم التدخــات وبنــاء 

املشــاريع وتوجيــه االســتثمارات بــن القطاعــات واحملافظــات.

وتكــون حمــاور الركيــز االســراتيجي لتحقيــق الرؤيــة يف كل مرحلــة مــن املراحــل األربــع يف ســياق الربانمــج 
الوطــين التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب كمــا أييت:

 أ. مرحلة اإلغاثة

تركــز هــذه املرحلــة علــى ختفيــض اآلاثر الســلبية للحــرب علــى املواطنــن ومقومــات عيشــهم، حبيــث تعمــل علــى 
االســتجابة حلاجات الســكان املســتقرين يف أماكن إقامتهم أو العائدين من النزوح أو اللجوء، وإصاح البنية التحتية 
األساســية للمجتمــع احمللــي، وتقــدمي اخلدمــات وتطويــر القــدرات احملليــة للتحــول إىل مرحلــة التعــايف، مــع الركيــز بوجــه 

خــاص علــى أكثــر الفئــات تضــرراً، مثــل أســر الشــهداء واملعاقــن والنازحــن داخليــاً، والشــباب والنســاء واألطفــال.

وختتلــف املــدة الزمنيــة هلــذه املرحلــة مــن منطقــة إىل أخــرى تبعــاً لوضعهــا األمــي ودرجــة االســتقرار وحجــم الضــرر يف 
مقومــات التنميــة فيهــا، كمــا ختتلــف مــن قطــاع إىل آخــر وفقــاً لدرجــة وحجــم الضــرر الــذي ســببته احلــرب مــن جهــة، 

وأمهيتــه االســراتيجية مــن جهــة أخــرى.

وتعّد احملاور اآلتية حماوراً للركيز االسراتيجي:
• مستلزمات احلفاظ على األمن واالستقرار يف مجيع األراضي السورية.	
• مســتلزمات العــودة اآلمنــة والطوعيــة للمهجريــن والاجئــن والنازحــن داخليــاً إىل مناطــق عيشــهم األصليــة. ويف هــذا 	

اجملــال جيــري العمــل علــى أربعــة خطــوط:
o  اجملــال السياســي والقانــوين، ويتضمــن إجنــاز التســوايت القانونيــة املطلوبــة للعــودة اآلمنــة واحلفــاظ علــى حقــوق

املواطنــن.
o .إعادة ترميم وأتهيل البىن التحتية للمناطق املتضررة، من سكن وكهرابء ومياه شرب وغرها من اخلدمات
o  النفســي والدعــم  األضعــف  الفئــات  ورعايــة  والتعليــم  الصحــة  خدمــات  ويتضمــن  االجتماعيــة،  اخلدمــات 

اإلنســانية. واالحتياجــات 
o  إعــادة اإلدمــاج االقتصــادي، ويتضمــن ترميــم ســبل العيــش وإعــادة أتهيــل مصــادر الدخــل والتأهيــل والتدريــب

للعائديــن ودجمهــم يف ســوق العمــل وأتمــن فرصهــم يف العــودة إىل العمــل واإلنتــاج.
• مستلزمات إعادة إعمار البى التحتية الضرورية لتوفر ظروف عيش املواطنن وإعادة اإلقاع ابلنشاط اإلنتاجي.	
• إعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمتضررين وخاصًة أسر الشهداء واملصابن ابلعجز.	
• توفر األمن الغذائي واملائي.	
• مستلزمات األمن الطاقي.	
• حتضــر البيئــة التنظيميــة والتشــريعية ملرحلــة التعــايف، والركيــز علــى إصــاح البيئــة التشــريعية وإصــاح اإلدارة العامــة 	

وتعزيــز قــدرة املؤسســات.
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وتعــّد حمــاور الركيــز االســراتيجي يف هــذه املرحلــة حمــددات ملعرفــة أولــوايت العمــل بــن هــذه القطاعــات مــن 
جهــة، مث أولــوايت العمــل ضمــن القطــاع مــن جهــة أخــرى. ومــن املفــرض يف هــذه املرحلــة ترتيــب األولــوايت 
وفقــاً للحاجــات واملــوارد. وليــس املطلــوب إعــادة الوضــع مبفرداتــه املختلفــة كمــا كان ســائداً قبــل األزمــة، بــل 
ال بــد مــن تبــي منظــور جديــد يتجــاوز أوجــه اخللــل الــي كانــت ســائدة )منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 
املشــاريع  وتــوزع  االســتثمار  والتعليميــة، وخرائــط  الصحيــة  واخلرائــط  الســكاين،  التــوزع  العشــوائيات، وخلــل 

اإلنتاجيــة، اخل.(

ب. مرحلة التعايف

متتــاز هــذه املرحلــة بظهــور حمــاور تركيــز اســراتيجية جديــدة تضــاف إىل حمــاور مرحلــة اإلغاثــة؛ إذ أّن هــذه املرحلــة 
هــي الــي ستشــهد عــودة القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدميــة لإلنتــاج وتقــدمي اخلدمــات، وبــدء ظهــور نتائــج وآاثر تدخــات 
مرحلــة اإلغاثــة. وجيــري يف هــذه املرحلــة الركيــز علــى نشــاطات بواكــر التعــايف، وهتــدف إىل “اســتعادة التــوازن”، 
وذلــك بوقــف النزيــف احلاصــل، ابســتخدام وســائل التمويــل اخلارجيــة والداخليــة املتوفــرة )حشــد املــوارد احملليــة والتســهيل 
الكمــي، أو التمويــل ابلعجــز(. كمــا جيــري الركيــز علــى احلصــول علــى اإليــرادات أبســرع مــا ميكــن، وإعــادة ترتيــب 
اإلنتــاج )املــادي واملعنــوي(. ومــن املهــم العمــل علــى ترميــم ساســل اإلنتــاج تبعــاً للتكاليــف واألمهيــة واجلاهزيــة، والركيــز 

علــى البــى التحتيــة اإلنتاجيــة )الطاقــة، وامليــاه، والنقــل، اخل.(.

ويف هذه املرحلة جيري الركيز على حماور العمل التالية:
• الركيز على قطاعات اإلنتاج احلقيقي، وتقليص االعتماد على االقتصاد الريعي.	
• تفعيل تنمية املشروعات الصغرة واملتوسطة.	
• حتسن معاير كفاءة اإلنتاج، وتعظيم االستخدام األمثل للموارد املتاحة.	
• إعادة النظر جبدوى ومنهجيات الدعم وإصاحها لتساهم يف حتسن عدالة التوزيع.	
• إصاح سوق العمل وحتقيق معاير العمل الائق.	
• حتسن إمكاانت الوصول إىل اخلدمات املالية.	
• فتح منافذ تصدير للمنتجات السورية وإقامة شراكات جتارية اسراتيجية.	
• تصحيح خلل جغرافية التنمية والركيز على التخطيط احمللي واإلقليمي.	
• تعزيز كفاءة وكفاية البى التحتية اإلنتاجية.	

 ج. مرحلة االنتعاش

هتــدف هــذه املرحلــة إىل إعــادة رســم مامــح االقتصــاد الســوري وتصحيــح االختــاالت، ســواًء تلــك الــي أفرزهتــا 
احلــرب أم تلــك الــي اســتدعتها طبيعــة وظــروف العمــل يف املرحلتــن الســابقتن. وتكــون القطاعــات قــد رمســت حدودهــا 
اخلاصــة ومســارات التنميــة يف كل منهــا، علــى حنــو يظهــر مســتلزمات التشــابكات بــن هــذه القطاعــات. وتتســارع 
يف هــذه املرحلــة عمليــة تشــكل سلســلة القيمــة املضافــة عــن طريــق الرابطــات القطاعيــة البينيــة، حبيــث تصبــح عمليــة 
جعــل خمرجــات القطــاع مدخــات يف قطاعــات أخــرى أكثــر منهجيــة وأكــرب كثافــة. كمــا تشــهد هــذه املرحلــة حمــاور 
عمــل تعزيــز التمويــل الــذايت للتنميــة والبــدء مبعاجلــة الركــود التضخمــي، وهــو املدخــل األساســي للمرحلــة التاليــة، مرحلــة 

االســتدامة التنمويــة.



86

 الفهرس

ويف هذه املرحلة جيري الركيز على حماور العمل التالية:
• تعزيز الرابطات البينية بن القطاعات.	
• مكافحة الركود التضخمي.	
• توسيع تنمية املشروعات الصغرة واملتوسطة.	
• احلفاظ على استدامة املوارد البيئية.	
• إياء االهتمام برفع نسبة املكون التكنولوجي يف املنتجات السورية، واالندماج يف االقتصاد املعريف العاملي.	
• تنشيط قطاع اخلدمات املالية واملصرفية.	
• حتسن توازانت االقتصاد الكلي )عجز املوازنة، عجز ميزان املدفوعات وامليزان التجاري، ...(.	
• تطوير آليات حتقيق التوازن بن النمو االقتصادي والنمو السكاين.	
• احلفاظ على استدامة املوارد البيئية.	

 د. مرحلة االستدامة التنموية

تشهد هذه املرحلة إجناز تشّكل هوية االقتصاد السوري احلديث. وجيري خال هذه املرحلة وضع السياسات 
واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة، وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة السياســية واالقتصاديــة 
واملؤسســاتية واالجتماعيــة والبيئيــة. وتوصــف التنميــة املســتدامة أبهنــا عمليــة عســرة ومعقــدة تتطلــب جهــوداً تكامليــة 
تبذهلــا مجيــع مكــوانت اجملتمــع، ولذلــك فهــي تؤكــد علــى ضــرورة التفكــر البعيــد املــدى الــذي يتضمــن التخطيــط 
واإلدارة لــكل األبعــاد املتعلقــة ابالســتدامة. ومــن الضــرورة أّن يســتكمل ذلــك يف إطــار تعاقــدي بــن الدولــة ومواطنيهــا، 
ويســاعد يف حتقيق أهداف العدالة واملشــاركة وتفعيل رأس املال االجتماعي. وعلى هذا النحو جيري يف هذه املرحلة 
التأســيس لنظــام جمتمعــي تتفاعــل فيــه األفــكار والــرؤى وترجــم إىل خطــط وبرامــج وأفعــال مدروســة لتحقيــق غــاايت 
وأهــداف حمــددة؛ كمــا جيــري الركيــز ليــس فقــط علــى النواتــج واآلاثر، وإمنــا علــى العمليــات واألفــكار والتدقيــق يف 

مــدى دقتهــا وماءمتهــا.

وملــا كان البعــد الغائــي لاســتدامة يكمــن يف الرقيــة العادلــة واملتواصلــة واملتكاملــة جلــودة احليــاة، فــإن ذلــك يتطلــب 
معاجلــة وإشــباع مجيــع األبعــاد االجتماعيــة والعلميــة والسياســية واالقتصاديــة والبيئيــة بطريقــة تكامليــة تراكميــة، تســتند 
إىل جوهــر االســتدامة القائــم علــى مبــدأ “مزاوجــة الصيانــة والتنميــة” الــذي يشــمل البيئــة الطبيعيــة واملســتحدثة، جبميــع 
مكوانهتــا وأنواعهــا، واملــوارد جبميــع مصادرهــا وأشــكاهلا علــى النحــو الــذي يضمــن البعــد األخاقــي لاســتدامة مــن 

حيــث االهتمــام ابحتياجــات األجيــال احلاضــرة والقادمــة.

ومــن املتوقــع أن يــؤدي تســريع واتئــر النمــو والتنميــة إىل ضغــوط كبــرة علــى املــوارد املتاحــة؛ لذلــك فمــن املهــم 
إعــادة ترتيــب األمهيــة املســتقبلية للقطاعــات االقتصاديــة واخلدميــة، والنظــر جبديــة إىل القطاعــات ذات التكنولوجيــا 
املتقدمــة، وذلــك للوصــول إىل االقتصــاد املعــريف لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة متســارعة تقــوم علــى البحــث 
العلمــي واالبتــكار. وال بــّد أن يرافــق ذلــك مــع حتقيــق االســتدامة يف إدارة ومحايــة املــوارد الطبيعيــة، وتوجيــه التغــر التقــي 
واملؤسســي بطريقــة تضمــن حتقيــق واســتمرار إرضــاء احلاجــات البشــرية لألجيــال احلاليــة واملســتقبلية، وأن تكــون التنميــة 
املرجــوة حتمــي األرض وامليــاه واملصــادر الوراثيــة النباتيــة واحليوانيــة، وال تضــّر ابلبيئــة، وتكــون مائمــة مــن النواحــي الفنيــة 

االقتصاديــة ومقبولــة اجتماعيــاً.
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يف هــذا اإلطــار، وإضافــة إىل متابعــة العمــل والركيــز علــى حمــاور مرحلــة االنتعــاش، تشــكل احملــاور اآلتيــة أهــم القضــااي 
الــي جيــري الركيــز عليهــا خــال هــذه املرحلــة:

• ضمــان اســتدامة ومشوليــة النمــو االقتصــادي، وخباصــة مــن انحيــة االنتفــاع األمثــل مــن املــوارد املتاحــة واحلفــاظ علــى 	
املــوارد الطبيعيــة، والتشــغيل وعدالــة التوزيــع واحملافظــة علــى حقــوق األجيــال.

• إيــاء مســألة اإلصــاح اإلداري يف املؤسســات األمهيــة الازمــة، لتطويــر إدارهتــا وأدوار الفاعلــن فيهــا؛ وخباصــة فيمــا 	
يتعلــق بتعزيــز العمليــة التنمويــة.

 3. الغاايت واألهداف املرحلية

يســتند الربانمــج إىل ترمجــة الرؤيــة إىل غــاايت )أهــداف اســراتيجية بعيــدة املــدى( مشــتقة منهــا، وهــي غــاايت 
مســتمرة تســعى تدخــات الربانمــج لتحقيقهــا خــال كامــل مــدة الربانمــج، لــكّل منهــا أهــداف مرحليــة تســعى 
التدخــات يف كل مرحلــة مــن برامــج ومشــاريع لتحقيقهــا خــال املــدة الزمنيــة لــكل مرحلــة )والــي ختتلــف مــن قطــاع 
إىل آخــر وفقــاً حلجــم الضــرر الــذي أصــاب مقومــات عملــه مــن جهــة، وأمهيتــه وأولويتــه مــن جهــة أخــرى(. وجــرى 
التعبــر عــن هــذه األهــداف مبؤشــرات تفيــد يف تقييــم أثــر التدخــات املختلفــة والتدخــل عنــد احلاجــة لتعديلهــا 

لتحقيــق األهــداف.

وقد وضعت هذه املؤشرات استناداً إىل االعتبارات التالية:
قيــم هــذه املؤشــرات خــال األزمــة وإمــكاانت القطاعــات الــي مت اســتبياهنا مــن مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة أ. 

للقطاعــات.
املعايــر الــي حتملهــا االســتدامة التنمويــة )املرحلــة األخــرة مــن الربانمــج(، وهــي معايــر متوفــرة يف كل قطــاع، ب. 

مطلــوب حتقيقهــا لتعزيــز كفــاءة القطاعــات واســتدامة التنميــة فيهــا.
االســتعانة أبهــداف التنميــة املســتدامة لتحديــد املرامــي الكميــة لبعــض القطاعــات )والــي وردت ضمــن التقريــر ت. 

الوطــي األول للتنميــة املســتدامة، الــذي أجنزتــه فــرق العمــل املختصــة مــن الــوزارات واجلهــات املهنيــة(.

 4.  الشراكات وأدوار اجلهات املختلفة

التنميــة  مســؤولية  تنحصــر  حبيــث ال  والتقييــم،  والتنفيــذ  التخطيــط  تشــاركيًة يف  الرؤيــة  يتطلــب حتقيــق 
ابحلكومــة املركزيــة فقــط، وحتّملهــا مهــام تنفيــذ مجيــع تدخــات حتقيــق األهــداف يف كل مرحلــة مــن مراحــل 
التنميــة؛ بــل يوجــب تعــدد املســؤوليات وتوزيعهــا تكامليــاً لتشــمل اإلدارات احملليــة واملنظمــات غــر احلكوميــة 
ومنظمــات اجملتمــع األهلــي والقطــاع اخلــاص. وهنــا تظهــر احلاجــة إىل بنــاء بيئــة تنســيقية تنظيميــة مائمــة تتحــدد 

ماحمهــا وفــق مــا يلــي:

 أ. دور احلكومة املركزية

يتطلّــب جنــاح التــدرج يف مراحــل حتقيــق الرؤيــة مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل مرحلــة االســتدامة التنمويــة وجــود دولــة قويــة 
مبؤسســاهتا، واضحــة يف رؤيتهــا ومســاحة حتركهــا، تبتعــد عــن التشــعب غــر املطلــوب يف مســؤولياهتا، الــذي يضعــف مــن 

كفــاءة أدائهــا وحيــد مــن حريــة القــوى الفاعلــة األخــرى للمســامهة يف تنفيــذ ومتويــل عمليــة التنميــة.
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ومن هنا ميكن حتديد مسؤوليات احلكومة املركزية مبا يلي:
• إعادة االستقرار واحلفاظ على األمن وتطبيق القانون.	
• قيادة عملية إعداد خطط وخمططات إعادة اإلعمار وفقاً لإلمكاانت املتاحة.	
• توفر البيئة التشريعية والتنظيمية املناسبة لتحقيق التنمية املستدامة.	
• توجيه وإدارة املوارد وتوزيعها بن القطاعات واحملافظات بوجه أمثل حيقق أعلى عوائد اقتصادية واجتماعية.	
• تعزيز االستثمار وتسهيل مهام إقامة املنشآت االقتصادية وتوفر اإلجراءات التسهيلية.	
• بناء مراكز وأقطاب منو، وحتقيق تنمية إقليمية متوازنة.	
• توفر شراكة حقيقية مع القطاع اخلاص لتنفيذ مشاريع حيوية إنتاجية وخدمية مشركة.	
• ضمان شروط املنافسة ومنع االحتكار، ومراقبة اجلودة واملقاييس لإلنتاج الوطي.	
• احلفاظ على البيئة وعلى املواقع السياحية واألثرية واملناطق احملمية واالنتفاع منها.	

 ب. دور اإلدارات احمللية
ميكن حتديد مسؤوليات اإلدارات احمللية مبا يلي:

• تقييم أضرار وخسائر قطاعات التنمية احمللية يف احملافظات.	
• تفعيل اخلطة الوطنية لامركزية يف إطار تنفيذ قانون اإلدارة احمللية.	
• وضــع خطــط تنميــة حمليــة لــكل حمافظــة تتضمــن الــرؤى التنمويــة ومســارات التنميــة فيهــا مــن منظــور تكاملــي ضمــن 	

إطــار التخطيــط الوطــي واإلقليمــي.
• النهــوض مبســتوى تقــدمي اخلدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة احملليــة وتوفــر البيئــة التمكينيــة املائمــة للمعامــات 	

واإلجــراءات اإلداريــة.
• احلفــاظ علــى املــوارد الطبيعيــة وإدارة األراضــي وتوزيعهــا علــى املنشــآت واملراكــز الصناعيــة والتجاريــة والســكنية بغيــة 	

إجيــاد مــدن ومراكــز خدمــات حديثــة.

 ج. دور القطاع اخلاص
 يــؤدي عــدم وضــوح التوجهــات إلشــراك القطــاع اخلــاص إشــراكاً فعليــاً يف تنفيــذ أهــداف الربانمــج الوطــي التنمــوي 
لســورية يف مــا بعــد احلــرب إىل إحجامــه عــن االلتــزام اجلــدي أبهــداف الربانمــج وتدخاتــه املختلفــة، وحتــول جــزء منــه 

إىل اختيــار القطاعــات الــي يــرى فيهــا إمكانيــة الربــح الســريع.
لذلك فإن الربانمج قد ُبي على إعطاء دور فاعل للقطاع اخلاص، وذلك وفق ما يلي:

• املسامهة يف إعادة إعمار القطاعات االقتصادية واخلدمية.	
• زايدة االستثمار واإلنتاج اخلاص، وحتقيق أمناط خمتلفة من التشارك مع القطاع العام يف تنفيذ مشاريع التنمية.	
• املسامهة يف االستثمار يف البنية التحتية واالجتماعية، ابالستفادة من احلوافز الي تقدمها احلكومة.	
• زايدة املسامهة يف إيرادات الدولة وااللتزام ابلقانون والقواعد الضريبية واإلقرار الضريي.	
• اخلدمــات 	 وموفــري  والوســيط  واملســتهلك  )املنتــج  األطــراف  لضمــان حقــوق مجيــع  الســوق  الشــفافية يف  توفــر 

واضــح. وقضائــي  قانــوين  إطــار  االقتصاديــة( يف 
• حتمــل جــزء مــن املســؤولية االجتماعيــة بتنميــة اجملتمعــات احملليــة ودعــم مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة واإلســهام يف 	

املشــاريع املخصصــة لتطويــر املناطــق املتضــررة واألقــل منــواً.
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 د. دور القطاعات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع األهلي مبا فيها املنظمات الشعبية

يشــجع الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب تعزيــز دور املنظمــات غــر احلكوميــة يف تعبئــة املشــاركة 
الشــعبية إلعــادة اإلعمــار، ووضعهــا يف صيــغ عمــل مجاعــي لتطويــر اجملتمعــات احملليــة، وبوجــه خــاص وفــق مــا يلــي:

• املسامهة يف إعادة إعمار املناطق املتضررة ودعم وتسهيل عودة النازحن داخلياً والاجئن.	
• املســاعدة يف إجنــاز برامــج اإلصاحــات االجتماعيــة وبرامــج التدريــب وبنــاء القــدرات الشــعبية وبرامــج القــروض 	

الصغــرة امليســرة، إضافــة إىل برامــج املناصــرة والدعــم حلقــوق املــرأة والطفــل والفئــات الضعيفــة وغــر ذلــك مــن الربامــج 
االجتماعيــة.

• تنفيــذ برامــج للتعبئــة االجتماعيــة لتوليــد فــرص جديــدة للعمــل وحتســن أوضــاع املناطــق املتضــررة والفقــرة والنهــوض 	
أبوضــاع أســرها املعيشــية.

• تنفيــذ برامــج رقابــة علــى الســوق لرعايــة أوضــاع املســتهلك، واحلــد مــن مظاهــر االســتغال والفســاد، وكذلــك الرقابــة 	
علــى أجهــزة الدولــة الــي حتتــك ابملواطــن وحياتــه اليوميــة وتقــدم لــه اخلدمــات االجتماعيــة.

• املســامهة يف تنفيــذ خطــط التنميــة اإلقليميــة، واملشــاركة يف اجتماعــات اجملالــس احملليــة ألجــل الرقابــة علــى تنفيــذ 	
املشــاريع، ولتطويــر املناطــق األقــل منــواً.

 5. االستثمار ومتويل التنمية وأسس ختصيص املوارد

حتكــم حمــاور الركيــز االســراتيجي الــي ذُكــرت ســابقاً، بعــد ترمجتهــا إىل أهــداف وتدخــات للقطاعــات املختلفــة، 
عملية توزيع وتوجيه االســتثمارات قطاعياً وجغرافياً وفقاً ألولوايت الركيز يف كل مرحلة؛ وهذه القضية ترتبط مباشــرة 

آبليــات متويــل التنميــة ومصادرهــا املاليــة الــي ســيجري عرضهــا يف سادســاً.





أوالً
مقدمة: املرتكزات واملنهجية

رابعاً
"الرؤيـة املسـتـقـبـلـيـة"ســورية 2030
والغايات االسرتاتيجية واألهداف الرقمية
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رابعًا- الرؤية املستقبلية “سورية 2030”
سورية مهد احلضارات وبلد االستقرار والتسامح والعيش املشرك

جمتمٌع مزدهٌر معاصٌر معتمٌد على ذاته، حمافٌظ على هويته وثقافته األصيلة، ومنفتٌح على الثقافات 
األخرى، ترسخ فيه مبادئ الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، ويتمتع فيه املواطُن برفاٍه اقتصادي، وبوضٍع 
صحي وتعليمي متميز، منجٌز ملهام التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، معتمٌد على تنميٍة اقتصاديٍة 
تشاركيٍة واقتصاٍد متنوٍع، مندمٍج يف االقتصاد العاملي بندية، ميتاُز إبنتاجيٍة مرتفعٍة وقدرٍة تنافسيٍة عاليٍة، 
ويعتمُد املعرفَة مصدراً أساسياً للنمو، استنادًا إىل إطار مؤسسايت متقدم يعتمُد سلطة القانون والشفافية، 

والكفاءة يف إدارة املوارد.

حيــّول غيــاب الرؤيــة جهــود التنميــة إىل جمموعــة متناثــرة مــن املشــروعات، ال يربطهــا رابــط يضمــن بنــاء اقتصــاد وطــي 
مســتدام، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه حالــة مــن االضطــراب يف السياســات االقتصاديــة الكليــة الــي تؤثــر يف عمليــة حتقيــق 
النمــو والتنميــة. وحتتــاج غالبيــة املشــكات التنمويــة واألهــداف الــي توضــع عــادًة يف خطــط التنميــة القريبــة واملتوســطة 

املــدى حللهــا إىل مــدًة تتجــاوز اخلمــس ســنوات، وخاصــًة يف ظــل املفــرزات الســلبية لألزمــة.

وختتلــف الرؤيــة البعيــدة املــدى الــي تؤطــر برامــج التنميــة عــن خطــط التنميــة املتوســطة والقريبــة املــدى يف أن 
األخــرة ينحصــر اهتمامهــا عــادة ابمليــزة النســبية يف توظيــف املــوارد، يف حــن أن الرؤيــة البعيــدة املــدى تســاعد يف 
التأســيس إلرســاء األرضيــة الازمــة للوصــول إىل امتــاك امليــزات التنافســية، الــي تقــود إىل حتقيــق منــو اقتصــادي 
عــال، وإىل حيــازة رأس مــال مؤسســي فاعــل يضمــن االســتدامة والكفــاءة يف األداء. إضافــة إىل ذلــك، تدفــع 
الرؤيــة البعيــدة املــدى إىل التغيــر الســلوكي، وإىل توليــد رأس مــال اجتماعــي يتمثــل يف منظومــة جديــدة مــن قيــم 
العمــل ومــن ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة والثقــة املتبادلــة بــن األطــراف الفاعلــة يف اجملتمــع ويف معامــات الســوق 
والتنافــس. وتســاعد الرؤيــة البعيــدة املــدى أيضــاً علــى بنــاء مســارات التنميــة وتوســيع مســاحة العمــل احلــر والتعريــف 
بفرصــه، وأتطــر النشــاط االقتصــادي علــى املــدى البعيــد عــن طريــق إدارة دفــة االقتصــاد الوطــي، واالســتثمار يف 
املشــاريع احليويــة الــي حيجــم القطــاع اخلــاص عــن االســتثمار فيهــا، وتفعيــل القوانــن الازمــة لتســير املعامــات، 
وتوفــر حالــة اليقــن، وتنظيــم القواعــد املطلوبــة للتنافــس، وضمــان البيئــة التمكينيــة لألعمــال واالســتثمارات اخلاصــة 
احملليــة واألجنبيــة، واحلــد مــن مظاهــر االحتــكار واالســتغال، والتأكــد أبن الفاعلــن يف الســوق يتصرفــون يف إطــار 

مــن املســؤولية االجتماعيــة.

وتعــي احلكومــة الســورية أن حتقيــق الرؤيــة ســيواجه بتحــدايت جســيمة، بعضهــا انتــج عــن مســرة التنميــة االعتياديــة، 
الــي تعمقــت يف ظــل األزمــة وغــاب عنهــا يف هــذه الفــرة التخطيــط االســراتيجي، وبعضهــا اآلخــر انجــم عــن مفــرزات 
ومنعكســات احلــرب. وقــد تبينــت يف حتليــل احلالــة التنمويــة لقطاعــات االقتصــاد واجملتمــع الســوري الفجــوات والفــروق 
املوجــودة بــن الواقــع احلــايل ومقومــات االقتصــاد واجملتمــع املنشــودين اللذيــن حتــدد الرؤيــة املســتقبلية أبعادمهــا. ويف هــذا 
الســياق، فــإن حتليــل احلالــة التنمويــة الــي مت إجــراءه لتحديــد إمــكاانت القطاعــات ودرجــة أتثرهــا ابألزمــة، وتشــخيص 
نقــاط القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر، قــد ســاعد يف الوصــول إىل عناصــر التخطيــط االســراتيجي البعيــد املــدى 
الــذي توضحــه وثيقــة الرؤيــة املســتقبلية هــذه؛ وهــو يؤطــر الشــتقاق أهــداف الربانمــج وتدخاتــه يف كل مرحلــة مــن 

مراحلــه. وتلــك العناصــر مبجملهــا هــي حتــدايت يســتلزم التعامــل معهــا، ومــن أمههــا:
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• التهديدات اخلارجية ودعم اإلرهاب.	
• األوضاع األمنية واالستقرار.	
• احلصار االقتصادي واإلجراءات القسرية األحادية اجلانب املفروضة على سورية.	
• الدمار الواسع يف مقومات التنمية )البى التحتية(.	
• خلل اجلغرافيا االقتصادية.	
• حمدودية املوارد املالية واتساع االحتياجات وهجرة جزء من رأس املال الوطي.	
• النزوح وضخامة متطلبات عودة النازحن داخلياً واهلجرة واستنزاف الكفاءات.	
• مدى كفاءة املؤسسات بوضعها احلايل لقيادة وإجناز التنمية املستدامة.	
• التحدي الطاقي.	
• حتدي األمن الغذائي يف ظل اإلرهاب واحلصار االقتصادي.	
• حتدي املوارد املائية يف ظل موجات اجلفاف والتعدي على حصة سورية من املوارد املائية الدولية.	

وتعزز إمكانية حتقيق الرؤية جمموعة من الفرص، أمهها:
• املكتسبات االجتماعية الي حتققت عرب عقود سبقت األزمة.	
• انتصارات اجليش العريب السوري وإعادة األمن واالستقرار.	
• جهود احلوار الوطي واملصاحلات الوطنية.	
• التنوع الطبيعي واالقتصادي.	
• الغى احلضاري والبشري.	
• االلتزام السياسي.	
• املكانة اإلقليمية )اجلغرافية والسياسية واالقتصادية(.	
• التشاركية االقتصادية والسياسية.	
• دعم الدول الصديقة جلهود احلكومة السورية يف مساعيها التنموية.	
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ألف. حمور احلوار الوطين والتعددية السياسية

بلد موّحد ينعم فيه املواطنون ابلتآلف والتسامح، وحيافظون على هويتهم الوطنية اجلامعة، وميلكون 
اإلرادة والرغبة والقدرة على إبداع وتطوير طرائق تنظيم الدولة وإدارة شؤوهنا، على النحو الذي 

يسمح هلا إبدارة راهنها وتطويره بكفاءة، وضمان منوها وازدهارها املستدام، مستفيدة مما وصلت إليه 
اخلربة اإلنسانية، ومن وعي جتربتها اخلاصة.

تنطلــق الرؤيــة احملوريــة للحــوار الوطــي والتعدديــة السياســية جبانبهــا السياســي مــن املصاحلــات الوطنيــة وإرســاء قيــم 
االحــرام والتعدديــة والتنــوع الفكــري والديــي والعرقــي كعامــل إثــراء، وصــواًل إىل االندمــاج ببقيــة احملــاور يف مرحلــة 
االســتدامة التنمويــة، حبيــث يتحمــل مجيــع الفاعلــن يف الدولــة مســؤولياهتم، ويشــارك الســوريون كافــة يف املصاحلــة 
واحلفــاظ علــى األمــن الوطــي علــى مجيــع املســتوايت، ويدركــون أنــه علــى الرغــم مــن ســنوات احلــرب وآاثرهــا املريــرة، فــإن 
فــرص العيــش للســورين تكمــن حصــراً اليــوم وغــداً يف املضــي قدمــاً وقبــول تعــدد اآلراء واحلــوار كمعــرب حنــو املصاحلــة 

واملواطنــة ودولــة املؤسســات.

يتداخــل منطــق هــذا احملــور السياســي مــع ابقــي احملــاور. فاملصاحلــة الوطنيــة ال تتحقــق إال بوقــف اإلرهــاب وحــوار 
وطــي يشــمل الســورين مجيعــاً، وميثلهــم؛ وببــدء العمــل علــى إعــادة بنــاء البــاد والعــودة هبــا إىل عجلــة التنميــة والتطــور. 
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن التعدديــة السياســية واإلصــاح املرافــق هلــا هبــذا املعــى أيتيــان كهــدف وكنتيجــة لعمــل متكامــل 
حنــو أتســيس العقــد التنمــوي اجلديــد املبــي علــى افــراض أن مجيــع السياســات القطاعيــة األخــرى مصممــة وفــق منهــج 
يدعــم املصاحلــة واالســتقرار )عدالــة التنميــة اجلغرافيــة والفئويــة الشــاملة جلميــع شــرائح الســكان، وخباصــة أســر الشــهداء 

وجرحــى احلــرب والنازحــن داخليــاً والاجئــن(.

 1- الغاايت )األهداف االسراتيجية(
• إجناز املصاحلات، وإعادة احلياة الطبيعية إىل املناطق املتضررة.	
• عــودة الاجئــن وأتمــن اســتقرارهم يف مواطنهــم األصليــة )وهــي قضيــة عــرب قطاعيــة أهدافهــا احملــددة يف كل مرحلــة 	

موزعــة بــن القطاعــات املختلفــة(.
• التماسك االجتماعي والعيش املشرك.	
• غرس قيم احلوار.	
• تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة.	
• جمتمع دميوقراطي معاصر.	
• دور إقليمي ودويل فاعل.	
• تعميم منط احلوكمة االجتماعية املتصلة ابلتشارك واإلدارة املشركة.	

 2 - األهداف املرحلية

تعــد األهــداف املرحليــة هلــذا احملــور أهدافــاً عــرب قطاعيــة، وهــي موزعــة ومضمنــة يف أهــداف احملــاور األخــرى للربانمــج، 
وخباصــًة حمــوري اإلصــاح اإلداري وتعزيــز النزاهــة وحمــور التنميــة االجتماعيــة واإلنســانية الــذي يتضمــن قضــااي التكويــن 

الثقــايف. أمــا قضيــة املصاحلــات الوطنيــة فمداهــا الزمــي األقصــى هــو مرحلــة اإلغاثــة.
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ابء. حمور اإلصالح اإلداري وتعزيز النزاهة
مؤسسات حكومية كفؤة، فّعالة، تتسم ابلشفافية، والنزاهة، واملرونة، والرشاقة؛ ختضع للمساءلة، وتعّزز 

التشاركية اجملتمعية، وحتقق التنمية املستدامة.
تســتند رؤيــة احملــور إىل حتليــل أوضــاع املؤسســات وصاحياهتــا ومســؤولياهتا، وتبيــان مكامــن اخللــل فيهــا، ومــدى 
تكاملهــا وماءمتهــا مــن نواحــي القيــادة والتنظيــم والكفــاءة واملــوارد البشــرية لتنفيــذ املهــام امللقــاة علــى عاتقهــا، ولتــايف 
نقــاط الضعــف لــدى تلــك املؤسســات. وتــربز يف هــذا اجملــال أمهيــة التنميــة اإلداريــة الــي ســتعى يف الوقــت املناســب 
بتطويــر اهليــاكل املؤسســية، وتطويــر التشــريعات والنواظــم الازمــة لذلــك، وأتهيــل املــوارد البشــرية التأهيــل املناســب. وال 
بــّد مــن الركيــز بوجــه خــاص علــى إصــاح مؤسســات وشــركات القطــاع العــام االقتصــادي إصاحــاً جــذرايً، وتطويرهــا، 
لكوهنــا مــن أهــم مرتكــزات االســتثمار واإلنتــاج يف مجيــع املراحــل. ويتضمــن هــذا احملــور كذلــك تعزيــز الثقــة بــن املواطــن 

واحلكومــة وتقــدمي اخلدمــات العامــة بكفــاءة عاليــة.
إن إعــادة أتهيــل اإلدارات العامــة، إضافــة إىل تطبيــق التدابــر املفضيــة إىل حتقيــق الشــكل املناســب مــن الامركزيــة 
اإلداريــة واملاليــة هــي عناصــر أساســية لصياغــة العقــد التنمــوي خــال املرحلــة القادمــة. وأييت بنــاء قطــاع عــام يعمــل وفــق 
معاير احلوكمة الرشــيدة، وضمان اخلدمة العامة الفعالة، يف صلب اإلدارة العامة. وتعّد اخلدمة العامة نقطة االتصال 
بــن املواطــن واحلكومــة. وتــزداد ثقــة املواطنــن ابحلكومــة عندمــا يقــدم موظفــو الوظيفــة العامــة خدمــات فعالــة يف الوقــت 
املناســب، وخيضعــون للمســاءلة ويتصرفــون علــى حنــو أخاقــي، ويتجاوبــون مــع احتياجــات النــاس. ويف املقابــل حيقــق 
موظفــو اخلدمــة العامــة هــذه التوقعــات إذا كانــت أقــرب إىل االحتياجــات احملليــة علــى أرض الواقــع. وهلــذا الســبب، 
فــإن وجــود التدابــر الامركزيــة املناســبة سيســاعد علــى توفــر حلقــة فعالــة بــن بنــاء االقتصــاد وتوفــر الســلع واخلدمــات.
وتســتند رؤيــة هــذا احملــور أيضــاً إىل توفــر اإلرادة القويــة ألخــذ زمــام املبــادرة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 
وتتمحــور هــذه املبــادرة يف إطارهــا العــام حــول اســتكمال البيئــة التشــريعية ملكافحــة الفســاد، وأتســيس جهــاز خمتــص 
يتمتع ابالســتقالية والصاحيات الواســعة، وبناء املنظومة القانونية املتكاملة واحلديثة والقوية وذات الســيادة الكاملة، 
وضبــط التشــريعات واللوائــح الناظمــة لعمــل اجلهــات العامــة املرافــق مــع تبســيط اإلجــراءات علــى حنــو يســاعد يف 

التصــدي ملنظومــة الفســاد، إضافــة إىل أمهيــة املشــاركة اجملتمعيــة يف جهــود مكافحــة الفســاد.

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب يتزامــن مــع تنفيــذ احلكومــة الربانمــج 
الوطــي لإلصــاح اإلداري.

1- الغاايت )األهداف االسراتيجية(
• تعزيز كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية واملرونة والتشاركية.	
• رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.	
• حتسن جودة املوارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.	
• إرساء الامركزية اإلدارية واملالية.	
• تعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.	
• توفر قضاء مستقل وعادل ونزيه ومؤسسات رقابية حيادية وفاعلة.	
• محاية احلقوق واحلرايت.	
• ضمان مرونة التشريع.	
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 2- األهداف املرحلية

كثــر مــن القضــااي املتصلــة هبــذا احملــور هــي قضــااي عــرب قطاعيــة، ومــن مثّ فــإن جــزءاً مــن األهــداف املرحليــة هلــذا 
احملــور موزعــة بــن القطاعــات املختلفــة، ووفقــاً للمراحــل األربــع للربانمــج. ومثــة مؤشــرات ميكــن قياســها تعــرب عــن أهــداف 
اإلصــاح املؤسســي وتعزيــز النزاهــة، وهــي غــر مقيســة يف ســورية، مثــل: مؤشــرات قيــاس فعاليــة اإلدارة احلكوميــة، 
ومؤشــرات الفســاد وبيئة األعمال ومؤشــرات الشــفافية، ومؤشــرات ســيادة القانون، ومؤشــرات جودة األطر التنظيمية، 

وغرهــا...

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2020(

 مرحلة التعايف
)2021-2024(

 مرحلة االنتعاش
)2025-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

نسبة عدد املتدربن واملؤهلن من املوارد 
البشرية يف اإلدارات العليا والوسطى 
)معاونو الوزراء، املديرون العامون، 

املديرون املركزيون والعاملون(

%10%25%30%35

نسبة العاملن يف القطاع العام من محلة 
الشهادة اجلامعية

%25%29%33%35

نسبة الزايدة يف إنتاجية العامل يف 
اإلدارات احلكومية االقتصادية واخلدمية

%5%15%20%35

نســبة االخنفــاض يف مــدة إجنــاز املعامــات 
احلكوميــة

%10%25%30%35

40%30%25%10%نسبة الزايدة يف عدد القضاة

40%30%20%-نسبة االخنفاض يف مدة التقاضي

45036021050عدد القضااي املفصولة للقاضي الواحد
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جيم. حمور النمو والتنمية
اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة واملتوازنة، عن طريق حتقيق معدالت منو وتشغيل مرتفعة 

ومستدامة، ويوّفر دخاًل الئقًا، وحيقق العدالة االجتماعية، ضمن إطار تشاركي واسع يضم مجيع 
قطاعات وفئات اجملتمع؛ ويستند إىل قاعدة إنتاجية متنوعة تواكب التطور التكنولوجي واملعريف، وتعزز 

االستدامة البيئية، وتظلله بيئة عمل منصفة وحمفزة.

ميكــن ملقاربــة التنميــة املســتدامة والشــاملة أن تشــكل إطــاراً لاقتصــاد السياســي يســتهدف توطيــد األمــن وحتقيــق 
االنتعــاش االقتصــادي علــى املديــن القريــب واملتوســط، هبــدف معاجلــة اآلاثر االقتصاديــة واالجتماعيــة النامجــة عــن 

احلــرب، مث إعــادة وضــع االقتصــاد الســوري علــى مســار التنميــة وبنــاء الدولــة علــى املــدى البعيــد.

هتــدف التنميــة الشــاملة علــى املــدى البعيــد إىل حتقيــق معــدالت عاليــة ومســتدامة مــن النمــو املســتند إىل زايدة 
اإلنتاجية، حبيث تســاعد يف القضاء على الفقر والبطالة والامســاواة ضمن إطار تشــاركي واســع يضم كافة قطاعات 
وفئــات اجملتمــع. غــر أنــه يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب مباشــرة، تتطلــب مرحلتــا التعــايف واالنتعــاش - علــى املــدى القريــب- 
تبــي جمموعــة مرنــة وعاجلــة مــن السياســات االقتصاديــة علــى املســتوايت الكليــة والقطاعيــة واحملليــة، وذلــك لتحفيــز 
االنتعــاش االقتصــادي وتوليــد فــرص العمــل والدخــل، إضافــة إىل توفــر الســلع واخلدمــات األساســية ودعــم الفئــات الــي 
هــي أكثــر تضــرراً، واحلــد مــن الفقــر. ولكــن هــذه السياســات القريبــة املــدى جيــب أن تكــون واعيــة ابآلاثر الــي تركهــا 
علــى املديــن املتوســط والقريــب، ومبــدى مالءمتهــا لألهــداف البعيــدة املــدى يف وضــع االقتصــاد الســوري علــى 

مســار التنميــة الشــاملة واملســتدامة.

وترتكــز مقاربــة التنميــة املســتدامة والشــاملة إىل حتقيــق واتئــر ســريعة مــن النمــو الشــامل، حبيــث يســمح جلميــع 
القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ابملســامهة واالســتفادة مــن النمــو االقتصــادي. وهنــا يتجلــى مفهــوم النمــو الشــامل 
أبنــه ال يهتــم فقــط بوتــرة النمــو، بــل آبليــة ومصــادر حتققــه، ومنــط توزعــه أيضــاً، وهــي قضــااي مرابطــة فيمــا بينهــا 
وجيــب تناوهلــا علــى حــد ســواء. فالوتــرة الســريعة للنمــو ضروريــة للحــد مــن الفقــر بصــورة فعالــة، إال أن اســتدامة النمــو 
تتطلــب أن يتحقــق هــذا النمــو علــى حنــو واســع النطــاق عــرب القطاعــات، وأن يســتوعب جــزءاً كبــراً مــن القــوة العاملــة 
الوطنيــة. وهــذا ينطــوي بــدوره علــى تبــي املبــادرات الازمــة للتحــول اهليكلــي ألجــل التنويــع االقتصــادي ورفــع معــدل 
منــو اإلنتاجيــة، وليــس فقــط معــدل منــو العمالــة. وهــذا املفهــوم جيعــل مــن النمــو املســتدام والشــامل جوهــر االســراتيجية 
التنمويــة، الــي تتحقــق فقــط علــى املــدى البعيــد. وبذلــك يتحــول النمــو االقتصــادي إىل هــدف وســيط يف ســبيل حتقيــق 
التنميــة املســتدامة، وهــو مــا جيعــل مــن الضــروري إدراك الفاصــل الزمــين بــن تنفيــذ السياســات والوصــول إىل النتائــج 

وظهــور األثــر.

ويتحقــق مشــول التنميــة أيضــاً بفضــل اإلنصــاف، وتكافــؤ الفــرص ابلوصــول إىل األســواق واملــوارد، والبيئــة التنظيميــة 
العادلــة للشــركات واألفــراد، وتوفــر احلمايــة للفئــات الــي تعــاين مــن هشاشــة بنيويــة أو انتقاليــة خــال التحــوالت الــي 
متــر هبــا الســوق بوجــه عــام وســوق العمــل بوجــه خــاص. ويتماشــى مفهــوم النمــو أيضــاً يف ســياق التنميــة املســتدامة مــع 
النمــو احملــايب للفقــراء. وهــو يتنــاول حتليــل وحتفيــز مصــادر وقيــود النمــو املرتفــع واملســتدام جلميــع القطاعــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، وليــس جملموعــة واحــدة هــي الفقــراء. إضافــة إىل ذلــك، يركــز النمــو املســتدام عمومــاً علــى توليــد التشــغيل 
املنتــج وحتســن اإلنتاجيــة بــداًل مــن إعــادة التوزيــع املباشــر للدخــل، كوســيلة لــزايدة الدخــل للفئــات الضعيفــة. وجتــدر 
اإلشــارة إىل أنــه رغــم وجــود حاجــة إىل القيــام ببعــض أشــكال التوزيــع املباشــر وغــر املباشــر للدخــل علــى املــدى القريــب 
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يف مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف، هبــدف التخفيــف مــن اآلاثر الســلبية الــي تركتهــا احلــرب علــى الفئــات الــي هــي أكثــر 
تضــرراً، فــإن حمدوديــة املــوارد يف الســنوات القليلــة مــا بعــد احلــرب قــد تقلــل مــن إمكانيــة اعتمــاده، فضــًا عــن أن مثــل 

هــذا اإلجــراء ال ميكــن أن يقــدم حــًا لتخفيــض الفقــر علــى املــدى البعيــد.

 1- الغاايت )األهداف االسراتيجية(
• حتقيــق معــدالت منــو مســتدام )ضمــان اســتدامة املــوارد البيئيــة والطبيعيــة(، تســتند إىل اقتصــاد متنــوع املصــادر، ذي 	

قــدرة تنافســية عاليــة.
• مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع.	
• حتقيق األمن الغذائي ومكافحة الفقر.	
• حتسن جغرافية التنمية، ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.	
• إجناز تنمية قائمة على التكنولوجيا احلديثة واملعرفة.	
• حتقيق معاير العمل الائق.	
• االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.	

 2- األهداف املرحلية
 أ. االقتصاد الكلي5

 1( االستثمار والنمو وعدالة التوزيع

منو شامل وسريع يوظف اإلمكاانت املتاحة، احمللية واخلارجية، بكفاءة عالية

مــن املتوقّــع يف املرحلتــن األوىل والثانيــة مــن الربانمــج )مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف( أن يواَجــه تنفيــذ التدخــات لتحقيــق 
األهــداف املوضوعــة بتحــٍد كبــر هــو توفّــر املــوارد املاليــة، الــذي ســيرافق مــع تزايــد االحتياجــات إلعــادة إعمــار البــى 
التحتيــة اخلدميــة تزامنــاً مــع عــودة الاجئــن والنازحــن داخليــاً، ومــع ضــرورة الركيــز علــى زايدة اإلنتاجيــة لبــدء إقــاع 
النشــاط االقتصــادي، ومــع ضــرورة التعامــل مــع حمدوديــة املــوارد يف القطــاع العــام ومــع ظــروف اإلجــراءات القســرية 
أحاديــة اجلانــب واحلصــار االقتصــادي. كل ذلــك يقــود إىل توقّــع حمدوديــة االســتثمار األجنــي املباشــر )واقتصــاره علــى 
الــدول الصديقــة(، ومــن مث فــا بــد مــن بنــاء منــوذج تشــاركي لتمويــل التنميــة يف هاتــن املرحلتــن يقــوم علــى ثــاث ركائــز:

• األوىل: حشــد املــوارد احملليــة الــي هــي خــارج دورة النظــام املصــريف )والتقديــرات تشــر إىل ضخامــة هــذه املــوارد(، 	
وحتويلهــا إىل اســتثمارات عــرب إقراضهــا. وال يقتصــر ذلــك علــى حتريــك أســعار الفائــدة فقــط؛ فمــع أن تعديــل ســعر 
الفائــدة هــو أحــد العوامــل يف زايدة االدخــار واالســتثمار، فــإن العوامــل الــي هــي أكثــر أمهيــة هــي وجــود مؤسســات 
ماليــة متنوعــة، ووجــود جمموعــة مــن املنتجــات واألدوات واألصــول املاليــة تناســب الشــرائح املختلفــة مــن املدخريــن، 
الي ســيكون هلا أكرب األثر يف زايدة االدخار مث االســتثمار. إن عدد املؤسســات املالية، وتنوعها لتخدم املدخرين 
مهــم، لكــن حجــم األصــول املاليــة يبقــى أكثــر أمهيــة. وجتــب اإلشــارة هنــا إىل أن قطــاع التأمــن مــا زال يعــاين مــن 

5  جــرى اســتخاص املرامــي الكميــة الــواردة يف الفقــرات التاليــة عــن طريــق منــوذج قياســي لاقتصــاد الكلــي يســمح بتقديــر هــذه املرامــي 
اعتمــاداً علــى جمموعــة مــن املدخــات، مثــل إنتــاج النفــط، والعــرض النقــدي وأســعار الصــرف، والتضخــم املســتهدف، اخل.، إضافــة 

إىل األثــر الرقمــي للتدخــات الــي يتبناهــا الربانمــج.
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معوقــات عمليــة لتوســيع نطــاق اخلدمــات الــي جيــب أن يوفرهــا لاقتصــاد الســوري، حيــث مــا زال مثــة غيــاب للربــط 
بــن قطــاع التأمــن والقطــاع املــايل ككل، ابعتبــار التأمــن وســيطاً ماليــاً ووســيلة لادخــار وتوجيــه االســتثمار، ومــن مثّ 
تظهــر ضــرورة أن يكــون قطــاع التأمــن هــو قطــاع رديــف للقطــاع املصــريف، لذلــك فــإن تطويــر هــذا القطــاع ســينعكس 

إجيــاابً علــى القطــاع املصــريف خاصــة والقطــاع املــايل علــى وجــه العمــوم.
• الثانيــة: تشــجيع رأس املــال الوطــي املهاجــر علــى العــودة، وإعــادة أتهيــل مكامــن إنتاجــه، وهنــا تظهــر احلاجــة إىل 	

أنــواع خمتلفــة مــن التســهيات اإلداريــة واخلدميــة، وإعــادة النظــر يف البيئــة التشــريعية والتنظيميــة لاســتثمار مــن 
منظــوري القيــم املضافــة والتــوازن اجلغــرايف املســتند إىل امليــزات النســبية لإلقليــم واحملافظــات.

• الثالثــة: تتعلــق ابإلنفــاق االســتثماري احلكومــي. فمــن الضــروري ترتيــب أولــوايت اإلنفــاق لتخــدم حتقيــق أهــداف 	
كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج، بــن القطاعــات وضمــن القطــاع الواحــد، مــع أخــذ املنظــور املــكاين يف احلســبان. 
ومــن الضــروري العمــل علــى زايدة الكفــاءة االنتفاعيــة بــرأس املــال أو الكفــاءة االســتثمارية نتيجــة لإلصاحــات 
اهليكليــة واإلداريــة الــي يتضمنهــا حمــور اإلصــاح اإلداري وتعزيــز النزاهــة. وال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل أمهيــة االنتقــال 
مــن مــوازانت البنــود إىل مــوازانت الربامــج ملــا هلــا مــن أثــر ابلــغ يف رصــد وتقييــم جــدوى تنفيــذ الربامــج واملشــروعات 

وختطيطهــا ككٍل متصــل مرابــط مــع األهــداف.

وتعــّد قضيــة اجلمــع بــن هــديف النمــو وعدالــة التوزيــع مــن القضــااي اجلوهريــة، وهــي الضامــن الرئيســي الســتدامة 
التنميــة؛ وهــي قضيــة تتســم بصعوبــة العمــل عليهــا يف إطــار تنمــوي قريــب أو حــى متوســط املــدى. لذلــك فــإن الربانمــج 
الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب يتبــى هــذه القضيــة كقضيــة كليــة عــرب قطاعيــة تتــوزع أهدافهــا وتدخــات 
تنفيذهــا يف كل مراحــل الربانمــج ويف القطاعــات واحملــاور املختصــة مبكوانهتــا، وهــو يتبــى مقاربــة النمــو الداعــم للفقــراء، 
والــذي حيقــق العدالــة دون التضحيــة ابلكفــاءة. وجتــري ترمجــة هــذه املقاربــة ابلركيــز علــى توســيع وتوجيــه االســتثمار يف 
قطاعــات االقتصــاد احلقيقــي يف املراحــل األوىل بعــد احلــرب، وخاصــًة قطاعــي الزراعــة والصناعــة، بــداًل مــن الركيــز علــى 

النمــو االقتصــادي أواًل مث معاجلــة خلــل التوزيــع والفقــر الناتــج عــن ذلــك إبجــراءات تعويضيــة الحقــة.

كمــا تعــّد عدالــة توزيــع مثــار التنميــة أهــم الشــروط لتحويــل النمــو إىل تنميــة، وميكــن حتقيــق ذلــك بتبــي سياســات 
النمــو الشــامل الــذي يركــز علــى األشــكال اآلتيــة لتحقيــق عدالــة التوزيــع:

• رفع معدالت التشغيل، ومن مثّ زايدة املسامهن يف صنع التنمية واالستفادة من مثارها.	
• حتســن املداخيــل للمشــتغلن أبجــر. ويتــم ذلــك برفــع حصــة الرواتــب واألجــور مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل، ليــس 	

فقــط بــزايدة عــدد املشــتغلن، بــل ابلركيــز أيضــاً علــى ردم تدرجيــي للفجــوة بــن دخــل العمــل وتكاليــف املعيشــة مــن 
منظــور معايــر العمــل الائــق.

• أمــا فئــة غــر القادريــن علــى العمــل، فتطويــر نظــم احلمايــة االجتماعيــة كفيلــة بتقــدمي أشــكال خمتلفــة مــن شــبكات 	
األمــان االجتماعــي الــي توفــر هلــم مســتوى معاشــي جيــد.

وتظهــر هنــا قضيــة علــى قــدر كبــر مــن األمهيــة جيــب التعامــل معهــا وهــي قضيــة الدعــم، الــذي يؤثــر أتثــراً ســلبياً 
وعكســياً يف عدالــة التوزيــع. فالشــرائح الغنيــة مــن الســكان هــي أكثــر اســتفادة مــن خمصصاتــه ألهنــا أكثــر اســتهاكاً 
مــن القطاعــات املدعومــة، ومــن مثّ فاحلصــة الكــربى مــن خمصصــات الدعــم يذهــب إىل هــذه الشــرائح. ومــن الضــروري 
التعامــل مــع هــذه القضيــة علــى مــدد طويلــة مــن الزمــن، ابلتزامــن مــع تنفيــذ سياســات وبرامــج ختفيــف األثــر علــى 

القطاعــات والشــرائح الــي مــن املتوقــع أتثرهــا ســلباً علــى املــدى القريــب.
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مرحلة اإلغاثة )2019-2020(

تتميــز هــذه املرحلــة ابرتفــاع يف النمــو االقتصــادي وحتقيــق معــدالت منــو موجبــة، حيــث حتقــق كل مــن الصناعــة 
االســتخراجية والبنــاء والتشــييد إضافــة إىل التجــارة والصناعــة التحويليــة والنقــل معــدالت منــو عاليــة نظــراً الخنفــاض 
الناتــج يف كّل منهــا خــال ســنوات احلــرب، وعــودة النشــاط االقتصــادي، إضافــة إىل طبيعــة املرحلــة الــي تتطلــب أتهيــل 

وتطويــر البــى التحتيــة مبكوانهتــا املختلفــة. لذلــك تكــون أهــداف هــذه املرحلــة علــى النحــو اآليت:

• رفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل 3% كوسطي للمرحلة موزع بن القطاعات وفق اآليت:	
قطاع الزراعة: %2.	 
قطاع الصناعة االستخراجية: %5.	 
قطاع الصناعة التحويلية: %15.	 
قطاع الكهرابء واملياه: %2.	 
قطاع البناء والتشييد: %2.	 
قطاع التجارة: %5.	 
قطاع النقل واملواصات والتخزين: %3.	 
قطاع املال والتأمن والعقارات: %1.	 
قطاع اخلدمات: قريب من الصفر.	 

• الناتج حســب اإلنفاق: يشــكل االســتهاك اخلاص ما نســبته 98% من الناتج، ويشــكل االســتهاك العام %16 	
منه، يف حن يشــكل االســتثمار اخلاص 4% والعام 2%، وتشــكل الواردات الســلعية واخلدمية 31% والصادرات 

الســلعية واخلدميــة 11% منــه.
• إعــادة التــوازن يف الركيــب اهليكلــي للناتــج )بــن القطاعــن العــام واخلــاص( ليشــكل القطــاع اخلــاص 52% مــن 	

الناتــج.
• رفــع مســامهة العوامــل املاديــة )العمــل ورأس املــال(، وفــق متطّلبــات هــذه املرحلــة، علــى حســاب العوامــل النوعيــة 	

)جممــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج(، واملســامهة الكــربى هــي لــزايدة مســامهة راس املــال الــذي ســتكون مبقــدار %165 
مقابــل 40% ملســامهة العمــل، يف حــن ســتكون مســامهة إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج ســالبة مبقــدار 105% يف هــذه 

املرحلــة.
• الكلــي )العــام واخلــاص( 	 القطاعــات: تتطلــب هــذه املرحلــة زايدة حجــم االســتثمار  التوزيــع االســتثماري علــى 

بوســطي معــدل منــو 18% عــن الفــرة الســابقة ليشــكل مــا نســبته 6% مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل منهــا حــويل %40 
اســتثماراً عامــاً. يتــوزع االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:

الزراعة: 13% من حجم االستثمار، منها 27% استثماراً عاماً.	 
الصناعة االستخراجية: 7%، منها 87% استثماراً عاماً.	 
الصناعة التحويلية: 13%، منها 28% استثماراً عاماً.	 
الكهرابء واملاء: 5%، منها 86% استثماراً عاماً.	 
البناء والتشييد: 15%، منها 50% استثماراً عاماً.	 
التجارة: 5%، منها 5% استثماراً عاماً.	 
النقل واملواصات: 10%، منها 28% استثماراً عاماً.	 
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املال والتأمن: 2%، منها 2% استثماراً عاماً.	 
اخلدمات: 30%، يشكل االستثمار العام 39% منها.	 

• خفض معامل جيي املعي بعدالة توزيع الدخل من 69% إىل حدود %59.	

مرحلة التعايف )2021-2023(

جيــري يف هــذه املرحلــة الركيــز علــى نشــاطات “إعــادة اإلعمــار” )مبفهــوم إعــادة أتهيــل البــى التحتيــة بوجــه خــاص( 
وتكريــس مفهــوم بواكــر التعــايف. أهــم مســات املرحلــة هتيئــة الظــروف املناســبة إلعــادة تفعيــل العمليــة اإلنتاجيــة، ابلتزامــن 

مــع حركــة إعــادة اإلعمــار الواســعة الــي ستشــهدها ســورية.

هتــدف هــذه املرحلــة إىل اســتعادة التــوازن ووقــف النزيــف احلاصــل، ابســتخدام مجيــع وســائل التمويــل اخلارجيــة 
والداخليــة املتوفــرة )التســهيل الكمــي أو التمويــل ابلعجــز(، وإن كان بطريقــة ال تتناســب –مرحليــًا- مــع مقتضيــات 
اســتدامة التنميــة. كمــا هتــدف هــذه املرحلــة إىل تســييل اإلنتــاج )حتويــل اإلنتــاج إىل أمــوال ســائلة( بســرعة كبــرة لرميــم 
فجــوة التمويــل، ولوقــف النمــو الواســع لظاهــرة التضخــم )مــن منظــور الفجــوة بــن العــرض والطلــب الكليــن(، وذلــك 
هبــدف متويــل تنفيــذ الربانمــج متويــًا ســليماً. ويبقــى التشــابك القطاعــي يف حــدوده الدنيــا حيــث يــرك لــكل قطــاع أن 

يرتــب أوراقــه مبفــرده، إذ أّن األولويــة هنــا هــي للحصــول علــى اإليــرادات الســريعة لتغيــر هيكليــة التمويــل.

وتزامنــاً مــع تراكــم مســتوى مقبــول مــن “القيمــة املضافــة”، ســيجري تدرجييــاً العمــل علــى ترميــم ساســل اإلنتــاج، 
بــدءاً ابألقــل تكلفــة واألكثــر إحلاحــاً، ابجتــاه األعلــى تكلفــة واألقــل إحلاحــاً، حبيــث تتــم إعــادة إحيــاء أقــل مصــادر خلــق 
القيمــة تضــرراً وأكثرهــا قابليــة إلعــادة اإلنتــاج، مــع الركيــز الكبــر علــى البنيــة التحتيــة )الطاقــة، والنقــل، وامليــاه علــى 
وجــه التحديــد( الازمــة إلعــادة إحيــاء العمليــة اإلنتاجيــة يف ســياقها األوســع. لذلــك تكــون أهــداف هــذه املرحلــة علــى 

النحــو اآليت:
• رفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل 4% كوسطي للمرحلة موزع بن القطاعات وفق اآليت:	

قطاع الزراعة: %4.	 
قطاع الصناعة االستخراجية: %4.	 
قطاع الصناعة التحويلية: %23.	 
قطاع الكهرابء واملياه: %1.	 
قطاع البناء والتشييد: %13.	 
قطاع التجارة: %2.	 
قطاع النقل واملواصات والتخزين: %2.	 
قطاع املال والتأمن والعقارات: %3.	 
قطاع اخلدمات: %3.	 

• الناتج حســب اإلنفاق: يشــكل االســتهاك اخلاص ما نســبته 80% من الناتج، ويشــكل االســتهاك العام %21 	
منه، يف حن يشــكل االســتثمار اخلاص 6% والعام 3%، وتشــكل الواردات الســلعية واخلدمية 19% والصادرات 

الســلعية واخلدميــة 9% منــه.
• مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل %54	
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• تســتمر مســامهة العوامــل املاديــة يف النمــو بنســبة أعلــى مــن العوامــل النوعيــة )جممــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج(، وتصبــح 	
النســبة األعلــى لــزايدة مســامهة العمــل فتصبــح مســامهته 184% مقابــل 4% لــرأس املــال، وتبقــى مســامهة العوامــل 

النوعيــة )إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج( ســالبة مبقــدار %88.
• التوزيــع االســتثماري علــى القطاعــات: يشــكل حجــم االســتثمار الكلــي )العــام واخلــاص( مــا نســبته 9% مــن الناتــج 	

احمللــي اإلمجــايل، بــزايدة يف وســطي معــدل منــو االســتثمارات مبقــدار 25% عــن املرحلــة الســابقة، منهــا حــويل %37 
اســتثماراً عامــاً. ويتــوزع االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:

الزراعة: 13% من حجم االستثمار، منها 27% استثماراً عاماً.	 
الصناعة االستخراجية: 7%، منها 71% استثماراً عاماً.	 
الصناعة التحويلية: 13%، منها 29% استثماراً عاماً.	 
الكهرابء واملاء: 5%، منها 84% استثماراً عاماً.	 
البناء والتشييد: 15%، منها 38% استثماراً عاماً.	 
التجارة: 4%، منها 3% استثماراً عاماً.	 
النقل واملواصات: 8%، منها 34% استثماراً عاماً.	 
املال والتأمن: 2%، منها 2% استثماراً عاماً.	 
اخلدمات: 33%، يشكل االستثمار العام 37% منها.	 

• خفض معامل جيي املعي بعدالة توزيع الدخل إىل حدود %54.	

مرحلة االنتعاش )2024-2028(

مــا مييــز هــذه املرحلــة  الســوري املتكامــل. أهــم  البــدء إبعــادة رســم مامــح االقتصــاد  هتــدف هــذه املرحلــة إىل 
زايدة التشــابك القطاعــي، وحتقيــق قيــم مضافــة عاليــة يف مجيــع القطاعــات. وتنطــوي هــذه املرحلــة علــى واحــد مــن 
التنمويــة، والبــدء بقطــف مثــار التشــابكات  الــذايت” للعمليــة  الثانويــة، وهــو تعزيــز مبــدأ “التمويــل  أهــم األهــداف 
األماميــة واخللفيــة الــي يعــاد إنتاجهــا، كمــا تشــكل هــذه املرحلــة األرضيــة الضروريــة إلطــاق مشــروع مكافحــة “الركــود 

التضخمــي”، وهــو الطريــق حنــو االســتدامة التنمويــة يف املرحلــة التاليــة.

لذلك تكون أهداف هذه املرحلة على النحو اآليت:
• رفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل 10% كوسطي للمرحلة موزع بن القطاعات وفق اآليت:	

قطاع الزراعة: %4.	 
قطاع الصناعة االستخراجية: %2.	 
قطاع الصناعة التحويلية: %30.	 
قطاع الكهرابء واملياه: %1.	 
قطاع البناء والتشييد: %40.	 
قطاع التجارة: %2.	 
قطاع النقل واملواصات والتخزين: %5.	 
قطاع املال والتأمن والعقارات: %5.	 
قطاع اخلدمات: %5.	 
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• الناتج حســب اإلنفاق: يشــكل االســتهاك اخلاص ما نســبته 65% من الناتج، ويشــكل االســتهاك العام %25 	
منه، يف حن يشــكل االســتثمار اخلاص 10% من الناتج والعام 3%، وتشــكل الواردات الســلعية واخلدمية %11 

مــن الناتــج والصــادرات الســلعية واخلدميــة 8% منــه.
• رفع مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل %60.	
• حتســن يف تركيبــة مصــادر النمــو، حيــث ترتفــع مســامهة خمــزون رأس املــال إىل 36% مقابــل 26% للعمــل، يف حــن 	

ترتفــع مســامهة إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج مبعــدالت عاليــة لتصبــح 38% يف هــذه املرحلــة.
• التوزيــع االســتثماري علــى القطاعــات: يبلــغ حجــم االســتثمار الكلــي )العــام واخلــاص( مــا نســبته 13% مــن الناتــج 	

للمحلــي اإلمجــايل أي بــزايدة يف وســطي معــدل منــو حجــم االســتثمار مبقــدار 23% عــن املرحلــة الســابقة منهــا حــويل 
24% اســتثماراً عامــاً. ويتــوزع االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:

الزراعة: 11% من حجم االستثمار، منها 21% استثماراً عاماً.	 
الصناعة االستخراجية: 5%، منها 50% استثماراً عاماً.	 
الصناعة التحويلية: 15%، منها 14% استثماراً عاماً.	 
الكهرابء واملاء: 4%، منها 75% استثماراً عاماً.	 
البناء والتشييد: 19%، منها 19% استثماراً عاماً.	 
التجارة: 4%، منها 1% استثماراً عاماً.	 
النقل واملواصات: 7%، منها 24% استثماراً عاماً.	 
املال والتأمن: 2% منها 1% استثماراً عاماً.	 
اخلدمات: 33%، يشكل االستثمار العام 31% منها.	 
خفض معامل جيي املعي بعدالة توزيع الدخل إىل حدود 47%.	 

مرحلة االستدامة )2029-2030(
تشــهد هــذه املرحلــة تشــّكل هويــة االقتصــاد الســوري احلديــث. وجيــري خــال هــذه املرحلــة وضــع السياســات 
واآلليــات الــي تضمــن اســتدامة التنميــة أببعادهــا املختلفــة )قطاعيــاً وجغرافيــاً وفئــوايً(، وتركــز علــى ربــط األبعــاد املختلفــة 
التصــدي لألســئلة “الصعبــة” يف  علــى  املرحلــة  هــذه  السياســية واالقتصاديــة واملؤسســاتية واالجتماعيــة. وتنطــوي 
االقتصــاد واجملتمــع الســورين، وســيجري فيهــا معاجلــة العوامــل الــي ظهــرت وتفاقمــت أثنــاء األزمــة والــي ســامهت يف 

تفاقــم مشــكلة “الركــود التضخمــي”. تكــون أهــداف هــذه املرحلــة علــى النحــو اآليت:
• استقرار معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل عند 13% كوسطي للمرحلة موزع بن القطاعات وفق اآليت:	

قطاع الزراعة: %3.	 
قطاع الصناعة االستخراجية: %2.	 
قطاع الصناعة التحويلية: %23.	 
قطاع الكهرابء واملياه: %2.	 
قطاع البناء والتشييد: %36.	 
قطاع التجارة: %2.	 
قطاع النقل واملواصات والتخزين: %4.	 
قطاع املال والتأمن والعقارات: %5.	 
قطاع اخلدمات: %2.	 
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• الناتج حســب اإلنفاق: يشــكل االســتهاك اخلاص ما نســبته 58% من الناتج، ويشــكل االســتهاك العام %24 	
منــه، يف حــن يشــكل االســتثمار اخلــاص 15% مــن الناتــج والعــام 3%، وتشــكل الــواردات الســلعية واخلدميــة %7 

مــن الناتــج والصــادرات الســلعية واخلدميــة 7% منــه.
• رفع مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل أكثر من %69.	
• اســتمرار مســامهة العوامــل املاديــة )العمــل ورأس املــال(، وفــق متطّلبــات هــذه املرحلــة، بنســبة أعلــى مــن مســامهة 	

العوامــل النوعيــة )جممــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج(، 52% ملســامهة خمــزون رأس املــال مقابــل 5% للعمــل، واســتمرار 
ارتفاع مســامهة إنتاجية عوامل اإلنتاج لتصبح 44%. فعلى الرغم من اســتمرار أتثر مســامهة العوامل املادية بنســبة 
أعلــى خــال كافــة املراحــل وعلــى الرغــم مــن ضــرورة رفــع مســامهة العوامــل النوعيــة إال أن البنــاء الصحيــح لتنميــة 
مســتدامة واقتصــاد تشــميلي تنافســي حيتــاج إىل أكثــر مــن عشــر ســنوات اســتثمار يف )رأس املــال البشــري واالبتــكار 
واملســتوى التكنولوجــي املتقــدم... وخمتلــف العوامــل النوعيــة األخــرى( الــي حتتــاج إىل فــرة كافيــة مــن البنــاء الصحيــح 

للوصــول إىل االســتدامة.
• مــن 	  %18 نســبته  مــا  )العــام واخلــاص(  الكلــي  االســتثمار  يبلــغ حجــم  القطاعــات:  االســتثماري علــى  التوزيــع 

الناتــج احمللــي اإلمجــايل، مبعــدل منــو وســطي 24% عــن املرحلــة الســابقة، منهــا حــويل 17% اســتثماراً عامــاً. ويتــوزع 
االســتثمار علــى القطاعــات االقتصاديــة وفــق اآليت:

الزراعة: 10% من حجم االستثمار، منها 16% استثماراً عاماً.	 
الصناعة االستخراجية: 4%، منها 39% استثماراً عاماً.	 
الصناعة التحويلية: 20%، منها 6% استثماراً عاماً.	 
الكهرابء واملاء: 4%، منها 75% استثماراً عاماً.	 
البناء والتشييد: 18%، منها 7% استثماراً عاماً.	 
التجارة: 4%، منها 2% استثماراً عاماً.	 
النقل واملواصات: 6%، منها 17% استثماراً عاماً.	 
املال والتأمن: 1%، منها 2% استثماراً عاماً.	 
اخلدمات: 32%، يشكل االستثمار العام أكثر من 21% منها.	 

• خفض معامل جيي املعي بعدالة توزيع الدخل إىل ما دون %34.	

أّمــا األهــداف املتعلقــة خبفــض معــدالت الفقــر فتتوافــق مؤشــراهتا املســتهدفة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة علــى 
املســتوى الكلــي واملــكاين، وذلــك طيلــة مــدة الربانمــج.

2( املالية العامة

مالية عامة شفافة وكفؤة مستقرة قائمة على االستدامة، حمفزة لالستثمار واالدخار والتمويل، موجهة 
لدعم الفئات والقطاعات املستهدفة.

ال تتوقــف أمهيــة املاليــة العامــة علــى توليــد املــوارد للدولــة فقــط، بــل هــي أدوات هامــة للتأثــر علــى املتغــرات 
الكليــة، كمعــدالت االدخــار واالســتثمار ومســتوى األســعار والتكاليــف، وكذلــك توظيــف املــوارد. وميكــن 
للتطبيــق اجلــاّد لسياســة ماليــة عامــة مائمــة أن حيفــز النمــو واالدخــار، الــذي يقــود بــدوره إىل حتقيــق معــدالت 



106

 الفهرس

منــو أســرع يف إيــرادات الدولــة. وتعــّد املوازنــة العامــة للدولــة األداة الرئيســية لسياســة املاليــة العامــة الــي هــي أحــد 
أركان السياســة االقتصاديــة الكليــة، وهــي ذات أتثــر كبــر علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لكوهنــا متثــل 
حجــم ونــوع تدخــل الدولــة يف االقتصــاد الوطــي. كمــا تعــّد السياســات الــي تتحكــم ابإليــرادات واإلنفــاق أداة 
هامــة جــداً يف التأثــر علــى النمــو االقتصــادي البعيــد األجــل عــن طريــق حتقيــق الكفــاءة يف توزيــع املــوارد واحلفــاظ 
علــى االســتقرار االقتصــادي اإلمجــايل والعدالــة يف توزيــع الدخــل القومــي. وللموازنــة العامــة للدولــة عــادة أتثــر 
واضــح وشــفاف علــى النمــو والتنميــة االقتصاديــة علــى املــدى البعيــد، بفضــل اخلدمــات العامــة الضروريــة الــي 

تؤديهــا الدولــة.

لذلــك حتتــاج ســورية ســريعاً إىل حتقيــق معــدالت منــو عاليــة، وهــو مــا يدعوهــا إىل تعبئــة املزيــد مــن املــوارد. ونظــراً 
إىل حتميــة تصحيــح االختــال بــن املــوارد واالحتياجــات لتحقيــق تــوازن مــايل مســتدام ضمــن تــوازن اقتصــادي 
كلــي ســليم يتســم ابلنمــو والعدالــة االجتماعيــة، فــا بــد مــن مراجعــة وتعديــل املوازنــة العامــة بشــقيها: اإليــرادات 
والنفقــات، وكذلــك مراجعــة التشــريعات واإلدارة الضريبيــة. ومــن دون هــذه املراجعــة املفضيــة إىل إحــداث حتــول 
يف السياســات االقتصاديــة، فإننــا لــن نســتطيع حــل مشــكات متويــل خدمــات عــودة الاجئــن، والبــى التحتيــة 
لإلنتــاج، والركــود التضخمــي، والبطالــة والفقــر، والتــوازن االقتصــادي الكلــي... وتضفــي هــذه املؤشــرات علــى 
االقتصــاد الســوري مناعــة وقــدرة كبــرة علــى جماهبــة التحــدايت املســتقبلية، وهــي حتــدايت هيكليــة وهامــة تتطلــب 

عمــًا وتطــوراً ملحوظــاً.

علــى رأس التحــدايت املتعّلقــة ابملاليــة العامــة، مثــة ضــرورة لتوفــر إيــرادات جديــدة تعــّوض عــن تراجــع اإليــرادات 
النفطيــة واخلســائر الــي ســببتها األزمــة. ومــن دون ذلــك ســيتفاقم العجــز ويفقــد االقتصــاد الســوري توازنــه واســتقراره 

الكلــي وتتدهــور قدرتــه اإلنتاجيــة إىل درجــة خطــرة.

متتلــك ســورية مصــادر بديلــة حقيقيــة وهامــة تعتمــد علــى حتصيــل اإليــرادات الضريبيــة غــر النفطيــة بكامــل فروعهــا، 
مباشــرة وغــر مباشــرة. ولــن يتحقــق مثــل هــذا التطــور بــدون حتــول عميــق يف النظــام الضريــي، وفــق اآليت:

• اســتبدال النظــام الضريــي احلــايل املعقــد بنظــام يســتجيب للمعايــر احلديثــة مــن حيــث أثــره علــى التنميــة وعلــى العدالــة 	
االجتماعيــة والتكلفــة اإلداريــة. والركيــز علــى عــدد قليــل مــن الضرائــب ذات املــردود املرتفــع.

• إصــاح وحتديــث اإلدارة الضريبيــة لــزايدة كفاءهتــا )واإلســراع يف ذلــك(. فــاإلدارة الضريبيــة تفتقــر حاليــاً إىل املهــارات 	
والكفــاءات البشــرية كمــا ونوعــا وإىل وســائل وتقنيــات اإلدارة احلديثــة.

ســتزداد يف مرحلة اإلغاثة أمهية توزيع األدوار والتشــارك بن القوى الفاعلة يف االقتصاد الوطي، ألن تنمية القطاع 
اخلــاص وتدعيــم آليــات الســوق والتحفيــز علــى إقامــة املشــروعات املنتجــة وعلــى املبــادرة اإلجيابيــة يتطلــب ترســيخ دور 
الدولــة بوظائفهــا اإلشــرافية علــى إدارة وتســير االقتصــاد الوطــي وتطويــر البنيــة واخلدمــات األساســية، تعليمــاً وتدريبــاً 
وصحــة وقضــاء وبنــاء للمؤسســات الفعالــة واملنيعــة... أي إن دور الدولــة يف جمــال التنميــة ســيتعاظم وســينجم عنــه 
احتياجــات كبــرة يف اإلنفــاق، حبيــث يصبــح االنســجام بــن هــذه احلاجــات وبــن ضــرورة احلفــاظ علــى التــوازن الكلــي 
عمليــة صعبــة ســتبقى مــن التحــدايت املســتقبلية ذات اخلطــر الكبــر. وهــذه العمليــة مرتبطــة بتوزيــع األدوار بــن األجهــزة 
املاليــة واألجهــزة النقديــة. ولذلــك، وألجــل ضمــان التــوازن املطلــوب، جيــدر وضــع آليــات واضحــة يف إطــار مؤسســات 

تســمح ابلتنســيق بــن السياســة املاليــة والسياســة النقديــة.
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 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2020(

 مرحلة التعايف
)2021-2023(

 مرحلة االنتعاش
)2024-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

10%14%24%32%وسطي منو اإليرادات

10%11%11%8%حجم اإليرادات إىل الناتج

12%18%26%29%وسطي منو الضرائب املباشرة

5%10%24%32%وسطي منو الضرائب غر املباشرة

20%18%22%38%وسطي منو اإليرادات غر الضريبية

الركيب اهليكلي لإليرادات:
42%37%33%33% الضرائب املباشرة

2%3%5%10% الضرائب على الواردات

 الضرائب غر املباشرة
39%45%47%43%)دون ضرائب الواردات(

17%15%14%15%اإليرادات غر الضريبية

9%11%11%2%وسطي منو النفقات

15%17%19%21%حجم النفقات إىل الناتج

5%6%8%13%نسبة عجز املوازنة اإلمجايل إىل الناتج

58%72%86%91%نسبة الدين العام إىل الناتج

 3( السياسة النقدية
نظام نقدي ومايل مستقر داعم للنمو االقتصادي والتشغيل قائم على بنية حتتية مالية متطورة وكفوءة.

للسياســة النقديــة أمهيــة كبــرة يف حتقيــق األهــداف االقتصاديــة التنمويــة القريبــة والبعيــدة املــدى؛ لذلــك فمــن 
الضــروري حتقيــق نقلــة ســريعة يف النظــم والسياســات النقديــة وتطويــر وبنــاء األجهــزة املصرفيــة واملاليــة املرتبطــة هبــا، 
واالتفــاق علــى توزيــع رشــيد للمهــام واملســؤوليات، وإرســاء آليــات اثبتــة للتنســيق بــن هــذه األجهــزة. وألن السياســة 
النقديــة ال ميكــن أن تتــوىل أكثــر مــن هــدف اســراتيجي ضمــن رؤيــة مســتقبلية واضحــة فستســعى أوال للحفــاظ علــى 
اســتقرار مســتوى األســعار، وجتنــب التضخــم علــى أن يكــون هــذا الســعي متناســقا مــع مســتوي النشــاط االقتصــادي 
والتشــغيل. ويشــرط النجــاح يف هــذا النهــج إجيــاد أجهــزة وســوق ماليــة )نقديــة ورأمساليــة( قويــة ونشــطة وتتمتــع 
بشــفافية، ووضــوح قوانينهــا وآلياهتــا. ومــن ميــزات هــذه األجهــزة قدرهتــا علــى تقــدمي خدمــات ماليــة ذات مســتوى 
عــال مــن اجلــودة والدقــة والســرعة، وهــي خدمــات مطلوبــة مــن طــرف مجيــع القطاعــات اإلنتاجيــة االقتصاديــة. علــى 
أن اإلجنــاز الفعلــي التــام هلــذه الرؤيــة االســراتيجية غايــة بعيــدة املــدى؛ ويتطلــب ذلــك توظيــف مــوارد كافيــة لتهيئــة 
الكــوادر البشــرية واإلداريــة ذات الكفــاءة العاليــة واملتطــورة وتعزيــز وبنــاء شــى املؤسســات الازمــة، ومنهــا املؤسســات 
القضائيــة لضرورهتــا حلمايــة حقــوق كل األطــراف. ويعــول علــى السياســة النقديــة الــدور األكــرب يف اســتقطاب وحشــد 
املــوارد احملليــة وحتويلهــا إىل اســتثمار وخاصــًة يف مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف الــي مــن املتوقــع انطــاق عمليــة التنميــة فيهمــا 

اعتمــاداً علــى املصــادر املاليــة احملليــة.
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ويبن اجلدول اآليت األهداف الكمية العامة للسياسة النقدية يف سورية.

املدى القصرياهلدف
)2019-2020(

املدى املتوسط
)2021-2025(

املدى الطويل
)2026-2030+(

استقرار سعر الصرف
كهدف وسيط

الستقرار األسعار
)اهلدف النهائي(

	 احملافظة على املستوى
احلايل لسعر صرف اللرة؛ 

وتعزيز موارد القطع األجني 
لتلبية االحتياجات املرحلية 
بتحقيق معدل منو سنوي 

لاحتياطيات بن %5-10 
لدعم العملة الوطنية.

	 استهداف ختفيض معدل
التضخم عند %15-20.

	.استقرار سعر صرف للرة
	 زايدة احتياطيات القطع

األجني مبعدل سنوي بن 
.%20-25

	 استهداف ختفيض معدل
التضخم عند %10.

	 حتسن القوة الشرائية
للرة، ودعمها أمام 
العمات األجنبية.

	 استهداف ختفيض معدل
التضخم عند %5-8.

احلد من معدل منو العرض 	العرض النقدي
النقدي، واحملافظة على 

معدل منو سنوي ال يتجاوز 
10%، مع حث املصارف 
جلذب األموال غر املوظفة 
ابالقتصاد، وإصدار أدوات 
مالية للجمهور ابللرة عن 
طريق املصارف وتفعيلها 

يف عملية التمويل بداًل من 
اإلصدار النقدي اجلديد.

	 %40 :النقود االحتياطية
من الناتج احمللي.

	 الكتلة النقدية: 35% من
الناتج احمللي.

	 خلق موائمة بن منو
العرض النقدي ومنو الناتج 
احمللي اإلمجايل على حنو ال 
يتجاوز معدل منو %10 

سنوايً.
	.%35 :النقود االحتياطية

	 منو العرض النقدي
مبعدل مستقر يراوح 

حبدود %5.
	 :النقود االحتياطية

.%30

دعم النمو
واإلقراض املصريف

	 ،توجيه اإلقراض املصريف
وحتسن ضوابط عمليات 

التمويل وتطبيق معاير أوضح 
يف التسليف خلفض خماطر 

االئتمان ومتويل املشاريع 
ذات األولوية الوطنية الداعمة 
للقطاعات االقتصادية مبعدل 
60% من إمجايل اإلقراض.

	 ارتفاع معدل اإلقراض
املصريف إىل 70% مبعدل 

منو بن %50-60 
سنوايً.
	.زايدة النفاذ املايل

	 توفر التمويل الازم
للعمليات اإلنتاجية 

والتشغيلية، وزايدة النفاذ 
املايل ليشمل مجيع شرائح 

اجملتمع )وهنا يصعب 
حتديد معدل واضح على 
املدى البعيد نظراً لتوقف 
ذلك على مدى استجابة 

املتغرات(.

وترتبــط هــذه األهــداف الكميــة ابملتغــرات املرحليــة والواقــع االقتصــادي وميكــن تعديلهــا وفــق تلــك املتغــرات وأمههــا 
واإلجــراءات القســرية أحاديــة اجلانــب، ومــا تتطلبــه كل مرحلــة.
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 4( التجارة اخلارجية

اقتصاد منفتح على العامل بفضل جتارة خارجية قادرة على املنافسة، وحمفزة لإلنتاج احمللي.

تعكــس التجــارة اخلارجيــة هيكليــة اإلنتــاج الوطــي، ومــدى التــوازن أو االختــال فيــه. ويف حالــة االقتصــاد الســوري، 
اتســمت التجــارة اخلارجيــة قبــل األزمــة ابلطابــع النمطــي الــذي ســاد معظــم االقتصــادايت الناميــة، حيــث ختصصــت 
يف تصديــر املــواد األوليــة الزراعيــة والنفطيــة يف صورهتــا اخلــام، وهــو مــا حــرم االقتصــاد مــن القيــم املضافــة الــي كان مــن 
املمكــن حتقيقهــا مــن تصنيــع هــذه املــواد األوليــة وتصديرهــا يف شــكل منتجــات هنائيــة؛ كمــا تركــزت أغلــب وارداهتــا 
يف املــواد الوســيطة بســبب هيــكل اإلنتــاج االقتصــادي، وبصفــة خاصــة اإلنتــاج الصناعــي وبنيــة الصناعــة الســورية 
)كصناعــات جتميعيــة(، وكذلــك واردات الســلع الرأمساليــة وبعــض املــواد االســتهاكية األساســية ويف مقدمتهــا األدويــة 
والغــذاء. وقــد عــاىن القطــاع يف ظــل احلــرب مــن حصــار اقتصــادي وإجــراءات قســرية أحاديــة اجلانــب أثــرت أتثــراً كبــراً 
علــى ظــروف عملــه، واســتطاع جتــاوز الكثــر مــن آاثرهــا وأتمــن احلــد األدىن مــن االحتياجــات ابلركيــز علــى اتفاقيــات 

مــع دول صديقــة ســامهت يف ختفيــف أثــر اإلجــراءات القســرية واحلصــار.

يبــى الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب علــى تطويــر التجــارة اخلارجيــة لــردم فجــوة االحتياجــات 
الازمــة إلعــادة اإلعمــار وتوفــر متطلبــات التنميــة والبــى التحتيــة اخلدميــة واإلنتاجيــة علــى املــدى القريــب. وعلــى املــدى 
املتوســط والبعيــد فــإن تفعيــل التجــارة اخلارجيــة يقــوم علــى تصحيــح اختــاالت هيــكل اإلنتــاج واختــال العاقــة بــن 

الدخــل واالســتهاك )االدخــار(، يف إطارهــا الكلــي وأيضــاً القطاعــي واإلقليمــي.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2020(

 مرحلة التعايف
)2021-2023(

 مرحلة االنتعاش
)2024-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

6.7%7.8%9.2%11.2%الصادرات إىل الناتج )السلع واخلدمات(
7%11.4%19.1%31.3%الواردات إىل الناتج )السلع واخلدمات(

0.3%3%10%20%العجز إىل الناتج )السلع واخلدمات(
96%70%49%36%نسبة تغطية الصادرات للواردات

 5( سوق العمل

سوق عمل كفؤة تساهم يف زايدة معدالت التشغيل والتمكن وتوفر معايري العمل الالئق.

عــاىن ســوق العمــل قبــل األزمــة مــن اختــاالت هيكليــة يف جانــي العــرض والطلــب والتنظيــم، فالنمــو الســكاين 
الســريع أدى إىل دخــول قــوة عمــل أكــرب مــن قــدرة االقتصــاد الوطــي علــى اســتيعاهبا، وغابــت إىل حــد بعيــد تقديــرات 
االحتياجــات املســتقبلية للقطاعــات االقتصاديــة مــن املــوارد البشــرية علــى خمتلــف مســتوايهتا التعليميــة والتأهيليــة، وهــو 
مــا ســبب ضعفــاً يف املقــدرة علــى ربــط التعليــم والتأهيــل بســوق العمــل. وعــاىن ســوق العمــل أيضــاً مــن ضعــف يف معايــر 
العمــل الائــق، كعــدم كفايــة الدخــل ملواكبــة متطلبــات املعيشــة، والتمايــز األجــري بــن الذكــور واإلانث يف القطــاع 
اخلــاص، وانتشــار ظاهــرة عمــل األطفــال، وضعــف التغطيــة التأمينيــة )االجتماعيــة والصحيــة(. كل هــذه االختــاالت 

رافقهــا انتشــار واســع للقطــاع اخلــاص غــر املنظــم، مبــا حيملــه مــن عــدم اليقــن جتــاه بيئــة وظــروف العمــل.
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ويف ظــل األزمــة، تعمقــت هــذه االختــاالت مــع تضــّرر النشــاط االقتصــادي وهجــرة جــزء مــن الكــوادر البشــرية 
املؤهلــة، وغيــاب ملعلومــات ومؤشــرات الســوق، وازدايد الفجــوة بــن دخــل العمــل وتكاليــف املعيشــة، وغــر ذلــك...

يكتســب ســوق العمــل يف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب أمهيــة ابلغــة ملــا يعــول عليــه مــن 
حتقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن حيــث الربــط بــن العــرض والطلــب علــى العمــل، وتوفــر معلومــات عــن 
فــرص العمــل وتوجيــه حمــددات الســوق، وحتســن معايــر العمــل الائــق، وإعــادة اإلدمــاج االقتصــادي للشــباب والنســاء 
والفئــات الضعيفــة مــن الســكان يف النشــاط االقتصــادي. وتتــوزع تدخــات حتســن ســوق العمــل كقضيــة كليــة عــرب 
قطاعيــة يف قطاعــات عديــدة، كالقطاعــات االقتصاديــة، واالســتثمار، والســكان، والتعليــم، واحلمايــة االجتماعيــة، 
وغرهــا، وهــذه القضيــة تبقــى أولويــة يف مراحــل الربانمــج األربــع ملــا هلــا مــن أثــر كبــر يف حتقيــق أهــداف هــذه املراحــل، 
وخاصــًة تلــك املتعلقــة إبعــادة الاجئــن والنازحــن داخليــاً وترميــم مصــادر دخلهــم، وإعــادة اإلدمــاج االقتصــادي 
للفئات الضعيفة من الســكان )النســاء، املعاقن، ...(، أو تلك املتصلة مبعاير اســتدامة التنمية، كمعدالت التشــغيل 
املرتفعــة ومعايــر العمــل الائــق. وســوق العمــل هــو مــن القطاعــات ســريعة األثــر وامللمــس علــى املواطنــن عمومــاً وقــوة 

العمــل بوجــه خــاص.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2020(

 مرحلة التعايف
)2021-2023(

 مرحلة االنتعاش
)2024-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

0.4%2%12%1%منو قوة العمل
1-%3%3%4%منو التشغيل يف القطاع احلكومي

2%5%23%4%منو التشغيل يف القطاع اخلاص
1%4%16%4%منو التشغيل اإلمجايل

10%13%22%31%معدل البطالة
10%18%35%51%منو األجور االمسية

8%12%25%31%منو األجور احلقيقية
55%55%46%20%األجور احلقيقية إىل الناتج

 ب. القطاعات االقتصادية

 1( الزراعة

زراعة متطورة ذات إنتاجية عالية وتوجه تنافسي ومسامهة فعالة يف االقتصاد الوطين.

يكتســب قطاع الزراعة أمهية قصوى يف الربانمج الوطي التنموي لســورية يف ما بعد احلرب، وهو من القطاعات ذات 
األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج، وخباصــة يف املراحــل األوىل )مرحلــي اإلغاثــة والتعــايف( ملــا لــه مــن دور كبــر يف حتقيــق 
األهــداف العامــة هلاتــن املرحلتــن؛ فهــو املســاهم األول يف حتقيــق األمــن الغذائــي، واملشــغل األكــرب يف ظــل احلــرب. وابلرغــم 
مــن أوجــه الضــرر الــي أصابــت مفــردات عمــل هــذا القطــاع، فهــو يبقــى مــن أســرع القطاعــات الــي ميكــن هلــا جتــاوز هــذه 
اآلاثر، ومــن مثّ فــإن االســتثمار فيــه ســريع املردوديــة وقريــب األثــر. ومتتــاز اجلمهوريــة العربيــة الســورية بتنــوع البيئــات الزراعيــة، 
وهــذا مــا ســاهم يف إنتــاج العديــد مــن احملاصيــل الزراعيــة، كاحلبــوب والبقوليــات واخلضــراوات والفاكهــة وتربيــة احليــوان. 
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ويتيــح هــذا التنــوع إمكانيــة إجــراء التعديــات يف الراكيــب احملصوليــة للزراعــات لتلبيــة احلاجــة إىل الغــذاء واملتطلبــات 
األخــرى )تصنيــع وتصديــر( مــن جهــة، وتعزيــز القــدرة التنافســية للعديــد مــن املنتجــات مــن جهــة أخــرى.

ويعــول علــى قطــاع الزراعــة يف مراحــل التعــايف واالنتعــاش واالســتدامة، وخاصــًة يف تشــكيل الناتــج اإلمجــايل ويف اســتيعاب 
قــوة العمــل، وألمهيتــه يف امليــزان التجــاري، ودوره يف توفــر الغــذاء للســكان وتوفــر املــواد األوليــة للصناعــات التحويليــة 

والغذائيــة الــي تعتمــد علــى املــواد الزراعيــة، وكذلــك يف إنعــاش الريــف الســوري واملســامهة يف حتقيــق التــوازن التنمــوي.

إن جــّل االســتثمار يف القطــاع الزراعــي هــو اســتثمار خــاص، حيــث تبلــغ نســبته 98.5% مــن إمجــايل االســتثمار 
)االســتثمار يف القطاع التعاوين هو اســتثمار خاص(، يف مقابل 1% للقطاع املشــرك و0.5 % للقطاع العام. وهكذا 

فــإن عــودة االســتقرار إىل املناطــق الســورية كفيــل إىل حــد بعيــد يف إعــادة التعــايف هلــذا القطــاع.

يرتبــط هــذا القطــاع ارتباطــاً وثيقــاً بقطــاع املــوارد املائيــة الــذي يعــاين منــذ ســنوات مــن وجــود عجــز مائــي، نظــراً لــزايدة 
اســتجرار غــر املتجــدد وتزايــد الســكان والنمــو االقتصــادي وأتثــر املــوارد املائيــة الدوليــة املنشــأ ابملواقــف السياســية للــدول 
)وخاصــًة تركيــا(. وتتأثــر مقوماتــه كذلــك بنقــص األراضــي القابلــة للزراعــة نتيجــة الزحــف العمــراين العشــوائي املنظــم وغــر 
املنظــم علــى األراضــي الزراعيــة خــال ســنوات مــا قبــل احلــرب، ومــن هنــا أتيت أمهيــة التكامــل مــع اســتعماالت األراضــي، 

الــي ســيعمل التخطيــط اإلقليمــي علــى حتديــد معاملهــا ضمــاانً لكفــاءة اســتخدام املــوارد.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2022(

 مرحلة التعايف
)2023-2026(

 مرحلة االنتعاش
)2027-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

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

املساحات القابلة للزراعة وغر املستثمرة.
%4%5%5%4

نسبة زايدة اإلنتاجية لوحدة املساحة 
5%4%5%5%والعامل الزراعي 

5%10%15%5%نسبة رفع كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج الزراعي 

نسبة ختفيض الفاقد يف خمتلف مراحل 
35%10%10%7%الزراعة واجلي والتسويق

محاية وتنمية الثروة احليوانية وتعظيم 
15%15%10%10%االستفادة من منتجاهتا.

15%20%20%15%نسبة ختفيض فجوة األمن الغذائي الزراعي 

35%10%10%3%نسبة زايدة األراضي املروية بوسائل الري احلديث 

5%10%3%3%نسبة تقليل األراضي السبات

نسب تغطية النساء الريفيات املستفيدات 
25%33%20%7%من خدمات التمويل الصغر

15%10%--نسبة املنتجات العضوية من املنتجات الزراعية
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 2( الصناعة التحويلية

صناعة سورية تنافسية حملياً وإقليميًا، هي احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي.

شــهد قطــاع الصناعــة التحويليــة قبــل األزمــة تطــوراً هامــاً مــن حيــث ارتفــاع مســامهته يف تشــكيل الناتــج والتشــغيل؛ 
غــر أنــه عــاىن مــن اختــاالت جوهريــة كان أمههــا ارتــكازه علــى صناعــات خفيفــة ضعيفــة القيــم املضافــة، واعتمــاده علــى 
اخلــارج، وضعــف ترابطاتــه األماميــة واخللفيــة؛ كمــا عانــت الصناعــة الســورية مــن عــدم اســتقرار اإلنتاجيــة والناتــج لعــدم 

تطــور إنتاجيــة جممــل عوامــل اإلنتــاج علــى حنــو كاٍف.

ويعــد قطــاع الصناعــة التحويليــة مــن أكثــر القطاعــات تضــرراً مــن احلــرب علــى ســورية، بســبب حجــم الدمــار الــذي 
أصاب منشــآته ومكامن إنتاجه وهجرة الكثر من الصناعين ورؤوس األموال. وابلرغم من األثر اإلجيايب لإلجراءات 
احلكوميــة لتنشــيط القطــاع وإجــراء انزايحــات جغرافيــة يف بعــض املنشــآت ذات األمهيــة اخلاصــة يف ظــروف احلــرب 

كالصناعــات الدوائيــة، فــإن هــذا األثــر بقــي حمــدوداً لضعــف التــوازن اجلغــرايف لتــوزع املنشــآت واملشــاريع الصناعيــة.

سيشــكل قطــاع الصناعــة التحويليــة يف ســورية بعــد األزمــة احملــرك األساســي للتنميــة، وهــو األكثــر فاعليــة يف حتويــل 
االقتصــاد مــن نشــاطات ذات قيمــة مضافــة منخفضــة إىل تلــك الــي حتقــق معــدالت منــو ســريعة، وتوفّــر إمكانيــة متزايــدة 
للتنميــة املســتدامة. ويعــول علــى أن تكــون الصناعــة التحويليــة أولويــة اســتثمارية، ســواء للقطــاع العــام أو اخلــاص، نظــراً 

لقدرهتــا علــى النمــو وتوليــد الدخــل، واســتيعاهبا ألعــداد متزايــدة مــن العمــال.

تعــّد الصناعــة التحويليــة إذاً مــن القطاعــات ذات األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا 
بعــد احلــرب. ففــي مرحلــة اإلغاثــة يعــّد مســامهاً فعــااًل يف توفــر القســط األكــرب مــن مقومــات األمنــن الغذائــي والدوائــي، 
كمــا يــؤدي دوراً هامــاً يف توفــر فــرص عمــل تســاعد علــى إعــادة توطــن الاجئــن والنازحــن داخليــاً. ويف مرحلــة التعــايف 
يؤدي الدور األهم يف ترميم ساســل القيمة املضافة، مع ما يصحبها من منو يف الناتج وزايدة يف معدالت التشــغيل. 
ويف مرحلــة التعــايف ســيكون هــذا القطــاع الرابــط واملشــبك لقطاعــات االقتصــاد الوطــي. وســيكون هــذا القطــاع أكثــر 
القطاعــات أمهيــة يف مرحلــة االســتدامة، الــي ســيجري فيهــا جتــاوز تقليديــة االقتصــاد، وزايدة مكوانتــه التكنولوجيــة، 

والتخلــص مــن مشــكلة الركــود التضخمــي.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2020(

 مرحلة التعايف
)2021-2023(

 مرحلة االنتعاش
)2024-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

نســبة ختفيــض فجــوة األمــن الغذائــي مــن 
الصناعيــة  10%30%40%20%املنتجــات 

10%10%10%10%نسبة رفع كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج
40%30%25%5%نسبة رفع املكون التكنولوجي يف الصناعة

 3( السياحة

أن تكون السياحة صناعة اسراتيجية، مشاركة يف إعادة البناء الشامل لسورية، تسهم يف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وتعزز الصورة احلضارية لسورية النابضة ابحلياة.
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جلــذب  تفضيليــة  ميــزات  يكســبها  كبــراً  وحضــارايً  اترخييــاً  رصيــداً  ومتتلــك  مميــز،  جغــرايف  مبوقــع  ســورية  تتمتــع 
االســتثمارات الســياحية والســياح، وخباصــة يف جمــال الســياحة الثقافيــة، ودعــم االقتصــاد الوطــي عــن طريــق املســامهة 
يف منــو الناتــج والتشــغيل وتوفــر القطــع األجنــي... كمــا تــؤدي الســياحة دوراً مهمــا يف تنشــيط القطاعــات األخــرى 
كالنقــل والصناعــات احلرفيــة والتجــارة. ويعــول علــى قطــاع الســياحة خصوصــاً يف املســامهة الفعالــة يف مرحلــة التعــايف ومــا 
بعدهــا، أي املراحــل الــي تتســم بعــودة االســتقرار واألمــان إىل املناطــق الســورية، وتبــدأ معهــا مقومــات العمــل الســياحي 

وبنــاه التحتيــة ابلظهــور.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2018-2019(

 مرحلة التعايف
)2020-2024(

 مرحلة االنتعاش
)2025-2027(

 مرحلة االستدامة
)2028-2030+(

الــي  الســياحية  املنشــآت  تشــغيل  إعــادة 
اخلدمــة مــن  خرجــت 

%15%40%30%15

10%30%26%24%رفع عدد السياح بنسبة

9%40%30%9%رفع عدد األسرّة الفندقية يف اخلدمة

8%30%20%9%رفع عدد كراسي اإلطعام يف اخلدمة

20%30%40%15%معدالت توظيف االستثمار

15%35%40%30%زايدة أرابح الدولة من عائدات الفنادق

 4( التجارة الداخلية

الوصول إىل سوق جتارية داخلية منّظمة وفعالة، يسودها االستقرار واملنافسة، خالية من االحتكار، 
وتضمن حقوق املستهلك واملنتج معًا، وتوفر أفضل املنتجات واخلدمات األساسية أبنسب األسعار.

تكتســب التجــارة الداخليــة أمهيــة كبــرة يف مجيــع مراحــل الربانمــج. ففــي مرحلــة اإلغاثــة، ســيكون هلــا الــدور اجلوهــري 
يف اســتقرار إمــداد األســواق ابلســلع الضروريــة، وخباصــًة الغذائيــة منهــا، وتوجيــه األســواق والتدخــل ملعاجلــة االختناقــات الــي 
تصاحب األزمات، والرقابة على األسعار وجودة السلع. وتشتد أمهيتها يف مرحلي التعايف واالنتعاش هبدف تنشيط الدورة 
االقتصاديــة داخــل الدولــة وربــط القطاعــات بعضهــا ببعــض لتحقيــق االكتفــاء الــذايت، وتعزيــز التنافســية ومنــع االحتــكار، ويف 

مرحلــة االســتدامة، ســتهدف إىل وجــود ضامــن آلليــات فعالــة وعادلــة لألســواق، حمفــزة علــى االبتــكار واإلبــداع.

وتعد األهداف التالية أهدافاً للقطاع يف مجيع املراحل:
• حتقيق األمن الغذائي للسلع األساسية واحلفاظ على االحتياطي االسراتيجي وإدارته بكفاءة وفعالية.	
• تعزيز دور مؤسسات التدخل اإلجيايب يف تنظيم وتوجيه السوق.	
• محايــة حقــوق املســتهلك مــن خــال احلفــاظ علــى التــوازن يف األســواق للحصــول علــى منتجــات وخدمــات ابجلــودة 	

األفضل والســعر األنســب.
• تشجيع املبدعن واملبتكرين ومحاية حقوقهم وربط إبداعهم ابالستثمار والتنمية االقتصادية.	
• ضمان جودة وأسعار املنتجات املعروضة.	
• تعزيز املنافسة ومنع االحتكار.	
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 5( املوارد املائية

االنتفاع األمثل من املوارد املائية واحلفاظ على استدامتها.

يعتــرب حتــدي املــوارد املائيــة مــن التحــدايت اجلوهريــة الــي تواجــه حتقيــق مســرة التنميــة يف ســورية. ومــن املمكــن أن 
يعيــق هــذا التحــدي تطــور بعــض القطاعــات االقتصاديــة واخلدميــة، كالزراعــة وميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وبعــض 
أنــواع الصناعــات. وترتبــط املــوارد املائيــة أبدوارهــا االقتصاديــة واخلدميــة، فهــي مقــوم مــن مقومــات عمــل القطاعــن 
الزراعــي والصناعــي، وتنبــع أمهيتهــا يف مراحــل الربانمــج مــن أمهيــة هذيــن القطاعــن. كمــا إهنــا مقــوم مــن مقومــات 
اخلدمــات للمســاكن، وهــي أولويــة وحاجــة ماســة إلعــادة الاجئــن والنازحــن داخليــاً يف املراحــل املبكــرة للربانمــج.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2022(

 مرحلة التعايف
)2023-2025(

 مرحلة االنتعاش
)2026-2027(

 مرحلة االستدامة
)2028-2030+(

نســبة رفــع إنتاجيــة املــر املكعــب مــن امليــاه 
يف القطاعــات االقتصاديــة

%10%15%30%40

20%28%34%36%الفاقد املائي الوسطي يف شبكات الري

15%25%32%35%نسبة الفاقد املائي يف مياه الشرب 

نسبة املستفيدين من مياه الشرب

مراكز احملافظات  %97%99%100%100

خارج مراكز احملافظات  %85%91%96%98

معدل نصيب الفرد احملققة ل/يوم 

مراكز احملافظات  90100110125

خارج مراكز احملافظات  90909090

نسبة املستفيدين من حمطات املعاجلة

مراكز احملافظات  %45%65%83%95

خارج مراكز احملافظات  %10%15%23%35

ج.  التنمية املتوازنة

تنمية حملية وإقليمية متوازنة توظف الطاقات احمللية واإلقليمية لتحقيق تكامل ومشولية التنمية، مبشاركة 
فاعلة للمجتمعات احمللية، وحتافظ على املوارد البيئية وحتقق استدامتها.

يعــّد التفــاوت التنمــوي بــن احملافظــات الســورية أحــد أوجــه اخللــل التنمــوي يف ســورية قبــل األزمــة، حيــث اتســمت 
التنميــة ابرتكازهــا علــى البعــد القطاعــي وتوزيــع االســتثمارات علــى خمتلــف القطاعــات، وعــدم إيــاء البعــد اإلقليمــي 
واملــكاين الــذي أيخــذ يف احلســبان توطــن األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة األمهيــة الكافيــة. وتعمقــت معظــم أوجــه 
هــذا اخللــل، االقتصاديــة واالجتماعيــة والدميوغرافيــة، خــال األزمــة إىل درجــة ابت مــن الصعــب التعامــل مــع مجيــع 
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األقاليــم واحملافظــات بنفــس املســتوى مــن التدخــات، وهــذا ســيؤثر يف ســرورة العمــل يف مراحــل الربانمــج الوطــي 
التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب؛ فبعــض احملافظــات ستســتغرق فيهــا مرحلــة اإلغاثــة مــدة زمنيــة أطــول مــن غرهــا، 
وبعضهــا اآلخــر ميكــن البــدء فيهــا بســرعة نســبية بتدخــات مرحلــة التعــايف. ويكتســب التــوازن التنمــوي أمهيــة ابلغــة، 
فهــو قضيــة عــرب قطاعيــة تتداخــل تدخاهتــا وأهدافهــا مــع مجيــع قطاعــات التنميــة، وتتشــابك بــن مســتوايت التخطيــط 
الوطنية واإلقليمية واحمللية. وابلرغم من اآلاثر الكارثية لألزمة الســورية، فيمكن النظر إىل فرص نســبية خلقتها األزمة، 
كأمــر واقــع، منهــا إعــادة هندســة االقتصــاد الســوري جغرافيــاً؛ كمــا أّن انتشــار العشــوائيات وخلــل الركــز والتشــتت 
الســكاين الســابقة هــي كلهــا فــرص جيــب التعامــل معهــا لتحســن أوجــه التــوازن التنمــوي لألقاليــم واحملافظــات الســورية 

مــن منظــور تكاملــي.

وتعد األهداف التالية أهدافاً للتنمية املتوازنة يف مجيع املراحل:
• خفض التفاوت التنموي بن املناطق واحملافظات يف جمال البى التحتية ويف جمال اخلدمات االجتماعية.	
• توزيع املشاريع االستثمارية االقتصادية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة وحمافظة.	
• زايدة القدرات التنافسية لاقتصادات احمللية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة وحمافظة.	
• خلق التوازن بن مستوايت النمو االقتصادي والنمو السكاين.	
• خفض معدالت اهلجرة الداخلية.	
• رفع كفاءة إدارة التنمية احمللية.	
• احلد من التلوث والتدهور البيئي أبشكاهلما كافة )مياه، هواء، تربة، ضجيج، ...(.	
• احلــد مــن التصحــر واحلفــاظ علــى النظــم البيئيــة والتنــوع احليــوي، والتكيــف مــع التغــرات املناخيــة، والتخفيــف مــن 	

آاثرهــا.
• التخفيف من اخلسائر املادية والبشرية النامجة عن الكوارث.	

احملافظة

حصة الصناعة والتعدين من إمجايل انتج احملافظة %معدل البطالة %

مرحلة 
اإلغاثة

مرحلة 
التعايف

مرحلة 
االنتعاش

مرحلة 
االستدامة

مرحلة
 اإلغاثة

 مرحلة
التعايف

مرحلة
 االنتعاش

مرحلة 
االستدامة

2018-20222023-20262027-20282029-20302018-20222023-20262027-20282029-2030

392013916161717دمشق

5126171311151617ريف دمشق

5528191413141618حلب

4925171325272728محص

452315118101112محاة

4624161214161517الاذقية

562819159111213إدلب

5930201547474747دير الزور
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4824161251515151احلسكة

6131211611131415الرقة

774027208101112درعا

3819131011131415طرطوس

291510878911السويداء

733725187899القنيطرة

حصة اخلدمات من إمجايل انتج احملافظة %حصة التجارة من إمجايل انتج احملافظة %

3132323349494949دمشق
3336373756565757ريف دمشق

4142424238383939حلب
2426282945454646محص
2527282946464747محاة

2223252653535455الاذقية
2627293027282930إدلب

1517182023252526دير الزور
2022242518181819احلسكة

2626272736363737الرقة
3636373747474748درعا

2226272954545555طرطوس
2527282949495050السويداء
1314151665646360القنيطرة

متوسط عدد السكان لكل سريرمعدل وفيات األطفال الرضع

1615.213.68265260250245دمشق

1817.115.39700660620600ريف دمشق

1918.116.29.5660650650645حلب

1918.116.29.4660650650645محص

2321.21911.2910860825775محاة

2220.918.711650625610600الاذقية
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2422.820.4122850225020001500إدلب

2220.918.7111850177517001500دير الزور

212017.910.511501050950900احلسكة

212017.810.44500350025001500الرقة

2220.918.7114600360026001600درعا

76.763.5650625600600طرطوس

1110.59.45.5650625600600السويداء

1413.311.97400400400400القنيطرة

نسبة األميةمتوسط عدد السكان لكل مركز صحي

800070006000550011753دمشق

100009000800075002215116ريف دمشق

160001400012000100002315116حلب

6500625060005750181295محص

8500800075007000171185محاة

900080007500700014974الاذقية

250002000015000100002215116إدلب

350002500020000150002215116دير الزور

12000110001000090002013106احلسكة

150001300012000110002315116الرقة

105009500850080002215116درعا

575055005250500013973طرطوس

46004500450045009653السويداء

1630163016301630161185القنيطرة

متوسط عدد التالميذ يف الشعبة ابلتعليم األساسينسبة التسرب/تعليم أساسي

8420.630262320دمشق

2094133282421ريف دمشق

20941.530262320حلب



118

 الفهرس

1573130262320محص

1573129252220محاة

115213102420الاذقية

231041.526232020إدلب

271251.524242120دير الزور

17841.224242320احلسكة

271251.523232321الرقة

231041.20242321درعا

10520.530262320طرطوس

7310.428252220السويداء

1363129252221القنيطرة
نسبة األسر املعرضة النعدام األمن الغذائينسبة األسر غري اآلمنة غذائياً 6

15129434282012دمشق

262014636353331ريف دمشق

302317845454142حلب

14118440342719محص

292317852444141محاة

865337292016الاذقية

262014634333027إدلب

272115732302724دير الزور

282216746474546احلسكة

292317833323029الرقة

322518841403738درعا

16129423161712طرطوس

35139443524136السويداء

201612630252621القنيطرة

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

االنفتاح على دول العامل وبناء عالقات تعاون دويل على أساس تشاركي وعلى حتقيق املصاحل، تضمن 
االستفادة املثلى من فرص التعاون لتعزيز دور سورية اإلقليمي والدويل، واإلسهام يف حتقيق التنمية الوطنية 

املستدامة اعتمادًا على مبادئ القانون الدويل الي حتفظ السيادة واالستقالل ووحدة األراضي الوطنية.

حيظــى التعــاون الــدويل أبمهيــة ابلغــة بعــد األزمــة، فعليــه يعــول ردم الفجــوات أبوجههــا وأبعادهــا املختلفــة، مثــل 
فجوات املوارد املالية لتحقيق التنمية )االســتثمار، املنح، القروض(، والفجوات املعرفية )نقل اخلربات وبناء القدرات( 
والفجــوات التقنيــة والتكنولوجيــة. ويــؤدي التعــاون الــدويل دوراً مهمــاً يف تعزيــز الروابــط السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة 

مــع العــامل اخلارجــي، علــى النحــو الــذي يضمــن الســيادة الوطنيــة والنديــة واحلفــاظ علــى املبــادئ واملصــاحل الوطنيــة.

وختتلــف أمهيــة التعــاون الــدويل وأوجــه الدعــم جلهــود التنميــة الوطنيــة مــن مرحلــة إىل أخــرى مــن مراحــل الربانمــج، 
ومــن مثّ فــإن أطــر التعــاون املســتقبلية ونشــاطاهتا ســيتم بناؤهــا لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة وفــق أولــوايت كل مرحلــة، 

علــى حنــو يضمــن االســتفادة املثلــى مــن هــذه األطــر.

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 االستفادة املثلى من
التمويل املتاح لسورية 

يف ظل الظروف 
السياسية، عن طريق 

خطط االستجابة 
لاحتياجات اإلنسانية 

العاجلة، واملقدم من 
املنظمات الدولية أو 

الدول املاحنة، والسيما 
ضمن القطاعات 
األساسية، مثل 

الصحة والتعليم والبى 
التحتية األساسية، 

إضافة إىل املساعدات 
الغذائية وغر الغذائية 
للمتضررين من احلرب 

يف سورية.

	 توسيع حجم التمويل املقّدم من
املنظمات األممية العاملة يف سورية 

واملنظمات الدولية املتخصصة 
لإلسهام يف تنفيذ أنشطة تستعيد 
تقدمي اخلدمات األساسية وسبل 

العيش واملأوى، و/أو إعادة تفعيل 
التمويل املقدم للمشاريع القائمة.

	 استخدام اخلطوط االئتمانية )احلالية
واملستقبلية( لتوفر متطلبات اجلهات 
السورية من التجهيزات واملستلزمات 

الي تسهم يف حتريك عجلة 
االقتصاد ويف إقامة مشاريع إنتاجية 

أو خدمية ذات أولوية.
	 تنفيذ برامج تعاون مع شركات

أو جهات أجنبية إلقامة مشاريع 
استثمارية أو توريد متطلبات العملية 

اإلنتاجية بتسهيات ائتمانية.
	 تعظيم االستفادة من القروض

والتسهيات التمويلية املقدمة 
من املؤسسات التمويلية التابعة 

للدول الصديقة يف متويل املشاريع 
االسراتيجية، أو إعادة تفعيل 

القروض املقدمة للجانب السوري 
ملشاريع قائمة.

	 زايدة حجم استفادة
سورية من برامج 

التعاون املقدمة من 
اجلهات املاحنة )دول، 
هيئات إقليمية ودولية، 
مؤسسات مالية( لتوفر 

املوارد املالية الازمة 
لتمويل املشاريع التنموية 
االسراتيجية، والسيما 
يف أتهيل البنية التحتية 

وحتفيز اإلمكاانت 
االقتصادية املوجودة يف 

سورية.
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	 االستفادة املثلى من
برامج التعاون املقدمة 
من اجلهات الدولية 

)دول، منظمات دولية( 
يف إطار تطوير قدرات 

ومهارات الكوادر 
السورية، وتقدمي 

االستشارات واخلربات 
الازمة لتعزيز متطلبات 
اجلهات الوطنية ملواجهة 

الظروف الي متر هبا 
سورية.

	 االستفادة املثلى من برامج التعاون
املقدمة من اجلهات الدولية )دول، 

منظمات دولية( يف إطار تطوير 
قدرات ومهارات الكوادر السورية، 

وتقدمي االستشارات واخلربات 
الازمة لتعزيز متطلبات اجلهات 

الوطنية إلعداد خطط إعادة 
اإلعمار وتنفيذ مشاريعها.

	 توسيع قاعدة اجلهات
املاحنة الي تقدم الدعم 
الفي الازم، بغية تعزيز 

متطلبات اجلهات 
الوطنية لتنفيذ مشاريع 
إعادة اإلعمار وتعزيز 

البيئة املؤسسية الداعمة 
لنمو االقتصاد الوطي.

	 تنويع أمناط التعاون مع
الشركاء الدولين لتحقيق 
متطلبات تنفيذ مشاريع 

إعادة اإلعمار.

	 االستفادة
املثلى من مجيع 
برامج التعاون 
املايل والفي 
املقدمة من 

الشركاء الدولين 
على تنوعهم، 
خلدمة حتقيق 

أهداف التنمية 
املستدامة.

دال. حمور تطوير وحتديث البىن التحتية واخلدمات
بىن حتتية متطورة تواكب احلداثة وتعزز االستدامة البيئية يف استغالل املوارد والقدرات احمللية بكفاءة، 

وتستثمر يف الطاقات املتجددة.

تركــز جهــود مــا بعــد احلــرب علــى إعــادة ترميــم وإنعــاش وتعزيــز البنيــة التحتيــة االجتماعيــة واملاديــة لتكــون قــادرة علــى 
التعامــل مــع الضغــوط الشــديدة علــى الشــبكات والنظــم الوطنيــة مــن جــراء عــودة النازحــن داخليــاً الســورين، ولتوفــر 
املــأوى وامليــاه والصــرف الصحــي والطاقــة والنقــل واالتصــاالت واخلدمــات الطبيــة والتعليميــة للعائديــن، علــى امتــداد 
رحلتهــم وحــى عنــد اســتقرارهم هنائيــاً. إن الوصــول إىل هــذه اخلدمــات وإمكانيــة احلصــول عليهــا، إضافــة إىل برامــج 
إعــادة اإلعمــار وبرامــج االنتعــاش املبنيــة علــى اعتبــارات تنمويــة وتوازنيــة، ســتكون كّلهــا ابلغــة األمهيــة يف تعزيــز جهــود 

اســتدامة التنميــة ودعــم جهــود إعــادة أتهيــل مقومــات تنميــة املناطــق احملليــة املتضــررة.

 1- الغاايت )األهداف االسراتيجية(
• توفر مقومات عودة النازحن داخلياً والاجئن من البى التحتية اخلدمية.	
• إعــادة إعمــار البــى التحتيــة املتضــررة وفــق منظــور جديــد ينطلــق مــن مبــادئ التخطيــط اإلقليمــي واحمللــي لتحســن 	
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جغرافيــة اخلدمــات والبــى التحتيــة.
• بى حتتية جاذبة لاستثمار.	
• سكن الئق.	
• انتفاع أمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.	
• توفر احتياجات القطر من النفط والغاز واملشتقات النفطية.	
• رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد االستهاك يف خمتلف القطاعات.	

 2- األهداف املرحلية

 أ. الطاقة

حتقيق األمن الطاقي لتلبية أكرب قدر ممكن من حاجة السوق احمللية وختفيف أعباء االسترياد وتعزيز القيمة 
املضافة يف االقتصاد السوري، وحتقيق التوازن بن العرض والطلب على املشتقات النفطية والكهرابء، 

وذلك ابلتالزم مع كفاءة االستخدام.

اكتســب قطــاع الطاقــة الصفــة االســراتيجية ابمتيــاز قبــل األزمــة، وتســتمر احلاجــة وتشــتّد إىل دوره احملــوري بعدهــا، 
فهــو مســاهم كبــر يف تشــكيل الناتــج احمللــي اإلمجــايل، وهــو مــن أهــم مصــادر توفــر عوائــد القطــع األجنــي وممــول هــام 
للتنميــة. ويســاهم هــذا القطــاع أيضــاً يف تلبيــة حاجــات ســائر القطاعــات مــن مصــادر الطاقــة واســتخداماهتا كمــادة أوليــة 
وكمــادة احراقيــة. وهــذه األمهيــة يشــوهبا حتــدايت كثــرة: كاســتمرار تزايــد االســتهاك الداخلــي للمشــتقات النفطيــة 
والكهــرابء، مبعــدالت مرتفعــة أدت إىل اختــال التــوازن بــن العــرض والطلــب علــى مصــادر الطاقــة، والضــرر الكبــر 
الــذي أصــاب البــى التحتيــة للقطــاع. وهنــا تــربز ضــرورة االســتغال األمثــل للفــرص الكامنــة والتخصيــص الرشــيد للمــوارد 
املتاحــة الطبيعيــة واملاليــة والتعامــل الرشــيد واملــدروس مــع قضيــة الدعــم ملــا حيدثــه مــن تشــوهات، تبــدأ ماليــًة لتنتهــي خلــًا 
يف تــوازانت اقتصاديــة واجتماعيــة ال ميكــن بعدهــا ضمــان االنتعــاش التنمــوي واســتدامة مكوانتــه. وهــذا القطــاع مــن 

القطاعــات ذات األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2018-2020(

 مرحلة التعايف
)2021-2023(

 مرحلة االنتعاش
)2024-2026(

 مرحلة االستدامة
)2027-2030+(

نسبة املستفيدين من الكهرابء املنزلية يف 
100%80%60%املناطق احملررة

نسبة االستهاك يف املنشآت االقتصادية 
100%100%70%50%واخلدمية يف املناطق احملررة

نسبة الفاقد الكهرابئي الفي والتجاري 
15%18%20%22%بشبكات التوزيع

نسبة مسامهة الطاقات املتجددة من 
5%2%1%0.5%جمموع االستهاك الكلي للطاقة 

نسبة كفاءة استخدام الطاقة من جمموع 
10%5%3%2%االستهاك الكلي للطاقة
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100%95%90%80%نسبة جاهزية حمطات التوليد 

50%20%15%5%نسبة ختفيض الدعم املقدم على الكهرابء 

نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف إنتاج 
20%10%5%-وتوزيع الكهرابء

نسبة تزويد املناطق احملررة ابملشتقات 
100%100%100%100%النفطية جلميع القطاعات 

نسبة زايدة طاقة اإلنتاج ملواقع الثروة 
200%30%20%50%املعدنية 

19293748إنتاج الغاز الطبيعي )مليون م3 ابليوم(

70317300280إنتاج النفط اخلام )ألف برميل يومياً(

زايدة وترة االستكشاف واحلفر يف املناطق 
---23احملررة )ألف مر طويل(

إنتاج املشتقات النفطية للمصايف )من 
100% 100% 100% 30%اخلام املرد إليها(

نسبة زايدة إنتاج الفوسفات
300%200%100%70% )من اإلنتاج الطبيعي(

 ب. النقل

منظومة نقل متطور ومستدام تشكل عصب التنمية الوطنية ورابط مكوانهتا املكانية، تستغل مكانة 
سورية كعقدة ربط بن دول مشال وجنوب وشرق غرب سورية، وحتقق تكامل أمناط النقل الربي واجلوي 

والبحري، وحتافظ على معايري السالمة واالستدامة.

يعّد قطاع النقل من أهم القطاعات اخلدمية اقتصادايً واجتماعياً، حيث تشــكل شــبكة النقل أســاس البنية التحتية الي 
تربــط مكانيــاً املكــوانت االقتصاديــة، وهــو هبــذا مــن القطاعــات الفاعلــة واملنفعلــة ببقيــة القطاعــات. إّن أّي حتليــل لنظــام النقــل 
الكلّــي، علــى املســتوى الوطــي أو احمللــي، جيــب أن يلحــظ الرابــط الوثيــق بــن هــذا النظــام والنظــام االجتماعي-االقتصــادي، 
وأن يقــّدر حجــم العوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة. إّن التنقــل املريــح واآلمــن هــو قبــل كل شــيء حاجــة مــن حاجــات اإلنســان 
األساســية، هــذا إضافــة إىل وظائــف قطــاع النقــل االقتصاديــة الــي تؤثــر علــى النمــّو وعلــى التغــّرات يف عمليــة التنميــة ونظمهــا 
بفضــل الربــط بــن مراكــز اإلنتــاج ومراكــز االســتهاك، ومــن وإىل منافــذ التصديــر واالســتراد، وكذلــك نقــل بضائــع العبــور. 

وابملقابــل، فــإّن التغــّرات يف تلــك النظــم الكليــة تؤثـّـر بدورهــا علــى التطــّور الاحــق هلــذا القطــاع.

وقــد شــغل قطــاع النقــل يف ســوريّة قبــل احلــرب حيــزاً مهمــاً يف توليــد الدخــل والعمــل والنمــو االقتصــادي. ويواجــه القطــاع 
حتــدايت كبــرة أمههــا الضــرر الــذي أصــاب بنــاه التحتيــة خــال ســنوات احلــرب، وحاجتهــا إىل جهــود ومــوارد كبــرة إلعــادة 
أتهيلهــا. ويعــّد التــوازن املــدروس ألشــكال النقــل وأدوارهــا حتــد آخــر علــى قــدر كبــر مــن األمهيــة، للوصــول إىل تكامــل 

ألمنــاط النقــل، مــع احلفــاظ علــى معايــر الســامة والبيئــة لتحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد احلــرب.
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 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2023(

 مرحلة التعايف
)2024-2025(

 مرحلة االنتعاش
)2026-2027(

 مرحلة االستدامة
)2028-2030+(

100%85%55%25%نسبة الزايدة يف حجوم النقل ابلرانزيت 

691316عدد الطائرات

100%80%60%35%نسبة الزايدة يف عدد الرحات

100%80%60%35%نسبة الزايدة يف عدد املقاعد

100%90%70%40%نسبة الزايدة يف طاقة النقل املتاحة 

25101030أتهيل وصيانة الشبكة الطرقية كم/لكل حمور

100%أتهيل شبكة الطرق املتضررة

80%70%40%10%نسبة الزايدة يف طول الشبكة الطرقية 

300%200%55%20%نسبة الزايدة يف الطاقة املتاحة للمرافئ السورية

5678عدد السفن

100%نسبة أتهيل وصيانة األرصفة والساحات واملستودعات

300%200%55%20%نسبة الزايدة يف احلركة املاحية

300%200%25%10%نسبة الزايدة يف طاقة شحن البضائع ابلسكك 

300%200%25%10%نسبة الزايدة يف طاقة نقل الركاب ابلسكك 

100%60%30%نسبة السكك احلديدية املؤهلة

100%60%30%نسبة أتهيل التجهيزات احملركة واملتحركة

10%نسبة الزايدة يف أطوال السكك احلديدية 

25%15%5%نسبة الزايدة يف التجهيزات احملركة واملتحركة 

 ج.  االتصاالت واملعلوماتية

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة واإلنتاجية، وتلبية احتياجات 
األفراد واملؤسسات جبودة عالية وأسعار ميسرة.

تعــّد االتصــاالت واملعلوماتيــة )تكنولوجيــا املعلومــات( مــن القطاعــات الواعــدة الضامنــة الســتدامة التنميــة واســتخدام 
املــوارد بكفــاءة عاليــة، فهــذا القطــاع عــايل املردوديــة، وهــو ركيــزة أساســية يف تطويــر العديــد مــن القطاعــات األخــرى، 
كالقطــاع املــايل والتجــاري والصناعــي، ورفــع القيــم املضافــة يف منتجاهتــا. وميكــن لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
أن تــؤدي دوراً حيــوايً يف التنميــة االجتماعية–االقتصاديــة وإنتــاج ونشــر املعرفــة. وهــذا القطــاع مــن القطاعــات ذات 

األولويــة يف مرحلــة التعــايف ومــا بعدهــا.
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 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2022(

 مرحلة التعايف
)2023-2025(

 مرحلة االنتعاش
)2026-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

معدل انتشار احلزمة العريضة الثابتة 
6101520)لكل مئة فرد( 

معدل انتشار احلزمة العريضة املتنقلة 
940100150)لكل مئة فرد(

100%90%80%75%معدل النفاذ لشبكة اهلاتف اخللوي 

62%52%44%38%مؤشر تطور احلكومة اإللكرونية

100979590مرتبة مؤشر أمن املعلومات 

 د. السكن

سكن الئق يوفر ظروف العيش الكرمي مراعي ألوضاع الشرائح املختلف للسكان.

يكتســب القطــاع أمهيــة قصــوى بعــد احلــرب، فحجــم الضــرر الكبــر الــذي أصــاب املســاكن، وتوفــر متطلبــات عــودة 
الاجئــن والنازحــن داخليــاً، حيــدد مكانــة القطــاع وأولويتــه يف املراحــل املبكــرة للربانمــج، ومــن منظــور خمتلــف يقــوم 
علــى حــل إشــكاليات كانــت قائمــة قبــل احلــرب علــى ســورية، وأمههــا: مناطــق الســكن العشــوائي، والركــز والتشــتت 
الســكاين بــن احملافظــات الســورية، واســتخدامات األراضــي واحلفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة واســتدامة املــوارد، والتنظيــم 

واملخططــات العمرانيــة وتوزيــع األدوار بــن الفاعلــن يف القطــاع.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019(

 مرحلة التعايف
)2020-2022(

 مرحلة االنتعاش
)2023-2026(

 مرحلة االستدامة
)2027-2030+(

35%25%15%10%نسبة أتمن االحتياج اإلسكاين )من حجم الطلب(

30%20%15%-نسبة خفض فجوة العرض-الطلب على املساكن

نسبة حتسن جودة املنتج اإلسكاين وتشجيع 
استخدامات الطاقات البديلة ونشر مفهوم 

العمارة اخلضراء. )من املساكن املنفذة(
%10%15%20%40

30%25%20%15%حجم السكن االجتماعي من املساكن املنفذة.
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هاء. حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية

جمتمع متوازن دميوغرافيًا، ومتماسك اجتماعياً، وممّكن اقتصادايً ومعرفياً، يتمتع أفراده مبستوى صحي 
وتعليمي الئق، قائم على التشاركية والعدالة االجتماعية، وعلى منظومة محاية اجتماعية فاعلة وكفؤة، 

تتكامل فيه األدوار الستدامة التنمية.

احلــق  التنمــوي اجلديــد، والســيما  العقــد  تــوازانت احلقــوق والواجبــات يف  ترتكــز احلمايــة االجتماعيــة إىل 
املتكافــئ يف احلصــول علــى اخلدمــات العامــة، واحلــق يف احلمايــة االجتماعيــة، واحلــق يف احلصــول علــى صحــة 
جيــدة، واحلــق يف التعليــم، وجــق احلصــول علــى املعلومــة املوثوقــة وغرهــا مــن احلقــوق املتعلقــة ابلتنميــة االجتماعيــة 
يف ســورية. وإذ تتجلى مســؤوليات املواطنة الفاعلة يف التمثل حلكم القانون واملشــاركة الفاعلة يف احلياة السياســة 
تلــك احلقــوق  الدولــة علــى توفــر  بقــدرة  التنمــوي يتحقــق  العقــد  التــوازن يف  فــإن  إدارة اجملتمــع،  والعامــة ويف 
األساســية ملواطنيهــا، ســواء ابلتدخــل املباشــر أم بتفعيــل قــدرات املؤسســات واجملتمــع واالســتثمار يف رأس املــال 

البشــري لتحقيــق هــذا التــوازن.

تشــكل جهــود وعمليــات مســاعدة األســر لتعزيــز صمودهــا وتعافيهــا ومقومــات دعــم مجيــع أوجــه معيشــتها األولويــة 
القصــوى يف هــذا اجملــال علــى املديــن القريــب واملتوســط، حبيــث يتــم العمــل علــى االســتجابة الحتياجــات الســكان 
احملليــن واحتياجــات الوافديــن، ومســاعدة اجملتمعــات املتضــررة علــى جتنــب املزيــد مــن الفقــر والتهميــش واالعتمــاد 
علــى املســاعدات اإلنســانية، عــن طريــق توفــر دخــل لألشــخاص الذيــن فقــدوا وظائفهــم والنازحــن داخليــاً العائديــن، 
وإصــاح البنيــة التحتيــة األساســية للمجتمــع احمللــي وتقــدمي اخلدمــات وتطويــر القــدرات احملليــة لتحقيــق االنتعــاش 
املبكــر، علــى أن يتــم الركيــز بوجــه خــاص علــى الفئــات الضعيفــة، مثــل النازحــن داخليــاً والشــباب والنســاء معيــات 
األســر وأســر الشــهداء ومصــايب احلــرب، وذلــك بفهــم طبيعــة متطلبــات الســكان، وحتديــد مــن هــم املتضــررون، وتقييــم 

مواطــن ضعــف وقــدرات النــاس.

ويف رؤيــة ســورية مــا بعــد األزمــة املواطنــون هــم أصحــاب التنميــة وفرصتهــا وهدفهــا، وأتيت هنــا ضــرورة فهــم العاقــات 
االجتماعيــة والقيــم املشــركة كمصــادر للعمــل االجتماعــي. ومــن هنــا أيضــاً جيــب اعتبــار سياســات التنميــة واحلمايــة 
االجتماعيــة اســتثماراً يف البشــر هبــدف بنــاء دولــة املؤسســات. وميكــن فهــم هــذا احملــور االجتماعــي بفهــم الرؤيــة وراء 

سياســاته البعيــدة املــدى وهــي تلــك املتعلقــة ابلرفــاه االجتماعــي.

ويتطلــب الوصــول إىل التنميــة متكــن العــودة الكرميــة والطوعيــة للنازحــن والاجئــن وحتقيــق إعــادة االندمــاج علــى 
حنــو يســاهم يف بنــاء رأس املــال االجتماعــي وخيــرج ابلســورين مــن مرحلــة اإلغاثــة، متاشــياً مــع الرؤيــة البعيــدة املــدى 

للتنميــة يف ســورية ووظائفهــا اجلغرافيــة.

ويكتســب اإلعــام، بوصفــة يتشــابك يف عملــه مــع القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدميــة، أمهيــة خاصــة يف تعزيــز العمليــة 
الواقــع اجملتمعــي وعــن احلقــوق واملواقــف الوطنيــة  التغيــر االجتماعــي، وتوفــر صــورة موضوعيــة عــن  التنمويــة، ويف 
واإلقليميــة والدوليــة، ضمــن إطــار املصلحــة واألمــن الوطنيــن. وتلقــى علــى عاتــق اإلعــام مهــام ومســؤوليات متزايــدة، 
ملواكبــة الثــورة العلميــة والتقنيــة املعاصــرة، والتطــور اهلائــل يف وســائل االتصــال ونقــل املعلومــات. ونتيجــة لذلــك، يصبــح 
دوره أكثــر أتثــرا يف جمهــودات اإلصــاح، ونشــر املعرفــة، وحتســن أداء املؤسســات والفعاليــات املختلفــة، وتطويــر األداء 

اجملتمعــي بوجــه عــام، ورفــع املســتوى الثقــايف واملعــريف للمواطــن.
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 1- الغاايت )األهداف االسراتيجية(
• جمتمــع متــوازن دميوغرافيــاً: الســوريون يعيشــون يف جمتمــع متــوازن دميوغرافيــاً، قــادر علــى اســتيعاب عــودة مجيــع 	

تــاٍف  مــع  اســتقطابية حمدثــة،  أو مراكــز  املعتــادة  إقامتهــم  أماكــن  والاجئــن( إىل  )النازحــن داخليــاً  الســكان 
للتشــوهات واخللــل يف التــوزع اجلغــرايف بــن الريــف واحلضــر، وبــن احملافظــات، وبــن املناطــق ضمــن كل حمافظــة، عــن 
طريــق خلــق فــرص عمــل ألطــره وقــوة عملــه الشــابة دون متييــز بــن اجلنســن، وعــن طريــق اســتثمار مــوارده الذاتيــة 
علــى حنــو حيفــظ حقــوق األجيــال القادمــة، مــع األخــذ يف احلســبان حقــوق مجيــع الشــرائح االجتماعيــة، والســيما 
النســاء واألطفــال واملســنن. وتكــون ملســامهات املغربــن الســورين املعرفيــة والبشــرية واملاديــة ودورهــم يف هــذه املرحلــة 

أمهيــة كــربى كروافــد وروافــع هامــة للعمليــة التنمويــة.
• حيــاة صحيــة مديــدة: للمواطنــن مجيعــاً إمكانيــة الوصــول إىل واحلصــول علــى خدمــات صحيــة متكاملــة وموثوقــة. 	

وتقــوم الدولــة بتهيئــة الظــروف املناســبة الــي تتيــح لــكل فــرد إمكانيــة التمتــع أبعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة.
• بنــاء جمتمــع معــريف فاعــل يف التنميــة: املواطنــون مجيعــاً ممكنــون مــن حتقيــق مشــاركة فاعلــة يف بنــاء جمتمــع معــريف، 	

ويف إبــراز إمكاانهتــم عــن طريــق نظــام تعليمــي كفــؤ، ونظــم تكويــن ثقــايف ومعــريف قــادرة علــى بنــاء اإلنســان الســوري 
الفاعــل. وتقــوم الدولــة بتهيئــة الظــروف املناســبة الــي تتيــح لــكل فــرد إمكانيــة التمتــع أبعلــى مســتوى ممكــن مــن 

التعليــم واملعرفــة.
• منظومــة محايــة اجتماعيــة متكاملــة: يتمتــع الســوريون بنظــام رعايــة اجتماعيــة شــامل يوفــر معيشــة كرميــة وآمنــة اليــوم 	

ويف املســتقبل. نظــام احلمايــة هــذا ينســجم مــع أعلــى املعايــر الدوليــة للحــد مــن الفقــر واهلشاشــة، عــن طريــق حتقيــق 
ســوق عمــل فعــال، واحلــد مــن تعــرض املواطنــن للمخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة، كالبطالــة والتهميــش واملــرض 

واإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة واالحنرافــات الســلوكية والتقــدم يف الســن، وبنــاء قدراهتــم ملواجهتهــا.
• بنــاء بيئــة حاضنــة آمنــة حلمايــة ومنــاء األطفــال: األطفــال يتمتعــون ابألمــن واألمــان واالســتقرار، وتنمــى قدراهتــم 	

العقليــة والنفســية واالجتماعيــة واجلســدية، وخاصــة منوهــم الفكــري والثقــايف واألخاقــي ومعايــر محايتهــم وصــون 
حقوقهــم وفقــاً اللتزامــات ســورية يف االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل. كمــا يتمتــع األطفــال الذيــن فقــدوا الرعايــة 

األســرية بــكل أشــكاهلا ابلرعايــة البديلــة املناســبة ألوضاعهــم النفســية واجلســدية واالجتماعيــة.
• املشــاركة التكامليــة الفاعلــة واملؤثــرة جلميــع القطاعــات والفئــات يف عمليــة التنميــة: بنــاء التنميــة الشــاملة 	

واملتوازنــة يتطلــب املشــاركة الفاعلــة جلميــع القطاعــات )حكومــي، خــاص، أهلــي، منظمــات ونقــاابت شــعبية( 
وكذلــك جلميــع فئــات اجملتمــع )شــباب، نســاء، مســنن، أطفــال، أســر الشــهداء، اجلرحــى، الفقــراء، ...( علــى حنــو 
حيقــق اإلفــادة مــن مســامهة اجلميــع كل حســب دوره وإمكاانتــه وتكامــل هــذه األدوار، لتحقيــق غــاايت التنميــة، 

هبــدف ختطــي آاثر احلــرب مــن إرهــاب وهتجــر، وإحيــاء قيــم اهلويــة واملواطنــة واملشــاركة االجتماعيــة.

2 - األهداف املرحلية

 أ. التعليم والتكوين الثقايف

منظومة تعليمية وحبثية وثقافية معاصرة ومتجددة تسهم يف تطوير اجملتمع احملافظ على هويته وثقافته األصيلة 
واملنفتح على الثقافات األخرى، واملعتمد على املعرفة مصدراً أساسياً للتنمية املستدامة واالزدهار.

يعــّد التعليــم مــن أكثــر القطاعــات تضــرراً مــن احلــرب نظــراً خلصوصيتــه الــي تتجــاوز األبعــاد املاديــة مــن بــى حتتيــة 
ومســتلزمات عمــل لتطــول أيضــاً األبعــاد الفكريــة. ويقــوم التعليــم بــدور رئيســي يف بنــاء قــوة العمــل املنتجــة، كمــا يــؤدي 
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مهمــة أساســية يف تربيــة األجيــال علــى قيــم املواطنــة واحلقــوق والواجبــات، وتطويــر العقــل النقــدي الــذي يســاعد يف 
عمليــات البنــاء والتطويــر والتغيــر اجملتمعــي والنهــوض ابإلنتــاج واإلنتاجيــة. ومــن املســلم بــه أن التعليــم هــو القاعــدة 
األساســية لتحقيــق التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي، ويرتقــي أبداء اجملتمــع عندمــا يتــم اســتخدام املــوارد علــى الوجــه 
األمثــل، عــن طريــق ربــط التعليــم أبهــداف التنميــة املختلفــة، وإبقــرار حــق التعليــم للجميــع. وابلرغــم مــن أن االســتثمار 
يف التعليــم هــو اســتثمار بعيــد األمــد، تظهــر آاثره االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد مــدد طويلــة، فهــو مــن القطاعــات ذات 
األولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج، إذ تبــدأ يف مرحلتــه األوىل جهــود إعــادة املتســربن مــن النظــام التعليمــي وتعويــض 
الــدروس الفائتــة، وترميــم البــى التحتيــة، وخاصــًة يف املناطــق املتضــررة وتســتمر اجلهــود وصــواًل إىل مرحلــة االســتدامة الــي 

يعتــرب التعليــم مــن أهــم أركاهنــا ألدواره االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التوعويــة.

ويكتســب القطــاع الثقــايف أيضــاً أمهيــة كبــرة يف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب، وختتلــف 
أولويتــه يف كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج وفقــاً لطبيعــة مكوانتــه. فاألبعــاد الاماديــة للتكويــن الثقــايف هــي أولويــة 
منــذ املرحلــة األوىل، وتســتمر حــى مرحلــة االســتدامة التنمويــة. وهــذه األبعــاد تركــز أساســاً علــى قضــااي اهلويــة ورأس 
املــال االجتماعــي يف التنميــة والتماســك االجتماعــي، وحتســن الــدور الفاعــل واملؤثــر للمكــوانت الثقافيــة علــى مســتوى 
وجــودة احليــاة، بوصفهــا هدفــاً تنمــوايً يتصــل ابلرفــاه اإلنســاين ويعــرب عنــه إىل حــٍد بعيــد. أمــا األبعــاد الاماديــة املتصلــة 
ابلصــروح احلضاريــة وغرهــا فتبــدأ مــع املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل الربانمــج، وتشــتد أمهيتهــا وتتكثــف تدخاهتــا يف مرحلــي 

االنتعــاش واالســتدامة التنمويــة.

 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2021(

 مرحلة التعايف
)2022-2024(

 مرحلة االنتعاش
)2025-2027(

 مرحلة االستدامة
)2028-2030+(

30%24%19%12%معدل االلتحاق برايض األطفال يف هناية املرحلة 

معدل االلتحاق ابلتعليم األساسي يف 
99%94%87%85%هناية املرحلة

معدل التسرب يف التعليم األساسي يف 
1%3.5%8%18%هناية املرحلة

معدل االلتحاق ابلتعليم الثانوي العام يف 
55%52%48%42%هناية املرحلة

نسبة طاب التعليم املهي والفي )من 
30%29%26%22%إمجايل طاب التعليم الثانوي(

32%32%30%28%معدل االلتحاق اإلمجايل ابلتعليم العايل

99%98.5%97%90%نسبة اإلانث إىل الذكور يف مجيع املراحل التعليمية 

متوسط عدد التاميذ يف الشعبة يف 
2320مرحلة التعليم األساسي

متوسط عدد التاميذ للمعلم يف مرحلة 
15151515التعليم األساسي 
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متوسط عدد الطالب يف الشعبة يف التعليم الثانوي 

التعليم العام  25252222

التعليم املهي والفي  23232323

متوسط عدد الطاب يف مرحلة التعليم 
اجلامعي لعضو اهليئة التدريسية )كليات 

تطبيقية( طالب/أستاذ
30252020

متوسط عدد الطاب يف مرحلة التعليم 
اجلامعي لعضو اهليئة التدريسية )كليات 

نظرية( طالب/أستاذ
50454040

معدل االلتحاق ابلدراسات العليا من 
8.5%7.5%6%4%جمموع طلبة اجلامعات

30%20%10%10%نسبة زايدة عدد الباحثن

35%30%15%10%نسبة زايدة عدد البحوث العملية احملكمة

نسبة اإلنفاق على البحث العلمي يف 
2%1.5%0.5%0.03%هناية املرحلة )من الناتج(

5%9%12%18%معدل األمية يف هناية املرحلة

20%15%10%10%نسبة رفع كفاءة استخدام املراكز الثقافية

نسبة رفع العروض املسرحية واألفام 
25 %15 %12 %7 %املنتجة وعناوين الكتب

 ب. احلماية االجتماعية

جمتمع سوري أساسه األسرة املتماسكة، أفراده ممكنون ومنتجون، يتمتعون مبستوى معيشي كرمي، وبشبكة 
محاية اجتماعية كفؤة، فيه قطاع أهلي واع وفاعل، وتتكامل فيه األدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة 

على أسس التشاركية والعدالة االجتماعية.

االقتصاديــة  القطاعــات  مــن  عــدد  مــع  مكوانهتــا  تتداخــل  قطاعيــة  عــرب  قضيــة  االجتماعيــة  احلمايــة  تعــد 
الصحيــة  والسياســات  الداخليــة  التجــارة  والصناعيــة وسياســات  والزراعيــة  املاليــة  واالجتماعيــة، كالسياســات 
وسياســات ســوق العمــل وسياســات اخلدمــات االجتماعــي مــن ميــاه شــرب وتعليــم وصــرف صحــي، وهــي قضــااي 
جــرى تصنيفهــا ضمــن هــذه القطاعــات كقضــااي ذات أولويــة يف مجيــع مراحــل الربانمــج. أمــا القضــااي املتعّلقــة 
ابلفئــات األكثــر ضعفــاً، كاملســنن وفاقــدي الرعايــة األبويــة واملعاقــن، فهــي أيضــاً قضــااي ذات أولويــة يف مجيــع 

مراحــل الربانمــج.
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 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2022(

 مرحلة التعايف
)2023-2026(

 مرحلة االنتعاش
)2027-2028(

 مرحلة االستدامة
)2029-2030+(

نسبة املشمولن ابلتأمينات االجتماعية 
100%91%69%45%يف هناية املرحلة

100%83%42%27%نسبة املشمولن ابلتأمن الصحي يف هناية املرحلة

نسبة التغطية خبدمات التمويل األصغري 
60%42%23%12%يف هناية املرحلة

نسبة خفض الفجوة بن متوسط الرواتب 
35%25%25%15%واألجور واحلد األدىن لتكاليف املعيشة 

30%30%25%15%نسبة خفض عمل األطفال 

نسبة األسر الضعيفة األمن الغذائي يف 
1%9%17%22%هناية املرحلة

نسبة تغطية الفئات الضعيفة مبا فيها 
أسر الشهداء واجلرحى خبدمات اإلدماج 

االقتصادي واالجتماعي
%30%30%25%15

نسبة األسر السورية األشد احتياجاً املشملة 
100%35%25%10%خبدمات الصندوق الوطي للمعونة االجتماعية.

 ج.  السكان والصحة

جمتمع متوازن دميوغرافيًا، يتمتع سكانه مبستوى صحي وخصائص نوعية متميزة، وموزعون توزيعاً متوازانً 
بن احملافظات.

تعــد التنميــة الســكانية قضيــة عــرب قطاعيــة. فمعظــم التدخــات الراميــة إىل حتقيــق األهــداف الســكانية هــي موزعــة 
بــن قطاعــات خمتلفــة. ويتبــع التــوزع املتــوازن للســكان لقضيــة التــوازن التنمــوي جغرافيــاً ويتأثــر بتدخاتــه؛ كمــا إن 
حتســن اخلصائــص النوعيــة للســكان يتداخــل مــع تدخــات القطــاع التعليمــي والتكويــن الثقــايف وســوق العمــل. أمــا 
قضيــة النمــو الســكاين وحمدداتــه، فتتشــابك مــع التدخــات الصحيــة والتوعويــة بصفــة رئيســية. وتتبــع أولــوايت العمــل 

يف هــذا الشــأن مــع أولــوايت العمــل وفــق كل مرحلــة مــن مراحــل الربانمــج للقطاعــات املتصلــة.

ويعــّد القطــاع الصحــي مــن القطاعــات ذات األمهيــة الكــربى، إىل درجــة أن مســتوايت التنميــة بــن الــدول ابتــت 
تقــارن وتقــاس بتوقــع احليــاة، الــذي تعــد عوامــل املراضــة والوفيــات أهــم حمدداتــه. ومــن مثّ يكتســب القطــاع أولويــة 
قصــوى يف مجيــع مراحــل الربانمــج. ففــي مرحلــة اإلغاثــة، سيســتمر القطــاع بتقــدمي اخلدمــات الصحيــة والدوائيــة ويوفــر 
مســتلزماهتا، كمــا يعــوَّل عليــه يف قســط كبــر مــن جهــود إعــادة الاجئــن والنازحــن داخليــاً لتوفــر اخلدمــات الصحيــة 
يف املناطــق املتضــررة مــن احلــرب. ويســتمر االهتمــام هبــذا القطــاع يف مجيــع املراحــل وصــواًل إىل مرحلــة االســتدامة التنمويــة 

الــي يعــول عليهــا يف تقــدمي خدمــات صحيــة مميــزة للســكان علــى حنــو متــوازن.
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 مرحلة اإلغاثةاملؤشر
)2019-2021(

 مرحلة التعايف
)2022-2024(

 مرحلة االنتعاش
)2025-2027(

 مرحلة االستدامة
)2028-2030+(

نسبة املراكز واملشايف املؤهلة يف املناطق 
80%60%40%احملررة من إمجايل املتضررة

معدل اخلصوبة الزواجية يف هناية املرحلة 
3.43.12.72.5)مولود للمرأة(

نسبة الزواج املبكر لإلانث 
5%8%11%13%)أقل من 18 سنة( هناية املرحلة

نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة 
80%65%52%41%احلديثة هناية املرحلة

نسبة الوالدات على أيدي صحية مؤهلة 
99%96%87%75%هناية املرحلة

معدل وفيات األطفال الرضع
20191710)لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة
23221913)لكل 1000 مولود حي(

96%96%92%85%نسبة حتصن األطفال ضد األمراض

معدل وفيات األمهات 
58524434)لكل مئة ألف والدة حية(

معدل انتشار متازمة عوز املناعة املكتسبة 
7777)لكل مئة ألف من السكان(

5%15%25%-نسبة خفض العجز يف الكوادر الصحية 

96%94%92%90%نسبة التغطية احمللية من اإلنتاج الدوائي الوطي

20%20%12%10%نسبة زايدة صادرات األدوية

15%30%35%10%نسبة خفض معدل اهلجرة الداخلية

نسبة خفض الكثافة السكانية يف مراكز 
3%6%5%5%احملافظات واحملافظات العالية الكثافة
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أوالً
مقدمة: املرتكزات واملنهجية

خامساً
السياسات اإلرشادية
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خامسًا- السياسات اإلرشادية
جتــاوزت ســورية يف اترخيهــا احلديــث مراحــل مفصليــة عديــدة، لكــن احلــرب الــي شــارف فتيلهــا علــى االنتهــاء بفعــل 
صمــود اجليــش واجملتمــع، تعــّد مــن أدق املراحــل، ليــس فقــط مــن انحيــة آاثر احلــرب املاديــة ومنعكســاهتا، كـــ “فالــق” يف 
مســار منوذجهــا التنمــوي، بــل أيضــاً للقضــااي اجلوهريــة الــي بــرزت والتســاؤالت الكبــرة الــي طالــت حــى مفهــوم اهلويــة 
واالنتمــاء. ومــع ذلــك، فهــي “عابــرة” إذا مــا أخذانهــا يف املســار الطويــل األجــل، شــريطة تــازم وتفاعــل منحنيــات 

ثاثة:

تعزيــز مفهــوم االنتمــاء واملواطنــة واهلويــة عنــد كل الســورين، علــى اختــاف مشــارهبم السياســية والدينيــة والقوميــة، ( 1
التفاعــل  وتعزيــز  التطــرف،  بفــك “ِشــفرات”  الراكمــي، وذلــك  الوعــي  وإبــراز  الثقــايف  اإلرث  علــى  واالرتــكاز 
احلضــاري لســورية، بغيــة احلفــاظ علــى الدولــة وحصانــة الوطــن؛ وهــذا الوعــي ســيكون أمــًا لبنــاء ســورية يف مــا بعــد 

األزمــة.

معاجلــة االختــاالت البنيويــة الــي أظهرهــا حتليــل احلالــة التنمويــة، هبــدف التأســيس لســورية اجلديــدة ببنياهتــا التحتيــة ( 2
واجملتمعيــة كمــآل للتنميــة )اإلنســانية وليــس فقــط البشــرية(، كحالــة وغايــة، وذلــك عــن طريــق تفعيــل طاقــات 
اجملتمــع، بتأطــر “املســتغل” منهــا كليــاً أو جزئيــاً )وفيهــا مــا عــرف ابلكتلــة الصامتــة أو املّهمــش(، واخلــروج اآلمــن 
مــن “العطالــة” القســرية، وحشــد الطاقــات الكامنــة، واســتغال مكامــن النمــو، ورفــع مســتوى النشــاط والتشــغيل، 
بفضــل االســتخدام األمثــل للمــوارد ضمــن األطــر احلوكميــة الشــفافة واخلاضعــة للمســاءلة، وذلــك لكــي يصبــح النمــو 
التشــميلي )واحملــايب للفقــراء، ابندمــاج الفئــات اهلشــة وإزالــة التبايــن اجلغــرايف بنشــر التنميــة املندجمــة وعوامــل اإلنتــاج 

الذاتيــة الدفــع( ألجــل اجلميــع، وليتطــور علــى أســس االســتدامة.

“إعــادة هندســة” البــى التحتيــة كمنظومــات أساســية جملتمــع مثقــل بشــى أنــواع الضغــوط، وإن بتباينــات متعــددة، ( 3
وإنشــاء اجلديــد منهــا reengineering & reconfiguration، لتمثــل ركيــزة تفعيــل توفــر الســلع، واالنتفــاع 
مــن املرافــق العامــة واخلدمــات االجتماعيــة، والــي هــي ابلتعريــف شــرط مــن شــروط جنــاح إعــادة اإلقــاع ابلنشــاط 
االقتصــادي )للقطــاع العــام واخلــاص واألهلــي، مــن الــري والزراعــة والصناعــة والتجــارة، إىل القطــاع الســكي واخلدمــي 
كالتعليــم والصحــة ومؤسســات التشــغيل والبطالــة والرعايــة االجتماعيــة والدمــج والتــآزر، مــروراً ابإلمــداد والتســويق 
والنقــل واالتصــاالت وميــاه الشــرب والصــرف الصحــي(، حيــث يكتســب النهــوض ابلبنيــة التحتيــة دالالتــه يف 
ســياق الســلم والتماســك االجتماعــي داخليــاً، نظــراً لكــون هــذه البــى تــؤدي دوراً أساســياً كرافعــة للتنميــة اإلقليميــة 

ولتحقيــق غــاايت االســتدامة علــى املســتوى الوطــي.

وســيجري، وفــق حمــاور الربانمــج اخلمــس، وحبســب مراحلــه، تبــي سياســات إرشــادية6 متفاعلــة فيمــا بينهــا، ومتوافقــة 
كليــاً مــع الرؤيــة والغــاايت املعروضــة آنفــاً، حبيــث ســيجري الحقــاً وضــع الربامــج التنفيذيــة املؤديــة إىل حتقيــق الــرؤى 

واألهــداف املوضوعــة.

7  السياســات اإلرشــادية guiding policies هــي السياســات الــي هتــدف إىل توجيــه القــرار لربــط األهــداف املوضوعــة ابلربامــج 
واإلجــراءات التنفيذيــة الازمــة للوصــول إىل تلــك األهــداف.
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ألف. حمور احلوار الوطين والتعددية السياسية
يتضمــن هــذا احملــور، بسياســاته التأطريــة كفعــل مؤســس للمحــاور األخــرى، قضــااي اجملتمــع السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة وحقــوق األجيــال، انطاقــاً مــن القيــم واهلويــة الوطنيــة واالنتمــاء، والتماســك اجملتمعــي، مــع التأكيــد علــى 
أمهيــة املصاحلــات الوطنيــة وتعزيــز األمــن واألمــان، وإجيــاد البيئــة املناســبة الســتدامة وجنــاح احلــوار الوطــي ورفــع مســتوى 

الوعــي والتمثيــل اجملتمعــي وتدعيــم مســار التعدديــة السياســية والعمليــة الدميقراطيــة.

وملــا كانــت هــذه املســائل ختــص صلــب اجملتمــع الســوري ودائمــة، فــإن العنايــة بتنفيــذ أيــة سياســة مــن السياســات 
املعروضــة يف هــذا احملــور، يتعلــق بدرجــة األمهيــة يف ســياق اخلــروج اآلمــن مــن احلــرب وبدرجــة االســتجابة، حبيــث ينتهــي 

ســريعاً تنفيــذ بعــض السياســات )كمعاجلــة ملــف عــودة الاجئــن( ذات الطبيعــة العاجلــة.

وفيما يلي ملخص سياسات احملور.

على امتداد مراحل الربانمج األربع

	 تعزيز احلوار الوطي ضمن أطر احرام الدستور، ووحدة الباد وسيادهتا واستقاهلا الوطي، والقبول بصندوق االقراع
كأساس حاكم ألي حوار اقتصادي-اجتماعي-سياسي.

	 اقران الربامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ابلشفافية، وابتعادها عن امتاك احللول اجلاهزة بقبوهلا الفكر
النقدي واملمارسة الفعلية ملبدأي املسؤولية واحملاسبة.

	 تعزيز احرام الرأي العام، ابلركيز على الدور البالغ األمهية ملختلف وسائل اإلعام كشريك اسراتيجي يف العملية السياسية
واحلوار الوطي واملصاحلات، والتصدي للحمات اإلعامية املعادية، والنهوض مبستوى اإلعام الوطي وتعزيز الثقة 

واملصداقية لدى مجيع أبناء الوطن، حبيث يصبح مرآة حقيقّية وحامًا لقضااي السورين، ومعرباً عن تطلعاهتم ومهومهم، 
ومسهماً يف رفع مستوى املواطن السوري وعياً وسلوكاً، ليكون فعااًل يف خدمة قضااي التنمية.

	 بناء األطر الي تسمح للقوى اجملتمعية واالقتصادية والثقافية املختلفة ابلتعبر عن أفكارها وهواجسها ومصاحلها على حنو
متكافئ، وجتاوز أوهام اخلطوط احلمر واألحكام املسبقة القائمة على التهميش أو الوصاية على احلقيقة والقيم، وتعزيز 

مبدأ احلرية وحقوق اإلنسان، وتكريس روح املسؤولية ومبدأ املساواة والعدالة ابالحتكام إىل سلطة القانون القائم الذي ميثل 
حارساً أميناً على مصاحل اجلميع.

	 متكن املنظمات الشعبية واجملتمع األهلي من حتمل املسؤولية يف نقل أي مشروع وبرانمج إىل ممارسة مسؤولة يسهم هبا
أكرب عدد ممكن من أبناء اجملتمع، أفراد وتنظيمات ومن مثّ تعميق روح املشاركة واملسؤولية يف اإلجناز.

	.متكن الشباب يف احلوار الوطي ورسم السياسات واالسراتيجيات الوطنية كمهمة أساسية واجتماعية قصوى
	.ًالتعامل مع التداعيات االجتماعية لظاهرة النزوح، واستقرار املناطق وعودة النازحن داخليا
	 ،تعزيز االهتمام بذوي الشهداء واجلرحى يف مجيع اجملاالت، عن طريق تقدمي الدعم الازم هلم والتسهيات اخلدمية

وتتطلب املرحلة املقبلة االهتمام الكامل هبم، كفئات اجتماعية متضررة من تبعات احلرب، وإدماجهم يف مسرة التنمية.
	 تعزيز االهتمام وتقدمي الدعم لعوائل األفراد املغّرر هبم، وتسوية أوضاع من تورطوا ابألعمال القتالية أو الذين اضطرهتم

الظروف إىل مساندة اجملموعات املسلحة. ومن املهم العمل على تعزيز الرعاية لتلك األسر فكرايً واجتماعياً يف املرحلة 
املقبلة، وذلك عن طريق برامج التأهيل وإعادة الدمج ابجملتمع والتوعية.

	.معاجلة ملف عودة الاجئن السورين يف اخلارج، وتقدمي التسهيات الازمة لعودهتم إىل الوطن
	.جتهيز البى التحتية الضامنة لعودة الاجئن والنازحن داخلياً إىل مواطنهم األصلية وتقدمي املعوانت هلم



135

 الفهرس

ابء. حمور اإلصالح اإلداري وتعزيز النزاهة
جيــب أن توفّــر مرحلتــا اإلغاثــة والتعــايف، يف ســياق هــذا احملــور، الزمــن الــازم إلعــادة التأهيــل، أكثــر مــن تركيزهــا 
علــى إجــراء إصــاح كبــر يف اإلدارات العامــة؛ فاإلصــاح اجلــذري لــإلدارة العامــة، ابلطريقــة التقليديــة، هــي عمليــة 
معقــدة وحمفوفــة ابجملازفــة، ويُنصــح بــرك جّلهــا إىل مرحلــي االنتعــاش واســتدامة التنميــة، دون أن يعــي ذلــك عــدم البــدء 
هبــا ســريعاً. وجيــب أن هتــدف التدخــات يف اإلدارة العامــة إىل متكينهــا مــن االســتجابة لاحتياجــات الطارئــة: إدارة 
وتنفيــذ القوانــن واألنظمــة وقــرارات احلكومــة، وتقــدمي اخلدمــات العامــة. ويف الوقــت ذاتــه، ســتكون مرحلــة االنتعــاش 
هــي املرحلــة الــي جيــري فيهــا عــزل الروابــط غــر الســليمة بــن الســلطات لتتمكــن الوظيفــة العامــة اجلديــرة، اخلاضعــة 

للمســاءلة والشــفافية، مــن االزدهــار.

وفيما يلي ملخص سياسات احملور.

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 إعادة تقييم األداء اإلداري
واملؤسسي للجهات العامة 

من منظور الفعالية والكفاءة 
واإلنتاجية.

	 إعادة النظر بصكوك إحداث 
اجلهات العامة لتحديد 

املسؤوليات والصاحيات 
ومعاجلة مشكات االزدواجية.

	 تطوير الثقافة التنظيمية القائمة على األخاقيات
اإلدارية.

	.إعادة تنظيم الوظيفة العامة، وحتسن بيئتها التشريعية والتنظيمية	 تطبيق منهجيات وأساليب
حديثة تراعي التطورات 

العاملية يف اإلدارة.
	.حتسن كمية ونوعية اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنن وختفيض تكاليفها وصواًل إىل تقدمي اخلدمات التفاعلية
	.تدريب وأتهيل العاملن يف اجلهات العامة واستقطاب الكفاءات واحلد من ظاهرة تسرهبا
	.حتسن معاير اختيار الكوادر اإلدارية يف املناصب العليا والوسطى
	.تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل القضائي والرقايب
	.تطوير املؤسسات املسؤولة عن مكافحة الفساد
	 .توضيح وتنسيق وتطوير أدوار خمتلف الفاعلن يف جهود مكافحة الفساد
	.تعزيز الثقة لدى الفعاليات االجتماعية يف توفر اإلرادة ملكافحة الفساد
	.توسيع املشاركة اجملتمعية، وتعزيز دور اإلعام يف جهود مكافحة الفساد
	.حتسن معاير وشروط الدخول ملمارسة العملن القضائي والرقايب	 تعزيز القواعد األخاقية للمنظومة القضائية

واملؤسسات الرقابية.
	 ،رفع مستوى البى التحتية للمحاكم واملؤسسات الرقابية وفق معاير اجلودة واملائمة الوظيفية 

واإلسراع يف إعادة أتهيل األبنية الي هتدمت أثناء األزمة.
	 حتديث خدمات اإلدارة القضائية واملؤسسات الرقابية وانفتاحها على املواطن، عن

طريق تقوية املواقع اإللكرونية للمحاكم واملؤسسات الرقابية.
	.تطوير آليات مكافحة الفساد اإلداري وتعزيز آليات املساءلة والشفافية
	.توفر املوارد البشرية للعمل القضائي والرقايب وتطوير قدراهتا
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جيم. حمور النمو والتنمية
يعــّد هــذا احملــور )مــع حمــور تطويــر وحتديــث البــى التحتيــة واخلدمــات( رافعــة الربانمــج leverage، ويتضمــن أربعــة 
مكــوانت رئيســية: سياســات االقتصــاد الكلــي، وسياســات القطاعــات االقتصاديــة )الزراعــة، الصناعــة، الســياحة، 
املــوارد املائيــة(، وسياســات التنميــة املتوازنــة، وسياســات التعــاون الــدويل. ويتضمــن كل حمــور جمموعــة مــن السياســات 
التفصيليــة، منهــا مــا يبــدأ وينتهــي يف مرحلــة معينــة، ومنهــا مــا ميتــد علــى مــدى املراحــل األربــع مــن مراحــل الربانمــج. 
وتشــمل هذه السياســات حوكمة مدخات اإلنتاج واإلمداد واملؤسســات الداعمة والتجارة اخلارجية وبيئة االســتثمار 
واألنظمــة املاليــة والنقديــة والضريبيــة واجلمركيــة والنفــاذ املــايل واإلنفــاق العــام والتحصيــل الضريــي وتطويــر القاعــدة 
اإلنتاجيــة ومؤسســاهتا الداعمــة والبــى التحتيــة اخلدميــة الازمــة لتحقيــق التنميــة احملليــة وســوق العمــل والتســويق والتســعر 
وضبــط األســواق والتصديــر وهيكلــة ميــزان املدفوعــات، وحمــاور التعــاون الــدويل، وبنــاء املنظومــات وقواعــد البيــاانت.

وســتجري بلــورة هــذه السياســات، بعــد إقرارهــا، بصيغــة برامــج موصفــة مبرامــي كميــة وحبســب مراحــل الربانمــج، لتكــون 
وثيقــة عمــل قطاعيــة حبســب الــوزارة )الــوزارات( و/أو اجلهــات املعنيــة، مــع ممثلــي فعاليــات اجملتمــع وإداراتــه احملليــة.

وفيما يلي ملخص سياسات احملور.

 أ. االقتصاد الكلي

 1( اإلنتاج والنمو واالستثمار

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 توسيع قاعدة اإلنتاج 
)االنتشار األفقي(، 

وتقوية األسواق إبزالة 
املعوقات غر العادية 
جلميع أوجه النشاط 

االقتصادي
	 تطوير الصناعات

االستهاكية الكثيفة 
العمالة
	 ترميم ساسل اإلنتاج

بدءاً من أقلها تكلفة، 
والركيز على الزراعة 

والصناعة لتلبية 
االحتياجات.

	 تطوير آليات احلد
من معوقات النشاط 

االقتصادي.
	 ،حتفيز العملية اإلنتاجية

وحتقيق معدالت منو 
مرتفعة يف مجيع املناطق 
والقطاعات واألنشطة 

االقتصادية. 

	 تطوير بيئة حمفزة لعمل 
القطاع اخلاص وعلى 

مستوى اجلغرافيا السورية.
	 زايدة تشابك العملية

اإلنتاجية جغرافياً 
وقطاعياً لتحقيق قيم 

مضافة أعلى، واالرتقاء 
هبذه القيم يف الصناعة 

التحويلية نسبًة إىل الناتج 
احمللي اإلمجايل.

	 تعزيز بيئة عمل القطاع
اخلاص على مستوى 

اجلغرافيا السورية.
	 زايدة دور القطاع

اخلاص يف النمو الشامل 
التشغيلي املستدام، 

وزايدة مسؤوليه القطاع 
اخلاص االجتماعية.

	 زايدة االعتماد على
احملتوى التكنولوجي يف 

اإلنتاج، وجلميع األنشطة 
االقتصادية.

	 رفع معدالت اإلنفاق على
البحث والتطوير، وتعميق 
احملتوى املعريف، واستخدام 

التكنولوجيا املتطورة.
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	 حتفيز وتطوير أنشطة املشاريع املتوسطة والصغرة واألصغرية )ابلتسهيات التمويلية واإلجرائية(، وتطوير بيئة عملها على
أسس مستدامة، واالستفادة املثلى من امليزات النسبية للمناطق واحملافظات السورية وفق منظور التنمية املتوازنة.

	 استعادة النمو
االقتصادي. 

	 زايدة مسامهة القطاع
اخلاص يف النمو.

	 زايدة مسامهة اإلنتاج
احلقيقي يف النمو 

كالزراعة والصناعة 
التحويلية مع غلبة 

األخرة على الزراعة.

	 تسريع النمو االقتصادي
وحتقيق معاير التنافسية 

على املستوى الوطي 
واملناطقي.

	 زايدة مسامهة جممل
إنتاجية عوامل اإلنتاج 
عن املصادر الكمية، 

وزايدة االستثمار يف رأس 
املال البشري

	 النمو االقتصادي السريع
واملستدام والتشغيلي، 

املتوازن جغرافياً واألكثر 
مشولية، واملستند إىل 

زايدة مسامهة العوامل 
النوعية.

	 زايدة معدل الراكم الرأمسايل، وتوجيه االستثمار العام خلدمة العملية اإلنتاجية واخلدمات االجتماعية وفق منظور التنمية
املتوازنة جغرافياً وقطاعياً.

	.حشد مجيع الطاقات واإلمكانيات إلعادة اإلعمار وأتهيل البى التحتية

	 زايدة حصة االدخار احمللي لتفعيل عملية االستثمار مقارنًة ابالستهاك، مث زايدة حصة
االدخار واالستثمار.

	.إجياد بيئة عمل حمفزة لاستثمار اخلاص، وتطوير تشريعات االستثمار يف إطار موحد

	 تطوير البنية التحتية الازمة جلذب وتوسيع االستثمار
يف الصناعات ذات التكنولوجيا املتوسطة والعالية ودعم 
صناعة التجهيزات احلاسوبية الازمة جلميع القطاعات.

	 حتقيق نسب من االكتفاء
ملتطلبات االستهاك 

العام واخلاص.

	 زايدة حجم الصادرات والتقليل من الفجوة بن
الصادرات والواردات.

	 زايدة مسامهة الصادرات
يف النمو.

 2( املالية العامة

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.توفر االحتياجات األساسية للمواطنن من املواد الغذائية والدوائية واملشتقات النفطية

	.ترشيد الدين العام الداخلي برشيد اإلنفاق العام وتعزيز اإليرادات
	.)تثبيت الدين العام الداخلي، واعتماد مصادر متويل بديلة )سندات وأذون اخلزينة

	 االعتماد األساسي على
إصدار سندات وأذون 

اخلزينة لتمويل عجز 
املوازنة. 	 ،ختفيض الدين العام الداخلي تدرجيياً بتعزيز دور اإليرادات

خاصة الضريبية منها.

	 إعادة جدولة الدين العام
اخلارجي.
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	 الركيز على الدعم
االجتماعي ورعاية 

أسر الشهداء وتوفر 
مستلزمات الصمود.

	 تصحيح سياسات الدعم
احلكومي وتوجيهها 

ابجتاه الفئات واألنشطة 
االقتصادية املستهدفة.

	 االنتقال إىل أساليب
الدعم النقدي، واالعتماد 

على منظومة الدفع 
اإللكروين والبطاقة الذكية 
إليصال الدعم ملستحقيه.

	 االستمرار يف اعتماد
أساليب الدعم النقدي 
واالعتماد على منظومة 

الدفع اإللكروين.

	 حتسن كفاءة اإلدارة
الضريبية لزايدة نسبة 
الضرائب املباشرة من 

إمجايل الضرائب.
	 تطوير التشريعات واإلدارة

الضريبية.

	 تعديل هيكلية اإليرادات
الضريبية بزايدة الضرائب 

املباشرة.

	 تطوير التشريعات املتعلقة
ابلضرائب وصواًل إىل 

وضع نظام ضريي 
متكامل حيقق العدالة 

الضريبية.

	 إعادة النظر بنظام
استثمار أماك الدولة 

	.تعزيز إدارة أماك الدولة، ووضع نظام متكامل إلدارة أماك الدولة

	.تصحيح منظومة الرواتب واألجور

	.زايدة كفاءة اإلنفاق العام النوعي

	 بناء نظام شامل للموازنة
واحلساابت احلكومية وفق 

موازنة الربامج واألداء.

	 االنتقال إىل موازنة
الربامج واألداء الي تسهم 

يف الربط بن األهداف 
واملخصصات املالية وفق 

املدى الزمي.

 3( السياسات النقدية والقطاع املايل

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 استقرار سعر الصرف والتخفيف من عمليات استنزاف
القطع األجني واملوازنة بن احتياجات االقتصاد الوطي 

وموارده.

	 حتسن القوة الشرائية للرة
السورية.

	.تعزيز موارد القطع

	 احملافظة على قوة العملة
احمللية أمام العمات 

األجنبية.

	 ضبط معدالت
منو العرض النقدي 

ابلتناسب مع 
معدالت منو الناتج 

احمللي اإلمجايل 
االمسي.

	 التخفيف التدرجيي من
حجم اإلصدار النقدي.

	 احلد من اإلصدار النقدي
للوصول إىل تثبيت 
املديونية الداخلية.

	 تفعيل سندات وأذون
اخلزينة.

	 الوصول إىل مستوى من
السيولة احمللية يتناسب 
مع حجم الناتج احمللي 

املستهدف.

	.احلد من معدالت التضخم املرتفعة	 الوصول إىل معدل
تضخم مستقر 

ومنخفض.
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	 استهداف أكثر
القطاعات إنتاجية 
يف عمليات منح 
االئتمان املصريف.

	 استهداف تسهيات
ائتمانية لتمويل املشروعات 
الصغرة واملتوسطة، وتوجيه 
االئتمان للقطاعات ذات 

األولوية.
	 استهداف القروض املتجهة

حنو إعادة اإلعمار.
	 التوسع يف منح القروض

والتسهيات للمشاريع 
الصغرة واملتوسطة.

	 تطوير نظام اإلقراض
وتبسيط إجراءات التسليف.

	 دعم التمويل االستثماري
بصورة أساسية، واالستمرار 

والتوسع يف منح القروض 
للمشاريع الصغرة واملتوسطة.

	 زايدة حجم التمويل املتاح
للمشاريع االستثمارية 

أبنواعها، الصغرة واملتوسطة 
والكبرة.
	 إيصال اخلدمات املصرفية

وخدمات التمويل إىل أكرب 
شرحية من األشخاص لدعم 

التشغيل واإلنتاج احمللي.

	 توجيه التسهيات
االئتمانية وزايدة حجم 
القروض املقدمة لدعم 

للنمو الشامل التشغيلي.

	 إدارة وحتريك معدالت
الفوائد وفق معطيات 

السوق.

	 إجياد مؤشر مرجعي لسعر الفائدة يستخدم كأداة يف إدارة
السياسة النقدية، وميكن مصرف سورية املركزي من إدارة 
السيولة يف السوق، وذلك ابلتزامن مع فتح انفذة اخلصم 

لدى املصرف املركزي إلاتحة إمكانية خصم األوراق 
املالية احلكومية من املصارف لدى املصرف املركزي لتوفر 

متطلبات السيولة.

	.زايدة حجم الودائع لدى املصارف العامة
	.التوجه حنو إصدار شهادات اإليداع للجمهور ابللرة السورية خاصة ابملصرف املركزي عن طريق املصارف

	.تفعيل األدوات النقدية غر املباشرة

	 توفر البنية التحتية
والنظم التشغيلية 
املائمة لتطبيق 

الدفع اإللكروين 
والتحويل السريع 

لألموال بن 
املصارف وتشجيع 

اإليداع وتسريع 
التحويات.

	 التوسع ابلدفع اإللكروين
لتشمل العمليات التجارية 
والتحصيل الضريي وتوزيع 

الدعم.
	 ،تطوير نظم الدفع والتسوية

وإجياد اآلليات لربط أنظمة 
املدفوعات مع نظام تسوية 
العمليات يف سوق دمشق 

لألوراق املالية.

	 تطبيق الدفع اإللكروين
لتشمل كامل القطاعات 

االقتصادية، وتقليص 
تداول األوراق النقدية.

	 اعتماد الدفع اإللكروين
كأداة أساسية لتسوية 
املدفوعات يف السوق 

احمللية.
	 الوصول إىل احلدود

املستهدفة من التعامل 
ابلنقد اإللكروين.

	 التوسع يف العمليات
املصرفية اإللكرونية 

واستكمال األمتتة 
املصرفية.

	 تقدمي اخلدمات
املصرفية للمواطنن 
ابحلدود املتاحة يف 

ظل الظروف الراهنة.

	 تقدمي اخلدمات املصرفية
والتأمينية جبميع أشكاهلا.

	 تقدمي املنتجات واخلدمات بكفاءة عالية ضمن بيئة
تنافسية.

	 تعميق النفاذ املايل وحتسن اخلدمات املصرفية والتأمينية
وتوسيع انتشارها يف مجيع املناطق، واستقطاب قطاعات 

وشرائح جديدة.

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

	 تطوير السوق املالية لتوفر
املوارد الازمة لاستثمار.

	 إجياد تغطيات تتناسب مع حاجة اجملتمع والسعي إلجياد بدائل
أتمينية للشرحية األوسع الي تتميز بضعف الدخل.

	 مواكبة مجيع التطورات
احلاصلة يف السوق 

التأمينية العاملية.

 4( التجارة اخلارجية

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.محاية الصناعات األساسية والناشئة	 نقل احلمائية املقدمة من القطاعات املنخفضة
التكنولوجيا إىل املتوسطة مث العالية التكنولوجيا.

	.التوسع يف املناطق احلرة
	 حتسن البنية التحتية الي

تدعم األنشطة التصديرية 
لصغار املنتجن )قطاعياً 

وجغرافياً(.

	 تطوير البى التحتية الداعمة
للجودة وتعزيز كفاءة 

اخلدمات اللوجستية املقدمة 
للمصدرين.

	 تطوير املناطق احلرة لتقدمي منط استثماري متميز
وجاذب.

	 توسيع قطاعات التصدير ابلركيز على اجملاالت احملتملة للنمو، وتنويع قاعدة املصدرين )قطاعياً وجغرافياً( لتشمل املشاريع
الصغرة واملتوسطة واألصغرية، وحبيث تتناسب مع احتياجات األسواق اخلارجية.

	 التحول تدرجيياً من
تصدير السلع الفائضة 

عن االستهاك إىل 
بناء صناعات موجهة 

للتصدير.

	 حتديد اهليكل السلعي األمثل
للصادرات، وحتديد األسواق 

املستهدفة.

	 تطوير بنية الصادرات
وتنويع هيكلها وختفيض 
الفجوة مع املستوردات.

	 زايدة حصة سورية من
التجارة الدولية.

	 مراجعة قوائم املنتجات
املصدرة وتطويرها 

وتنويعها جغرافياً وسلعياً.
	 استدامة الصادرات

واحلفاظ على معدل 
مرتفع ملؤشر تغطية 

الصادرات للمستوردات.
	 تعزيز العاقات االقتصادية

الدولية ورصد وحتليل 
احتياجات األسواق 

اخلارجية، واجلودة املطلوبة.

	 تعميق التعاون مع
الشركاء التجارين، 

والتعاقد مع شركات 
تسويق عاملية لاستفادة 

من شبكة عاقاهتا.

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

	 تبسيط اإلجراءات
املتعلقة بعملية التصدير.

	 الرقابة على جودة
ونوعية املنتجات 

ومطابقتها للمعاير 
الدولية.

	 ختفيض مدة عملية تسجيل
العامات التجارية.

	 ضمان تفعيل املنافسة ومنع
املمارسات االحتكارية، 
وحتسن مناخ التنافسية 
والشفافية يف االقتصاد، 

ومتابعة اإلصاح اجلمركي.

	 ختفيض وتبسيط
التعريفات اجلمركية نوعياً 

وتدرجيياً، وختفيف احلواجز 
غر اجلمركية واإلدارية.

	 ختفيف القيود على
املدفوعات والتحويات 

اجلارية والرأمسالية.

	 إلغاء القيود
على املدفوعات 

والتحويات اجلارية 
والرأمسالية.



141

 الفهرس

	.إعفاء املستوردات الي تدخل يف العملية اإلنتاجية من الضريبة غر املباشرة
	.تعزيز مؤشرات التنافسية ذات الصلة إبجناز املعامات وشفافية اإلجراءات
	.الرويج للمنتج السوري من خال مكاتب جتارية اتبعة للسفارات
	.تطوير وتعزيز العامة التجارية السورية
	.تعزيز احلماية املمنوحة للمستهلك وإنفاذ قانون حقوق امللكية الفكرية
	.دعم وتشجيع إنشاء شركات كبرة للتصدير

	.جذب املزيد من استثمارات الدول الصديقة واالستثمارات األجنبية املباشرة الي تتوافق مع أولوايت التنمية
	.رفع كفاءة خدمات النقل واخلدمات اللوجستية
	.مكافحة ظاهرة التصدير العشوائي

 5( التشغيل وسوق العمل

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 حتسن أداء وقدرات جهاز تفتيش العمل للقضاء على استغال العمال وخاصة النساء
وضمان حظر عمل األطفال.

	 وضع ضوابط عدم التمييز على
أساس اجلنوسة.

	 تعزيز عمل النقاابت املهنية
والعمالية للمحافظة على 

حقوق العمال وأرابب العمل.

	 حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص
للعمالة الكاملة املنتجة.

	 املساواة وعدم التمييز
يف سياسات توظيف 

وتدريب للفئات اهلشة 
)ذوي اإلعاقة واملعيات 

واملرضى القادرين على 
العمل والعمالة غر 

املهجرة(.

	 املساواة وعدم التمييز
يف األجور على أساس 

اجلنوسة أو اإلعاقة.
	 العدالة االجتماعية

ورفع املستوى املعيشي 
وبناء حياة أسرية سليمة 

صحياً واجتماعياً.

	 ربط احلد األدىن لألجور
مبعدالت التضخم لتحقق 

مستوى معيشي الئق.
	 تنظيم تعويضات العمل

اإلضايف.
	 تسهيل التوظيف حسب

املؤهات، وتسهيل 
الوصول لبياانت فرص 

العمل والتقدم للتوظيف.

	 تعزيز إعان املبادئ واحلقوق
األساسية يف العمل، وتطبيق 

حقوق اإلنسان يف احلصول على 
أجر وعدم االستغال والعمل 
القسري، خاصة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة والنساء.
	 توسيع املظلة التأمينية وتنويع

خدماهتا وتعزيز استدامتها 
املالية.

	 توجيه الدعم لتوفر فرص
العمل وتوليد الدخل 

ألكثر الفئات فقراً.

	 تطوير السياسات اخلاصة بسوق العمل والتشغيل بناء
على النتائج.

	 حتديد أولوايت توجهات سوق العمل وخلق امليزة
النسبية للسوق السورية.

	 تطوير حمفزات تنظيم العمل
غر املنظم.

	 رفع إنتاجية اليد العاملة
وجودة ممارسات التوظيف 
واحلد من العمالة املقنعة 

واعتماد التكنولوجيا 
وحتسينات البنية 

املؤسساتية واملوارد البشرية.

	 رفع إنتاجية وكفاءة اليد
العاملة يف القطاعات 

االقتصادية.
	 تطوير سبل العيش والتدريب

املهي وتوليد الدخل 
)املشروعات األصغرية(.

	 تطبيق أسس الشفافية ومكافحة الفساد والتنافسية وخلق
املؤسسات اإلدارية والقضائية لتنظيم سوق العمل.

	 الركيز على تطوير حاضنات األعمال وتعزيز املهارات الرايدية
والعمالة املاهرة خاصة للمتعطلن وفق متطلبات سوق العمل.

	 تطوير صيغ الشراكة بن القطاعات الثاثة )العام واخلاص
واألهلي( لتمويل تنمية رأس املال البشري.
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	.إعادة دمج من فقدوا أعماهلم نتيجة األزمة بسوق العمل	 متويل خدمات تدريب وتوليد الدخل لألشخاص ذوي
اإلعاقة والفئات اهلشة.

 ب. القطاعات االقتصادية

 1( الزراعة

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية واإلدارية لتنمية القطاع الزراعي واملناطق الريفية وفق املتغرات اجلديدة
	.أتهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة يف قطاع الزراعة

	 دعم وتطوير أنظمة
التأمن ضد املخاطر 
املختلفة واالستجابة 

للطوارئ.

	.توفر مستلزمات اإلنتاج النبايت واحليواين

	 دعم املؤسسات مبقومات
اإلنتاج وفق ظروفها.

	 إعادة أتهيل
املؤسسات اإلنتاجية.

	 ترميم املراكز البحثية
واخلدمية.

	.تطوير حزمة من احلوافز االقتصادية للمناطق الريفية
	.تعزيز قدرات وحدة املكافحة احليوية
	.نشر وتعميم التلقيح االصطناعي
	.تطوير النشاطات التسويقية العاملية
	.تقييم وتطوير عمل املؤسسات
	 تطوير املواصفات واملقاييس السورية مبا يتاءم مع املعاير

العاملية.
	 اعتماد برانمج متطور لطرق التقصي عن األمراض

احليوانية.
	 تبي التكنولوجيا احلديثة )كالتكنولوجيا الرقمية

و”النانوية”( يف تطوير الزراعة، وتشجيع إقامة شركات 
متخصصة لتقدمي اخلدمات.

	 توسيع وتعزيز التعاون اإلقليمي والشراكات بكافة اجملاالت
ذات األولوية للقطاع.

	 رسم اخلطط
اإلنتاجية ابلتوافق مع 

أولوايت القطاع.

	 تعديل الدورات الزراعية واعتماد البدائل االقتصادية ذات
امليزة النسبية لتحقيق أفضل ريعية اقتصادية، وألجل 

استدامة املوارد.
	 بناء بيئة مناسبة لاستثمارات اخلاصة )احمللية واخلارجية يف

القطاع الزراعي(.
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	 تنشيط عملية استنباط أصناف عالية الغلة، متحملة
لإلجهادات األحيائية والاأحيائية.

	.حتسن نوعية املنتجات
	.تطوير عمليات ما بعد احلصاد
	.تطوير الثروة السمكية واحلراجية
	 حتسن كفاءة الري ألنظمة الري احلكومية وكفاءة

استخدام املياه على مستوى احلقل.
	حتسن نوعية األدوية البيطرية واالستغناء عن استرادها
	.حتسن مردودية املياه املستخدمة
	 خفض تكاليف املنتجات الزراعية ابعتماد التكنولوجيا

احلديثة وزراعة األصناف العالية اإلنتاجية املائمة بيئياً.
	 اعتماد املكافحة احليوية كأسلوب أساسي يف إطار اإلدارة

املتكاملة ملكافحة اآلفات.
	 التوسع يف برامج التحسن الوراثي للساالت احمللية من

األنواع احليوانية املختلفة.
	.تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية

	.متكن املزارعن من الوصول إىل األراضي واستثمارها
	.تشجيع الزراعات األسرية
	.زايدة املساحات املزروعة ابحملاصيل الغذائية

	.ترميم قطعان الثروة احليوانية
	.التوسع ابستخدام تكنولوجيا الري احلديث
	.استصاح األراضي والتوسع يف املساحات املروية
	 تطوير البادية السورية وزايدة الغطاء النبايت وتوفر املياه

الازمة للسكان والثروة احليوانية.
	.تطوير الصناعات الريفية ملنتجات الثروة احليوانية
	.حتقيق تكامل بن اإلنتاج الزراعي والتصنيع

 2( الصناعة التحويلية

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة لاستثمار والعمل
الصناعي وتعديلها إن تطلب ذلك.

	 إعادة النظر يف حمفزات االستثمار الصناعي يف املناطق
احملررة والي هي أقل منواً.

	 توفر البيئة التمكينية
لعمل القطاع اخلاص.

	 تطوير أدوات قياس
رضا املتعاملن مع وزارة 

الصناعة.

	 عقد املزيد من اتفاقيات االعراف املتبادل بشهادات
املطابقة مع الدول وتفعيل العمل ابلقائم منها لتسهيل 

دخول املنتجات السورية الصناعية إىل أسواقها.

	.تعزيز دور وزارة الصناعة يف توجيه وحتفيز النشاط الصناعي

	.استقطاب االستثمارات الصناعية وفق خريطة تنموية تستند إىل امليزات التنافسية للمناطق السورية
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	 إعادة أتهيل الشركات العامة الصناعية املتضررة يف
إطار الشراكة والتوزيع املتوازن لألدوار بن القطاع العام 

واخلاص.
	 استثمار مواقع الشركات املتوقفة وبنيتها التحتية إلقامة

مشاريع صناعية عامة ومشركة بتكنولوجيا جديدة، إما 
بنشاطها األساسي أو غره.

	 تقدمي التسهيات االئتمانية واإلدارية واخلدمات إلعادة
أتهيل منشآت القطاع اخلاص الصناعية وفقاً ألولوايهتا 
القطاعية واجلغرافية، وإلعادة إقاع املنشآت املتضررة 

جزئياً.

	 االستفادة من الطاقات
الكامنة للصناعة السورية 
لتطوير صناعة ذات قيم 

مضافة عالية.
	 حتسن جودة املنتجات

الصناعية عن طريق 
إدخال مفاهيم اجلودة 

الشاملة إىل خمتلف 
األنشطة الصناعية.

	 تشجيع القطاع اخلاص
لاستثمار يف الصناعات 
التكنولوجية ذات القيمة 

املضافة العالية.
	 حتويل املزااي النسبية

للصناعة السورية إىل 
مزااي تنافسية متّكن 
منتجاهتا من دخول 

األسواق اخلارجية بكفاءة 
وفعالية.
	 تطوير عمليات نقل

التكنولوجيا املتطورة 
وتوطينها يف سورية.

	 تشجيع إقامة الصناعات
اخلاصة إبحال 

املستوردات.

	 حتسن جودة املنتجات
الصناعية، إبدخال 

مفاهيم اجلودة الشاملة.

	.تشجيع املستثمرين السورين املوجودين خارج سورية للعودة إىل الوطن واالستثمار فيه
	.توجيه املدخرات الوطنية للمشاركة يف العملية االستثمارية

	.احملافظة على اخلربات الوطنية ومنع تسرهبا وتعويض العمالة املتسربة

	.تشجيع القطاع اخلاص لاستثمار يف الطاقات املتجددة

 3( السياحة

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي	 تطوير التنمية السياحية وحتقيق التوازن بن العرض
والطلب.

	.استقطاب االستثمار السياحي يف الساحل السوري وفق خريطة االستثمار السياحي للساحل السوري

	.استقطاب االستثمار السياحي وفق اخلريطة السياحية االستثمارية لكامل سورية



145

 الفهرس

	 إعادة املنشآت السياحية
يف املناطق احملررة إىل 

العمل.
	 منح احلوافز والتسهيات

لرميم املنشآت السياحية 
املتضررة وللمشاريع 
اخلاصة ومشاريع الـ 

BOT البطيئة التنفيذ 
أو املتوقفة.

	 تطوير جودة املنتج
السياحي.

	.تنمية السياحة الداخلية
	 تشجيع وتنظيم قدوم

السياحة الدينية.
	 دعم وتنمية املشاريع

الصغرة واألصغرية املولدة 
لفرص العمل.

	 االستمرار بعقد ملتقيات
أسواق االستثمار 

السياحي.
	 حتديث األدوات

الروجيية وتنفيذ املبادرات 
السياحية.

	 تفعيل دور املغربن
وتنفيذ يوم السياحة 

السوري يف العديد من 
مدن العامل.

	 تطوير أسواق جديدة للحرفين يف
دمشق والساحل.

	 أتهيل املنشآت املتضررة اململوكة
من الوزارة.

	 تطوير وسائل وأدوات العمل
والرويج والتسويق السياحي

	.تطوير برانمج اجلودة السياحية
	 منح احلوافز والتسهيات

للمنشآت السياحية للقيام أبعمال 
التجديد مبا حيقق مستوى اخلدمة 

املطلوبة.
	 عرض مناطق التطوير السياحي

)جنوب الاذقية، رأس البسيط، 
أرواد، وادي قنديل( على 

املستثمرين والشركات االستثمارية 
هبدف جتهيز البى التحتية 

املتكاملة وإقامة االستثمارات 
السياحية املتنوعة.

	 استكمال تنفيذ املشاريع املتضررة
واملتوقفة عن التنفيذ واملتعاقد عليها 

.BOT وفق صيغة الـ
	 إقامة مراكز زوار منوذجية وخدمة

سياح يف املناطق ذات االرتياد.
	 أتمن متطلبات التنمية الريفية

والسياحة الداخلية.
	 رفع مستوى اخلدمات السياحية يف

احمليط السياحي )املراكز احلدودية، 
املواقع السياحية واألثرية(.

	 زايدة الوعي السياحي اجلماعي
لدى اجلهات واألفراد الذين 
يتعاملون مباشرة مع السائح.

	 استكمال بناء وجتهيز املعاهد
واملدارس الفندقية املتوقفة عن 
التنفيذ لتأمن مراكز تعليمية 

وتدريبية الئقة.

	 تطوير وسائل
ترويج احرافية 

لاستثمار 
السياحي.

	 تطوير أسواق
جديدة للحرفين 

يف املناطق 
الساحلية ودمشق 

وريف دمشق 
ومحص ومحاه.

	 تطوير برامج
التسويق والرويج 

السياحي يف الدول 
املصدرة للسياح.

	 تطوير برامج تنويع
املنتج السياحي.

	 تطوير واستكمال
برانمج االرتقاء 

ابخلدمات السياحية.
	 تطوير برامج التسويق

والرويج السياحي 
للمنتجات اجلديدة.

	 حتفيز االستثمار
السياحي يف 

الصناعات التقليدية 
واليدوية.

	 تفعيل التعاون
السياحي مع الدول 
الصديقة واملنظمات 

الدولية.
	 حتقيق التوازن ما بن

التدريب السياحي 
والفندقي ومتطلبات 

سوق العمل.
	 تفعيل السياحة الريفية

واملنتجات احلرفية 
التقليدية والرويج 

السياحي.

	.تعزيز التعاون السياحي مع الدول الصديقة ومنظمة السياحة العاملية
	.تعزيز التمثيل اخلارجي لسورية يف املعارض واملؤمترات الدولية
	.وضع برامج ومذكرات التفاهم الدويل املوقعة مع الدول الصديقة موضع التنفيذ
	 تطوير برامج التدريب الفندقي والسياحي مع املؤسسات الوطنية والصديقة ومنظمة السياحة العاملية لارتقاء ابلتعليم

السياحي.
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	.تطوير أساليب التعليم والتدريب السياحي
	.تطوير مستوى الكوادر البشرية العاملة ابلقطاع السياحي

	 تطوير الكوادر لرفد القطاع السياحي من املعاهد
واملدارس الفندقية التابعة للوزارة واملراكز السياحية 

اخلاصة ومن الدورات التدريبية القصرة.

	 العمل على جتهيز وطرح مشاريع سياحية نوعية لاستثمار، كمشروع التطوير السياحي
لشاطئ الازورد )برج إسام(، وبوسيدون )رأس البسيط(، وأكوامارين )العيسوية(، 
ومنطقة املارينا، ومشروع التطوير السياحي غرب منتجع المرا، والعديد من الفرص 

االستثمارية اهلامة يف سورية.
	 BOT وضع املشاريع املتضررة واملتوقفة عن التنفيذ واملتعاقد عليها وفق صيغة الـ

ابخلدمة.

 4( املوارد املائية

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.املراجعة املستمرة للتشريعات لتسهيل محاية املصادر املائية

	.حتديث التشريعات واهلياكل التنظيمية للوزارة ومؤسساهتا
	.حتديث التشريعات املتعلقة ابلعاقة مع مستثمري املياه

	 توفر االحتياجات من
املياه عن طريق التنسيق بن 

اجلهات املعنية يف وضع 
اخلطط الزراعية واالقتصادية 
وتعديلها دورايً انسجاماً مع 

املوارد املائية املتاحة.
	 إعادة أتهيل السدود املتضررة

من األزمة.

	 استخدام املوارد املائية
غر التقليدية املتاحة 

وحصر املياه غر املدرجة 
بتقدير املوارد املائية.

	 الركيز على معاجلة
املخلفات الصناعية.

	 توسيع شبكات الصرف
الزراعي يف األراضي 

الي تعاين من مشاكل 
الصرف والتملح.

	 حتسن الكفاءة
الفنية واالقتصادية 

الستخدامات املياه 
جبميع القطاعات ورفع 

التلوث عن املصادر 
املائية ومحايتها.

	 استخدام املوارد
املائية استخداماً 

أمثلياً ورشيداً حيقق 
استدامتها واحلفاظ 

عليها.

	.أتسيس نظام مراقبة نوعية املوارد املائية

	 زايدة االعتماد على الري التكميلي للمحاصيل )املاء
األخضر يشكل النسبة الكربى من الواردات املطرية(.

	 ختفيض الضياعات احلقلية النامجة عن أساليب الري
التقليدية.

	 زايدة نسبة االستفادة من املوارد املائية السطحية وزايدة املساحات املروية واملستصلحة على املصادر املائية السطحية كبديل
لسد العجز من املياه اجلوفية.
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	.ضبط استخدام املياه اجلوفية	 حتديد أولوايت استثمار
املياه واالستصاح 
وخاصة يف املنطقة 

الشرقية واالستفادة من 
مياه هنر دجلة.

	 الركيز على تشجيع الصناعات غر املستهلكة للمياه
والسيما يف األحواض الي تعاين أصا من العجز.

	 استبدال احملاصيل والساالت الشرهة للمياه مبحاصيل
وساالت متوافقة مع الواقع املائي يف كل حوض 
من األحواض املائية )دون املساس بتحقيق األمن 

الغذائي(.

	.حتديث الدراسات اهليدرولوجية واهليدروجيولوجية

	.استخدام الدارات املغلقة وإعادة تدوير املياه املستخدمة يف املصانع

	.تطوير دور املستفيدين من استخدام املوارد املائية

	 توسيع جماالت االستفادة من نتائج حبوث املراكز العربية والدولية ومشاركة احمللية
بنشاطاهتا فيما خيص الري.

	.تطوير كفاءات ومهارات الكوادر العاملة يف القطاع

 ج.  التنمية املتوازنة

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 ترميم البى التحتية اخلدمية يف املناطق احملررة وفقاً للحاجة
إليها واإلمكاانت املتاحة.

	 إعادة اخلدمات األساسية إلعادة الاجئن النازحن
داخلياً إىل أماكن سكنهم املعتادة.

	.حتسن توظيف وإدارة استعماالت األراضي على املستوى احمللي واهليكلي واإلقليمي
	.تطوير آليات معاجلة مشكلة السكن العشوائي

	 تطوير البنية التحتية الازمة جلذب وتوسيع االستثمار يف الصناعة التحويلية وتوفر األراضي
الازمة إلنشاء املدن واملناطق الصناعية وفق منظور التنمية املتوازنة.
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	 إعطاء صاحيات
واسعة للمحليات يف 
ختطيط التنمية احمللية.

	 حتسن جغرافية
االستثمار لتحقيق 

االستفادة من املزااي 
النسبية لكل منطقة 

وحمافظة.

	 تبسيط إجراءات الرخيص
وتقدمي التسهيات لتنظيم 

القطاع غر املنظم.
	 حتسن كفاءة الوحدات

اإلدارية يف ختطيط وتنفيذ 
مكوانت التنمية احمللية.

	 تعزيز دور اجملتمع األهلي
يف التنمية احمللية، وفق 

منظور جديد قائم على 
العمل التنموي التشاركي.

	 تفعيل تنفيذ القوانن البيئية
وتطبيق نظم اإلدارة البيئية.

	 تطوير سبل التمويل الذايت
للوحدات اإلدارية.

	.اإلدارة املتكاملة للكوارث ومعاجلة الواقع القائم
	 وضع منظومة إلدارة املعلومات وتنظيم االستثمار ضمن

املدن واملناطق الصناعية وخارجها وفق خطط مدروسة.
	.حتفيز استثمار املوارد احمللية يف النشاط االقتصادي احمللي
	 إدماج البعد البيئي يف خطط التنمية والتعاون وتطبيق مبدأ

التقييم البيئي االسراتيجي لتلك اخلطط.
	.اعتماد نظام متكامل ملراقبة عناصر البيئة
	.حتديث اخلرائط/التقييم/املتابعة/تنمية الرؤية اإلقليمية

	.اإلنفاق العام املتوازن والعادل على املستوى اجلغرايف يف جمال اخلدمات االجتماعية والبى التحتية

	.تطوير كفاءة إدارة واستخدام املوارد احمللية الطبيعية املتاحة على النحو األمثل

	.رفع قدرات العاملن على املستوى احمللي

	.تطوير التدخات املاءمة خللق التوازن بن النمو االقتصادي والنمو السكاين على املستوى احمللي

	 تطوير بيئة عمل املشاريع الصغرة ذات الكلفة القليلة واملردود البيئي العايل على املستوى
احمللي وتشجيع االستثمار اخلاص يف املشاريع البيئية.

	 تعزيز قدرات لاستعداد
للطوارئ البيئية واحلد من 

التلوث البيئي.

	 تفعيل البحث
العلمي يف جمال 

البيئة وبناء قاعدة 
بياانت للمعلومات 

البيئية وتطويرها 
ابستمرار.

	 رفع مستوى الوعي البيئي العام
وبناء القدرات ودعم اجلمعيات 

األهلية يف جمال البيئة.

	 اعتماد وتشجيع التكنولوجيا الصديقة للبيئة )الطاقات
املتجددة والبديلة( ومشاريع آلية التنمية النظيفة.

	.اعتماد األساليب احلديثة إلدارة النفاايت الصلبة وطرق إعادة التدوير واالستفادة من املخلفات

 د. التعاون الدويل

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.التأكيد على اسرجاع احلقوق الوطنية املغتصبة، وتعزيز الدور القومي والعريب لسورية، وبناء التحالفات الدولية
	 ،التنسيق مع األصدقاء واحللفاء ودول اجلوار لتقليص مفاعيل املخططات املعادية يف املنطقة، الي هتدف لتقسيم دوهلا

والتأكيد على وحدة وسيادة أراضي سورية.



149

 الفهرس

	 الدعوة إلقامة نظام عاملي متعدد األطراف حيرم سيادة الدول ووحدة أراضيها يف مقابل نظام العوملة األمريكية الذي يركز
على تفتيت السيادة الوطنية ويهتم مبصاحل اجملموعات اإلثنية وتقدم قراءة خاطئة ملنظومة حقوق اإلنسان.

	 العمل على تعزيز العاقات مع الدول واملنظمات ووكاالت التعاون الدويل مجيعها لارتقاء بعمليات التنمية الوطنية املتوازنة
واملستدامة عرب تعزيز الشراكات والتعاون االقتصادي والعلمي والفي، وذلك على حنو خيدم أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز 

فاعلية املؤسسات الوطنية.
	 الدفاع عن سورية يف حرهبا ضد اإلرهاب، وتعزيز انتصار سورية بفضل حتالفاهتا الدولية واإلقليمية، ومن مثّ أن تقوم

السياسة اخلارجية بدور املثبت لانتصارات امليدانية واحلفاظ على الثوابت االسراتيجية.
	 تركيز التعاون الدويل على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز وأتهيل

مؤسسات الدولة لتوفر اخلدمات األساسية بوجه آلة احلرب 
الغربية وأدواهتا احمللية واإلقليمية.

	 حتديد الشركاء االسراتيجين وإعطاء األولوية للدول الصديقة
كروسيا وإيران والصن واهلند.

	 تقييم املشاريع املنفذة ومتابعة ما
هو قيد التنفيذ وتلك املقرحة 
وفق أشكال التعاون املختلفة.

	 حتديد اإلمكاانت املتاحة
حالياً من التعاون الدويل 
والتنبؤ ابلفرص املستقبلية.

	 االستمرار يف توفر املساعدات الغذائية وغر الغذائية للمتضررين
من احلرب واستعادة سبل العيش واملأوى.

	 االستفادة املثلى من التمويل املتاح لسورية عن طريق خطط
االستجابة لاحتياجات اإلنسانية العاجلة واملقدم من املنظمات 

الدولية أو الدول املاحنة.
	 استخدام اخلطوط االئتمانية )احلالية واملستقبلية( لتوفر متطلبات

اجلهات السورية من التجهيزات الي تساهم يف حتريك عجلة االقتصاد 
الوطي وتساهم يف إقامة مشاريع إنتاجية أو خدمية ذات أولوية.

	 توفر الدعم املايل الازم من قروض ميسرة ومنح وتسهيات متويلية واالستفادة املثلى من املبادرات وحزم التمويل وبرامج
الدعم الي تقدمها اجلهات املاحنة واملؤسسات التمويلية لضمان تنفيذ الربامج واملشاريع التنموية ذات األولوية وسد الفجوة 

التمويلية للموازنة العامة.
	 توفر الدعم الفي والتقي الازم من التجهيزات واآلليات والتكنولوجيا احلديثة ونقل اخلربات الازمة الي تساهم يف تنفيذ

الربامج واملشاريع التنموية ذات األولوية.
	.بناء القدرات الوطنية املؤسساتية والفردية، وذلك بتعظيم االستفادة الربامج التدريبية اخلارجية واالطاعية املقدمة من اجلهات املاحنة
	.السعي لتنفيذ برامج تعاون مع شركات أجنبية إلقامة مشاريع استثمارية أو توريد متطلبات العملية اإلنتاجية بتسهيات ائتمانية
	 تعظيم االستفادة من القروض والتسهيات التمويلية الي ميكن أن تقدمها املؤسسات التمويلية التابعة للدول الصديقة يف

متويل املشاريع االسراتيجية.
	.السعي لتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة الي تقدم الدعم الفي الازم، لتعزيز متطلبات اجلهات الوطنية لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار
	.تنويع أمناط التعاون مع الشركاء الدولين لتحقيق متطلبات تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار
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دال. حمور تطوير وحتديث البىن التحتية واخلدمات
يتضمــن هــذا احملــور سياســات مخســة قطاعــات هــي: قطــاع الطاقــة، والنقــل، واالتصــاالت، والســكن، 
وامليــاه والصــرف الصحــي. وتركــز السياســات أساســاً علــى إعــادة أتهيــل منظومــات البنيــة التحتيــة، وذلــك 

لغرضــن اثنــن:
• توفر متطلبات كل مرحلة من مراحل الربانمج، من حيث توفر شروط استعادة النشاط االقتصادي اإلنتاجي واخلدمي.	
• تلبية احلاجات اجملتمعية من سبل العيش واملسكن على خدمات الرعاية مبعناها الواسع.	

وكمــا يف ابقــي احملــاور، ســيجري اشــتقاق برامــج عمــل ضمــن السياســات الواجبــة التنفيــذ حبســب اجلهة/اجلهــات 
املعنيــة ابلقطــاع.

وفيما يلي ملخص سياسات احملور.

 أ. الطاقة

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الكهرابء وإحداث
هيئة انظمة للقطاع.

	.تطوير التشريعات اخلاصة ابلنفط والثروة املعدنية
	 تشجيع ودعم القطاعن املشرك واخلاص للمسامهة يف توظيف استثمارات وخربات جديدة

يف جمال خامات الثروة املعدنية.
	.زايدة إنتاج الثروات املعدنية، ورفع مستوى اإلنتاج يف املنشآت واملواقع اإلنتاجية القائمة
	.زايدة االحتياطي وتوفر مصادر جديدة إلنتاج النفط والغاز، والثروات املعدنية
	 حترير تدرجيي مدروس ألسعار حوامل الطاقة مقرن بسياسات تعويض للفئات اهلشة من السكان، وترشيد استهاك

املشتقات النفطية.
	.التحول حنو القراءة اآللية عن بعد لعدادات الكهرابء

	 تطوير عمل املصايف لتلبية احتياجات السوق من
املشتقات وخاصة ذات الطلب املتنامي عليها.

	.زايدة السعات التخزينية للمشتقات
	 إعادة أتهيل املرافق ومنشآت الطاقة يف املناطق املتضررة بشكل تدرجيي مبا يتناسب مع

إمكانيات التنفيذ املالية واملادية وفقاً لألولوايت.

	 االرتقاء مبستوى أداء الشركات الوطنية إىل مصاف الشركات
العاملية ودول اجلوار.

	 توفر املعدات والتقنيات احلديثة العاملية مبا يساهم يف تطوير
وزايدة اإلنتاج.

	 االستثمار األمثل للموقع اجلغرايف االسراتيجي لسورية كبلد
عبور خلطوط الطاقة.
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	.تطوير مصادر إنتاج مواد البناء واإلنشاءات وخامات الصناعة لسد حاجات الشركات الصناعية العامة واخلاصة

	.رفع كفاءة الكادر البشري ورفده بدماء جديدة تواكب املرحلة املقبلة

	.ختفيض األثر البيئي واالنبعااثت احلرارية واحلفاظ على بيئة نظيفة

	.االستخدام األمثل للثروات املعدنية يف خدمة عملية التنمية

	.تعظيم االستفادة من املعوانت واملنح املقدمة من الدول الصديقة واملنظمات الدولية وتوجيهها وفق األولوايت الوطنية

 ب. النقل

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.أتهيل البي التحتية لقطاع النقل
	.حتسن إمكانية الوصول إىل مجيع املناطق

	.تطوير عمل املرافئ اجلافة واستكمال الربط مع العراق
	 استكمال وتطوير الربط الطرقي والسككي مع دول

اجلوار.
	.ربط مراكز اإلنتاج ببواابت التصدير
	.وصل املناطق احلرة ابخلط احلديدي

	.تطوير البى املؤسسية لقطاع النقل

	 زايدة الطاقة اإلنتاجية وتطوير البي التحتية لقطاع النقل )شبكات الطرق، اخلطوط
احلديدية، املرافئ، السفن، الطائرات(.

	 تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وفق منظور التنمية املتوازنة واملستدامة، وعوامل األمان
والراحة والسرعة.

	.تطوير خدمة جوار األتوسرادات وفصل حركة الشاحنات عن السيارات األخرى

	.تطوير آليات إنشاء طرق مأجورة سريعة وحممية وآمنة

	.احلفاظ على جاهزية املطارات واملرافئ القائمة وتطويرها
	.توسيع شبكة الطرق السريعة

	.احلد من استخدام وسائط النقل امللوثة للبيئة

	 االنتقال إىل النقل ابستخدام الكهرابء، وتطوير النقل
اجلماعي الكهرابئي داخل املدن.

	 استكمال انضمام سورية إىل الائحة البيضاء لدى منظمة البحرية
الدولية متهيداً الستصدار ومنح كافة أنواع الشهادات البحرية 

املعتمدة دولياً.

	.تطوير سبل وآليات أتهيل الكوادر البحرية
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 ج.  االتصاالت واملعلوماتية

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 أتهيل وحتديث البنية التحتية للقطاع، وإعادة
االتصاالت إىل املناطق الي تضررت.

	 تطوير أصول 
التعامل مع القطاع 
اخلاص ابلتوافق مع 
قانون االتصاالت 

وقانون الربيد 
اجلديدين.

	 تطوير بيئة العمل وتوفر بيئة تشريعية قادرة على استقطاب الشركات احمللية والعاملية لإلنتاج يف جمال
الربجميات واخلدمات املعلوماتية.

	 تعزيز الثقة بفعالية اخلدمات احلكومية، والرويج ملشروع احلكومة اإللكرونية بقنواته املختلفة، وزايدة كفاءة
ومهارة العاملن يف جمال املعلوماتية.
	.تطوير البيئة التمكينية الازمة لتطوير واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
	.تنظيم وضبط استخدام مواقع التواصل االجتماعي

	.ختصيص االعتمادات لتوفر متطلبات االتصاالت وخدمات الربيد والتكنولوجيا املناسبة
	.تطوير البنية التحتية، وتوفر التجهيزات والربجميات
	.تطوير شبكات االتصاالت واملعلومات، والركيز على البى التحتية )وخاصة الضوئية( وشبكات اإلنرنت واملعلومات
	.أتهيل وحتديث األبنية اهلاتفية
	 تطوير تبادل املراسات بن

الوزارات عرب الشبكة.
	 تسهيل تقدمي اخلدمات واملعلومات

للمواطنن واملؤسسات ابستخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وتطوير برامج عمل لاستخدام 
األمثل لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف اإلصاح اإلداري.

	 تطوير العمل بشبكة احلكومة اآلمنة
وإضافة جهات مراسات جديدة تباعاً.

	 أمتتة اخلدمات الربيدية وإدخال خدمات
جديدة )مالية، إلكرونية، اخل.(

	 تطوير تقدمي خدمات احلزمة العريضة
 ).FTTH, 3G, 4G etc(
ابجلودة الازمة واألسعار املناسبة.

	 متكن الشبكة احلكومية اآلمنة من تلبية
متطلبات القطاع احلكومي واألعمال.

	 االنتقال إىل احلكومة اإللكرونية
وتطبيق احلوكمة على مجيع املعامات 

لضمان الشفافية يف التعامل مع 
املواطنن وتسهيل أعماهلم.

	 إهناء التحول من املقاسم الرقمية
.IP إىل املقاسم بتقنية TDM

	 توسيع برانمج املعامات الي سيتم توقيعها إلكرونياً، وتقدمي
خدمات الدفع اإللكروين تباعاً.

	.نشر خدمة الدفع اإللكروين

	 نشر وتطوير معاير استخدام
تكنولوجيا املعلومات.

	.تعزيز مكانة سورية كعقدة اتصال دولية
	 ،ترشيد استخدام نطاقات الطيف الرددي

وتوحيد الشبكات الاسلكية.
	.تطوير صناعة الربجميات وجودة املنتج
	 ،تطوير احملتوى الوطي الرقمي أبشكاله

واالستفادة من جماالت التقارب بن قطاعي 
اإلعام واالتصاالت.

	.تطوير معاير وطنية وعربية للمحتوى الرقمي
	 التحضر إلطاق خدمات وتطبيقات اجليل

اخلامس.
	 توسيع االستفادة من الطيف الرددي وفق

توصيات االحتاد الدويل لاتصاالت.
	.تطوير التدريب التخصصي يف جمال االتصاالت واملعلوماتية واالستفادة من جتارب الدول الصديقة
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 د. السكن

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.تطوير بنك معلومات املساكن وخدماهتا
	 متكن القطاع اخلاص ورجال األعمال من املسامهة ابحللول

السريعة ملشاكل السكن وتنفيذ مشاريع سكنية تكون رديفة 
لدور القطاع العام يف تلبية اخلطة اإلسكانية.

	 متكن كل من نقابي املهندسن واملقاولن من الدخول
يف جماالت اإلسكان والتطوير العقاري ومشاريع اخلريطة 

االستثمارية املوضوعة، على حنو خيدم مرحلة إعادة اإلعمار، 
والسيما يف رفع إمكانيات تلبية الطلب املتزايد على السكن 

أبشكاله كافة.
	 متكن مفهوم العمارة اخلضراء يف املباين والركيز على زايدة

املساحات اخلضراء ومساحات اخلدمات الكاملة للمناطق 
السكنية.

	 أتسيس شركات مقاوالت متخصصة يف بناء الضواحي
السكنية ابستخدام أفضل تقنيات البناء السريعة لتلبية الطلب 

املتزايد على السكن.
	 توصيف مشكلة املساكن العشوائية واحلد من انتشارها ووضع

احللول البديلة واملناسبة هلا.
	 االستمرار بتحديث الكود العريب السوري على حنو يتاءم

واحتياجات مرحلة إعادة اإلعمار.

	 تطوير دور قطاع التعاون السكي واإلطار القانوين
الناظم لعمله.

	 تنظيم عمل القطاع اخلاص وتفعيل مشاركته يف
العملية اإلسكانية جبميع مراحلها، ختطيطاً وتنفيذاً 

ومتويًا، لتحقيق مفهوم السكن االجتماعي.
	 تطوير قوانن االستماك وآليات إعداد وإصدار

املخططات التنظيمية، وتوسيع قاعدة املشاركة هبا 
على النحو الذي يوفر املرونة الازمة.

	 استخدام الصيغ املختلفة من احليازة السكنية )احليازة
ابإلجيار، اإلجيار املنتهي ابلتمليك، اإلجيار التمويلي، 
حق االنتفاع(، وإعادة النظر ابملنظومة الضريبية على 

العقارات )بيع، تداول، رسوم، اخل.(
	 االرتقاء ابلعمل اهلندسي ملواكبة التطورات وضمن

مبدأ املنافسة.

	.توطن تقنيات التشييد السريع
	.تطوير آليات تدوير وترحيل النفاايت الصلبة الناجتة من املباين املهدمة وتوفر اآلليات واملعدات الازمة هلا
	.تفعيل آليات االستفادة من املوارد الطبيعية بكل منطقة لتوفر املواد الازمة للبناء

	 التحديث املستمر والتعويض لكامل اآلليات واملعدات اهلندسية لتلبية احتياجات اجلهات
املرتبطة بقطاع األشغال العامة واإلسكان.

	.التوسع يف مشاريع املؤسسة العامة لإلسكان لتلبية الطلب املتزايد على املنتج السكي
	).إهناء أعمال برامج املؤسسة العامة لإلسكان )شبايب، اجتماعي، ادخاري، اخل
	 وضع الشكل النهائي للمخططات التنظيمية يف سورية بشقيها املعماري والتصميمي

وخاصة للمناطق املدمرة من جراء احلرب على سورية.
	 التفعيل احلقيقي للتأهيل والتدريب للعاملن يف التخطيط العمراين يف اجلهات العامة بكل

ما أتيح من الوسائل واألدوات والربامج العلمية احلديثة واملتطورة.
	 رفع كفاءة املوارد البشرية العاملة يف قطاع األشغال العامة واإلسكان لتلبية تنامي

احتياجات القطاع.
	.ختفيض سعر السكن االجتماعي هبدف متكن ذوي الدخل احملدود من احلصول عليه
	.هتيئة األراضي اململوكة من قبل الدولة للبناء وفق توجهات التخطيط اإلقليمي

	.تطوير العرض مبا يقابل احتياجات السكن



154

 الفهرس

 ه. املياه والصرف الصحي

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	.ضمان استمرارية عمل منظومات مياه الشرب والصرف الصحي القائمة وإعطاء األولوية للمناطق احملررة
	.تطوير منظومات مائية بديلة ورديفة حلاالت الطوارئ تؤمن احلد األدىن من مياه الشرب
	 إعادة أتهيل وتطوير منظومات مياه الشرب والصرف الصحي لتلي االحتياجات احلالية واملستقبلية مع مراعاة اإلمداد

املتوازن بن الريف واملدينة.
	 تطوير األنظمة والقوانن والتشريعات وإجراءات تّقييم األداء لتحسن األداء ورفع كفاءة

االستثمار ملنظومات مياه الشرب والصرف الصحي.
	.تعزيز مسامهة القطاع اخلاص يف نشاطات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتفعيل العمل الشعي
	 تطوير مشاركة القطاع اخلاص يف وظائف ونشاطات تزيد من كفاءة قطاع مياه الشرب

والصرف الصحي مع احملافظة على بقاء هذا القطاع حكومي.
	 حتسن كفاءة استثمار

منظومات مياه الشرب 
وختفيض الفاقد املائي.

	 حتسن الكفاءة
الفنية واالقتصادية 

الستخدامات 
املياه يف القطاعات 
املستهلكة للمياه، 

وإعطاء األولوية 
لتأمن مياه الشرب.

	 استثمار املوارد املائية املتاحة
على حنو أمثل ورشيد لتأمن 
خدمة توفر مياه شرب آمنة 

ونظيفة للمواطنن جبودة 
ودميومة عالية.

	 تطوير املصادر املائية ومحايتها من التلوث واالستنزاف
لتلبية الطلب املتزايد على املياه.

	 توفر منظومة صرف صحي متكاملة وتعزيز أنظمة
الصرف الصحي الامركزية وخاصة يف املناطق الريفية.

	 التوسع يف مشاريع استخدام املياه غر التقليدية والطاقات
املتجددة يف القطاع.

	 تطوير إجراءات تقييم أداء مؤسسات املياه وشركات
الّصرف الّصحّي.

	 اعتماد مبدأ اسرداد التكاليف، واستبدال وتطوير
األصول ملشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.

	 رفع نسبة املستفيدين من
منظومات مياه الشرب والصرف 

الصحي إىل املعاير العاملية.
	.االستفادة من مصادر املياه غر التقليدية
	.التوجه حنو الطاقات املتجددة سواء إبنتاجها من نواتج الصرف الصحي أو استخدامها لتغذية مشاريع مياه الشرب
	.احلفاظ على مصادر مياه الشرب كماً ونوعاً لضمان استدامتها والعمل على تطويرها
	.تعزيز قدرات العاملن يف جمال املهارات اإلدارية والفنية والتنسيق والتواصل وتبادل اخلربات
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هاء. حمور التنمية االجتماعية واإلنسانية
يتضمــن هــذا احملــور ثاثــة مكــوانت وهــي سياســات التعليــم والتكويــن الثقــايف، وسياســات احلمايــة االجتماعيــة، 

وسياســات الســكان والصحــة.

ففــي سياســات التعليــم والتكويــن الثقــايف، يتــم الركيــز علــى قضــااي التوعيــة والتثقيــف والتعليــم واهلويــة الوطنيــة 
والتماســك االجتماعي، واالنتماء لســورية، وتقبل اآلخر، وفك “ِشــفرة” التطرف ابخلطاب الديي والثقايف املســتنر، 
وإعــادة النظــر يف هيكليــة التعليــم مبختلــف مراحلــه، ومناهجــه وحمتوايتــه، وزايدة ربــط التعليــم بســوق العمــل، وبرامــج بنــاء 

األســرة الســورية املتماســكة اجتماعيــاً وثقافيــاً.

ويف سياســات اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي، حتظــى قضــااي إدمــاج الفئــات الــي هــي أكثــر أتثــراً ابحلــرب 
)املعوقــون، األطفــال، النســاء، األيتــام، املشــردون، ...( أمهيــة ابلغــة ابلتــوازي مــع صياغــة سياســات إدمــاج العائديــن 
إىل حضــن الوطــن يف إطــار املصاحلــات الوطنيــة، والقضــااي املتعّلقــة بعــودة الاجئــن والنازحــن داخليــاً، وســبل توفــر 
مقومــات العــودة الكرميــة وضمــن رؤيــة تنمويــة جديــدة ألدوار املناطــق واحملافظــات، وتوســيع املشــاركة يف إعــادة اإلعمــار 

واالســتدامة التنمويــة.

وبدورهــا، تتضمــن سياســات احلمايــة االجتماعيــة ثاثــة مكــّوانت: ســوق العمــل وسياســات التشــغيل والبطالــة 
واســتغال فــرص العمــل؛ وسياســات اخلدمــات االجتماعيــة، كالتعليــم والصحــة وخدمــات ميــاه الشــرب والصــرف 
الصحــي؛ وسياســات الدعــم واالحتياجــات اإلنســانية كجــزء مــن شــبكات األمــان االجتماعــي واحلمايــة اجملتمعيــة مــن 

كل املخاطــر إضافــة إىل الرعايــة االجتماعيــة للفئــات الضعيفــة.

وفيما يلي ملخص سياسات احملور.

أ.  التعليم والتكوين الثقايف

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 أتهيل املدارس املتضررة يف 
املناطق اآلمنة ضماانً لتوفر 

البنية التحتية للتعليم.

	 استكمال إعمار
املدارس املدمرة وحتسن 

جغرافية توزعها.

	 االستمرار يف حتديث
مناذج البناء املدرسي 

واجملمعات الكبرة.

	 توفر البى التحتية الازمة
لتحسن نوعية التعليم.

	.استكمال تعويض الدروس الفائتة للمنقطعن عن التعليم	 حتديد نظام لضمان 
عنصر اجلودة والنوعية يف 
املدارس العامة واخلاصة.

	.تقييم املناهج وتقوميها وتطويرها	.اعتماد املعاير الدولية يف طباعة الكتاب املدرسي

	 توفر البنية الازمة لتطوير معدالت االلتحاق للطفولة 
املبكرة )مدارس، مدرسن، مناهج(.

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

	 تطوير نظام
االمتحاانت.

	 تطوير نظام لضمان عنصر
اجلودة يف املدارس.

	 ًدعم مركزي تطوير املناهج والقياس والتقومي الربوي سعيا
للوصول إىل حبوث نوعية ترفد التعليم.
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	.دعم الرايضة والصحة املدرسية

	 تطوير قاعدة معلومات اإلحصاء الربوي وربطها
بشبكة وطنية.

	تقييم قاعدة معلومات اإلحصاء الربوي

	 توفر احملتوى الرقمي والتعليم التفاعلي عرب اإلنرنت بصيغة
مدجمة وفقا للمعاير الدولية )املدرسة اإللكرونية(. 

	.توفر الوسائل واألدوات التعليمية

	.تطوير البيئة التشريعية واملؤسسية الازمة لتطوير التعليم

	.دعم الربامج الربوية واإلعامية الي تعمل على غرس القيم واألخاق لدى الطاب

	 االستمرار ابلتدريب والتقييم للكوادر الربوية واإلدارية والتدريسية لتمكينها من التعامل مع املناهج املطورة وطرائق التدريس
احلديثة.

	.تعزيز التشاركية بن القطاعن العام واخلاص يف تطوير املناهج التعليمية املهنية والتطبيق العملي املهي والتقي

	.الركيز على اجلوانب العملية والتطبيقية يف التعليم املهي والتقي وزايدة مسامهة القطاع اخلاص يف االستثمار يف التعليم

	.حتسن البى التحتية للتعليم العايل، وترميم البى التحتية املتضررة من األزمة وحتسن خريطة توزع اجلامعات واملعاهد

	.توفر املوارد البشرية للتعليم العايل وحتسن نوعيتها وجذب الكفاءات

	.تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للتعليم العايل

	.تطوير أسس القبول اجلامعي

	.إحداث أمناط جديدة من التعليم تعزز رفع املستوى التعليمي من انحيي الكم والنوع

	.حتسن نوعية التعليم العايل وتطوير املناهج ووسائل وأدوات التعليم

	.ربط خمرجات التعليم ابحتياجات سوق العمل

	.ربط البحث العلمي ابحتياجات القطاعات االقتصادية واالجتماعية

	.تشجيع البحث العلمي وحتفيز القطاع اخلاص للمسامهة يف أحباث التطوير القطاعية

 ب. احلماية االجتماعية

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 تقدمي الدعم لألسر املتضررة والركيز على األسر العائدة من
اللجوء أو النزوح.

	 املسامهة يف إعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي
للمتضررين من األزمة.

	 تطوير البيئة التشريعية
لنظم احلماية 
االجتماعية.

	 تعزيز شبكات األمان
االجتماعي وبرامج املعوانت 

النقدية وغر النقدية.

	 تعزيز املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف جمال
احلماية االجتماعية.
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	 ،توسيع التغطية بربامج احلماية االجتماعية )التأمينات االجتماعية، التأمن الصحي، اإلعاانت النقدية وغر النقدية
خدمات الفئات الضعيفة من السكان وذوي االحتياجات اخلاصة(.

	 تطوير البيئة التشريعية
لعمل اجلمعيات 
واملؤسسات غر 

احلكومية.

	 بناء قدرات اجلمعيات 
األهلية واملؤسسات اخلاصة 

والتشبيك فيما بينها.

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

	 حتقيق الكفاية والتوازن يف التوزع اجلغرايف، وتعزيز الدور التنموي ملراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعة الريفية يف احملافظات
وحتسن نوعية خدماهتا.

	 إعادة أتهيل املعاهد ومراكز الرعاية والتنمية االجتماعية
كافة.

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

	 االستجابة لاحتياجات املرتبطة ابملشكات االجتماعية 
النفسية والسلوكية النامجة عن األزمة.

	 ،ًدعم رايدة األعمال بن الفئات الي هي أكثر احتياجا 
وتشجيع أتسيس املشروعات الصغرة واألصغرية.

	 تشجيع حاضنات
األعمال وتوفر مقومات 

جناحها.

	 املسامهة يف تنظيم
القطاع غر املنظم.

	.تطوير البنية املؤسساتية للوزارة واجلهات التابعة 

	.زايدة كفاءة وكفاية الكوادر البشرية املتخصصة يف جماالت احلماية والرعاية االجتماعية 

 ج.  السكان والصحة

مرحلة االستدامةمرحلة االنتعاشمرحلة التعايفمرحلة اإلغاثة

	 االستمرار يف إعادة أتهيل البى التحتية الصحية وفق منظور اخلرائط الصحية الرقمية
املعتمدة على الركز السكاين ومعدالت املراضة.

	 توفر التجهيزات الطبية والدواء ومتطلبات النهوض
ابلقطاع الصحي يف املناطق املتضررة.

	.تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية يف املراكز الصحية وضمان جودهتا ومائمتها ملتطلبات اجملتمع

	.توفر املوارد البشرية الصحية وتشجيع عودة الكوادر الطبية إىل مناطق عملها

	.االستمرار يف تقدمي الدعم لذوي األمراض املزمنة

	.تعزيز دور اإلعام يف الثقافة الصحية وحتسن السلوك الصحي

	.تطوير البيئة التشريعية الصحية وتعزيز تطبيق التشريعات الناظمة للقطاع

	.تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف اخلدمات الصحية عالية املستوى

	.تشجيع التصنيع الدوائي وزايدة نسب التغطية من اإلنتاج الوطي وتطوير الصادرات الدوائية
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	 تعزيز أمناط احلياة الصحية والتحالفات القطاعية، ومكافحة األمراض السارية ومراقبة
االلتزام ابلبعد الصحي والبيئي والغذائي.

	.تعزيز املشاركة اجملتمعية يف ختطيط وإدارة وتقدمي اخلدمات الصحية

	.تطوير نظم اإلحصاءات الصحية والصحة اإللكرونية

	.ًاالستمرار يف حتقيق التأمن الصحي والضمان االجتماعي، وختفيف العبء املرضي العام واخلاص والشخصي تدرجييا

	.تعظيم القدرة الوطنية لاستجابة حلاالت الطوارئ والكوارث، وتطوير منظومة متكاملة لإلسعاف

	.تطوير التشريعات والقوانن املتعلقة بقضااي األسرة والسكان والصحة اإلجنابية وحتقيق االتساق بينها

	.تفعيل دور املؤسسات الدينية يف تبي قضااي السكان والتحفيز جتاهها 

	.نشر مفاهيم الصحة اإلجنابية والربية السكانية 

	.خلق آليات حتقيق التوازن بن النمو االقتصادي والنمو السكاين
	.تعزيز دور اإلعام يف التنمية السكانية

	 االهتمام ابلصحة الوقائية والسامة املهنية يف خمتلف الظروف املتعلقة بذلك، وتوفر عوامل الوقاية من األمراض املرتبطة 
ابملهنة.

	.حتسن الركيبة التعليمية للسكان على حنو يساهم من تعزيز اإلنتاجية والتنافسية للكوادر الوطنية

	.تشجيع اهلجرة املعاكسة وخاصة إىل املناطق قليلة الكثافة السكانية
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أوالً
مقدمة: املرتكزات واملنهجية

سادساً
التمويل وأسس تخصيص املوارد
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سادسًا- التمويل وأسس ختصيص املوارد
يــؤدي التمويــل دوراً أساســياً يف العمليــة التنمويــة، بــل يعــّد احملــدد الرئيســي لنجاحهــا؛ إذ تتطلــب اســتدامة تغطيــة 
النفقــات -االســتثمارية منهــا علــى وجــه اخلصــوص- توفــر املــوارد املاليــة املناســبة ملقابلــة حجــم النفقــات )أو فجــوة 
املــوارد( يف الزمــن املناســب، ذلــك أّن قصــور تغطيــة فجــوة املــوارد، والــي غالبــاً مــا تكــون عرضــة للتوســع، تضــع االقتصــاد 
أمــام خيــار املفاضلــة بــن القبــول مبســتوايت منخفضــة للتنميــة، أو اللجــوء إىل تعبئــة مصــادر التمويــل والــي ميكــن 
توفرهــا حمليــاً عــن طريــق اإلصــدار النقــدي اجلديــد والديــن العــام أو التمويــل اخلارجــي. ويف كلتــا احلالتــن ســيكون 

هنــاك تبعــات ســلبية علــى املؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ويتطلــب حتقيــق النمــو االقتصــادي واحملافظــة علــى اســتدامته علــى املــدى الطويــل رفــع مســتوى االدخــار احمللــي 
لتجنيــب االقتصــاد حالــة “اســرخاء االدخــار”، أو املســتوايت غــر املرغوبــة للتضخــم، أو اآلاثر الســلبية للديــون 
اخلارجيــة مــن جهــة، وحتقيــق كفــاءة ختصيــص املــوارد مــن جهــة اثنيــة؛ شــريطة توفــر اهليــكل املــايل الســليم لتعبئــة املدخــرات 
واســتخدامها، إذ حيدد هذا اهليكل مدى جناح عملية تعبئة وختصيص املوارد ومواءمتها للعملية التنموية وفق مســتوى 
تطورهــا وشــروطه. هــذا، إضافــة إىل أّن توفــر التمويــل الــازم خلدمــة العمليــة التنمويــة يفــرض تطويــر هيــكل النظــام 
املــايل لضمــان اســتخدام “توليفــة” مناســبة مــن اقتصــاد االســتدانة، الــذي يســتخدم أدوات الكبــح املــايل حبدودهــا 
غــر الضــارة، واقتصــاد األســواق املاليــة القــادرة علــى تعبئــة املدخــرات وتوجيههــا إىل الفــرص االســتثمارية الــي هــي أكثــر 

إنتاجيــة، وخباصــة يف املديــن املتوســط والطويــل.

ويف هــذا اإلطــار، تســعى السياســات الكليــة والقطاعيــة )املبينــة يف رابعــاً( لــزايدة معــدالت االدخــار الوطــي، واحلــد مــن 
جوانــب اإلنفــاق غــر املنتجــة، والعمــل علــى زايدة اإليــرادات، واإلبقــاء علــى الــزايدات يف اإلنفــاق االســتثماري ضمــن حــدود 
تســمح ابالســتدامة. حيــث ســيتمكن االدخــار الوطــي مــن متويــل مــا يزيــد عــن 32% مــن حجــم النفقــات االســتثمارية 
وللقطاعــن العــام واخلــاص كمــا هــو مبــن الحقــاً، والنفقــات اجلاريــة للقطــاع العــام ولكامــل املــدة )حــى العــام 2030(. 
وســيجري تغطيــة املتطلبــات األخــرى مــن مصــادر متويــل متنوعــة تركــز يف القــروض الداخليــة، مــن املصــرف املركــزي مباشــرة، 
ومــن القطــاع اخلــاص احمللــي عــن طريــق ســندات وأذون اخلزينــة، ومــن االســتثمار اخلارجــي الــذي يتوقــع لــه أّن يغطــي مــا يقــارب 

12% مــن حجــم االســتثمار اخلــاص )أي أكثــر مــن 5% مــن إمجــايل حجــم التمويــل خــال 2030-2019(.

وتشــر بيــاانت اجلــدول التــايل إىل ارتفــاع نســبة االدخــار احمللــي إىل جممــل النفقــات مــن -53% يف املرحلــة األوىل 
)اإلغاثــة( إىل -4% يف املرحلــة الثانيــة )التعــايف(، مث إىل 36% يف املرحلــة الثالثــة )االنتعــاش(، حبيــث تصــل إىل %60 
يف املرحلــة الرابعــة )االســتدامة( مــع حلــول العــام 2030؛ وتبلــغ يف املتوســط 32% خــال الســنوات 2030-2019.

االدخار احمللي وفجوة املوارد

اإلمجايل 2030-2029 2028-2024 2023-2021 2020-2019 مليار ل. س

27,094 16,674 14,144 -498 -3,226 االدخار احمللي

85,295 27,896 39,293 12,138 5,968 جممل النفقات

58,201 11,222 25,149 12,636 9,194 فجوة املوارد

32 60 36 -4 -54 االدخار إىل جممل النفقات %
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ويصــل حجــم جممــل النفقــات مــا يقــارب 86 ترليــون لــرة ســورية خــال 2019-2030، منهــا مــا يقــارب 54 ترليــون 
لــرة نفقــات حكوميــة، تتــوزع بــن النفقــات احلكوميــة اجلاريــة الــي تبلــغ حنــو 44 ترليــون لــرة، والنفقــات االســتثمارية 
العامــة الــي تبلــغ حنــو 10 ترليــون لــرة. وميثــل االســتثمار اخلــاص اجلــزء املتبقــي مــن جممــل النفقــات، ويبلــغ حــوايل 32 

ترليــون لــرة.

أوجه استخدام التمويل

اإلمجايل 2030-2029 2028-2024 2023-2021 2020-2019 مليار ل. س

43,484 10,929 20,340 7,759 4,455 النفقات اجلارية

9,557 2,826 4,508 1,623 601 النفقات االستثمارية

53,041 13,755 24,848 9,382 5,056 جممل اإلنفاق احلكومي

32,254 14,140 14,446 2,756 912 االستثمار اخلاص

85,295 27,896 39,293 12,138 5,968 جممل النفقات

ويف املتوســط، وخــال كامــل املــدة 2019-2030، يبلــغ حجــم جممــل النفقــات أكثــر مــن 27% مــن الناتــج احمللــي 
منهــا أكثــر مــن 10% مــن الناتــج مــن القطــاع اخلــاص )احمللــي واألجنــي(، وحنــو 17% نفقــات املوازنــة العامــة بشــقيها 

اجلــاري واالســتثماري )حنــو 14% نفقــات جاريــة، و3% نفقــات اســتثمارية(.

أوجه استخدام التمويل-نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

اإلمجايل 2030-2029 2028-2024 2023-2021 2020-2019 مليار ل. س

14 12 14 15 18 النفقات اجلارية

3 3 3 3 2 النفقات االستثمارية

17 15 17 19 21 جممل اإلنفاق احلكومي

10 15 10 6 4 االستثمار اخلاص

27 30 27 24 25 جممل النفقات

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

القطــاع اخلــاص.
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مصادر التمويل

اإلمجايل 2030-2029 2028-2024 2023-2021 2020-2019 مليار ل. س

26,237 7,085 12,928 4,649 1,576 اإليرادات اجلارية

4,928 1,549 2,333 777 269 اإليرادات االستثمارية

21,876 5,122 9,587 3,956 3,212 الدين

32,254 14,140 14,446 2,756 912 نفقات القطاع اخلاص على 
االستثمار

28,253 12,726 13,001 1,979 547 القطاع اخلاص )داخلي(

4,000 1,414 1,445 777 365 القطاع اخلاص )خارجي(

85,295 27,896 39,293 12,138 5,968 جممل مصادر التمويل

ويف املتوســط، وخــال كامــل املــدة 2019-2030، تبلــغ حصــة القطــاع اخلــاص )اســتثمارات القطــاع اخلــاص احمللــي 
واألجنــي( حنــو 38% مــن  إمجــايل حجــم التمويــل )منهــا 5% مــن مصــادر خارجيــة(، وتبلــغ حصــة اإليــرادات اجلاريــة 
حــوايل 31% مــن إمجــايل حجــم التمويــل، وتبلــغ حصــة اإليــرادات االســتثمارية حنــو 6% مــن إمجــايل حجــم التمويــل؛ يف 

حــن يســاهم الديــن العــام حبصــة تبلــغ أكثــر مــن 26% مــن إمجــايل حجــم التمويــل.

مصادر التمويل-نسبة من إمجايل مصادر التمويل

اإلمجايل 2030-2029 2028-2024 2023-2021 2020-2019 مليار ل. س

31 25 33 38 26 اإليرادات اجلارية

6 6 6 6 5 اإليرادات االستثمارية

26 18 24 33 54 الدين

38 51 37 23 15 نفقات القطاع اخلاص على 
االستثمار

33 46 33 16 9 القطاع اخلاص )داخلي(

5 5 4 6 6 القطاع اخلاص )خارجي(

ويبلــغ حجــم التمويــل مــن القطــاع اخلــاص )اســتثمارات القطــاع اخلــاص احمللــي واألجنــي( حنــو 10% مــن إمجــايل 
الناتــج احمللــي )منهــا أكثــر مــن 1% مــن مصــادر خارجيــة(، وببلــغ حجــم التمويــل مــن اإليــرادات اجلاريــة حنــو 8% مــن 
الناتــج احمللــي، وحجــم التمويــل مــن اإليــرادات االســتثمارية حنــو 2% مــن الناتــج؛ ويســاهم الديــن العــام مببلــغ يصــل إىل 

حــوايل 7% مــن الناتــج يف تغطيــة النفقــات.
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مصادر التمويل-نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

% 2030-2029 2028-2024 2023-2021 2020-2019 مليار ل. س

8 8 9 9 7 اإليرادات اجلارية

2 2 2 2 1 اإليرادات االستثمارية

7 5 7 8 13 الدين

10 15 10 6 4 نفقات القطاع اخلاص على 
االستثمار

9 14 9 4 2 القطاع اخلاص )داخلي(

1 2 1 2 2 القطاع اخلاص )خارجي(

27 30 27 24 25 جممل مصادر التمويل

يتــوزع اإلنفــاق االســتثماري العــام واخلــاص، والنفقــات اجلاريــة وفــق مــا هــو وارد يف /رابعــاً، جيــم. حمــور النمــو 
املرحليــة/. 2-األهــداف  والتنميــة، 

وحتافــظ هــذه التوليفــة مــن التمويــل وأوجــه اســتخدام هــذا التمويــل علــى النســب الــواردة يف رابعــاً، جيــم. حمــور النمــو 
والتنميــة، 2-األهــداف املرحليــة حلجــم الديــن العــام، والــي تراجــع تدرجييــاً مــن حنــو 98% مــن الناتــج يف العــام 2019 

إىل حنــو 57% مــن الناتــج مــع حلــول العــام 2030.

وتســاهم هــذه التوليفــة مــن التمويــل وأوجــه اســتخدامه يف حتقيــق األهــداف الــواردة يف رابعــاً علــى املســتوايت الكلــي 
والقطاعــي واجلغــرايف، إذ تشــكل هــذه التوليفــة، إضافــة إىل األهــداف الكليــة والقطاعيــة واجلغرافيــة، نســقاً متكامــًا 
لنمــوذج االقتصــاد الســوري خــال الســنوات 2019-2030، الــذي حيــدد املامــح األوليــة لاقتصــاد الســوري حنــو 
التنميــة الشــاملة واملســتدامة، والــذي ســيتكامل رســم صورتــه وهويتــه خــال مرحلــة االســتدامة بــدءاً مــن العــام 2029 

ومــا بعــده.
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أوالً
مقدمة: املرتكزات واملنهجية

سابعاً
اإلطار التنفيذي الربامجي
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سابعًا- اإلطار التنفيذي الرباجمي
يتألــف اإلطــار الرباجمــي للربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب مــن 12 برانجمــاً إطــارايً تقــع حتــت حمــاور 

الربانمــج اخلمســة، وهــي مبجملهــا هتــدف إىل:
اخلروج من تبعات احلرب واألزمة املرتبطة هبا.	 
التحّول إىل جمتمع حديث واقتصاد وطي قوي، وفق الرؤية الوطنية املرغوبة.	 
ضمان اتساق التنفيذ للوصول إىل األهداف املوضوعة للربانمج.	 

ويتفــرّع عــن كل برانمــج مــن هــذه الربامــج اإلطاريــة جمموعــة مــن الربامــج التنفيذيــة األساســية الــي يبلــغ عددهــا 
اإلمجــايل زهــاء 90 برانجمــاً رئيســياً. ويتفــرّع عــن كٍل مــن هــذه الربامــج الرئيســية بــدوره جمموعــة مــن الربامــج الفرعيــة 
واملشــاريع واإلجــراءات التنفيذيــة. وســيوضع لــكل مشــروع برانجمــه الزمــي، مــع حتديــد مصــادر التمويــل اخلاصــة بــه. 

وســيجري مراجعــة هــذه الربامــج واملشــاريع املرتبطــة هبــا دورايً بنــاء علــى نتائــج تقاريــر متابعــة التنفيــذ.

تتســم الربامــج واملشــاريع املنبثقــة عنهــا ابملرونــة وقابليــة التعديــل والتطويــر املســتمر يف ضــوء مســتجدات وتغــرات 
احلالــة التنمويــة يف ســورية وأببعادهــا كافــة، وابلتــايل، فهــي، أّي الربامــج، قابلــة للمراجعــة والتعديــل يف كل املراحــل الــي 

ميــر هبــا مســار التنفيــذ ابجتــاه حتقيــق االســتدامة التنمويــة.

ويف هذا اإلطار جرى وضع اإلطار الرباجمي واختيار تقسيم مكّوانته انطاقاً من:
املالءمة: مدى تاؤم الربامج مع األهداف االسراتيجية املنبثقة عن الرؤية الوطنية “سورية 2030”.. 1
األمهيــة االســراتيجية: مراعــاة الربامــج لألولــوايت واألمهيــة النســبية، املنبثقــة أصــًا مــن أولــوايت اختيــار األهــداف . 2

وفقــاً للمراحــل األربــع الــي جــرى تبنيهــا لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة، والــي حتــّدد عمليــة إدارة وختصيــص املــوارد:
األولوايت على املستوى الوطي والقطاعي واملكاين.	 
أولوايت األنشطة املختلفة ضمن القطاع الواحد.	 
أولوايت األنشطة على املستوى اجلغرايف.	 

االّتســاق والتكاملية/االســتقاللية: ترابــط املبــادرات واجلهــود الــي جــرت أو جتــري يف جمــاالت خمتلفــة مــن العمــل . 3
احلكومــي.

الربجمة الزمنية: مراعاة إعداد هذه الربامج للمنطقية والتسلسل الزمين للتنفيذ.. 4
التشاركية: ضمان أوسع مشاركة ممكنة من اجلهات الوطنية املعنية ابلعملية التنموية.. 5
املتابعــة والرصــد والتقييــم: تضمــن الربامــج املؤشــرات الالزمــة ملتابعــة التنفيــذ وتســهيل عمليــة الرصــد والتقييــم، . 6

وربطهــا مــع املؤشــرات املربجمــة مســبقاً، والــي تعــرب عــن أهــداف كل مرحلــة مــن مراحــل حتقيــق الرؤيــة الوطنيــة.

ويشــار إىل أّن الربامــج واملشــاريع ال تتضمــن تفاصيــل اخلطــط الاحقــة املتوســطة األمــد أو اخلطــط الســنوية، حيــث 
ســيجري الحقــاً إعــداد تفاصيــل اخلطــط.

وفيما يلي وصف موجز للربامج اإلطارية والربامج الرئيسية املرتبطة هبا.
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الربانمج اإلطاري )1(: سيادة القانون والبناء املؤسسي

يهــدف الربانمــج إىل إرســاء ثقافــة احــرام وســيادة القانــون يف اجملتمــع، وإعــادة بنــاء الوعــي اجملتمعــي 
علــى أســس حديثــة قائمــة علــى مبــادئ املواطنــة والتســاوي أمــام القانــون. ويهــدف الربانمــج كذلــك إىل 
مكافحــة اجلرميــة املنظمــة؛ وإىل وضــع اســراتيجية متكاملــة ملكافحــة الفســاد واحلــد مــن وقوعــه، وتطويــر 
عمــل اهليئــات الرقابيــة وضمــان اســتقاهلا، وبنــاء بيئــة مؤسســاتية وجمتمعيــة تعــي خماطــر الفســاد وتســهم يف 
مكافحتــه. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل تطويــر منظومــة التشــريع الســورية، وإلغــاء االســتثناءات يف مناحــي 
احليــاة ويف الصكــوك التشــريعية النافــذة؛ ويهــدف كذلــك إىل تطويــر عمــل املنظومــة القضائيــة وضمــان حتقيــق 
العدالــة أمــام القضــاء، ورفــع كفــاءة العاملــن يف الســلك القضائــي. يهــدف الربانمــج أيضــاً إىل تنفيــذ إصــاح 
إداري شــامل يف اجلهــات العامــة ومــا حبكمهــا، يشــمل تطويــر بنيــة الوظيفــة العامــة، وتدريــب وأتهيــل 
املــوارد البشــرية يف الدولــة، وإعــادة هندســة إجــراءات العمــل وتبســيط إجــراءات تقــدمي اخلدمــات احلكوميــة. 
ويهــدف الربانمــج إىل تطويــر منظومــة رســم السياســات االقتصاديــة والتخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، وإىل 
إصــاح القطــاع العــام االقتصــادي وإعــادة بنائــه علــى أســس قويــة. وأخــراً، يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز 

وتوســيع الامركزيــة اإلداريــة.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.	
• تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي، وغرس قيم احلوار.	
• بناء جمتمع دميوقراطي معاصر، وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.	
• محاية احلقوق واحلرايت، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.	
• توفر قضاء مستقل وعادل ونزيه ومؤسسات رقابية حيادية وفاعلة.	
• رفع كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية واملرونة.	
• رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.	
• حتسن جودة املوارد البشرية، وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.	
• توسيع تطبيق الامركزية اإلدارية.	
• جذب االستثمار بتوفر البى التحتية املائمة.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.	
• بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.	
• ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /11/ برانجماً رئيسياً:

1. برانمــج تعزيــز املواطنــة وســيادة القانــون: يهــدف الربانمــج إىل إرســاء ثقافــة احــرام وســيادة القانــون 
يف اجملتمــع، وإعــادة بنــاء الوعــي اجملتمعــي علــى أســس حديثــة قائمــة علــى مبــادئ املواطنــة والتســاوي 

أمــام القانــون.
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املكوانت:
تطبيق مبدأ فصل السلطات، والسيما استقال السلطة القضائية.أ. 
إلغاء الستثناءات يف مجيع جماالت احلياة، وبوجه خاص يف الصكوك التشريعية.ب. 
إصاح وتطوير عمل املؤسسات الرقابية والتفتيش القضائي.ج. 
تطويــر السياســات والتشــريعات لتســريع عمليــة التقاضــي وتيســرها واالرتقــاء هبــا؛ وتفعيــل مدونــة الســلوك د. 

القضائــي.
الربانمج الوطي للتوعية اجملتمعية:ه. 

ترسيخ مفهوم املواطنة مبكوانته: االنتماء إىل األرض واملساواة واملشاركة.	 
تكريس ثقافة احرام وسيادة القانون يف اجملتمع.	 

الشــؤون  وزارة  الثقافــة،  وزارة  اإلعــام،  وزارة  الربيــة،  وزارة  الداخليــة،  وزارة  العــدل،  وزارة  املســؤولة:  اجلهــات 
االجتماعيــة والعمــل، األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء، جملــس الدولــة، هيئــة املصاحلــة الوطنيــة، مؤسســات اجملتمــع 

املــدين.

األولوية: 1

2. برانمــج تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد: يهــدف الربانمــج إىل وضــع اســراتيجية متكاملــة لتعزيــز الشــفافية 
ومكافحــة الفســاد واحلــد مــن وقوعــه، وبنــاء بيئــة مؤسســاتية وجمتمعيــة تعــي خماطــر الفســاد وتســهم يف مكافحتــه، 
وذلــك عــن طريــق تطويــر عمــل اهليئــات الرقابيــة والتفتيشــية وضمــان اســتقاهلا، ودعــم األجهــزة الرقابيــة والتفتيشــية 
ورفــع كفاءهتــا، وأتهيــل البنيــة التحتيــة )املاديــة والبشــرية( هلــذه املؤسســات، وحتديــث التشــريعات الناظمــة لعملهــا.

املكوانت:
وضع االسراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.أ. 
إصدار القوانن والتشريعات الناظمة، مثل قانون الكسب غر املشروع.ب. 
إصاح وتطوير عمل املؤسسات الرقابية والتفتيشية وفق معاير اجلودة واملائمة الوظيفية.ج. 
أتهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات.د. 
التشريعات الوقائية.ه. 
وضع أسس ومعاير ملمارسة العمل الرقايب والتفتيشي.و. 
وضع آليات للمساءلة والشفافية.ز. 

اجلهــات املســؤولة: رائســة جملــس الــوزراء، وزارة العــدل، وزارة التنميــة اإلداريــة، وزارة االتصــاالت والتقانــة، وزارة 
املاليــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، اهليئــة املركزيــة للرقابــة والتفتيــش، اجلهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة.

األولوية: 1

3. برانمــج مكافحــة اجلرميــة املنظمــة: يهــدف الربانمــج إىل وضــع اســراتيجية ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة، ومكافحــة 
مجيــع أنــواع اإلرهــاب واالجّتــار ابلبشــر، وتعزيــز السياســة اجلنائيــة والطرائــق الكفيلــة مبواجهــة اجلرميــة املنظمــة جبميــع 
أنواعهــا، وتطويــر التحليــل اجلنائــي، وتعزيــز التشــريعات القانونيــة، وتقويــة األجهــزة القانونيــة وبنــاء القــدرات، واختــاذ 
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الوســائل الوقائيــة والتوعويــة الكفيلــة مبكافحــة اجلرميــة املنظمــة والكشــف عــن الشــبكات اإلجراميــة وأنشــطتها، وعــن 
اجلرائــم الــي تــؤدي إىل ارتــكاب أو دعــم ارتــكاب جرائــم أخــرى.

املكوانت:
وضع اسراتيجية ملكافحة اجلرمية املنظمة.أ. 
تطوير القوانن والتشريعات الناظمة ملكافحة اجلرمية املنظمة )التهريب، االجتار ابلبشر، اإلرهاب، ...(.ب. 
بناء القدرات والكوادر وتوفر التجهيزات والتقنيات املطلوبة.ج. 
نشر التوعية ملكافحة اجلرمية املنظمة.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة العــدل، وزارة الداخليــة، وزارة اإلعــام، جملــس الدولــة، اهليئــة املركزيــة للرقابــة والتفتيــش، 
مصــرف ســورية املركزي/هيئــة غســل األمــوال ومكافحــة اإلرهــاب، اجملتمــع األهلــي.

األولوية: 1

4. برانمــج تطويــر منظومــة التشــريع الســوري: يهــدف الربانمــج إىل حتديــث وتطويــر القوانــن والتشــريعات الســورية 
عــن طريــق مراجعتهــا وتقييمهــا، ودراســة مــدى انســجامها مــع التطــورات واملســتجدات الــي أفرزهتــا احلــرب علــى 
ســورية، والعمــل علــى تكييفهــا مــع التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإلغــاء االســتثناءات يف مناحــي احليــاة ويف 
الصكــوك التشــريعية النافــذة، ووضــع معايــر جلــودة التشــريعات احملدثــة، وقيــاس أثرهــا التشــريعي، إضافــة إىل تنميــة 

القــدرات واملــوارد البشــرية بشــأن صياغــة القوانــن والتشــريعات.

املكوانت:
مراجعة وتقييم التشريعات السورية.أ. 
تطوير منهجية التشريع.ب. 
قياس األثر التشريعي.ج. 
بناء وأتهيل القدرات واملوارد البشرية يف جمال صياغة القوانن والتشريعات.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة العــدل، وزارة التنميــة اإلداريــة، األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء، هيئــة التخطيــط 
والتعــاون الــدويل.

األولوية: 2

5. برانمــج اإلصــالح القضائــي: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر عمــل املنظومــة القضائيــة، وضمــان اســتقال القضــاء، 
وتطبيقــه علــى أســس مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، ومتكــن مجيــع املواطنــن مــن الوصــول إىل العدالــة واحلمايــة 
القضائيــة ورفــع       القضائيــة، ودعــم األجهــزة  املنظومــة  واألمــن دون متييــز، وذلــك عــن طريــق حتديــث تشــريعات 
كفاءهتــا، وإعــادة هندســة إجــراءات العمــل القضائــي وأمتتهــا، وأتهيــل البنيــة التحتيــة )املاديــة، البشــرية( لألجهــزة 

القضائيــة، ورفــع كفــاءة العاملــن يف الســلك القضائــي.

املكوانت:
مراجعة منظومة التشريعات القضائية.أ. 
ضمان استقال القضاء.ب. 
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وضع معاير ملمارسة العمل القضائي.ج. 
بناء قاعدة بياانت ومؤشرات حول العمل القضائي.د. 
حتديث وتطوير خدمات اإلدارة القضائية.ه. 
إعادة هندسة اإلجراءات القضائية.و. 
تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات.ز. 
إعادة أتهيل البى التحتية لألجهزة القضائية املتضررة من احلرب.ح. 
أتهيل الكوادر البشرية ملمارسة العمل القضائي.ط. 

اجلهات املسؤولة: وزارة العدل، وزارة التنمية اإلدارية، وزارة الداخلية، جملس الدولة، هيئة التخطيط والتعاون الدويل.

األولوية: 1

6. برانمــج اإلصــالح اإلداري: يهــدف الربانمــج إىل تنفيــذ إصــاح إداري شــامل يف اجلهــات العامــة ومــا حيكمهــا، 
ســة للوظيفــة العامــة، وتطويــر بنيــة الوظيفــة العامــة جبميــع مكوانهتــا،  يشــمل درا ســة التشــريعات والنواظــم املؤسِّ
وتطويــر آليــات إدارة املــوارد البشــرية يف اجلهــاز احلكومــي، وبنــاء اهليــاكل التنظيميــة الوظيفيــة للجهــات العامــة وقيــاس 
أداءهــا اإلداري، وبنــاء القــدرات وتعزيــز املهــارات الازمــة لرفــع جــودة األداء اإلداري لــدى العاملــن يف الدولــة 
واجملالــس احملليــة، وفــق خطــة وطنيــة متكاملــة. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل جــرد اخلدمــات الــي تقّدمهــا اجلهــات 
العامــة، وإجــراءات العمــل فيهــا، بغيــة توصيــف هــذه اخلدمــات بصــورة موحــدة والعمــل علــى تبســيطها وإعــادة 
هندســتها، وضمــان تقــدمي اخلدمــة للمواطنــن وســائر املســتفيدين منهــا بصــورة مرضيــة مــن حيــث اجلــودة والزمــن، 

وذلــك ابلتوافــق مــع اســراتيجية احلكومــة اإللكرونيــة.

املكوانت:
وضع قانون الوظيفة العامة.أ. 
وضع قانون التنظيم املؤسسي.ب. 
جرد اخلدمات العامة وتصنيفها؛ وجرد اإلجراءات اإلدارية وتوصيفها.ج. 
وضع األدلة التنظيمية واالسرشادية لعمل املؤسسات ووحدات اإلدارة احمللية.د. 
هندسة إجراءات العمل.ه. 
وضع مؤشرات جودة تقدمي اخلدمات وتتبعها.و. 
تنمية املوارد البشرية.ز. 
تفعيــل بوابــة إلكرونيــة لتعزيــز مشــاركة املواطنــن يف اختــاذ القــرار، ومناقشــة املشــكات اخلدميــة واملســامهة يف ح. 

حلهــا، وتقــدمي الشــكاوى واملقرحــات املتعّلقــة أبداء اجلهــات العامــة.
اخلطة الوطنية للتدريب اإلداري.ط. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة التنميــة اإلداريــة، وزارة االتصــاالت والتقانــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، ســائر 
اجلهــات العامــة، األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.

األولوية: 1



172

 الفهرس

7. برانمــج احلكومــة اإللكرونيــة والتحــّول الرقمــي: يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة لرفــع 
كفــاءة وفعاليــة اجلهــات احلكوميــة وكفاءهتــا، وتعزيــز احلكــم الرشــيد، مــع توســيع نطــاق العمــل مــن جمالــه الضيــق 
املرتبــط بتحويــل اخلدمــات التقليديــة إىل خدمــات الكرتونيــة إىل جمــال أوســع يشــمل بنــاء منــاذج أعمــال أكثــر فعاليــة 

وخدمــات مبتكــرة، إضافــة إىل تعزيــز جتربــة املســتخدم وإشــراك املواطــن وســائر املكــوانت اجملتمعيــة.

املكوانت:
برانمــج البيــاانت احلكوميــة املفتوحــة )البيئــة التشــريعية، املنصات/البــواابت التخصصيــة، هتيئــة وبنــاء جمموعــات أ. 

البياانت.
برانمــج العمليــات احلكوميــة اإللكرونيــة وحتســن مســتوى تقــدمي اخلدمــات )برامــج فرعيــة خلدمــات حمــددة: ب. 

أمتتــة العمــل القضائــي، الصحــة اإللكرونيــة، أمتتــة اخلدمــات التجاريــة، برانمــج خلدمــات ومعامــات منتقــاة 
مــن عــدة جهــات(.

برانمــج البــى الداعمة-اخلدمــات املشــركة )التوقيــع إلكــروين، الشــبكة احلكوميــة اآلمنــة، مراكــز املعطيــات، ج. 
.)... ،integration bus ”بنــاء “مســرى التكامــل

الــوزارات  التنميــة اإلداريــة، ســائر  الــوزراء، وزارة االتصــاالت والتقانــة، وزارة  اجلهــات املســؤولة: رائســة جملــس 
العامــة واجلهــات 

األولوية: 1

8. برانمــج تطويــر منظومــة السياســات العامــة والتخطيــط واإلحصــاء: يهــدف الربانمــج إىل تنســيق رســم السياســات 
الكليــة والقطاعيــة واإلقليميــة واحملليــة، والتكامــل فيمــا بينهــا؛ ويتضمــن تنظيــم وتنســيق عمليــة التخطيــط يف مراحلهــا 
املختلفــة، والربــط بــن مكوانهتــا، وإعــادة صياغــة مهــام املؤسســات املعنيــة ابلعمليــة التخطيطيــة )الوطنيــة، واإلقليميــة، 
التنمويــة وحتليــل  احلالــة  وتقييــم  التنميــة، ورصــد  تنفيــذ سياســات واســراتيجيات  واحملليــة( وتوضيحهــا، ومتابعــة 
مؤشــرات التنميــة. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل تطويــر منظومــة العمــل اإلحصائــي فيمــا خيــص اإلطــار التنظيمــي 

والتشــريعي، وآليــات العمــل، وإنتــاج البيــاانت.

املكوانت:
اإلطار التنظيمي والتشريعي ملنظومة السياسات العامة والتخطيط واإلحصاء.أ. 
تطوير قواعد البياانت واملؤشرات املركزية، ولدى اإلدارات احمللية.ب. 
 بناء وأتهيل القدرات واملوارد البشرية.ج. 
تطوير نظام الرصد والتقييم.د. 

اجلهــات املســؤولة: هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، وزارة املاليــة، وزارة االقتصــاد 
والتجــارة اخلارجيــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، مصــرف ســورية املركــزي، املكتــب املركــزي لإلحصــاء.

األولوية: 2

 9. برانمــج إدارة واســتثمار أمــالك الدولــة: يهــدف الربانمــج إىل وضــع األســس والضوابــط القانونيــة الازمــة حلصــر 
وتنظيــم أمــاك وأصــول وعقــارات الدولــة، ومحايتهــا، واإلشــراف واحملافظــة عليهــا، وتوحيــد السياســات املتعلقــة هبــا؛ 
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وكذلــك وضــع وتطويــر التشــريعات والضوابــط الــي تنظــم التصــرف هبــا واســتثمارها ابألوجــه املثلــى، وتطويــر قاعــدة 
بيــاانت إلكرونيــة متكاملــة مــع نظــام معلومــات جغرافيــة خــاص أبمــاك وعقــارات الدولــة.

املكوانت:
حتديد اإلطار التشريعي والتنظيمي إلدارة وحصر وتنظيم أماك الدولة.أ. 
وضع اإلطار الناظم الستثمار أماك الدولة وفق الصيغ املختلفة.ب. 
وضع قاعدة بياانت، ونظام معلومات جغرافية، أبماك وعقارات الدولة.ج. 
بناء الكوادر واملوارد البشرية.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة املاليــة، األمانــة العامــة لرائســة جملــس الــوزراء، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، وزارة 
وزارة  الزراعــة،  وزارة  واإلســكان،  العامــة  األشــغال  والبيئــة، وزارة  احملليــة  اإلدارة  اخلارجيــة، وزارة  والتجــارة  االقتصــاد 
الصناعــة، وزارة الســياحة، جملــس الدولــة، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، االحتــاد العــام لنقــاابت العمــال، اجلهــاز املركــزي 

للرقابــة املاليــة.

األولوية: 2

10. برانمــج إعــادة هيكلــة قطــاع اإلعــالم: يهــدف الربانمــج إىل النهــوض مبســتوى اإلعــام الوطــي وتعزيــز دوره يف 
العمليــة التنمويــة والتغيــر االجتماعــي، وذلــك عــن طريــق وضــع اســراتيجية إعاميــة تتميــز ابلشــفافية والوضــوح، 
وتعــزز الثقــة واملصداقيــة لــدى مجيــع أبنــاء الوطــن، حبيــث يصبــح اإلعــام مــرآة حقيقيــة للمجتمــع، وحامــا هلمــوم 
املواطنــن. ويتنــاول الربانمــج أيضــاً وضــع إطــار تنظيمــي يفضــي إىل تعزيــز حريــة الــرأي والتعبــر ودعــم التعدديــة 
والتنــوع يف قطــاع اإلعــام. ويُعــى الربانمــج بتوفــر بنيــة حتتيــة جمهــزة ومواكبــة للثــورة التقنيــة املعاصــرة والتطــور اهلائــل 

يف وســائل االتصــال ونقــل املعلومــات، وبتنظيــم عمليــة البــث الفضائــي.

املكوانت:
وضع االسراتيجية الوطنية لإلعام.أ. 
وضع اإلطار التنظيمي والتشريعي لدعم التنوع والتعددية يف قطاع اإلعام.ب. 
توفر البنية التحتية والتقنيات املتطورة من وسائل االتصال ونقل املعلومات.ج. 
بناء وأتهيل الكوادر اإلعامية.د. 
تنظيم عمليات الرخيص والبث الفضائي.ه. 

اجلهات املسؤولة: وزارة اإلعام، وزارة التنمية اإلدارية، وزارة االتصاالت والتقانة، القطاع اخلاص.

األولوية: 2

11. اخلطــة الوطنيــة لالمركزيــة احملليــة: يهــدف الربانمــج إىل تطبيــق مبــدأ المركزيــة الســلطات واملســؤوليات عــن 
طريــق حتديــد وتوســيع صاحيــات جمالــس الوحــدات اإلداريــة احملليــة، لتمكينهــا مــن أتديــة مهامهــا يف تطويــر 
وحــدات اإلدارة احملليــة، اقتصــادايً واجتماعيــاً وثقافيــاً وعمرانيــاً، وذلــك عــن طريــق نقــل االختصاصــات مــن 
الســلطة املركزيــة إىل الســلطات احملليــة، وفــق برانمــج زمــي حمــدد. ويعمــل الربانمــج علــى إجيــاد وحــدات إدارة حمليــة 
قــادرة علــى وضــع اخلطــط التنمويــة اخلاصــة ابجملتمــع احمللــي وتنفيــذ املشــاريع اخلاصــة هبــا بكفــاءة وفعاليــة، وعلــى 
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تعزيــز اإليــرادات املاليــة لتلــك الوحــدات لتمكينهــا مــن ممارســة دورهــا التنمــوي واخلدمــي يف اجملتمــع احمللــي، وعلــى 
متكــن العاملــن يف اإلدارة احملليــة مــن أداء عملهــم أبســرع وقــت وأبفضــل إنتاجيــة، بغيــة حتقيــق حتســن ملحــوظ 

يف خدمــة املواطــن.

املكوانت:
تطوير اإلطار التشريعي والقانوين الناظم لامركزية احمللية.أ. 
تطبيق مبدأ ال مركزية السلطات واملسؤوليات يف اإلدارة احمللية.ب. 
التطوير املؤسسايت والتنظيمي لوحدات اإلدارة احمللية.ج. 
بناء القدرات واملوارد البشرية العاملة يف الوحدات اإلدارية.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، الــوزارات ذات العاقــة، وزارة املاليــة، األمانــة العامــة لرائســة جملــس 
الــوزراء، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، اإلدارات احملليــة.

األولوية: 1

الربانمج اإلطاري )2(: إعادة إعمار وتطوير البىن التحتية واخلدمات

يهــدف الربانمــج إىل أتطــر نشــاطات إعــادة اإلعمــار )مبفهــوم إعــادة أتهيــل وحتديــث البــى التحتيــة(؛ ويتضّمــن 
تطويــر البــى التحتيــة علــى حنــو متــوازن وعــادل، لتكــون عامــًا مســانداً لاســتثمار والتنميــة، ولتحســن حيــاة الســكان. 
ويتنــاول الربانمــج، بصــورة متســقة، القضــااي املتعلقــة بقطاعــات الســكن والبنــاء والتشــييد، والطاقــة، وميــاه الشــرب 

والصــرف الصحــي، والنقــل واملواصــات، واالتصــاالت، واملــدن واملناطــق الصناعيــة واحلرفيــة وغرهــا.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.	
• رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.	
• توفر مقومات عودة النازحن والاجئن من البى التحتية اخلدمية.	
• تطوير البى التحتية بصورة متسقة، واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة.	
• جذب االستثمار بتوفر البى التحتية املائمة.	
• اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسن جغرافية البى التحتية.	
• توفر السكن الائق للجميع.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• تعزيز التوازن التنموي، ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.	
• االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /6/ برانمج رئيسية:

12. برانمــج ختطيــط عمليــات إعــادة أتهيــل املناطــق املتضــّررة: يهــدف الربانمــج إىل إعــادة أتهيــل وإعمــار املناطــق 
املتضــررة وجتهيزهــا جبميــع املســتلزمات واملتطلبــات اخلدميــة، مــن صحــة وتعليــم، ومســاكن وطرقــات، وطاقــة وميــاه 
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ونقــل واتصــاالت، وغرهــا، لضمــان توفــر حيــاة كرميــة ومســتقرة، وذلــك عــن طريــق وضــع خطــط منظمــة ومتكاملــة، 
انطاقــاً مــن حصــر حجــم األضــرار مــن مجيــع اجلوانــب، وحتديــد املســتلزمات الــي حتتاجهــا عمليــة إعــادة التأهيــل 
واإلعمــار، والكــوادر البشــرية والزمــن، وغرهــا، وجدولــة هــذه العمليــات يف خطــط منظمــة ومتســقة، بــدءاً مــن أقــل 

املناطــق ضــرراً، لتكــون مســاعدة يف أتهيــل املناطــق الــي هــي أكثــر ضــرراً.

املكوانت:
وضع منهجية تقييم األضرار واالحتياجات املستعجلة واملستدامة.أ. 
وضع مصفوفات التدخل املتكاملة.ب. 
حشد املوارد وتنويعها للتنفيذ.ج. 
إعداد املوارد البشرية.د. 
توفر التجهيزات ومستلزمات إعادة اإلعمار.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، وزارة املاليــة، الــوزارات اخلدميــة 
ذات العاقــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، اإلدارات احملليــة.

األولوية: 1

13. برانمــج إدارة املــوارد الطبيعيــة النفطيــة والغازيــة واملعدنيــة: يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق األمــن الطاقــي لتلبيــة 
احتياجــات القطــر مــن مصــادر الطاقــة )النفــط، الغــاز، املشــتقات النفطيــة( واســتخداماهتا يف مجيــع القطاعــات 
االقتصاديــة واخلدميــة؛ وتطويــر آليــة لتوزيــع املشــتقات النفطيــة والغــاز وضبطهــا يف مجيــع احملافظــات، وحتديــد املعايــر 
الازمــة لذلــك وحتديثهــا. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل توفــر حاجــة الســوق احملليــة مــن مــواد البنــاء واإلنشــاء وخامــات 
الصناعــة. ويعمــل الربانمــج علــى إعــادة أتهيــل اآلابر واحلقــول واملنشــآت ذات األولويــة الــي تعرضــت للتخريــب، 
وحتســن مواصفــات املنتجــات وزايدهتــا إبدخــال التكنولوجيــا احلديثــة ابإلنتــاج، وتنفيــذ أعمــال املســح الســيزمي 
واحلفــر التنقيــي، واحلفــاظ علــى جاهزيــة املصــايف، وكل مــا يضمــن زايدة طاقــة اإلنتــاج يف مواقــع النفــط والثــروة 

املعدنيــة، واســتغاهلا اســتغااًل أمثــًا للحفــاظ علــى اســتدامتها.
املكوانت:

أتهيل املنشآت املتضررة.أ. 
احلفر واالستكشاف والتنقيب.ب. 
رفع طاقة إنتاج النفط والغاز.ج. 
رفع طاقة إنتاج املشتقات النفطية وحتسن نوعيتها.د. 
رفع طاقة إنتاج الثروات املعدنية.ه. 
تطوير آلية التوزيع وضبطها وأمتتة حركة املشتقات النفطية واملستودعات.و. 
إجراءات الرقابة والتدقيق.ز. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة، وزارة املاليــة، وزارة االتصــاالت والتقانــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون 
الــدويل. هيئــة التخطيــط اإلقليمــي.

األولوية: 1
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14.  برانمــج تطويــر وتوســيع املنظومــة الكهرابئيــة: يهــدف الربانمــج إىل االنتفــاع األمثــل مــن مصــادر الطاقــة املتاحــة 
مبختلــف أشــكاهلا لتحقيــق األمــن الطاقــي، وضمــان حصــول املواطنــن علــى خدمــات الكهــرابء، ورفــع كفــاءة اســتخدام 
الطاقة، والســعي لرشــيدها يف خمتلف القطاعات. ويعمل الربانمج على زايدة نســبة مســامهة الطاقات املتجددة يف ميزان 
الطاقــة يف جمــايل الطلــب والتزويــد، مــع زايدة اســتطاعات حمطــات املنظومــة الكهرابئيــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد، واحلفــاظ 
علــى اســتقرار املنظومــة الكهرابئيــة وزايدة موثوقيتهــا، وتوســيع قــدرات نقــل وتوزيــع شــبكات الكهــرابء، وختفيــض الفاقــد 

الكهرابئــي الفــي والتجــاري فيهــا. ويُعــى الربانمــج أيضــاً بتطويــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة لقطــاع الكهــرابء.

املكوانت:
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرابء.أ. 
إعادة أتهيل وتوسيع منظومة توليد الكهرابء.ب. 
تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرابء.ج. 
رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد االستهاك.د. 
توسيع استخدام الطاقات املتجددة.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الكهــرابء، وزارة املــوارد املائيــة، وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة، وزارة املاليــة، هيئــة التخطيــط 
والتعــاون الــدويل، القطــاع اخلــاص.

األولوية: 1

15. برانمج تطوير وتوسيع منظومات النقل املتكاملة: يهدف الربانمج إىل إعادة أتهيل شبكات النقل )الطرقية، 
والســككية، واجلويــة، والبحريــة(، وتوســيعها وتطويرهــا ودعمهــا بشــبكات جديــدة مبنيــة علــى التكنولوجيــا احلديثــة؛ 
وكذلــك إىل تطويــر وحتســن جــودة خدمــات النقــل داخــل املــدن، وتوســيع االعتمــاد علــى الطاقــة الكهرابئيــة فيهــا. 
ويعمــل الربانمــج علــى بنــاء شــبكات نقــل متكاملــة تربــط مجيــع املناطــق يف ســورية، وتربــط ســورية بــدول اجلــوار، 
أبقصــر الطــرق وأكثرهــا أمــاانً، وذلــك لتوفــر التكاليــف ودعــم عمليــة اإلنتــاج وتســهيل حركــة الشــخاص والبضائــع.

املكوانت:
دراسة التكامل بن أمناط النقل.أ. 
برامج النقل الطرقي والسككي واجلوي والبحري والنقل الداخلي من خال:ب. 

أتهيل وصيانة شبكات الطرق والسكك واملرافئ واملطارات املتضررة وإعادة أتهيل ما دمر منها.	 
توسيع شبكة النقل الطرقي والسككي والبحري واجلوي والنقل الداخلي.	 
تطوير البى التحتية الطرقي والبحري واجلوي والسككي والنقل الداخلي.	 
اإلطار التنظيمي واملؤسسايت لقطاع النقل.	 
حتسن كفاءة وجودة اخلدمات يف قطاع النقل.	 

تنمية الكوادر البشريةج. 

اجلهات املســؤولة: وزارة النقل، وزارة اإلدارة احمللية والبيئة، هيئة التخطيط اإلقليمي، وزارة املالية، هيئة التخطيط 
والتعــاون الــدويل، القطــاع اخلاص.

األولوية: 1
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16.  برانمــج تطويــر وتوســيع شــبكات ومنظومــات االتصــال واملعلومــات: يســتهدف الربانمــج العمــل 
علــى تطويــر وتوســيع البنيــة التحتيــة اخلاصــة بشــبكات االتصــال واملعلومــات، وفــق مســارين: التوســيع 
والتطويــر، وعلــى عــدة جمــاالت: شــبكات االتصــاالت واملنظومــات املعلوماتيــة، وشــبكة املكاتــب الربيديــة، 

واالتصــاالت الفضائيــة.

املكوانت:
برانمج التوسع يف شبكات االتصاالت الثابتة والنقالة.أ. 
برانمج التحول حنو التقاانت احلديثة يف شبكات االتصاالت. ب. 
برانمج تطوير شبكة وخدمات الربيد السوري.ج. 
برانمج االتصاالت الفضائية.د. 

اجلهات املسؤولة: وزارة االتصاالت والتقانة.

األولوية: 2

17. برانمــج التنميــة العمرانيــة وتطويــر املــدن: يهــدف الربانمــج إىل إعــادة تنظيــم وتطويــر املــدن وفــق خمططــات 
تنظيميــة عمرانيــة تتوافــق مــع متطّلبــات التنميــة احلضريــة املســتدامة، ومتطّلبــات التكامــل بــن املــدن وحميطهــا الطبيعــي 
املباشــر. ويعمــل الربانمــج علــى االرتقــاء ابحليــز املــكاين، وتوجيــه العمــران، وحتديــد اجتاهــات منــو املــدن والبلــدات، 
وفــق حمــاور وأقطــاب النمــو املعتمــدة، مــع العمــل علــى ضمــان التــوازن الدميوغــرايف بــن األقاليــم واملناطــق، والتخفيــف 
مــن ظاهــرة املــدن املهيمنــة، والعمــل علــى إقامــة املــدن والضواحــي العمرانيــة اجلديــدة املتكاملــة. ويهــدف الربانمــج 
أيضــاً إىل معاجلــة مناطــق الســكن العشــوائي واعتمــاد مشــاريع الســكن امليســر للحــد مــن انتشــار هــذه املناطــق. 
كمــا يتنــاول الربانمــج إقامــة وتطويــر املــدن الذكيــة ومناطــق األعمــال، واملــدن واملناطــق الصناعيــة، وتقــدمي خدمــات 
التطويــر العقــاري. ويعمــل الربانمــج علــى حتســن إجــراءات تقــدمي اخلدمــات العقاريــة يف املديــرايت العقاريــة وزايدة 

عــدد الدوائــر العقاريــة.

املكوانت:
اإلطار التشريعي والتنظيمي.أ. 
برانمج التخطيط العمراين والتنظيمي.ب. 
االسراتيجية الوطنية للسكن واإلسكان.ج. 
تطوير املدن الذكية ومناطق األعمال.د. 
تطوير املدن واملناطق الصناعية واحلرفيةه. 
تطوير اخلدمات العقارية.و. 
بناء الكوادر البشرية.ز. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، اهليئــة 
العامــة للتطويــر واالســتثمار العقــاري، وزارة املاليــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.

األولوية: 2
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الربانمج اإلطاري )3(: إدارة املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئية

يهــدف الربانمــج إىل تعظيــم االســتفادة مــن املــوارد الطبيعيــة علــى النحــو الــذي يضمــن اســتدامتها، وإىل احلــد مــن 
التلــوث والتصحــر، واحلفــاظ علــى التنــوع احليــوي؛ ويهــدف كذلــك إىل التعامــل مــع قضــااي النفــاايت الصلبــة، وطــرق 
االســتفادة منهــا. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل تطويــر العمــل يف جمــال إدارة الكــوارث، ووضــع اإلجــراءات الكفيلــة ابحلــد 

مــن اخلســائر املاديــة والبشــرية ابتبــاع أحــدث منظومــات التعامــل مــع الكــوارث.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• جذب االستثمار بتوفر البى التحتية املائمة.	
• اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسن جغرافية البى التحتية.	
• توفر االحتياجات من النفط والغاز واملشتقات النفطية، وترشيد استهاكها.	
• ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• حتقيق األمن الغذائي.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /5/ برانمج رئيسية:

18 . برانمــج حصــر املــوارد الطبيعــة ومحايــة التنــوع احليــوي: يهــدف الربانمــج إىل حصــر املــوارد الطبيعيــة املتجــددة 
وغر املتجددة، وبناء قاعدة بياانت خاصة بذلك، وذلك بغية تعظيم االســتفادة منها وحســن اســتغاهلا، مكانياً 
وزمانيــاً وكميــاً ونوعيــاً، علــى النحــو الــذي يضمــن اســتدامتها. ويتضمــن الربانمــج محايــة التنــوع احليــوي، واحلفــاظ 

علــى املصــادر الوراثيــة للثــروة احليوانيــة والنباتيــة وتطويرهــا.

املكوانت:
بناء قاعدة بياانت حلصر املوارد الطبيعية.أ. 
االستخدام األمثل للموارد الطبيعية، خاصة غر املتجددة ابعتبارها من املشاكل البيئية.ب. 
ضمان حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية.ج. 
ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.د. 
احلفاظ على املصادر الوراثية للثروة احليوانية والنباتية وتطويرها.ه. 
محاية التنوّع احليوي.و. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الزراعــة، وزارة املــوارد املائيــة، وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة، وزارة الكهــرابء، وزارة األشــغال 
العامــة واإلســكان، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.

األولوية: 2

املائــي، وختفيــض  األمــن  إىل حتقيــق  الربانمــج  يهــدف  املائيــة:  املــوارد  اســتدامة  برانمــج ضمــان   .19
الفاقــد املائــي، عــن طريــق تنظيــم اســتخدامات املــوارد املائيــة لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة، وحتســن كفــاءة 
اســتخدام امليــاه يف ســائر اجملــاالت، وخباصــة الزراعــة، اعتمــاداً علــى التقنيــات واألســاليب احلديثــة الكفيلــة 
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بتأهيــل وحتســن كفــاءة شــبكات الــري، وشــبكات ميــاه الشــرب، وتطويــر منظومــات الصــرف الصحــي 
وحمطــات املعاجلــة.

املكوانت:
مراجعة التشريعات والقوانن وحتديثها، وحتديث اهلياكل التنظيمية للوزارة واملؤسسات.أ. 
تنظيم استخدامات املوارد املائية من خال وضع خريطة االحتياجات املائية.ب. 
الــري احلديــث( وأتهيــل ج.  الــري )برانمــج التحــّول إىل  حتســن كفــاءة اســتخدام امليــاه يف الزراعــة وشــبكات 

الســدود.
حتسن كفاءة شبكات مياه الشرب.د. 
تطوير منظومة الصرف الصحي وحمطات املعاجلة.ه. 
حتلية املياه.و. 
بناء وأتهيل املوارد البشرية.ز. 
التوسع يف مشاريع املياه غر التقليدية.ح. 

اجلهات املسؤولة: وزارة املوارد املائية- وزارة الزراعة- وزارة الصناعة، وزارة اإلدارة احمللية والبيئة، اجملتمع األهلي.

األولوية: 1

20. برانمــج إدارة النفــاايت الصلبــة: يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة النفــاايت واملخّلفــات الصلبــة، عــن طريــق بنــاء 
منظومــة تقنيــة متكاملــة تُعــى بعمليــات مراقبــة ومجــع وترحيــل ومعاجلــة وتدويــر النفــاايت أو التخلــص منهــا، وذلــك 
هبــدف التخفيــف مــن اآلاثر الســلبية علــى البيئــة والصحــة واملظهــر العــام، واحلصــول علــى مــوارد جديــدة ميكــن 

االســتفادة منهــا جمــدداً يف جمــاالت عــدة.

املكوانت:
بناء منظومة متكاملة إلدارة النفاايت الصلبة.أ. 
أتهيل حمطات املعاجلة املنفذة واملتضررة.ب. 
توفر التجهيزات املطلوبة.ج. 
تشجيع االستثمار يف جمال معاجلة وتدوير النفاايت.د. 
بناء املوارد والقدرات البشرية.ه. 

اجلهات املسؤولة: وزارة اإلدارة احمللية والبيئة.

األولوية: 1

21. برانمــج احلــد مــن التصحــر والتلــوث البيئــي: يهــدف الربانمــج إىل احلــد مــن التصحــر وتعــرض األراضــي للتدهــور 
يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة، ومــن مثّ احلــد مــن فقــدان احليــاة النباتيــة واحليوانيــة. ويعمــل 
الربانمــج أيضــاً علــى احلــد مــن التلــوث البيئــي، ومعاجلــة خماطــره الناجتــة عــن تداعيــات التصحــر، مثــل الضغــوط الواقعــة 

علــى مــوارد األرض مــن امليــاه، ومعاجلــة تداعيــات إاثرة الــرايح، وخماطــر زايدة حرائــق الغــاابت.
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املكوانت:
تقييم أثر تغرات املناخ والتكيف معه.أ. 
احلد من تدهور الغاابت وحرائق الغاابت واملساحات اخلضراء، وإاثرة الرايح.ب. 
املرصد البيئي.ج. 
منظومة الرقابة والتحكم والتنظيم للحد من تلوث اهلواء.د. 

اجلهات املسؤولة: وزارة اإلدارة احمللية والبيئة، وزارة الزراعة، وزارة املوارد املائية، وزارة النفط والثروة املعدنية.

األولوية: 2

ــر إدارة الكــوارث يف احملافظــات الســورية: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر العمــل يف جمــال إدارة الكــوارث،  22. برانمــج تطوي
واختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة ابحلــد مــن اخلســائر املاديــة والبشــرية ابتّبــاع أحــدث منظومــات التعامــل مــع الكــوارث، وبنــاء نظــام 
معلومــات وطــي إلدارة الكــوارث، ووضــع خطــط عمــل لاســتجابة حلــاالت الكــوارث الطبيعيــة والصنعيــة. ويُعــى الربانمــج 
مبجــاالت ختطيــط وتقييــم املخاطــر، واملراقبــة والكشــف والوقايــة واحلمايــة والتأهــب وتقييــم األضــرار واالســتجابة  أيضــاً 

وعمليــات الســامة العامــة والتعــايف عــرب مجيــع مســتوايت احلكومــة )املركزيــة واحملليــة(، ابلتعــاون مــع القطــاع اخلــاص.

املكوانت:
اإلطار املؤسسي والتنظيمي إلدارة الكوارث والطوارئ.أ. 
نظام املعلومات الوطي إلدارة الكوارث.ب. 
خطط العمل لاستجابة حلاالت الكوارث الطبيعية والصنعية.ج. 
دعم الوحدات اإلدارية واجملتمع احمللي يف التخفيف من خماطر الكوارث.د. 

اجلهات املسؤولة: وزارة اإلدارة احمللية والبيئة، وزارة الداخلية، هيئة التخطيط اإلقليمي، اجملتمع األهلي.

األولوية: 2

الربانمج اإلطاري )4(: التحّول البنيوي لالقتصاد السوري

يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة االختــاالت يف االقتصــاد الســوري لتمكينــه مــن إجنــاز التحــول البنيــوي؛ كمــا يهــدف 
إىل مكافحــة الركــود التضخمــي علــى املــدى البعيــد، وضمــان اســتدامة العمليــة التنمويــة، ومســامهة مجيــع القطاعــات 
واملناطــق يف تعظيــم النمــو االقتصــادي، وتوزيــع عوائــد هــذا النمــو واســتدامتها. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل تطويــر بيئــة 
األعمــال والــرايدة والتنافســية، وإىل زايدة عمــق القطــاع املــايل، وحتقيــق االســتقرار فيــه لدعــم عمليــة التنميــة، وتطويــر 
مؤسســات القطــاع املــايل واألســواق املاليــة، وتنويــع مصــادر الدخــل وحتفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار، وتعزيــز 

ومتكــن التخطيــط املــايل لــدى شــرائح اجملتمــع.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• رفع كفاءة املؤسسات، وتعزيز الشفافية واملرونة.	
• رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.	
• توسيع تطبيق الامركزية اإلدارية.	



181

 الفهرس

• تطوير البى التحتية بصورة متسقة، واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة.	
• جذب االستثمار بتوفر البى التحتية املائمة.	
• اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسن جغرافية البى التحتية.	
• ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع.	
• حتقيق األمن الغذائي.	
• تعزيز التوازن التنموي، ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.	
• إجناز تنمية قائمة على التكنولوجيا احلديثة واملعرفة.	
• حتقيق معاير العمل الائق.	
• االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.	
• ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /17/ برانجماً رئيسياً: 
23. الربامــج اإلســعافية إلعــادة إطــالق النشــاط االقتصــادي: هتــدف حزمــة هــذه الربامــج إىل اختــاذ إجــراءات 
ســريعة حمّفــزة لعــودة النشــاط اإلنتاجــي ودعــم املشــاريع املتعثــرة، مــن خــال االســتمرار يف توفــر مســتلزمات اإلنتــاج 
الزراعــي والصناعــي وحوامــل الطاقــة، وإطــاق جمموعــة مــن الربامــج واملشــاريع االســتهدافية، أتخــذ يف احلســبان 
معايــر البعــد املــكاين، ونــوع املشــروع، وإعــادة تشــغيل املشــاريع املتضــررة جزئيــاً، وحجــم املســتفيدين، وذلــك وفــق 
آليــات حمــددة للدعــم )دعــم ســعر الفائــدة، دعــم اإلنتــاج، ...(، وتوفــر مصــادر التمويــل الــازم هلــا، مــع التأكيــد 

علــى التصــدي الناجــع لإلجــراءات القســرية األحاديــة اجلانــب املفروضــة علــى ســورية.

املكوانت:
 حصــر وحتديــد املــوارد واإلمكانيــات املتاحــة لإلنتــاج للســوق احملليــة وللتصديــر )مــادايً وجغرافيــاً ومومسيــاً(، أ. 

والســعي إلحــال بدائــل املســتوردات حيــث يكــون ذلــك جمــدايً.
دعم املشروعات واملنشآت املتعثرة )دعم سعر الفائدة، دعم اإلنتاج(.ب. 
حتديد فجوة اإلنتاج.ج. 
حتديد ومعاجلة معوقات اإلنتاج:د. 

توفر البنية التحتية املائمة واملوارد الطاقية واملائية.	 
استهداف مستلزمات اإلنتاج ابلسياسات املالية واجلمركية واإلدارية الداعمة.	 
تسهيل إجراءات النقل والتسويق.	 
توفر تسهيات متويلية.	 

حتديد سياسات التدخل وقائمة املشاريع )على املستوى الوطي واحمللي( املستفيدة منها.ه. 
اختاذ اإلجراءات الكفيلة لتجاوز اإلجراءات القسرية األحادية اجلانب املفروضة على سورية.و. 
حتديث القوانن والقرارات احملفزة لعودة النشاط االقتصادي.ز. 

اجلهات املسؤولة: وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية، وزارة املالية، هيئة التخطيط والتعاون الدويل، سائر الوزارات.
األولوية: 1
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24. برانمــج تطويــر واســتقرار القطــاع املــايل: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر القطــاع املــايل يف ســورية، وتعميــق نفــاذه، 
وحتقيــق االســتقرار املــايل، بغيــة دعــم عمليــة التنميــة، وتنويــع مصــادر الدخــل وحتفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار، 
عــن طريــق تعميــق وتطويــر مؤسســات القطــاع املــايل والســوق املاليــة وخدماهتــا لتكــون ســوقاً ماليــة متطــورة، وكذلــك 

تعزيــز ومتكــن التخطيــط املــايل لــدى مجيــع شــرائح اجملتمــع.

املكوانت:
ضمــان اســتدامة املــوارد النقديــة لتوفــر االحتياجــات األساســية، مــع احملافظــة علــى اســتقرار األســعار وســعر أ. 

الصــرف.
تطويــر أدوات ماليــة ومصرفيــة مناســبة لتحفيــز التبــادل التجــاري مــع الــدول الصديقــة هبــدف جتــاوز اإلجــراءات ب. 

القســرية املفروضــة علــى ســورية.
تطويــر أنظمــة وقوانــن وآليــات العمــل املصــريف واملــايل والتأميــي بصــورة واضحــة وســهلة التطبيــق، ومنســجمة ج. 

مــع املعايــر الدوليــة.
تطوير اخلدمات املالية واملصرفية وضمان الوصول الشامل إليها.د. 
برانمج ضمان خماطر القروض )الصغرة واملتوسطة بوجه خاص(.ه. 
تطوير سوق التأمن يف سورية.و. 
زايدة الوعي والثقافة املالية والتخطيط املايل، وحتفيز املصارف على طرح منتجات ادخارية متنوعة.ز. 
تطوير األسواق املالية لإلسهام يف تداول األدوات املالية اجلديدة واألوراق املالية احلكومية.ح. 
تطوير منتجات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز االستثمار.ط. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة املاليــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، مصــرف ســورية املركــزي، هيئــة التخطيــط 
الــدويل. والتعــاون 

األولوية: 2

25. برانمــج إصــالح القطــاع العــام االقتصــادي: يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة مشــكات القطــاع العــام االقتصــادي، 
علــى املســتوين االقتصــادي واإلداري. ويتنــاول الربانمــج حتليــل واقــع املؤسســات العامــة، وتصنيــف اجلهــات العامــة 
وفــق معايــر حمــددة، وتطويــر اإلطــار القانــوين والبنيــة التشــريعية للقطــاع االقتصــادي العــام واملشــرك، واألشــكال 
القانونيــة للمؤسســات العامــة والشــركات احلكوميــة، ومنــاذج احلوكمــة، وإعــادة اهليكلــة املؤسســية والتنظيميــة، وإعــادة 
اهليكلــة املاليــة، ووضــع البــى التنظيميــة واألنظمــة الداخليــة، ومعاجلــة قضــااي العمالــة وتطويــر املــوارد البشــرية، وذلــك 
بغيــة زايدة الكفــاءة االقتصاديــة، وتطويــر مفهــوم اخلدمــة العامــة واملرفــق، وضمــان التكامــل بــن نشــاطات القطــاع 

العــام واخلــاص.

املكوانت:
تقييم األداء الفي واإلداري للمؤسسات العامة االقتصادية.أ. 
تشخيص وضع املؤسسات والشركات العامة.ب. 
تطوير اإلطار القانوين.ج. 
تصنيف اجلهات العامة.د. 
إعادة اهليكلة املؤسسية والتنظيمية.ه. 
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إعادة اهليكلة املالية.و. 
حتديد اخليارات االسراتيجية.ز. 
بناء القدرات.ح. 

اجلهات املسؤولة: سائر الوزارات املعنية، وزارة املالية، وزارة التنمية اإلدارية، هيئة التخطيط والتعاون الدويل.
األولوية: 2

26. برانمــج تعزيــز االســتثمار وحتســن بيئــة األعمــال: يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز عوامــل اجلــذب يف االقتصــاد 
أمــام قطــاع  العوائــق  أداء األعمــال والــرايدة والتنافســية، وإزالــة  مــن خــال حتســن مؤشــرات ســهولة  الســوري، 
األعمــال، وتطويــر منظومــة احلمايــة الفكريــة والصناعيــة، وذلــك هبــدف تشــجيع القطــاع اخلــاص، احمللــي واألجنــي، 
علــى االســتثمار، ونقــل اخلــربة والتكنولوجيــا. ويعمــل الربانمــج علــى حتديــد حاجــة ســورية مــن املشــاريع االســتثمارية 
أبنواعهــا، الصناعيــة والزراعيــة واخلدميــة وغرهــا، وختطيــط تــوزع هــذه املشــاريع، وذلــك لإلســهام يف التحــول البنيــوي 

لاقتصــاد الســوري، وزايدة فــرص العمــل، وتنويــع قاعــدة الصــادرات، وحتقيــق النمــو املســتدام.

املكوانت:
اإلطار التنظيمي والتشريعي.أ. 
حتديث وتطوير اخلريطة االستثمارية.ب. 
الرويج للفرص االستثمارية.ج. 
وضع آليات االنتقال إىل القطاع االقتصادي املنظم.د. 
بناء الكوادر واملوارد البشرية.ه. 

الــوزارات ذات العاقــة، هيئــة التخطيــط  اجلهــات املســؤولة: وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة املاليــة، 
الــدويل، هيئــة االســتثمار الســورية، املكتــب املركــزي لإلحصــاء. والتعــاون 

األولوية: 2

27. برانمــج دعــم املشــروعات الصغــرية واملتوســطة: يهــدف الربانمــج إىل املســامهة يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة 
وتعزيــز التنــوع االقتصــادي املســتدام، عــن طريــق تشــجيع إحــداث املؤسســات الصغــرة واملتوســطة، وتســهيل وصوهلــا 
إىل التمويــل، وإىل األســواق الداخليــة واخلارجيــة، ومتكينهــا يف مجيــع القطاعــات االقتصاديــة واخلدميــة املســتهدفة.

املكوانت:
اإلطار التشريعي والتنظيمي.أ. 
دراسات اجلدوى.ب. 
تسهيل الوصول إىل التمويل.ج. 
أتسيس الشركات.د. 
تسهيل الوصول إىل املعلومات.ه. 
تسهيل الوصول إىل األسواق.و. 
التشبيك وخدمات احلضانة.ز. 
بناء القدرات.ح. 
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الــدويل، هيئــة  التخطيــط والتعــاون  املاليــة، هيئــة  االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة  اجلهــات املســؤولة: وزارة 
الســورية. االســتثمار 

األولوية: 1

28. برانمــج تعزيــز كفــاءة التجــارة: يهــدف الربانمــج إىل معاجلــة نقــاط اخللــل الــي تعيــق التجــارة اخلارجيــة، هبــدف 
تعزيــز فــرص ازدهــار التجــارة، وتســهيل تدفــق الســلع عــرب احلــدود ونفــاذ املنتجــات الســورية إىل األســواق اخلارجيــة، 
وذلــك مــن خــال حتســن كفــاءة إجــراءات االســتراد والتصديــر، وضمــان كفايــة األنظمــة والسياســات واألطــر لدعــم 

جــودة املنتــج الســوري، ومــن مثّ حتســن ترتيــب ســورية يف املؤشــرات الدوليــة ذات الصلــة.

املكوانت:
مراجعة وجتميع أحكام التجارة اخلارجية وإجراء التعديات الازمة وأمتتتها.أ. 
اخلطة الوطنية للتصدير.ب. 
تعزيز كفاءة اخلدمات اللوجستية املقدمة للتجارة اخلارجية.ج. 
تسهيل نفاذ املنتجات السورية إىل األسواق اخلارجية.د. 
ضمان كفاية األنظمة والسياسات واألطر لدعم جودة املنتج السوري.ه. 
تسهيل الوصول إىل البياانت العاملية اخلاصة ابلتجارة.و. 
مراجعة الرسوم غر اجلمركية والقيود غر التعريفية.ز. 
إنشاء مركز أو شركة مراقبة الصادرات واملستوردات.ح. 
برانمج ضمان ومتويل الصادرات.ط. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة املاليــة، وزارة النقــل، وزارة الصناعــة، وزارة الزراعــة، 
املديريــة العامــة للجمــارك، املكتــب املركــزي لإلحصــاء.

األولوية: 2

29. برانمــج تنظيــم وتوجيــه األســواق الداخليــة: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املمارســات واألنظمــة التجاريــة لضمــان 
املنافســة واحلــد مــن االحتــكار، ورفــع مســتوى وعــي التاجــر واملســتهلك، وتفعيــل إجــراءات مكافحــة اإلغــراق 
والتدابــر الوقائيــة مــن املمارســات غــر العادلــة، وضمــان جــودة املنتجــات املبيعــة يف األســواق احملليــة، وااللتــزام 
ابملواصفــات واملقاييــس، ومراقبــة املنتجــات وأســعارها، ومتكــن املنشــآت مــن النفــاذ إىل األســواق اخلارجيــة. ويهــدف 
الربانمــج أيضــاً إىل وضــع نظــام متكامــل للفوتــرة الورقيــة واإللكرونيــة. ويعمــل الربانمــج علــى وضــع اآلليــات املناســبة 
لضمــان التدخــل اإلجيــايب عنــد األزمــات لضبــط العــرض والطلــب، واإلمــداد، وتقديــر االحتياجــات الســنوية مــن 

الســلع األساســية، واملتــاح حمليــاً، وتقديــر الفجــوة والفائــض، وضمــان إيصــال الدعــم ملســتحقيه.

املكوانت:
رصد ومتابعة حاجة السوق احمللية.أ. 
تطوير أدوات التدخل.ب. 
وضع نظام متكامل للفوترة الورقية واإللكرونية.ج. 
مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للمنافسة ومنع االحتكار.د. 
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تنفيذ السياسة الوطنية للجودة.ه. 
تطوير منظومة الدعم )تعاجل ضمن الربانمج اخلاص هبا(.و. 

اجلهات املسؤولة: وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك، وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية، وزارة املالية، وزارة 
النفــط والثــروة املعدنيــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، املكتــب املركــزي لإلحصــاء، اجملتمــع األهلــي، القطــاع اخلاص.

األولوية: 1

30. برانمــج املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة: يهــدف الربانمــج إىل إقامــة مناطــق جغرافيــة حمــددة داخــل ســورية تتميــز 
بقواعــد عمــل خمتلفــة تتنــاول ظــروف االســتثمار والتجــارة الدوليــة واجلمــارك والضرائــب والبيئــة التنظيميــة؛ حيــث 
يتــم منــح هــذه املناطــق بيئــة عمــل هتــدف إىل أن تكــون أكثــر مرونــة مــن منظــور السياســة وأكثــر فعاليــة مــن املنظــور 
اإلداري؛ وذلــك هبــدف جــذب االســتثمار األجنــي املباشــر إىل قطاعــات حمــددة بعينهــا، واملســامهة يف حــل مشــكلة 

البطالــة، ودعــم اســراتيجية التحــول البنيــوي لاقتصــاد.

املكوانت:
تطوير املناطق احلرة.أ. 
إقامة مناطق اقتصادية خاصة واسعة النطاق.ب. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة املاليــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، هيئــة التخطيــط 
والتعــاون الــدويل، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، القطــاع اخلــاص.

األولوية: 2

31. برانمج محاية امللكية الفكرية والصناعية: يهدف الربانمج إىل تعزيز ومحاية النشاط االقتصادي واالستثماري، 
ودعــم التطويــر التكنولوجــي، مــن خــال نشــر وتعزيــز ثقافــة امللكيــة الفكريــة والصناعيــة، ووضــع اإلطــار القانــوين 
للملكيــة الفكريــة والصناعيــة، وتعزيــز دورهــا يف تطويــر قطاعــات األعمــال املختلفــة، وضمــان االســتثمار األمثــل 

والعــادل لألعمــال اإلبداعيــة واالبتكاريــة.

املكوانت:
مراجعة التشريعات والقوانن املتعلقة ابمللكية الفكرية والصناعية.أ. 
وضع آليات للتشبيك بن املخرعن واملؤسسات البحثية واملؤسسات اإلنتاجية.ب. 
ضمــان محايــة حركــة النمــو االقتصــادي مــن التحــدايت النامجــة عــن القرصنــة وانتهــاك حقــوق امللكيــة الفكريــة ج. 

والصناعية.
إنشــاء قاعــدة بيــاانت عــن امللكيــة الصناعيــة والفكريــة ألغــراض املراقبــة واحلمايــة اجلمركيــة، والتمييــز بــن د. 

واملقلــدة. األصليــة  البضائــع 
التثقيف والتوعية ابمللكية الفكرية وخماطر وأضرار استهاك البضائع املقلدة على صحة اجملتمع.ه. 
تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة وغرهــا مــن املؤسســات واجلهــات عــرب تبــادل و. 

املعلومــات واخلــربات يف جمــال محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة والصناعيــة.
أتهيل وتدريب الكوادر يف جمال امللكية الفكرية والصناعية.ز. 
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اجلهــات املســؤولة: وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة العــدل، 
وزارة الصناعــة، وزارة الزراعــة، وزارة الصحــة، وزارة اإلعــام، اجملتمــع األهلــي، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 2

32. الربانمــج الوطــين للتنميــة الزراعيــة: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر اإلنتــاج الزراعــي، بشــقيه النبــايت واحليــواين، 
وزايدة إنتاجيتــه، وإمــكاانت تســويقه، وحتســن دخــل املنتجــن الزراعيــن، وزايدة قيمــة اإلنتــاج الزراعــي ومســامهته 
يف إمجــايل الناتــج احمللــي، مــع مراعــاة اســتدامة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة، وزايدة إنتاجيــة األراضــي وتطويــر الغــاابت 
واملراعــي. ويركــز الربانمــج أيضــاً علــى تنميــة قطيــع الثــروة احليوانيــة، والتحســن الوراثــي للســاالت احملليــة، وتوفــر 
األعــاف بتكاليــف منخفضــة، وحتســن مســتوى األمــن الغذائــي برفــع معــدالت اســتهاك الربوتــن مــن املصــادر 
احليوانيــة. ويعــى الربانمــج أيضــاً بتحســن اخلدمــات البيطريــة، وســائر اخلدمــات املســاعدة مــن إرشــاد زراعــي ووقايــة 

ومكافحــة وتنظيــم مؤسســي.

املكوانت:
برانمج تطوير وحتسن اإلنتاج النبايت وتوفر مستلزماته.أ. 
برانمج تطوير وحتسن اإلنتاج احليواين وتوفر مستلزماته.ب. 
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية.ج. 
برانمج حتسن خدمات ما بعد احلصاد )التسويق، التوضيب، التغليف(.د. 
حتسن اخلدمات البيطرية.ه. 
تطوير اخلدمات املساعدة )اإلرشاد، الوقاية، املكافحة العامة، املكافحة احليوية، التنظيم املؤسسي(.و. 

املاليــة، وزارة  املائيــة، وزارة الصناعــة، وزارة  املــوارد  الزراعــي، وزارة  الزراعــة واإلصــاح  اجلهــات املســؤولة: وزارة 
االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، املكتــب املركــزي لإلحصــاء، 

االحتــاد العــام للفاحــن، القطــاع اخلــاص.

األولوية: 1

للنهــوض ابلصناعــة  بيئــة عمــل مناســبة  33. الربانمــج الوطــين للنهــوض ابلصناعــة: يهــدف الربانمــج إىل هتيئــة 
التحويليــة يف القطاعــن العــام واخلــاص، حيــث يتنــاول إحــداث تغيــر وتطويــر بنيــوي يف الصناعــات القائمــة، 
واســتهداف الصناعــات الســورية االســراتيجية ذات امليــزة التنافســية، وتوفــر البــى التحتيــة املتطــورة واجملهــزة. ويعمــل 
الربانمــج أيضــاً علــى زايدة القــدرة التنافســية للمنتجــات الصناعيــة الوطنيــة، وتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة، 
وتشــجيع القطــاع اخلــاص الصناعــي إلقامــة الصناعــات ذات التكنولوجيــا املتقدمــة، وتقليــل احملتــوى االســترادي، 

وتشــجيع الصناعــات التصديريــة التنافســية.

املكوانت:
التطوير البنيوي لقطاع الصناعة التحويلية:أ. 

إعادة أتهيل وتطوير املدن واملناطق والتجمعات الصناعية.	 
تنويع القاعدة اإلنتاجية واستكمال ساسل القيمة.	 
إنشاء اجملمعات الصناعية املتكاملة )العناقيد الصناعية(.	 
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بناء الشراكات االسراتيجية احمللية واخلارجية.	 
تطوير املنتجات املبتكرة غر التقليدية.	 

والكيميائيــة ب.  واإلمسنــت  والنســيجية  )الغذائيــة  النســبية  امليــزة  ذات  االســراتيجية  الســورية  الصناعــة  تطويــر 
وغرهــا...(.

تطوير البى التحتية والتكنولوجية للصناعة:ج. 
نقل وتوطن التكنولوجيا.	 
تطوير البى التحتية املادية للصناعات التحويلية.	 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصناعــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك، 
احتــاد  الصناعــة،  غــرف  اإلقليمــي،  التخطيــط  هيئــة  الــدويل،  والتعــاون  التخطيــط  هيئــة  الزراعــة،  وزارة  املاليــة،  وزارة 

املصدريــن، احتــاد احلرفيــن...

األولوية: 1

34. الربانمــج الوطــين لتنميــة الســياحة: يهــدف الربانمــج إىل ترســيخ الصــورة احلضاريــة لســورية، واســتعادة دور القطــاع الســياحي 
كمحــرك اقتصــادي، وتطويــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة وتشــجيع االســتثمار الســياحي، والرويــج الســياحي، وتطويــر اخلدمــات 
الســياحية؛ كمــا يســتهدف الربانمــج تنميــة الصناعــات الراثيــة، وإقامــة برامــج خاصــة ابلســياحة الثقافيــة، والدينيــة، والداخليــة، 

وتطويــر املنتجــات الســياحية الواعــدة. ويعمــل الربانمــج أيضــاً علــى توســيع نشــاطات التدريــب الســياحي والفندقــي.

املكوانت:
حتديث وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الناظمة للقطاع السياحي.أ. 
االستثمار السياحي.ب. 
الرويج لفرص االستثمار السياحي وإقامة املهرجاانت واملعارض واملؤمترات واألفام الروجيية.ج. 
تنمية الصناعات الراثية.د. 
برامج السياحة الثقافية والدينية والداخلية.ه. 
تطوير املنتجات السياحية الواعدة.و. 
التدريب السياحي والفندقي.ز. 

اجلهات املسؤولة: وزارة السياحة، وزارة الثقافة.

األولوية: 2

35. برانمــج دعــم الصناعــات املعلوماتيــة: يهــدف الربانمــج إىل بنــاء صناعــات معلوماتيــة قويــة منافســة عامليــاً، 
لتصبــح مصــدراً للدخــل ورافعــة لاقتصــاد الوطــي، وذلــك عــن طريــق اجلمــع بــن ثاثــة مكــوانت أساســية: البحــث 

العلمــي واإلبــداع والتطويــر، والشــركات العاملــة يف صناعــة املعلومــات، والدعــم املقــّدم مــن القطــاع احلكومــي.

املكوانت:
برانمج دعم شركات الصناعات الربجمية.أ. 
برانمج إحداث املناطق التكنولوجية.ب. 
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اجلهــات املســؤولة: وزارة االتصــاالت والتقانــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك، 
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة الصناعــة، هيئــة البحــث العلمــي، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، اجملتمــع األهلــي، القطــاع 

اخلــاص، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 2

ــة: يهــدف الربانمــج إىل الوصــول إىل بيئــة أعمــال إلكرونيــة متكاملــة  ــة األعمــال اإللكروني ــز بيئ 36. برانمــج تعزي
للبيــاانت  اإللكــروين  التبــادل  وتشــمل  واالتصــاالت،  املعلومــات  تكنولوجيــا  تتيحهــا  الــي  احللــول  ابســتخدام 
واملســتندات، والعقــود اإللكرونيــة، ونشــاطات التجــارة اإللكرونيــة اخلاصــة ابملنتجــات واخلدمــات وفــق القواعــد 

املعياريــة العامليــة والضوابــط والنواظــم العامــة.

املكوانت:
برانمج تطوير بيئة الدفع اإللكروين.أ. 
التســوق ب.  منصــة  احلكوميــة،  املشــرايت  )منصــة  اإللكرونيــة  متخصصــة ابألعمــال  منصــات  بنــاء  مشــاريع 

.)... اإللكــروين، 
اســتكمال األطــر التشــريعية والتنظيميــة )اللوائــح التنظيميــة اخلاصــة ابلتســوق اإللكــروين والتعاقــد اإللكــروين، ج. 

املعايــر الــي تدعــم التجــارة اإللكرونيــة، إدارة ساســل التوريــد إلكرونيــاً، الفوتــرة اإللكرونيــة، ...(.

اجلهــات املســؤولة: وزارة االتصــاالت والتقانــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة 
املســتهلك، مصــرف ســورية املركــزي، هيئــة االســتثمار الســورية، املؤسســات التعليميــة املتخصصــة.

األولوية: 2

37. برانمــج التشــاركية بــن القطاعــن العــام واخلــاص: يهــدف الربانمــج إىل زايدة كفــاءة تشــغيل املنشــآت العامــة، 
وإىل تشــجيع اســتثمارات القطــاع اخلــاص، احمللــي واخلارجــي، يف املشــاريع الوطنيــة اجلديــدة، وخباصــة مشــاريع البــى 
التحتيــة، وإعــادة أتهيــل املشــاريع املتضــررة، واملشــاركة يف املخاطــر، وذلــك لدفــع العمليــة التنمويــة وحتســن اخلدمــات 
املتاحــة، وحتقيــق أفضــل قيمــة مقابــل اإلنفــاق العــام علــى هــذه املشــاريع، حبيــث متثّــل التشــاركية خيــاراً يضــاف إىل 
خيــارات التعاقــد التقليديــة، وفقــاً ألســس منهجيــة مدروســة ومنظمــة، واســتناداً إىل إطــار قانــوين وتنظيمــي واضــح، 

مــع توفــر مــا يتطلبــه ذلــك مــن قــدرات ماديــة وبشــرية.

املكوانت:
حتديد القطاعات املفتوحة للتشاركية.أ. 
حتديد املؤسسات/املشروعات املمكن طرحها على التشاركية.ب. 
إجناز التصور املرجعي للمشروع وحساب مؤشرات القيمة يف مقابل املال.ج. 
أطر الطرح واإلحالة والتفاوض.د. 
األطر التعاقدية.ه. 
تتبع التنفيذ.و. 
أطر حل النزاعات.ز. 
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اجلهات املسؤولة: اجلهة صاحبة املشروع، ابلتنسيق مع وزارة املالية وهيئة التخطيط والتعاون الدويل.

األولوية: 2

38. الربانمــج الوطــين للجــودة: يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطــي، ابلتأكيــد علــى دور اجلــودة يف 
تســهيل نفــاذ الصــادرات إىل األســواق اخلارجيــة، وضمــان أمــن وســامة املنتجــات املتداولــة يف األســواق الوطنيــة، 
ودعــم أداء القطاعــات اإلنتاجيــة، وذلــك وفــق معايــر اجلــودة العامليــة. ويعمــل الربانمــج علــى تطويــر اإلطــار التشــريعي 
والتنظيمــي واملؤسســايت للبنيــة التحتيــة للجــودة، وبنــاء القــدرات للكــوادر الســورية يف جمــاالت أنشــطة البنيــة التحتيــة 

للجــودة املختلفــة، ونشــر ثقافــة اجلــودة علــى املســتوى الوطــي.

املكوانت:
الوثيقة الوطنية لتطوير البنية التحتية للجودة.أ. 
مراجعــة وتطويــر التشــريعات الناظمــة للمواصفــات واملقاييــس، واالعتمــاد وتقييــم املطابقــة واملعايــرة واملخابــر ب. 

ومراقبــة األســواق وســامة املنتجــات.
بنــاء املؤسســات الناظمــة للجــودة مثــل إحــداث اهليئــة الناظمــة للقيــاس واجمللــس الوطــي لاعتمــاد واجمللــس ج. 

الوطــي للجــودة، وإعــادة هيكلــة هيئــة املواصفــات واملقاييــس الســورية
هتيئة وإعداد الكوادر يف جمال اجلودة، وتوفر التجهيزات الازمة هلا.د. 
نشــر التوعيــة حــول مفاهيــم ومتطلبــات البنيــة التحتيــة للجــودة، وإدخــال مفاهيــم البــى التحتيــة للجــودة يف ه. 

املناهــج التعليميــة وإحــداث التخصصــات يف جمــاالت اجلــودة يف الكليــات واملعاهــد.

اجلهات املســؤولة: رائســة جملس الوزراء/املكتب الناظم للجودة، هيئة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة الصناعة، 
وزارة الزراعــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة االتصــاالت والتقانــة، وزارة الكهــرابء، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة 

املاليــة، وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، هيئــة الطاقــة الذريــة، مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة، القطــاع اخلــاص.

األولوية: 1

39. برانمــج تطويــر منظومــة العمــل يف التعــاون الــدويل: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر آليــات العمــل يف جمــال التعــاون 
الــدويل علــى حنــو ميكــن مــن االســتفادة املثلــى مــن املبــادرات والربامــج الــي تطلقهــا الــدول واملؤسســات التمويليــة 
واهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة، ومــن عاقــات التعــاون الثنائــي واملتعــدد األطــراف، وتوفــر الدعــم املــايل 
والفــي الــازم لتنفيــذ الربامــج واملشــاريع التنمويــة ذات األولويــة. ويعمــل الربانمــج علــى بنــاء قواعــد بيــاانت متكــن 
العاملــن يف جمــال التعــاون الــدويل مــن توفــر معلومــات صحيحــة ودقيقــة عــن املســاعدات اخلارجيــة جبميــع أشــكاهلا 
)متويل، ومســاعدات فنية(، وعلى بناء القدرات للكوادر البشــرية العاملة يف التعاون الدويل، والعمل على تبســيط 
اإلجــراءات وتقصــر الــدورة املســتندية، إضافــًة إىل تقييــم ومتابعــة تنفيــذ املشــاريع والفعاليــات الــي جيــري تنفيذهــا مــع 

الشــركاء الدوليــن.

املكوانت:
تطوير آليات التعاون مع املنظمات الدولية.أ. 
تطوير آليات التعاون الثنائي واملتعدد األطراف.ب. 
دراسة خيارات التمويل اخلارجي املتاحة.ج. 
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بناء قاعدة بياانت التعاون الدويل.د. 
تنظيم العاقة بن األطراف املعنية ابلتعاون الدويل الفي واملايل.ه. 
بناء قدرات العاملن يف جمال التعاون الدويل.و. 

اجلهــات املســؤولة: هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، وزارة اخلارجيــة واملغربــن، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، 
وزارة املاليــة، مصــرف ســورية املركــزي.

األولوية: 1

الربانمج اإلطاري )5(: إصالح املالية العامة

يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املاليــة العامــة لتكــون شــفافة وفاعلــة ومســتقرة، وقائمــة علــى االســتدامة والعدالــة، بغيــة 
حتفيــز االســتثمار واالدخــار والتمويــل، مــع الركيــز علــى كفــاءة اإلنفــاق العــام، وعلــى تطويــر منظومــة الدعــم وآلياتــه، 

لضمــان حتقيــق الغايــة مــن الدعــم اجتماعيــاً واقتصــادايً.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• رفع كفاءة املؤسسات، وتعزيز الشفافية واملرونة.	
• رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية.	
• توسيع تطبيق الامركزية اإلدارية.	
• جذب االستثمار بتوفر البى التحتية املائمة.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /6/ برانمج رئيسية:

40. برانمــج تطويــر املوازنــة العامــة للدولــة: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر آليــات إعــداد املوازنــة العامــة للدولــة، ومتابعــة 
تنفيذهــا، واالنتقــال إىل موازنــة الربامــج واألداء. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل إعــداد نظــام معلومــات اإلدارة املاليــة 

املتكاملــة وأمتتتهــا.

املكوانت:
تطوير األنظمة املالية واحملاسبية الناظمة لعمل املؤسسات العامة وفق املعاير الدولية.أ. 
االنتقال إىل موازنة الربامج واألداء.ب. 
إعداد نظام معلومات اإلدارة املالية املتكاملة.ج. 
تطوير نظام رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ املوازنة العامة للدولة.د. 

اجلهات املسؤولة: رائسة جملس الوزراء، وزارة املالية، هيئة التخطيط والتعاون الدويل.

األولوية: 2
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41. برانمــج حتســن اإليــرادات العامــة: يهــدف الربانمــج إىل زايدة اإليــرادات العامــة الفعليــة املســتدامة، عــن طريــق: 
)1( حتسن كفاءة اإلدارة الضريبية، وصياغة نظام ضريي متطّور ينسجم مع النظام االقتصادي، ويتسم ابلكفاءة 
مــن حيــث مشوليــة املطــارح الضريبيــة، وعدالــة التنفيــذ، وســهولة اجلبايــة، مــن جهــة، وحيــد مــن التهــرب الضريــي مــن 
جهــة اثنيــة؛ و)2( عــن طريــق تعزيــز فوائــض القطــاع العــام االقتصــادي. ويتضّمــن الربانمــج أمتتــة اإلجــراءات الضريبيــة 

بواســطة نظــام إلكــروين متكامــل يربــط بــن الدوائــر املاليــة واملكلفــن وســائر اجلهــات ذات العاقــة.

املكوانت:
تطويــر التشــريعات الضريبيــة والتشــريعات األخــرى ذات العاقــة ابجتــاه الضريبــة املوحــدة علــى الدخــل وضريبــة أ. 

املبيعــات وضريبــة البيــوع العقاريــة وقانــون التعرفــة اجلمركيــة، وتطبيــق نظــام الفوتــرة.
دراســة واقــع اإلدارة الضريبيــة وكوادرهــا، وأســلوب االســتعام والفــرض والتحقــق والتحصيــل، والعاقــة بــن ب. 

املكلفــن واإلدارة الضريبيــة، أنظمــة املعلوماتيــة، الرقابــة الداخليــة( ابجتــاه إصــاح وأمتتــة اإلدارة الضريبيــة.
تطوير وحتديث قاعدة بياانت املكلفن، وأمتتة اإلجراءات الضريبية.ج. 
هتيئــة الكــوادر واألطــر الضريبيــة واملاليــة وتوزيعهــا علــى الدوائــر املاليــة علــى النحــو الــذي يتناســب مــع منــو د. 

االقتصــادي. النشــاط 
ترســيخ ثقافــة الشــفافية واإلفصــاح، وزرع الثقــة، واالنتقــال مــن فكــرة إلــزام املكلفــن بواجباهتــم جتــاه الدوائــر ه. 

الضريبيــة إىل مبــدأ االلتــزام التطوعــي هبــذه الواجبــات.
دراسة الواقع احلايل لرسم الطابع وتنظيم عملية اخلضوع واإلعفاء.و. 
االنتقال إىل نظام متكامل لاستعام واإلقرار واإلفصاح والتدقيق.ز. 
إحداث احملاكم الضريبية وهتيئة كوادرها.ح. 

اجلهات املسؤولة: وزارة املالية، مصرف سورية املركزي، وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية، وزارة التجارة الداخلية 
ومحاية املســتهلك، هيئة التخطيط والتعاون الدويل.

األولوية: 1

42. برانمــج حتســن كفــاءة اإلنفــاق العــام: يهــدف الربانمــج إىل ترشــيد اإلنفــاق العــام وزايدة فاعليتــه وكفاءتــه، 
وكذلــك حتقيــق الكفــاءة ابســتخدام املــوارد واحلــد مــن اهلــدر، عــن طريــق إجــراء مراجعــة شــاملة ودقيقــة لألنظمــة 
املاليــة لــدى مجيــع اجلهــات العامــة، بغيــة االنتقــال مــن الركيــز علــى ســامة اإلجــراءات إىل مفهــوم فاعليــة الصــرف 
وارتباطــه بتحقيــق أهــداف حمــددة ميكــن قيــاس فاعليتهــا، وحتفــظ اســتدامة املــوارد؛ إضافــة إىل نشــر ثقافــة كفــاءة 

اإلنفــاق لــدى خمتلــف املســتوايت اإلداريــة يف اجلهــات العامــة.

املكوانت:
تطوير وحتديث القوانن املالية واحملاسبية الناظمة.أ. 
وضع معاير مؤشرات األداء وفق مبدأ املنفعة العامة ومعدل الربح.ب. 
ضبط اإلنفاق العام بشقيه اجلاري واالستثماري.ج. 

اجلهات املسؤولة: وزارة املالية، هيئة التخطيط والتعاون الدويل.

األولوية: 2
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43. برانمــج تطويــر املنظومــة اجلمركيــة: يهــدف الربانمــج إىل حتســن كفــاءة وفعاليــة اإلدارة اجلمركيــة، وإعــادة هندســة 
اإلجــراءات اجلمركيــة، وختفيــف عــبء اإلجــراءات اجلمركيــة مــن حيــث الوقــت والتكلفــة، ابســتخدام الوســائل 
احلديثــة، هبــدف حتســن مؤشــرات التنافســية املتعلقــة بقطــاع اجلمــارك، وحتويــل ســورية إىل مركــز إقليمــي لاســتثمار 

وحركــة التجــارة والرانزيــت، مــع ضمــان تعزيــز اإليــرادات مــن الرســوم اجلمركيــة، واحلــد مــن ظاهــرة التهريــب.

املكوانت:
اإلطار التشريعي والقانوين واملؤسسايت.أ. 
دراسة التعريفات اجلمركية يف إطار محاية املنتج احمللي.ب. 
إصاح وأمتتة اإلدارة اجلمركية وربطها ابجلهات املعنية ابلعمل اجلمركي.ج. 
إعــادة هندســة اإلجــراءات اجلمركيــة )الكشــف والتفتيــش والفحــص وغرهــا( هبــدف ختفيــض الزمــن والكلفــة د. 

وتعزيــز اإليــرادات اجلمركيــة.
تطوير أسلوب فض املنازعات اجلمركية.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة املاليــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، املديريــة العامــة للجمــارك، هيئــة التخطيــط 
والتعــاون الــدويل، مصــرف ســورية املركــزي، القطــاع اخلــاص.

األولوية: 1

44. برانمــج إدارة الديــن العــام: يهــدف الربانمــج إىل وضــع اســراتيجية إلدارة الديــن العــام، إضافــة إىل وضــع األطــر 
القانونيــة واحلوكمــة وإدارة املخاطــر اخلاصــة بذلــك، وذلــك لتحقيــق اهلــدف النهائــي للماليــة العامــة، لتكــون شــفافة 

وفاعلــة ومســتقرة وقائمــة علــى االســتدامة والعدالــة وحمفــزة لاســتثمار واالدخــار والتمويــل.

املكوانت:
وضع اسراتيجية إدارة الدين العام.أ. 
تطوير القوانن والتشريعات الناظمة للحوكمة وإدارة املخاطر اخلاصة إبدارة الدين.ب. 
إصدار وإدارة أذون وسندات اخلزينة.ج. 

اجلهات املسؤولة: وزارة املالية، مصرف سورية املركزي، هيئة التخطيط والتعاون الدويل.

األولوية: 1

45. برانمــج تطويــر منظومــة الدعــم: يهــدف الربانمــج إىل ترشــيد الدعــم وجعلــه أكثــر مشــواًل، بغيــة الوصــول يف النهايــة 
إىل اعتمــاد األســعار الصحيحــة، مــع دراســة التعويــض املناســب املتناســب مــع مســتوى املعيشــة، وذلــك انطاقــاً 
مــن رؤيــة شــاملة واضحــة مبنيــة علــى أســس انتقائيــة ســليمة، اقتصاديــة واجتماعيــة، ومــن بنــاء املؤسســات الفاعلــة 
إلدارتــه وتقدميــه، مــع األخــذ يف احلســبان االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي، وربــط الدعــم ابألهــداف االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، واســتهداف أقــل الشــرائح دخــًا، واألنشــطة اإلنتاجيــة الواعــدة، وإعــادة هيكلــة االقتصــاد، وحماربــة 

اهلــدر ومصــادره.

املكوانت:
إعادة دراسة سياسة الدعم االجتماعي وجدواه وتوجيهه إىل أهداف مضمونة )إيصال الدعم ملستحقيه(.أ. 
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تقسيم األسر إىل شرائح وفق املؤشرات الي سُيحدد الدعم على أساسها.ب. 
حتديد القطاعات االقتصادية املستهدفة ابلدعم.ج. 
بناء املؤسسات والكوادر البشرية املؤهلة إلدارة وتقدمي الدعم.د. 
اعتماد آلية توزيع الدعم )البطاقة الذكية، الدعم النقدي، ...(.ه. 

اجلهات املســؤولة: وزارة املالية، وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل، هيئة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة التجارة 
الداخلية ومحاية املســتهلك، وزارة الكهرابء، وزارة النفط والثروة املعدنية، األمانة العامة لرائســة جملس الوزراء.

األولوية: 2

الربانمج اإلطاري )6(: إدارة التضخم واستقرار األسعار

يهــدف الربانمــج إىل الوصــول إىل معــدل للتضخــم منخفــض ومســتقر، عــن طريــق اســتخدام ســعر الصــرف كهــدف 
وســيط، إضافــة إىل التحكــم ابلعــرض النقــدي، واســتخدام أدوات ماليــة بغــرض التحكــم يف الســيولة.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• جذب االستثمار بتوفر البى التحتية املائمة.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع.	
• حتقيق األمن الغذائي.	
• حتقيق معاير العمل الائق.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري برانجمن رئيسين:

46. برانمــج إدارة العــرض النقــدي والســيولة: يهــدف الربانمــج إىل التحكــم يف العــرض النقــدي، وحــّث املصــارف 
التحكــم يف الســيولة، واحلــد مــن  القطــاع املصــريف، وإصــدار أدوات ماليــة بغــرض  علــى جــذب املدخــرات إىل 
اإلصــدار النقــدي اجلديــد والتمويــل ابلعجــز، وتفعيــل أدوات السياســة النقديــة وعمليــات الســوق املفتوحــة، لــزايدة 
قــدرة املصــرف املركــزي علــى التحكــم يف إدارة الكتلــة النقديــة وضبــط التضخــم، وتشــجيع توظيــف الســيولة لــدى 

املصــارف بفتــح قنــوات التوظيــف املناســبة.

املكوانت:
ضمــان اســتدامة املــوارد النقديــة لتوفــر االحتياجــات األساســية، مــع احملافظــة علــى اســتقرار األســعار وســعر أ. 

الصــرف.
إدارة وحتريك سعر الفائدة.ب. 
تفعيــل أدوات السياســة النقديــة غــر املباشــرة، وحتديــداً عمليــات الســوق املفتوحــة وانفــذة احلســم، لــزايدة ج. 

القــدرة علــى التحكــم إبدارة الكتلــة النقديــة وضبــط التضخــم.
توجيــه التســهيات االئتمانيــة حنــو القطاعــات اإلنتاجيــة وفــق التوجهــات االقتصاديــة للحكومــة، واملعايــر د. 

الفضلــى ملنــح االئتمــان.



194

 الفهرس

وضــع ضوابــط حمفــزة جلــذب رؤوس األمــوال يف اخلــارج وجــذب األمــوال غــر املوظفــة يف االقتصــاد وتشــجيع ه. 
االدخــار.

إصدار أدوات مالية كشهادات اإليداع والصكوك اإلسامية، ابللرة السورية وابلقطع األجني.و. 
إدارة العرض والتحكم يف السيولة.ز. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة املاليــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، مصــرف ســورية املركــزي، هيئــة التخطيــط 
الــدويل. والتعــاون 

األولوية: 1

47. برانمــج إدارة ســعر الصــرف: يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق معــدل تضخــم منخفــض ومســتقر، يضمــن االســتقرار 
يف مســتوى األســعار، وبنــاء الثقــة ابلتوقعــات املســتقبلية. ويســتهدف الربانمــج أيضــاً تصحيــح االحنرافــات يف ســعر 
الصــرف احلقيقــي الفعــال، عــن طريــق جمموعــة مــن أدوات السياســة النقديــة املباشــرة وغــر املباشــرة، ووضــع ضوابــط 
للحــد مــن املضاربــة يف الســوق املوازيــة، وإعــادة النظــر ابلقــرارات الناظمــة آلليــة القطــع األجنــي وإدارتــه، ووضــع 
سياســة لتحســن ميــزان املدفوعــات، ووضــع ضوابــط حمفــزة جلــذب رؤوس األمــوال يف اخلــارج، وجــذب األمــوال غــر 

املوظفــة يف االقتصــاد، وتشــجيع االدخــار.

املكوانت:
حتديث القرارات الناظمة املتعلقة ابلقطع األجني.أ. 
وضع ضوابط للحد من املضاربة يف السوق املوازية.ب. 
وضــع سياســة لتحســن ميــزان املدفوعــات، وزايدة الصــادرات عــن طريــق إعــادة الــدورة االقتصاديــة، وحتقيــق ج. 

النمــو االقتصــادي املطلــوب لــكل مرحلــة.
وضــع ضوابــط حمفــزة جلــذب رؤوس األمــوال يف اخلــارج، وجــذب األمــوال غــر املوظفــة يف االقتصــاد، وتشــجيع د. 

االدخار.

اجلهــات املســؤولة: وزارة املاليــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، مصــرف ســورية املركــزي، هيئــة التخطيــط 
الــدويل. والتعــاون 

األولوية: 1

الربانمج اإلطاري )7(: التنمية املتوازنة

علــى  املبنيــة  املتوازنــة،  التنميــة  إىل  وصــواًل  املناطــق،  بــن  التنمويــة  الفــوارق  إزالــة  إىل  الربانمــج  يهــدف 
االســتخدام األمثــل لألراضــي ومــا فيهــا وعليهــا مــن ثــروات ماديــة وبشــرية، وخباصــة لتحقيــق التــوازن بــن 
النمــو الســكاين واالقتصــادي، وحتســن اخلصائــص النوعيــة للســكان وتوزعهــم اجلغــرايف، وردم الفجــوات الــي 
أحدثتهــا األزمــة، ويف مقدمتهــا مســألة النــزوح، واحليلولــة دون حــدوث انزايحــات ســكانية، وإحــداث نقلــة 
نوعيــة يف جمــال توفــر فــرص العمــل ضمــن االقتصــاد املنّظــم ومعايــر العمــل الائــق، وضمــان االســتدامة يف 

إطــار األمــن االجتماعــي.
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الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.	
• توفر مقومات عودة النازحن والاجئن من البى التحتية اخلدمية.	
• جذب االستثمار بتوفر البى التحتية املائمة.	
• اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسن جغرافية البى التحتية.	
• توفر السكن الائق للجميع.	
• ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع.	
• حتقيق األمن الغذائي.	
• تعزيز التوازن التنموي، ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.	
• حتقيق معاير العمل الائق.	
• إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.	
• إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.	
• ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /8/ برانمج رئيسية:

48. برامــج اســتهدافية ملكافحــة الفقــر املتعــدد األبعــاد: يهــدف الربانمــج إىل التخفيــف مــن نســبة الفقــر 
وشــدته يف مجيــع املناطــق الســورية، وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة واملســاواة بــن أفــراد اجملتمــع، واالســتثمار يف 
قدراهتــم، والتعامــل مــع الفجــوات التعليميــة، وحتقيــق االحتياجــات األساســية مــن الغــذاء والكهــرابء واملســكن، 
وإاتحــة فــرص عادلــة هلــم ســواء يف اجملــاالت )الصحيــة والتعليميــة واملســتوايت املعيشــية(، إضافــة إىل احلــد مــن 

الفقــر احلضــري.

املكوانت:
بناء قاعدة بياانت ومؤشرات حول الفقر املتعدد األبعاد.أ. 
توفر خدمات صحية وتعليمية ومستوى معيشي الئق للفقراء.ب. 
وضع آليات االستهداف )املناطق، الفئات املستهدفة(.ج. 
متكن الفقراء.د. 
بناء املؤسسات االجتماعية النزيهة والشفافة.ه. 
توفر شبكات محاية اجتماعية متطورة للفقراء.و. 
وضع سياسات مالية حمابية للفقراء.ز. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة الصحــة، وزارة الربيــة، 
هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، اجملتمــع األهلــي، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 2
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ــة الســكانية: يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق التــوازن بــن النمــو الســكاين والنمــو االقتصــادي، وضمــان  49. برانمــج التنمي
التوزيــع الســكاين علــى حنــو يتناســب مــع متطلبــات التنميــة املســتدامة، واحلــد مــن االنزايحــات الســكانية، وضمــان حيــاة 
كرميــة للســكان عــرب األجيــال املختلفــة، وتعزيــز قدراهتــم، ورفــع مســتوى مشــاركتهم يف احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
عــن طريــق ضمــان حــق التعليــم والتدريــب، وإعــادة التأهيــل للتــاؤم مــع متطلبــات ســوق العمــل، وتوفــر فــرص العمــل، 
وتوفــر اخلدمــات الصحيــة. ويعمــل الربانمــج علــى توفــر قاعــدة بيــاانت نوعيــة عــن الســكان واملؤشــرات اخلاصــة بذلــك، 

ونشــر الوعــي واالهتمــام ابملســائل املتعلقــة ابلســكان، وتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة جلميــع أفــراد األســرة، ومتكينهــا.

املكوانت:
برامج إعادة التوازن السكاين.أ. 
وضع آليات لتحقيق التوازن بن النمو السكاين والنمو االقتصادي.ب. 
حتسن اخلصائص النوعية للسكان واألسرة )الصحة، التعليم، العمل، ...(.ج. 
برامج حتسن الصحة اإلجنابية.د. 
بناء قاعدة بياانت ومؤشرات عن السكان.ه. 
تطوير منظومة التشريعات املتعلقة بقضااي األسرة ومحايتها.و. 

اجلهات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل/اهليئة الســورية لشــؤون األســرة والســكان، وزارة اإلدارة احمللية والبيئة، وزارة 
الصحــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، املكتــب املركــزي لإلحصــاء، اجملتمــع احمللــي، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 2

50. برانمــج اإلطــار الوطــين للتخطيــط اإلقليمــي: يهــدف الربانمــج إىل وضــع جمموعــة املبــادئ العامــة واالســراتيجيات 
الــي تســمح ابلتكامــل بــن اخلطــط الوطنيــة املركزيــة، ومبــادرات التنميــة اإلقليميــة املكانيــة، ضمــن إطــار وطــي طويــل 
األمــد. ويتضمــن هــذا اإلطــار الوطــي سياســات ختطيــط وإدارة اســتخدامات األراضــي علــى حنــو يتســق مــع األهــداف 
واألنشــطة التنمويــة املكانيــة يف مجيــع القطاعــات )الصناعيــة، الزراعيــة، الســياحية، اخلدميــة، اخل.(، بعــد دراســة وحتديــد 
خصائــص األراضــي، وذلــك لتحقيــق االســتخدام الفعــال واألمثــل هلــا، والرقابــة عليهــا ومحايتهــا مــن التعــدايت، للمســامهة 
يف محايــة البيئــة. ويعــى الربانمــج أيضــاً إبقامــة أقطــاب تنميــة ختصصيــة تكــون مبثابــة مراكــز تنمويــة مشــعة مــن خاهلــا 
تنتشــر التنميــة إىل ابقــي القطاعــات واألماكــن األخــرى، وتكــون حمفــزة لغرهــا يف عمليــة التنميــة، حبيــث تنعكــس مثارهــا 

علــى مجيــع شــرائح اجملتمــع، وتســاهم يف معاجلــة الفــوارق التنمويــة، وبنــاء اقتصــادات متنوعــة أكثــر إنتاجيــة وتنافســية.

املكوانت:
حتديد األقاليم التخطيطية.أ. 
حتديد األقطاب واحملاور التنموية.ب. 
اخلطة الوطنية الستعماالت األراضي.ج. 
إطار التنمية املكانية والعمرانية.د. 

اجلهــات املســؤولة: هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، وزارة 
األشــغال العامــة واإلســكان.

األولوية: 2
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51. برانمــج خطــط التنميــة اإلقليميــة واحملليــة: يهــدف الربانمــج إىل وضــع تصــور تنمــوي مســتقبلي لــكل حمافظــة 
أو إقليــم، يرجــم إىل خطــط تنمويــة إقليميــة وحمليــة، تراعــي اخلصائــص النســبية هلــذه املنطقــة أو هــذا اإلقليــم، 
واإلمكانيــات املاديــة والبشــرية املتوفــرة، حبيــث جيــري الركيــز علــى مبــدأ التكامــل والتعــاون بــن اخلطــط احملليــة 

واإلقليميــة، ضمــاانً لاســتغال األمثــل للمــوارد احملليــة.

املكوانت:
اخلطط التنموية على املستوى احمللي واإلقليمي.أ. 
حتديد االحتياجات املالية وسبل توفرها.ب. 
إعداد وأتهيل املوارد البشرية.ج. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، وزارة 
املاليــة، اإلدارات احملليــة، اجملتمــع األهلــي، ســائر الــوزارات.

األولوية: 2

52. برانمــج التشــغيل مــن أجــل النمــو التشــميلي: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر ســوق العمــل لتعزيــز العمالــة الكاملــة 
واملنتجــة مبعايــر العمــل الائــق، وفــق املعايــر الدوليــة حلقــوق العمــل والعمــال، وضمــان االســتدامة يف ســياق األمــن 
االجتماعــي، وسياســة التشــغيل الوطنيــة، وبوجــه خــاص يف جمــال املشــروعات الصغــرة واملتوســطة، وجمــال التمويــل 
األصغــري. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل التحــّول إىل قطاعــات منظمــة وقــادرة علــى اإلســهام بفاعليــة يف النمــو 
والتشــغيل. ويعمــل الربانمــج علــى تعزيــز بنــاء القــدرات والتدريــب، عــن طريــق تطويــر ونشــر أوجــه توظيــف الدعــم 
االجتماعــي لتمويــل التشــغيل، وتصميــم برامــج اســتيعاب العمالــة العائــدة مــن اللجــوء، وعمالــة املغربــن، والعمالــة 

األجنبيــة والوافــدة.

املكوانت:
تشجيع املصارف على متويل املشاريع اإلنتاجية، وخباصة يف الوحدات اإلدارية.أ. 
التمويل الصغر واألصغري.ب. 
تطوير سوق العمل مبعاير العمل الائق.ج. 
مرصد سوق العمل.د. 
التدريب املنتهي ابلتشغيل.ه. 
برانمج تنظيم واستيعاب العمالة املهاجرة واألجنبية الوافدة.و. 

اجلهات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل، وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية، هيئة التخطيط والتعاون 
الدويل، مصرف سورية املركزي، املكتب املركزي لإلحصاء، املنظمات الدولية، اجملتمع األهلي، االحتادات والنقاابت.

األولوية: 1

ــة: يهــدف الربانمــج إىل متكــن اجملالــس احملليــة ومكاتبهــا التنفيذيــة مــن  53. برانمــج رفــع كفــاءة الوحــدات اإلداري
ممارســة الصاحيــات واالختصاصــات املنوطــة هبــا، وذلــك لتطويــر مناطقهــا اقتصــادايً وخدميــاً وعمرانيــاً وثقافيــاً 
وســياحياً، ورفــع كفــاءة مجيــع العاملــن ابلوحــدات اإلداريــة بكيفيــة إعــداد اخلطــط ومتابعتهــا واختيــار املشــاريع وفــق 



198

 الفهرس

أولــوايت معينــة، وإجــراء عمليــات التقييــم والرصــد هلــذه اخلطــط، ضمــاانً ألداء العمــل وتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن 
بكفــاءة عاليــة.

املكوانت:
برانمج تعزيز ومتكن الوحدات اإلدارية من تنفيذ الصاحيات املنوطة هبا.أ. 
بناء الكوادر واملوارد البشرية.ب. 
رصد وتقييم اخلطط احمللية.ج. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة التنميــة اإلداريــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، اإلدارات 
احملليــة.

األولوية: 1

54. برانمــج التنميــة الريفيــة املتكاملــة: يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق تنميــة ريفيــة حقيقيــة، شــاملة ومتوازنــة، يف مجيــع 
اجملــاالت الصحيــة والتعليميــة واخلدميــة وغرهــا، لتطويــر احليــاة يف الريــف، وحتســن مســتواها وجودهتــا، وحتســن 
مقومــات العيــش يف األرايف، وذلــك عــن طريــق تقــدمي الدعــم االقتصــادي لألفــراد الذيــن يعيشــون يف املناطــق 
ــة، وتوفــر احلاجــات األساســّية للســكان فيهــا، والتصــدي للتحــدايت الــي تواجــه املناطــق الريفيــة وضواحــي  الريفّي
املــدن الكــربى، بغيــة ختفيــض معــدالت البطالــة والفقــر يف املناطــق الريفيــة، وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة بــن الريــف 

واحلضــر.

املكوانت:
التنمية االقتصادية الريفية )مشروع الزراعة األسرية، الثروة احليوانية، النبااتت العطرية، تربية النحل، ...(.أ. 
التنميــة اإلنســانية الريفيــة )التمكــن االجتماعــي، تدريــب وأتهيــل النســاء الريفيــات، إكســاب مهــارات ب. 

.)... الشــباب، 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة الصناعــة، وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك، هيئــة التخطيــط 

والتعــاون الــدويل.

األولوية: 1

55. برانمــج األمــن الغذائــي: يهــدف الربانمــج إىل توفــر الكميــات الكافيــة مــن الغــذاء، ابجلــودة واألســعار املناســبة، 
وضمــان الوصــول إليهــا اقتصــادايً ومــادايً، مــع توفــر شــروط التغذيــة اجليــدة، ومنهــا الشــروط الصحيــة، والوجبــات 
املنتظمــة الصحيــة واملــاء النظيــف والصحــة العامــة، مــع العمــل علــى حتقيــق االســتدامة عــن طريــق اســتقرار األســواق 

والتوفّــر وإمكانيــة الوصــول مــع مــرور الزمــن.

املكوانت:
احلفاظ على االحتياطي االسراتيجي الغذائي.أ. 
أتهيل وتطوير البى التحتية )الصوامع، املطاحن، املخابز، منافذ البيع، ...(.ب. 
رصد ومتابعة حاجة السوق احمللية )فيما يتعلق ابلسلع الغذائية(.ج. 
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تطوير أدوات التدخل )فيما يتعلق ابلسلع الغذائية(.د. 
االســتفادة مــن عاقــات التعــاون الــدويل مــع الــدول الصديقــة واجلهــات املاحنــة يف ســد فجــوة االحتياجــات ه. 

مــن الســلع األساســية.

اجلهــات املســؤولة: وزارة التجــارة الداخليــة ومحايــة املســتهلك، وزارة الزراعــة، وزارة املــوارد املائيــة، وزارة 
الصناعــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، هيئــة التخطيــط والتعــاون 

الــدويل.

األولوية: 1

الربانمج اإلطاري )8(: احلماية واملسؤولية االجتماعية

يهدف الربانمج إىل تطوير منظومة احلماية االجتماعية، وشبكات األمان االجتماعي، وإىل توفر بيئة مؤسساتية 
حديثــة شــاملة خلدمــات الضمــان االجتماعــي، ونظــم الضمــان الصحــي؛ وإىل تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة للجرحــى 
وذوي الشــهداء، وللفئــات الــي هــي أشــد احتياجــاً، وزايدة منعتهــا ضــد العــوز واحلاجــة. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل 
وضــع أطــر ومعايــر وطنيــة للخدمــات االجتماعيــة النوعيــة املتخصصــة لشــرائح اجتماعيــة حمــددة لضمــان متكــن هــذه 
الشــرائح، وحتقيــق اإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي. ويهــدف الربانمــج أيضــاً إىل حتفيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص يف 

تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة املتنوعــة لعمالــه والبيئــة اجملتمعيــة الناشــط فيهــا.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• إجناز املصاحلات، وإعادة احلياة الطبيعية إىل األراضي السورية.	
• عودة املهجرين، وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.	
• تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي، وغرس قيم احلوار.	
• بناء جمتمع دميوقراطي معاصر وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.	
• محاية احلقوق واحلرايت، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.	
• توفر مقومات عودة النازحن والاجئن من البى التحتية اخلدمية.	
• توفر السكن الائق للجميع.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• حتقيق األمن الغذائي.	
• تعزيز التوازن التنموي، ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.	
• حتقيق معاير العمل الائق.	
• إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.	
• إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.	
• ضمان حياة صحية ومديدة.	
• ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.	
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يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /8/ برانمج رئيسية:

الــي كانــت حتــت ســيطرة  املناطــق  تثبيــت املصاحلــات يف  56. برانمــج املصاحلــة الوطنيــة: يهــدف الربانمــج إىل 
املســلحن وخضعــت إلجــراءات املصاحلــة، وتوفــر مجيــع مســتلزمات احليــاة يف هــذه املناطــق علــى النحــو األمثــل، 
املاديــة واملعنويــة والنفســية  وضمــان عــودة اخلدمــات مبختلــف أشــكاهلا، وتقــدمي اإلعــاانت مبختلــف أشــكاهلا، 
والتعليميــة والثقافيــة، هبــدف املســامهة يف بنــاء األمــن اجملتمعــي وتســهيل عــودة املهجريــن وإعــادة إدماجهــم، وإخضــاع 
املتضرريــن مــن احلــرب والذيــن ســوت أوضاعهــم لــدورات إعــادة أتهيــل يف مراكــز املصاحلــة، يف ســبيل متكينهــم مــن 

املشــاركة يف بنــاء اجملتمــع.

املكوانت:
التشريعات ذات الصلة برسيخ أسس املصاحلات الوطنية.أ. 
إعــداد وتشــكيل الفــرق النفســية واالجتماعيــة لتأهيــل وإدمــاج ومتكــن املتضرريــن، وتســوية أوضاعهــم مــن ب. 

املشــاركة يف بنــاء اجملتمــع.
الربامج اإلعامية والتثقيفية والتدريبية لتعزيز االنتماء الوطي واحرام القانون والثوابت الوطنية.ج. 
أتطر وأتهيل عمل مراكز املصاحلة ورفدها ابلكوادر الازمة.د. 
أتطر وأتهيل عمل جلان املصاحلة الوطنية واملبادرات األهلية.ه. 
أتهيل وتقدمي اخلدمات وتنظيم املناطق املتضررة لضمان عودة املهجرين.و. 

اجلهــات املســؤولة: هيئــة املصاحلــة الوطنيــة، وزارة العــدل، وزارة اإلعــام، وزارة الربيــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة الثقافــة، اجملتمــع األهلــي، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 1

57. برانمــج محايــة اجلرحــى وذوي الشــهداء: يهــدف الربانمــج إىل تســليط الضــوء علــى حيــاة الشــهداء، وتعزيــز 
احلمايــة االجتماعيــة النوعيــة للجرحــى وذوي الشــهداء، وتوفــر احتياجاهتــم، وزايدة منعتهــم ضــد العــوز واحلاجــة، 

جبعلهــم أفــراد ممكنــن ومنتجــن.

املكوانت:
بناء قاعدة بياانت عن اجلرحى وذوي الشهداء.أ. 
)التمكــن ب.  الشــهداء  وذوي  للجرحــى  التعليــم(  )الصحــة،  االجتماعيــة  املتطلبــات  لتوفــر  إجــراءات   وضــع 

االجتماعــي(.
التأهيل والتدريب لتوفر فرص العمل )التمكن االقتصادي(.ج. 
حتديد خدمات الرعاية االجتماعية للجرحى وذوي الشهداء.د. 
إحداث مؤسسة/جهة معنية بشؤون اجلرحى وذوي الشهداء.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة الصحــة، وزارة التعليــم 
العــايل، اجملتمــع األهلــي، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 1
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58. برانمــج تطويــر شــبكات األمــان االجتماعــي: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر شــبكة متكاملــة مــن اخلدمــات 
العــام واخلــاص واألهلــي. وتتبــدى  القطاعــات،  مــن مجيــع  اجملتمــع، ومبشــاركة  أفــراد  اجملانيــة جلميــع  االجتماعيــة 
شــبكات األمــان االجتماعــي بوجــه خــاص مــن خــال مراكــز جمتمعيــة تقــدم حزمــة خدمــات اجتماعيــة متخصصــة 
ومتكاملــة وجمانيــة، متوزعــة جغرافيــاً، تعــزز فــرص الوصــول إىل اخلدمــات واحلصــول عليهــا، واحلــد مــن عوامــل 

اهلشاشــة لــدى الفئــات الــي هــي أكثــر احتياجــاً.

املكوانت:
وضــع آليــات لتعزيــز الشــراكات مــع اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة واملنظمــات الدوليــة لدعــم اســتمرارية أ. 

الشــبكات وتوســعها وتطويــر خدماهتــا.
وضع معاير الستهداف الشرائح السكانية الي هي أكثر فقراً واملناطق الي هي أكثر احتياجاً.ب. 
محايــة األســر الــي هــي أشــد فقــرا مــن أثــر الصدمــات االقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة، وتغطيــة مجيــع املتضرريــن ج. 

بشــبكات األمان االجتماعي.
بناء قدرات الكوادر البشرية املتخصصة يف جمال احلماية والرعاية االجتماعية.د. 
إعادة أتهيل املعاهد ومراكز الرعاية والتنمية االجتماعية املتضررة من احلرب.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة الصحــة، وزارة الربيــة، 
وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة العــدل، وزارة اإلعــام، اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان، غــرف الصناعــة 

والتجــارة، اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة.

األولوية: 1

59. برانمــج تطويــر نظــم الضمــان االجتماعــي: يهــدف الربانمــج إىل توفــر بيئــة مؤسســاتية حديثــة، ومظلــة شــاملة 
احلقــوق  علــى  املرتكــزة  االجتماعيــة  احلمايــة  مبــادئ  يعــزز  الــذي  النحــو  علــى  االجتماعــي،  الضمــان  خلدمــات 
والواجبــات، ويعــزز عوامــل محايــة األفــراد مــن أتثــرات املخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة احملتملــة )شــيخوخة، بطالــة، 

عجــز، مــرض، ...(.

املكوانت:
هتيئة اإلطار التشريعي واملؤسسايت.أ. 
وضع آليات االستهداف، وأكثر املناطق احتياجاً.ب. 
حتديث ومشول خدمات الضمان االجتماعي.ج. 
وضع آليات لضمان مشاركة القطاع اخلاص واجملتمع األهلي يف تقدمي خدمات الضمان االجتماعي.د. 
بناء قدرات الكوادر والتدريب النوعي واملستمر هلا.ه. 

اجلهات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل، هيئة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة املالية، وزارة العدل، 
وزارة الصحــة، احتــاد نقــاابت العمــال، غــرف التجــارة والصناعــة.

األولوية: 1
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60. الربانمــج الوطــين للمعونــة االجتماعيــة: يهــدف الربانمــج، املوجــه إىل الفئــات الــي هــي أشــد احتياجــاً، إىل تعزيــز 
احلمايــة االجتماعيــة للمســتهدفن، وردم الفجــوة النامجــة عــن عــدم كفايــة أو عــدم مشوليــة برامــج احلمايــة االجتماعيــة 
األخــرى، علــى النحــو الــذي يســهم يف زايدة منعــة الفئــات املســتهدفة ضــد العــوز واحلاجــة، وحتصينهــا مــن اللجــوء 

آلليــات التأقلــم الســلبية.

املكوانت:
بناء قاعدة بياانت للمستهدفن على املستوى الوطي.أ. 
وضع معاير وضوابط استهدافية لتقدمي املعونة االجتماعية.ب. 
تطويــر أدوات مبتكــرة لضمــان اســتدامة تقــدمي املعونة/حتويــات نقديــة مشــروطة )كإلــزام املســتفيدين ابحلــاق ج. 

أطفاهلــم ابملــدارس...(.

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل/الصنــدوق الوطــي للمعونــة االجتماعيــة، غــرف الصناعــة 
والتجــارة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة.

األولوية: 2

61. الربانمــج الوطــين للتمكــن االجتماعــي: يهــدف الربانمــج إىل وضــع أطــر ومعايــر وطنيــة للخدمــات االجتماعيــة 
النوعيــة املتخصصــة، لشــرائح اجتماعيــة حمــددة، تشــمل النســاء واملســنن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واألطفــال 
واليافعــن والشــباب، تشــمل خمتلــف جوانــب الرعايــة )الصحيــة، التعليميــة، ...(، والتكويــن الثقــايف واملعــريف واملهــي، 
ودعم مشاركتهم االجتماعية الفّعالة، على النحو الذي حيقق صون حقوقهم وحتصينهم ضد املخاطر االجتماعية 
واالقتصاديــة. ويعمــل الربانمــج علــى تطويــر وتوســيع شــبكة البــى واملراكــز املتخصصــة الــي تقــدم هــذه اخلدمــات علــى 

حنــو يضمــن متكــن هــذه الشــرائح، وحتقيــق اإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي.

املكوانت:
الربانمج الوطي حلماية ومتكن الطفولة والشباب.أ. 
برانمج رعاية املسنن واألشخاص ذوي اإلعاقة.ب. 
الربانمج الوطي لدعم ومتكن املرأة.ج. 
تطوير وتوسيع شبكة البى واملراكز املتخصصة.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل/اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان، اجملتمــع األهلــي، 
املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 1

62. برانمــج الدعــم النفســي واالجتماعــي: يهــدف الربانمــج إىل تقــدمي الدعــم النفســي للمتضرريــن مــن احلــرب، 
إضافة إىل تعزيز الربامج الثقافية يف مؤسســات إعادة التأهيل اجملتمعي، ســواء للجاحنن أم املهجرين أم الســجناء، 
النفســي واالجتماعــي يف  اإلرشــاد  تفعيــل دور  الربانمــج  ويتنــاول  الســابقن واملصابــن واجلرحــى.  املســلحن  أم 
املؤسســات التعليميــة واجلامعيــة، وتفعيــل دوره يف تنظيــم العاقــات الــي تربــط بــن مكــوانت اجملتمــع وتعــزز مــن 

متاســكه.
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املكوانت:
برانمج تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للمتضررين.أ. 
الربامج الثقافية والفنية والتأهيلية يف مؤسسات إعادة التأهيل اجملتمعي.ب. 
برانمج تعزيز دور اإلرشاد النفسي واالجتماعي يف مؤسسات إعادة التأهيل اجملتمعي.ج. 
أتهيل وإعداد الكوادر يف مؤسسات إعادة التأهيل اجملتمعي.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة الثقافــة، وزارة اإلعــام، وزارة التعليــم العــايل، اجملتمــع 
األهلــي، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 1

63. برانمــج تعزيــز املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص: يهــدف الربانمــج إىل حتقيــق العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن 
طريــق تنظيــم وتطويــر وحتفيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص والشــركات يف تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة املتنوعــة للعمــال والبيئــة 
اجملتمعيــة، وتطبيــق مبــادئ املســؤولية االجتماعيــة )الشــفافية، الســلوك األخاقــي، احــرام ســيادة القانــون، احــرام حقــوق 
اإلنســان(، وذلــك يف خمتلــف احلــاالت االجتماعيــة والثقافيــة، ووفقــاً ألولــوايت وتوجهــات اخلطــط التنمويــة ومكامــن االحتيــاج.

املكوانت:
تفعيل التشريعات والقوانن املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.أ. 
وضع آليات للمتابعة والرقابة على أداء القطاع اخلاص املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية.ب. 
تنظيم أنشطة وأعمال القطاع اخلاص.ج. 
آلية مؤسساتية إلدارة أنشطة املسؤولية االجتماعية على املستوى الوطي واحمللي.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، وزارة اإلدارة احملليــة 
والبيئــة، غــرف الصناعــة والتجــارة، اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة.

األولوية: 1

الربانمج اإلطاري )9(: تطوير دور املنظمات الوطنية غري احلكومية

يهــدف الربانمــج إىل بنــاء قطــاع أهلــي واٍع وفاعــل وشــريك، وإىل تعزيــز التخصــص يف عمــل املنظمــات الوطنيــة غــر 
احلكوميــة لتحقيــق مســامهتها النوعيــة يف التنميــة، وتكاملهــا مــع عمــل املؤسســات احلكوميــة؛ كمــا يهــدف إىل تطويــر 

األطــر القانونيــة الناظمــة هــذه املنّظمــات، وتعزيــز مقومــات احلوكمــة الرشــيدة، وحتفيــز العمــل األهلــي التطوعــي.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• إجناز املصاحلات، وإعادة احلياة الطبيعية إىل األراضي السورية.	
• تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي، وغرس قيم احلوار.	
• بناء جمتمع دميوقراطي معاصر، وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.	
• محاية احلقوق واحلرايت، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.	
• رفع كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية واملرونة.	
• توسيع تطبيق الامركزية اإلدارية.	
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• حتقيق معاير العمل الائق.	
• االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.	
• إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.	
• إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.	
• إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي.	
• بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.	
• ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة واملؤثرة جلميع الفئات يف عملية التنمية.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /4/ برانمج رئيسية:

64.  تطويــر األطــر التشــريعية والتنظيميــة لعمــل املنّظمــات غــري احلكوميــة: يهــدف الربانمــج إىل مراجعــة القوانــن 
والتشــريعات الناظمــة لعمــل اجملتمــع األهلــي وحتديثهــا، علــى النحــو الــذي ينســجم مــع دورهــا يف عمليــة التنميــة 
املســتدامة واختــاذ القــرار. ويعمــل الربانمــج علــى وضــع ضوابــط ومعايــر حمــددة للتســجيل والتنظيــم والرقابــة واإلشــراف 
وســامة العمــل، وضمــان التنســيق فيمــا بــن منّظمــات اجملتمــع األهلــي، ووضــع األســس الســليمة للعاقــة بينهــا وبــن 

املنظمــات املاحنــة علــى حنــو شــفاف وواضــح.

املكوانت:
مراجعة القوانن والتشريعات الناظمة لعمل اجملتمع األهلي وحتديثها.أ. 
وضع آليات التنسيق بن منظمات اجملتمع األهلي.ب. 
هتيئة البيئة التشريعية لعمل منظمات اجملتمع األهلي مع اجلهات الدولية.ج. 
وضع آلية للرقابة على عمل منظمات اجملتمع األهلي.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة العــدل، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، وزارة اخلارجيــة 
واملغربــن، اجملتمــع األهلــي.

األولوية: 2

65.  تعزيــز مشــاركة املنظمــات غــري احلكوميــة يف التنميــة: يهــدف الربانمــج إىل أتطــر وتعزيــز دور مؤسســات 
اجملتمــع األهلــي التنمــوي )االقتصــادي واالجتماعــي( علــى املســتوين الوطــي واحمللــي، عــن طريــق التنســيق والتعــاون 
والتكامــل فيمــا بينهــا؛ وإجيــاد آليــات وأدوات جديــدة للمشــاركة يف وضــع وتنفيــذ السياســات احلكوميــة والرقابــة 

عليهــا، ودورهــا يف تلبيــة االحتياجــات علــى املســتوى احمللــي.

املكوانت:
دراسة شاملة عن واقع وخصائص القطاع األهلي يف سورية.أ. 
تطوير نظام تصنيف واعتمادية حيقق التوزع اجلغرايف والتخصصي املناسب للمنظمات غر احلكومية.ب. 
بناء قاعدة بياانت مؤمتتة للمنظمات غر احلكومية.ج. 
وضع آليات ومعاير ملشاركة املنظمات غر احلكومية يف العمل التنموي.د. 
نظام رصد وتقيم لعمل املنظمات غر احلكومية وتقييم أثر مسامهتها.ه. 
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اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون 
الــدويل، هيئــة التخطيــط اإلقليمــي، الــوزارات املعنيــة )الصحــة، التعليــم، ...(، اجملتمــع األهلــي.

األولوية: 2

66. دعــم املبــادرات اجملتمعيــة التطوعيــة: يهــدف هــذا الربانمــج إىل حتليــل الواقــع الراهــن لعمــل املبــادرات اجملتمعيــة 
التطوعيــة وحتديــد اإلجــراءات الازمــة لعمــل هــذه املبــادرات بغيــة حتديــد عاقــة هــذه املبــادرات ابجلهــات املختلفــة 
)احلكوميــة واألهليــة وقطــاع األعمــال(، وســبل تقــدمي الدعــم هلــذه املبــادرات ومتويلهــا لتحقيــق أهدافهــا، مــع العمــل 

علــى توجيــه هــذه املبــادرات وفقــاً لاحتياجــات اجملتمعيــة.

املكوانت:
حتليل الواقع الراهن لعمل املبادرات اجملتمعية التطوعيةأ. 
حتديد إطار إجرائي انظم لعمل املبادرات اجملتمعية التطوعية.ب. 
تطوير منصة حاضنة لعمل املبادرات اجملتمعية التطوعية، مع منهجية دعم واحتضان وتشبيك هلذه املبادراتج. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، اجلمعيــات واملؤسســات 
األهليــة، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 1

67. بنــاء وتطويــر قــدرات املنّظمــات غــري احلكوميــة: يهــدف الربانمــج إىل بنــاء قــدرات مؤسســات اجملتمــع األهلــي 
)املنظمــات غــر احلكوميــة( ومتكينهــا مــن أداء مهامهــا وإدارة مواردهــا البشــرية واملاليــة بكفــاءة حتقــق هلــا االســتدامة، 

ســواء داخــل مؤسســاهتا أم مــع اجملتمعــات الــي تقــوم خبدمتهــا، يف خمتلــف اجملــاالت.

املكوانت:
رفع قدرات اجملتمع األهلي اإلدارية والتنظيمية والعملياتية.أ. 
تطوير األنظمة املالية واحملاسبية واإلدارية للمنظمات غر احلكومية.ب. 

اجلهات املسؤولة: وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وزارة اإلدارة احمللية والبيئة، اجملتمع األهلي.

األولوية: 2

الربانمج اإلطاري )10(: منظومة التعليم واالبتكار والبحث العلمي

يهــدف الربانمــج إىل توفــر البيئــة املناســبة للتعليــم واالبتــكار والبحــث العلمــي، واالســتفادة مــن خمرجــات منظومــة 
التعليــم واالبتــكار والبحــث العلمــي يف تلبيــة مســتلزمات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:

• حتسن جودة املوارد البشرية، وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
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• إجناز تنمية قائمة على التكنولوجيا احلديثة واملعرفة.	
• االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل.	
• إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي.	
• بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /6/ برانمج رئيسية:

68. برانمــج تنميــة الطفولــة املبكــرة: يهــدف الربانمــج إىل ضمــان تقــدمي الرعايــة الصحيــة للســيدات أثنــاء احلمــل وأثنــاء 
الــوالدة وبعــد الــوالدة أبعلــى مســتوى مــن اجلــودة، وضمــان حصــول األطفــال دون الســنوات الثمــاين األوىل علــى أعلــى 
مســتوى ممكــن مــن الرعايــة الصحيــة والنفســية والتعليميــة، ســواء يف رايض األطفــال أم يف التعليــم األساســي، وضمــان 

محايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة وإعــادة دجمهــم يف اجملتمــع، كذلــك محايتهــم مــن مجيــع أشــكال العنــف واإلســاءة.

املكوانت:
حتديث وتطوير االسراتيجية الوطنية للطفولة املبكرة.أ. 
حتديث البياانت واملؤشرات الواردة يف االسراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة.ب. 
وضع نظام لرصد وتقييم التقدم احملرز يف تنمية الطفولة املبكرة يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.ج. 
وضع آليات التمويل الطويلة األجل ملكوانت تنمية الطفولة املبكرة.د. 
التقييم الدوري للحالة اإلمنائية لألطفال وممارسات الرعاية املنزلية.ه. 
التشبيك مع اجملتمع احمللي )توعية وشراكة(.و. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمل/اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان، وزارة الصحــة، 
وزارة الربية/املركــز اإلقليمــي للطفولــة املبكــرة، وزارة اإلعــام، وزارة الثقافــة.

األولوية: 2

69. برانمــج تطويــر التعليــم املدرســي: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر التعليــم املدرســي، عــن طريــق تطويــر أســاليب 
التدريــس، واملناهــج الربويــة، واتّبــاع األســاليب الربويــة احلديثــة يف التعليــم، وتنميــة املــوارد البشــرية، وتطويــر البــى 
التحتيــة واخلدميــة والتكنولوجيــة للتعليــم املدرســي، وذلــك ابملشــاركة مــع القطــاع اخلــاص. ويعمــل الربانمــج علــى ربــط 

خمرجــات التعليــم بســوق العمــل، والعمــل علــى بنــاء اإلنســان منــذ الصغــر وصــواًل إىل بنــاء جمتمــع املعرفــة.

املكوانت:
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للتعليم املدرسي.أ. 
تطوير املناهج الربوية.ب. 
توفر وتنمية املوارد البشرية.ج. 
تطوير البى التحتية للتعليم املدرسي.د. 

اجلهات املسؤولة: وزارة الربية، هيئة التخطيط والتعاون الدويل، هيئة البحث العلمي، اجملتمع األهلي، القطاع اخلاص.

األولوية: 1
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70. برانمــج تطويــر التعليــم اجلامعــي والبحــث العلمــي: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي 
املناســب للتعليــم اجلامعــي والبحــث العلمــي، وتوفــر وتنميــة املــوارد البشــرية الازمــة لذلــك، وتطويــر البــى التحتيــة 
للتعليــم اجلامعــي، وتشــجيع البحــث العلمــي، وبنــاء بيئــة مائمــة لــه مــن جتهيــزات خدميــة وتكنولوجيــة، وكل مــا 
يســاعد علــى اخللــق واالبتــكار، وتعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف ذلــك؛ وربــط التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 
ابالحتياجــات التنمويــة، واالســتفادة مــن خمرجــات املنظومــة يف تلبيــة مســتلزمات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

املكوانت:
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية للتعليم العايل والبحث العلمي.أ. 
تطوير املناهج اجلامعية.ب. 
توفر وتنمية املوارد البشرية.ج. 
تشجيع البحث العلمي وتعزيز دور القطاع اخلاص.د. 
تطوير البى التحتية والتكنولوجية للتعليم اجلامعي والبحث العلمي.ه. 
ربط البحث العلمي ابالحتياجات التنموية.و. 

اجلهات املسؤولة: وزارة التعليم العايل، اهليئة العليا للبحث العلمي، مراكز األحباث، القطاع اخلاص

األولوية: 1

71. برانمــج تطويــر التعليــم املهــين والتقــاين: يهــدف الربانمــج إىل رفــع كفــاءة التعليــم املهــي والتقــاين، ابلركيــز علــى 
اجلوانــب التطبيقيــة والعلميــة، وجتهيــز املعاهــد ابلتقنيــات املطلوبــة، واالعتمــاد علــى األســاليب احلديثــة يف التعليــم 
العمــل  االقتصــاد وســوق  لرفــد  والتقــي، وذلــك  املهــي  املتخصصــة ابلتعليــم  التعليميــة  الكــوادر  املهــي، وأتهيــل 

ابملهــارات واالختصاصــات الازمــة لعمليــة التنميــة.

املكوانت:
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للتعليم املهي والتقاين العام واخلاص.أ. 
تطوير املناهج التعليمية.ب. 
توفر وتنمية املوارد البشرية.ج. 
تطوير البى التحتية للتعليم التقي واملهي.د. 
التشبيك مع القطاع اخلاص خبصوص برامج التدريب العملي.ه. 

اجلهات املسؤولة: وزارة التعليم العايل، وزارة الربية، املعاهد التابعة للوزارات، القطاع اخلاص.

األولوية: 1

72. برانمــج ربــط التعليــم بســوق العمــل واالختصاصــات واملهــن اجلديــدة: يهــدف الربانمــج إىل ربــط التعليــم 
بســوق العمــل، جبميــع مكوانتــه ومراحلــه واختصاصاتــه، وزايدة الرابــط يف العاقــة بــن خمرجــات التعليــم بعضهــا 
ببعــض، وبينهــا وبــن ســوق العمــل، وربــط سياســة االســتيعاب يف اجلامعــات ابجملــاالت الــي ختــدم االقتصــاد الوطــي، 
وزايدة اخلرجيــن املتعاقديــن للعمــل يف القطاعــات املختلفــة ســنوايً، لرفــد ســوق العمــل ابلكــوادر املؤهلــة مــن مجيــع 

االختصاصــات.
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املكوانت:
حتديث وتطوير سياسة االستيعاب اجلامعي.أ. 
رصد احتياجات سوق العمل ابلتعاون مع القطاع اخلاصب. 
دراسة االختصاصات اجلديدة وإدخاهلا ضمن سياسة اجلامعات واملعاهد.ج. 

اجلهات املسؤولة: وزارة التعليم العايل، وزارة الربية، املعاهد التابعة للوزارات، القطاع اخلاص.
األولوية: 1

73. برامــج الرايضــة والشــباب: يهــدف الربانمــج إىل دعــم الرايضــة وأتهيــل الشــباب، وتعزيــز مهاراهتــم الرايضيــة 
التنميــة  عمليــة  املســامهة يف  املنظومــة يف  مــن خمرجــات  واالســتفادة  والدوليــة،  العربيــة  املســابقات  للمشــاركة يف 

االجتماعيــة واالقتصاديــة. ويركــز الربانمــج كذلــك علــى قضــااي الشــباب يف اإلعــام، ودعمهــا وحتفيزهــا.
املكوانت:

السياسة الوطنية لدعم الرايضةأ. 
إعادة إعمار املنشآت الرايضية املتضررة.	 
تفعيل استثمار املنشآت الرايضية القائمة.	 

إعداد وبناء القواعد واملدربن والفرق الرايضية والفنية وإقامة املهرجاانت واملشاركة يف املسابقات احمللية والدولية.ب. 
تفعيل دور األنشطة الرايضية والفنية والثقافية يف املدارس واجلامعات واملسارح واملراكز الثقافية.ج. 
تعزيز روح املنافسة الرايضية والفنية على املستوايت املختلفة.د. 
استثمار طاقات الشباب يف خدمة الوطن وتعزيز روح املسؤولية اجملتمعية.ه. 

اجلهات املسؤولة: وزارة الربية، وزارة التعليم العايل، وزارة الثقافة، االحتاد الرايضي العام، اجملتمع احمللي.
األولوية: 2

الربانمج اإلطاري )11(: التكوين الثقايف

يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املنظومــة الثقافيــة، بغيــة تعزيــز القيــم الوطنيــة واحلضاريــة اإلنســانية لــدى املواطــن الســوري، 
وصــواًل إىل بنــاء جمتمــع املعرفــة.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• تعزيز ثقافة املواطن واملواطنة والتماسك االجتماعي، وغرس قيم احلوار.	
• بناء جمتمع دميوقراطي معاصر، وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعية.	
• محاية احلقوق واحلرايت، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.	
• إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي.	
• بناء جمتمع معريف استناداً إىل بنية ثقافية حداثية.	
• ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة جلميع الفئات يف عملية التنمية.	
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يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /9/ برانمج رئيسية:

74. االســراتيجية الوطنيــة لثقافــة مــا بعــد احلــرب: يهــدف الربانمــج إىل العمــل علــى تطويــر املنظومــة الثقافيــة، 
بغيــة تعزيــز القيــم الوطنيــة واحلضاريــة اإلنســانية لــدى املواطــن الســوري علــى النحــو الــذي يقــود مســتقبًا إىل 
بنــاء جمتمــع املعرفــة. ويعمــل الربانمــج علــى إيصــال الرســائل الثقافيــة واالجتماعيــة والربويــة والدينيــة إىل أكــرب 
شــرحية ممكنــة، علــى درجــة عاليــة مــن التأثــر، وتشــجيع االســتثمار يف الثقافــة وتعزيــز مشــاركة املؤسســات 

األهليــة فيــه.

املكوانت:
اعتمــاد التنميــة الثقافيــة مبفهومهــا الواســع حنــو ترســيخ جمتمــع املعرفــة مبفاهيمــه اإلنســانية، للنهــوض ابملســتوى أ. 

الثقــايف للمواطنــن ونشــر ثقافــة احلــوار والتعريــف ابحلضــارة العربيــة:
تعزيز التنمية االجتماعية واإلنسانية.	 
تطوير اخلطاب الثقايف والديي وتعزيز مفهوم املواطنة وتعزيز احلوار والعمل املؤسسايت.	 

تشجيع االستثمار يف قطاع الثقافة وتعزيز مشاركة ومسامهة اجلمعيات واملؤسسات األهلية فيه.ب. 
إقامة املعارض داخل سورية وخارجها، واستضافة املعارض املماثلة.ج. 
التطوير املؤسسايت )التشريعي والتنظيمي واإلداري(، وبناء القدرات.د. 
احلملة الوطنية حملو األمية.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الثقافــة، وزارة اإلعــام، وزارة األوقــاف، وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وزارة اإلدارة 
احملليــة والبيئــة، وزارة الربيــة، اجملتمــع األهلــي، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 1

75. برانمــج صــون وتوثيــق الــراث املــادي: يهــدف الربانمــج إىل االهتمــام ابلــراث احلضــاري املــادي املتنــوع لســورية، 
واالرتقــاء بواقــع الــراث املــادي واحلفــاظ عليــه، ليتبــوأ املكانــة الائقــة بــه. ويتنــاول الربانمــج رصــد وتقييــم األضــرار يف 

املواقــع األثريــة ومعاجلتهــا، واالســتمرار برميــم وتوثيــق القطــع األثريــة، واســتعادة القطــع املهربــة واملســروقة.

املكوانت:
رصد وتقييم األضرار يف املواقع األثرية وترميمها.أ. 
الرميم والتوثيق واألرشفة اإللكرونية جلميع املواقع والقطع األثرية.ب. 
تطوير العمل مع اجلهات الرمسية واألهلية احمللية والعربية والدولية لتوثيق القطع املهربة واملسروقة والعمل على استعادهتا.ج. 
حتسن مستوى اخلدمات يف املتاحف واملواقع األثرية.د. 
تطوير آليات التعاون مع البعثات العلمية والقطاع اخلاص يف جمال التنقيب ومحاية اآلاثر.ه. 
إصدار ونشر الكتب والنشرات الي تعى ابلراث املادي وتطوير القائم منها وعقد الدورات واملؤمترات حوهلا.و. 
أتهيل وإعداد الكوادر البشرية.ز. 

اجلهات املسؤولة: وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة التعليم العايل، اجملتمع األهلي، املنظمات العربية والدولية.

األولوية: 2



210

 الفهرس

76. برانمــج صــون وتوثيــق الــراث الالمــادي: يهــدف الربانمــج إىل االهتمــام ابلــراث احلضــاري الامــادي املتنــوع 
لســورية، واالرتقــاء بواقــع الــراث الامــادي واحلفــاظ عليــه، ليتبــوأ املكانــة الائقــة بــه. ويتنــاول الربانمــج متابعــة وحصــر 
أبــرز عناصــر الــراث الامــادي، وعقــد الــدورات والنــدوات واملؤمتــرات حــول الــراث الامــادي، واملشــاركات اخلارجيــة 

فيهــا.

املكوانت:
متابعة حصر أبرز عناصر الراث غر املادي وصونه.أ. 
إقامة الدورات والندوات واملؤمترات حول الراث الامادي، واملشاركات اخلارجية فيها.ب. 
تدريب وأتهيل الكوادر البشرية.ج. 
تشجيع إحداث اجلمعيات واملؤسسات ومراكز البحث الي تعمل يف جمال الراث الامادي.د. 
إصدار ونشر الكتب والنشرات واألحباث العلمية الي تعى ابلراث الامادي.ه. 

للتنميــة،  الســورية  األمانــة  األهلــي،  اجملتمــع  اإلعــام،  الســياحة، وزارة  الثقافــة، وزارة  املســؤولة: وزارة  اجلهــات 
العلمــي. للبحــث  العليــا  اهليئــة  الدوليــة،  املنظمــات 

األولوية: 2

77. برانمــج تطويــر املنتــج الثقــايف الســوري: يهــدف الربانمــج إىل توفــر البيئــة التمكينيــة الازمــة للنهــوض ابحلركــة 
الثقافيــة يف ســورية، ورعايــة ودعــم املواهــب، علــى النحــو الــذي يســهم يف تقــّدم الفــرد وِازدهــار اجملتمــع، ونشــر 

احلوامــل الثقافيــة وإيصاهلــا إىل أوســع شــرحية ممكنــة.

املكوانت:
تطوير اخلطاب الثقايف وتعزيز مفهوم املواطنة وثقافة احلوار.أ. 
نشر الكتاب وإيصاله إىل أوسع شرحية ممكنة.ب. 
تطوير الفن التشكيلي والتطبيقي.ج. 
تطوير املوسيقا واملسرح.د. 
تطوير الصناعة السينمائية السورية.ه. 
إقامة االحتفاليات واملهرجاانت واملؤمترات والندوات الراثية داخل سورية وخارجها.و. 

اجلهات املسؤولة: وزارة التفافة، وزارة الربية، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، اجملتمع األهلي، املنظمات الدولية.

األولوية: 2

78. برانمــج اكتشــاف ورعايــة املواهــب وتشــجيع اإلبــداع: يهــدف الربانمــج إىل تنفيــذ برامــج خاصــة للشــباب، 
وتطويــر الربامــج الثقافيــة اخلاصــة ابألطفــال، ورعايــة وتطويــر مواهبهــم األدبيــة والفنيــة والعلميــة، وإقامــة أنشــطة 
موجهــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن األطفــال، واأليتــام، وأبنــاء الشــهداء، ومصــايب احلــرب. ويعمــل الربانمــج 
علــى دعــم املواهــب يف اجملــاالت الثقافيــة املختلفــة عــن طريــق االســتثمار األمثــل لطاقــات املوهوبــن واملتميزيــن 
واملبدعــن، وجعــل اجلامعــات بيئــات تعليميــة داعمــة لابتــكار واإلبــداع، وتطويــر وبنــاء بيئــة تعليميــة جاذبــة وفعالــة 

لبنــاء الشــخصية الوطنيــة والعلميــة واملهنيــة للطالــب.
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املكوانت:
اكتشاف ورعاية املواهب، وتشجيع اإلبداعأ. 
تطوير الربامج الثقافية والعلمية واألدبية اخلاصة ابلشباب.ب. 
تطوير الربامج الثقافية اخلاصة ابألطفال ورعاية وتطوير مواهبهم األدبية والفنية والعلمية.ج. 
برامج خاصة لألطفال من أبناء الشهداء واأليتام ومصايب احلرب.د. 
تطوير بيئة االستثمار لطاقات املوهوبن واملبدعن واملتميزين.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الثقافــة، وزارة الربيــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، هيئــة 
مــدارس أبنــاء الشــهداء، احتــاد شــبيبة الثــورة، منظمــة الطائــع، اجملتمــع األهلــي.

األولوية: 2
79. برانمــج التنميــة الثقافيــة يف الريــف الســوري: يهــدف الربانمــج إىل مواجهــة حتــدايت ومفــرزات األزمــة يف 
األرايف )التلــوث الفكــري، حــاالت الطــاق، الــزواج غــر املســجل، نســب األرامــل، فقــدان املعيــل(، عــن طريــق 
أتهيــل الكــوادر العلميــة والتعليميــة. ويعمــل الربانمــج علــى توظيــف املنابــر الثقافيــة والربويــة يف الريــف لتعزيــز القيــم 

احلضاريــة والوطنيــة لــدى املواطــن الســوري، علــى النحــو الــذي يقــود مســتقبًا إىل بنــاء جمتمــع املعرفــة.

املكوانت:
مواجهة تداعيات احلرب يف األرايف.أ. 
إطاق برامج للتوعية الثقافية يف األرايف، وأتهيل الكوادر العلمية والتعليمية فيها.ب. 

اجملتمــع  والعمــل،  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  الربيــة،  وزارة  األوقــاف،  وزارة  التفافــة،  وزارة  املســؤولة:  اجلهــات 
الدوليــة. املنظمــات  األهلــي، 

األولوية: 1

80. برانمــج إعــادة أتهيــل البــىن التحتيــة الثقافيــة: يهــدف الربانمــج إىل إعــادة إعمــار املؤسســات الثقافيــة املتضــررة 
بســبب األزمــة، واســتكمال تطويــر البــى التحتيــة الازمــة للنشــاط الثقــايف )مســارح، صــاالت ســينما، مكتبــات، 

معاهــد أتهيليــة، ...(، وفــق برامــج وظيفيــة تتناســب والــدور املنــوط هبــا يف املرحلــة املقبلــة.
املكوانت:

حصر األضرار والعمل على أتهيل وإعادة إعمار املراكز واملنابر الثقافية والفنية.أ. 
توفر البى التحتية الازمة للمراكز الثقافية والفنية )مراكز ثقافية، مسارح، صاالت سينما، مكتبات(.ب. 
أتهيل وإعداد الكوادر البشرية.ج. 
دراسة الربامج الوظيفية للبى الثقافية يف احملافظات وإعادة توظيفها واستثمارها ابلوجه األمثل.د. 
تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف قطاع الثقافة.ه. 
تعزيز مشاركة اجملتمع األهلي يف قطاع الثقافة.و. 

اجلهات املسؤولة: وزارة الثقافة، وزارة اإلدارة احمللية والبيئة، وزارة اإلعام، اجملتمع األهلي، القطاع اخلاص.

األولوية: 2
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81. برانمــج تطويــر اخلطــاب اإلعالمــي: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر اســراتيجية إعاميــة تتميــز ابلشــفافية 
الربانمــج  السياســية. ويتنــاول  الوطــي والتعدديــة  احلــوار  تعزيــز  املشــاركة يف  والوضــوح، وتتحمــل مســؤولية 
االســتثمار األمثــل لوســائل اإلعــام الوطنيــة يف خدمــة التنميــة الوطنيــة الثقافيــة، والتوجــه حنــو برامــج إعاميــة 
تركــز علــى إزالــة آاثر األزمــة، وتعزيــز قيــم املواطنــة، واحــرام الرمــوز الوطنيــة. ويعمــل الربانمــج علــى إيــاء 
الــي  والســلوكية  املنظومــة األخاقيــة  ترميــم  للمســامهة يف  واليافعــن،  املوجهــة لألطفــال  للربامــج  االهتمــام 
تضــررت بفعــل تداعيــات األزمــة. ويؤكــد الربانمــج علــى الركيــز علــى النــأي عــن اســتعمال اهلجــن اللغــوي مــن 
عاميــة ومفــردات أجنبيــة، واســتخدام الفصيــح املبســط مــن اللغــة يف الربامــج اإلعاميــة والنــدوات واحلــوارات 

واللقــاءات.

املكوانت:
تطوير اخلطاب اإلعامي ابلتأكيد على القيم الوطنية واملسؤولية املهنية واملوضوعية.أ. 
وضــع خطــة إعاميــة إلدارة األزمــات والتصــدي إلجــراءات احلــرب اإلعاميــة واإللكرونيــة، تتضمــن تغطيــة ب. 

النشــاطات الــي تقــوم هبــا مجيــع األطــراف الفاعلــة.
تعزيز توظيف اللغة العربية الفصحى يف املؤسسات والربامج اإلعامية.ج. 
الربامج املوجهة حنو األطفال واليافعن.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة اإلعــام، وزارة الثقافــة، وزارة الربيــة، وزارة األوقــاف، وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، 
وزارة االتصــاالت والتقانــة.

األولوية: 2

ــر اخلطــاب الديــين العقــالين: يهــدف الربانمــج إىل نشــر مبــادئ املواطنــة واإلخــاء الديــي وروح  82.  برانمــج تطوي
االنتمــاء إىل الوطــن والدفــاع عــن ثوابتــه، واختــاذ الوســطية واالعتــدال منهجــاً ممارســاً يف اخلطــاب الديــي، مــن خــال 
متابعــة تنفيــذ ضوابــط اخلطــاب الديــي يف مســاجد القطــر وتوجيههــا يف معاجلــة القضــااي املعاصــرة، ونبــذ التعصــب 
والطائفيــة، واالبتعــاد عــن التشــدد والغلــو يف األحــكام الشــرعية، وهــو مــا يــؤدي إىل توفــر اإلرشــاد الفكــري والنفســي 
واالجتماعــي للمواطنــن، وعــدم اســتغال اخلطــاب الديــي ألغــراض شــخصية أو سياســية أو حزبيــة، وأتكيــد حرمــة 

النفــس البشــرية، وحرمــة أمــوال النــاس وأعراضهــم.

املكوانت:
وضع ضوابط العمل الديي وتنفيذه يف املساجد وتوجيهها ملعاجلة القضااي املعاصرة.أ. 
تطوير اخلطاب الديي للتأكيد على اللحمة الوطنية ومكافحة الفكر التكفري.ب. 
متكن اخلطاب الديي التنموي املعتدل املعاصر.ج. 
اإلرشاد النفسي واالجتماعي والديي والفكري واملعنوي للمواطنن.د. 
تنفيذ املشروع الوطي لتطوير مناهج التعليم الشرعي.ه. 

اجلهات املسؤولة: وزارة األوقاف، وزارة الثقافة، وزارة الربية، وزارة اإلعام، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

األولوية: 2
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الربانمج اإلطاري )12(: الرعاية الصحية
يهــدف الربانمــج إىل تطويــر املنظومــة الصحيــة، وتقليــل نســبة الوفيــات، وإىل دراســة األمــراض واحلــد مــن انتشــارها. 

ويهــدف الربانمــج كذلــك إىل حتقيــق األمــن الدوائــي.

الغاايت األساسية الي يسهم الربانمج يف حتقيقها:
• عودة املهجرين وضمان استقرارهم يف مواطنهم األصلية.	
• حتسن جودة املوارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات.	
• حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية عالية.	
• حتقيق األمن الغذائي.	
• تعزيز التوازن التنموي، ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقاليم السورية.	
• حتقيق معاير العمل الائق.	
• إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً.	
• إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة.	
• ضمان حياة صحية ومديدة.	

يتضّمن هذا الربانمج اإلطاري /8/ برانمج رئيسية:

83. برانمــج تغطيــة خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة: يهــدف الربانمــج إىل تقــدمي اخلدمــات 
الصحيــة مبختلــف أنواعهــا يف املراكــز الصحيــة املرتبطــة ابلرعايــة الصحيــة األوليــة، واملشــايف للرعايــة الصحيــة الثانويــة، 
واملشــايف واملراكــز واملستشــفيات املتخصصــة جبراحــة القلــب والكليــة والعيــون، علــى النحــو الــذي يتناســب مــع 
القوانــن الناظمــة هلــا ومــدى االحتيــاج. ويقــوم الربانمــج علــى االســتمرار يف دعــم الربامــج املرتبطــة ابلرعايــة الصحيــة، 
كربانمــج الصحــة اإلجنابيــة وبرانمــج اللقــاح وصحــة الطفــل وبرامــج الصحــة النفســية وغرهــا مــن الربامــج ذات 
الصلــة، وتقــدمي اخلدمــات الصحيــة املرتبطــة مــن تشــخيص وعــاج علــى خمتلــف أشــكاله، وعلــى أوســع نطــاق 

جغــرايف ممكــن، بــدءاً مــن املركــز الصحــي إىل املشــفى العــام أو التخصصــي.

املكوانت:
القطــر ابلطــرق أ.  الثقافــة والوعــي الصحــي للمشــكات الصحيــة واالجتماعيــة املختلفــة املوجــودة يف  نشــر 

التعليــم، اخل.(. املختلفــة )وســائل اإلعــام، حماضــرات، نشــرات توعويــة، مناهــج 
اإلحصاء الطي احليوي ذي الكفاءة العالية يف إطار التخطيط الصحي السليم.ب. 
وضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة بتقــدمي خدمــات الرعايــة ج. 

الصحيــة، وحتديــد األدوار والواجبــات املنوطــة بــكل جهــة.
توفــر البنيــة التحتيــة الازمــة مــن املنشــآت الصحيــة بتجهيزاهتــا ومســتلزمات عملهــا )مراكــز صحيــة، مشــاٍف د. 

عامــة وختصصيــة(، وبتــوزع جغــرايف عــادل ضمــن منظومــة خريطــة صحيــة مناســبة.
توفر مصادر التمويل الازم لاستمرار يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية على خمتلف املستوايت.ه. 
برامج الرعاية الصحية )اللقاح وصحة الطفل، الصحة النفسية، اخل.(.و. 
توفــر وأتهيــل الكــوادر الطبيــة املتخصصــة، وتشــجيع عــودة الكــوادر الطبيــة إىل مناطــق عملهــا واالســتمرار ز. 

بتحســن جودهتــا.



214

 الفهرس

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، املكتــب املركــزي لإلحصــاء.

األولوية: 1

84. إعــادة أتهيــل وتطويــر البــىن التحتيــة الصحيــة: يهــدف الربانمــج إىل االســتمرار يف إعــادة أتهيــل وترميــم وتوســيع 
البــى التحتيــة اخلاصــة ابلرعايــة الصحيــة، مــن مراكــز طبيــة ومستشــفيات عامــة وختصصيــة، مــع التوســع يف إنشــاء 

املراكــز الطبيــة واملشــايف علــى حنــو يتناســب مــع االحتيــاج احلقيقــي واخلريطــة الصحيــة النوعيــة.

املكوانت:
أتهيل وترميم املنشآت الصحية يف إطار اخلريطة الصحية املوضوعة.أ. 
بناء املنشآت الطبية املتخصصة يف إطار اخلريطة الصحية املوضوعة.ب. 
توفر التجهيزات والكوادر الازمة إلعادة عمل املنشآت املؤهلة ابلوجه األمثل.ج. 
توفر مصادر التمويل الازمة إلعادة التأهيل والرميم والبى التحتية اجلديدة جبميع متطلباهتا.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، 
وزارة املاليــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، املكتــب املركــزي لإلحصــاء.

األولوية: 2

85. برانمــج معاجلــة األمــراض الوابئيــة: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر منظومــة صحيــة خاليــة مــن األوبئــة واألمــراض 
املنتشــرة، عــن طريــق وســائل االتصــال املختلفــة بــن الســكان، وتقليــل نســبة الوفيــات هبــذه األمــراض، ابلقضــاء علــى 
األمــراض الســارية والوابئيــة، مثــل مــرض الســل ومــرض اإليــدز وداء الامشانيــا ومــرض التهــاب الكبــد وغرهــا... 
ويعمــل الربانمــج علــى وضــع اخلطــط العاجلــة واالســراتيجية علــى الصعيديــن الوقائــي والعاجــي، واختــاذ التدابــر 

الازمــة منعــاً حلــدوث أو انتشــار األوبئــة.

املكوانت:
نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من هذه األمراض.أ. 
اإلحصاء الطي احليوي يف إطار التخطيط الصحي السليم لتدبر هذه األمراض.ب. 
وضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة ابألمــراض الوابئيــة، ج. 

وحتديــد األدوار والواجبــات املنوطــة بــكل جهــة.
توفر البى التحتية والكوادر املناسبة مع مستلزمات عملها الطبية والدوائية والوقائية.د. 
إعداد اخلطط العاجية والوقائية للحد من حدوث وانتشار هذه األمراض.ه. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، 
وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي )الصحــة احليوانيــة(، وزارة الربيــة، وزارة اإلعــام، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، 

املكتــب املركــزي لإلحصــاء.

األولوية: 1
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86.برانمــج معاجلــة األمــراض املزمنــة: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر القطــاع الصحــي وهنضتــه، عــن طريــق إنشــاء 
املراكــز الطبيــة واملشــايف املتخصصــة ابألمــراض الوابئيــة يف كل حمافظــة، أو التوســع هبــا يف حــال وجودهــا، وإجيــاد 
الصيغــة التشــريعية املناســبة للربانمــج ومتطلباتــه، حبيــث يتــم العمــل علــى دراســة وتشــخيص وتدبــر احلــاالت املختلفــة 
يف مكاهنــا حســب مرحلــة املــرض علــى الصعيــد الدوائــي أو اجلراحــي أو الشــعاعي أو الكيمائــي أو أي نــوع مــن 
العاجــات احلديثــة املتطلبــة، إضافــة إىل نشــر الوعــي والتثقيــف الصحــي لألمــراض املرتبطــة، وخاصــة ابلكشــف 
املبكــر ابلوســائل التشــخيصية املختلفــة، والتدبــر األمثــل، مــع العمــل علــى أتهيــل الكــوادر النوعيــة املتخصصــة يف 
هــذا النــوع مــن األمــراض، وتقليــل نســبة الوفيــات، واالختاطــات هبــذه األمــراض ابعتبارهــا تشــكل أعلــى نســب 
ابلوفيــات، مــع التخفيــف مــن العــبء االقتصــادي املطلــوب لتدبرهــا يف حــال انتشــارها أو اختاطهــا واحلــد مــن 

انتشــارها وقائيــاً أو عاجيــاً.

املكوانت:
نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من هذه األمراض.أ. 
اإلحصاء الطي احليوي يف إطار التخطيط الصحي السليم لتدبر هذه األمراض.ب. 
وضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة ابألمــراض املزمنــة، ج. 

بــكل جهــة. املنوطــة  وحتديــد األدوار والواجبــات 
توفر البى التحتية والكوادر املناسبة مع مستلزمات عملها الطبية والدوائية والوقائية.د. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، 
وزارة الربيــة، وزارة اإلعــام.

األولوية: 1

87. برانمــج معاجلــة األمــراض الوراثيــة: يهــدف الربانمــج إىل تطويــر القطــاع الصحــي بنــاء علــى منهــج البحــث 
العلمــي املتطــور واالختبــارات العلميــة الدقيقــة والعاليــة املســتوى، واعتمــاداً علــى أكفــأ الكــوادر، عــن طريــق توفــر 
صيغــة تشــريعية مناســبة هلــذا الربانمــج وتوفــر متطلبــات عملــه مــن مراكــز طبيــة متخصصــة يف احملافظــات للتدبــر 
األويل، للحاالت املشــتبه هبا، ابلتوازي مع عيادات ما قبل الزواج، وإنشــاء املشــايف املتخصصة ذات الصلة لتدبر 
احلــاالت ومتابعتهــا علــى مجيــع املراحــل التشــخيصية والعاجيــة والوقائيــة، مــع نشــر الوعــي والتثقيــف الصحــي حــول 
هــذه األمــراض وطــرق انتشــارها، وخباصــة يف حــاالت الــزواج بــن األقــارب، والعمــل علــى أتهيــل وتوفــر الكــوادر 

الطبيــة املتخصصــة يف هــذا النــوع مــن العمــل الطــي املتخصــص.

املكوانت:
نشر الوعي والتثقيف الصحي حول هذه األمراض.أ. 
اإلحصاء الطي احليوي يف إطار التخطيط الصحي السليم للوقاية والتدبر هلذه األمراض.ب. 
توفــر الكــوادر والبــى التحتيــة النوعيــة العاليــة التخصــص يف تدبــر األمــراض الوراثيــة والوقايــة مــن حدوثهــا ج. 

جبميــع مســتلزماهتا التشــخيصية والعاجيــة املختلفــة علــى حنــو يتناســب مــع مناطــق شــيوعها، وضمــن اخلريطــة 
الصحيــة املوضوعــة.

وضــع اإلطــار التنظيمــي للتعــاون والتنســيق املتكامــل بــن مجيــع اجلهــات ذات الصلــة ابألمــراض الوراثيــة، د. 
وحتديــد األدوار والواجبــات املنوطــة بــكل جهــة.
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اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، 
وزارة الربيــة، وزارة األوقــاف، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.

األولوية: 2

88. برانمــج األمــن الدوائــي: يهــدف الربانمــج إىل توفــر االحتياجــات املطلوبــة مــن األدويــة األساســية دون انقطــاع، 
بصــورة ميســرة، ويف الوقــت املناســب، إضافــة إىل توفــر األدويــة ذات االحتيــاج املســتمر، كأدويــة األمــراض املزمنــة 
علــى حنــو حيقــق حالــة األمــان يف املســتقبل، إضافــة إىل توفــر املــواد األوليــة الازمــة للصناعــات الدوائيــة، وخباصــة 
االســترادية منهــا، وابلســعر املناســب. ويســتهدف الربانمــج التشــجيع علــى االســتثمار يف هــذا القطــاع علــى حنــو 

تنافســي يف اجلــودة واألســعار، مقارنــة ابالســتراد اخلارجــي.

املكوانت:
تشجيع تصنيع الدواء السوري وفق املعاير الدولية.أ. 
توفر مستلزمات الصناعة الدوائية )املعدات والتجهيزات واملواد األولية(.ب. 
خطة االحتياجات من املنتجات الدوائية أبنواعها املختلفة مع توفر احتياطي مدروس.ج. 
إقامة الشراكات مع الشركات العاملية والقطاع اخلاص يف جمال التصنيع الدوائي النوعي )بدائل املستوردات( د. 

مــن جهــة، واســتراد الــدواء غــر املمكــن إنتاجــه حمليــاً مــن جهــة اثنية.

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة االقتصــاد والتجــارة اخلارجيــة، وزارة الصناعــة، وزارة املاليــة، هيئــة التخطيــط 
والتعــاون الــدويل، القطــاع اخلــاص.

األولوية: 1

89. برانمــج تعميــم الضمــان الصحــي: يهــدف الربانمــج إىل توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة املختلفــة مــن تشــخيص 
وعــاج دوائــي وجراحــي واستشــفائي عــن طريــق شــركات التأمــن الصحــي املختلفــة، وذلــك أبقســاط ماليــة مناســبة، 
وعلــى حنــو نوعــي، حبيــث تتحقــق حالــة مــن الضمــان الصحــي للفــرد وأســرته مــن مجيــع املخاطــر الصحيــة الــي قــد يتعــرض 
هلــا يف ظــل ظــروف ماليــة قــد تكــون غــر مناســبة لــه يف وقــت املــرض، أو يف حــاالت مرضيــة تتطلــب العــاج املســتمر.

املكوانت:
التوعية والتثقيف حول أمهية التأمن الصحي.أ. 
اإلطــار التشــريعي والقانــوين واملؤسســايت الناظــم )قوانــن التأمــن الصحــي، جملــس الضمــان الصحــي املوحــد، ب. 

الصيغــة التشــريعية امللزمــة للتأمــن الصحــي جلميــع أفــراد اجملتمــع واملرافــق الصحيــة املناســبة(.
املســببة ج.  املــواد  فــرض رســوم علــى  مناســبة،  ماليــة  )أقســاط  الازمــة بصــورة عادلــة  التمويــل  توفــر مصــادر 

اخل.(. اجملتمعيــة،  املســؤولية  لألمــراض، 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة املاليــة، وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، هيئــة اإلشــراف علــى التأمــن، 
شــركات التأمــن.

األولوية: 1
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90. برانمــج تطويــر املــوارد البشــرية يف قطــاع الصحــة: يهــدف الربانمــج إىل تعزيــز قــدرات الكــوادر الطبيــة العاملــة 
يف الشــأن الصحــي، وخباصــة يف األعمــال الطبيــة ذات النوعيــة التخصصيــة النــادرة يف عــاج األورام واألمــراض املناعيــة 
واألمــراض الوراثيــة وأمــراض الــدم والكليــة وغرهــا، إضافــة إىل أتهيــل الكــوادر التمريضيــة علــى مجيــع املســتوايت، وأتهيــل 

كــوادر فنيــة طبيــة يف التخصصــات النــادرة، وخباصــة يف اختصــاص التخديــر والعنايــة املشــددة واملعاجلــة الفيزايئيــة.

املكوانت:
دعــم برامــج التدريــب والتأهيــل الداخلــي واخلارجــي لتعزيــز قــدرات الكــوادر الطبيــة بوجــه عــام والتخصصــات أ. 

النوعيــة بوجــه خــاص.
بناء قدرات الكوادر التمريضية والفنية جلميع التخصصات.ب. 
رصــد وتقييــم أثــر الربامــج التدريبيــة علــى مســتوى الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة، وآاثرهــا علــى واقــع اخلدمــات ج. 

الصحيــة.
التنسيق مع املؤسسات التعليمية الطبية إلعداد الكوادر الطبية النوعية/ وزايدة أعدادها وفق االحتياجات.د. 
تعزيــز التعــاون العلمــي مــع املؤسســات التعليميــة العامليــة إلعــداد الكــوادر الطبيــة يف التخصصــات النــادرة ه. 

والنوعيــة.
تعزيز دور القطاع اخلاص يف البحث العلمي، وخباصة يف اجملال الطي.و. 

اجلهــات املســؤولة: وزارة الصحــة، وزارة التعليــم العــايل، وزارة الدفــاع، وزارة الداخليــة، وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة، 
وزارة املاليــة، هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، املنظمــات الدوليــة.

األولوية: 1
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أوالً
مقدمة: املرتكزات واملنهجية

ثامناًً
خا�ة: التنفيذ، والرصد والتقييم
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اثمنًا- خامتة: التنفيذ، والرصد والتقييم
عرضنــا يف هــذه الوثيقــة موجــزاً عــن مرتكــزات الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب، ومنهجيــة 
إعــداده؛ مث قدمنــا ملخصــاً ألهــم النتائــج الــي جــرى التوّصــل إليهــا يف مرحلــة حتليــل احلالــة التنمويــة لســورية بــن 2000 
و2018، والــي بُــي هــذا التقريــر علــى خمرجاهتــا؛ وعرضنــا بعــد ذلــك مقرحــات الــرؤى الكليــة والقطاعيــة واملكانيــة 
لســورية حى عام 2030، واألهداف اإلمجالية واملرحلية الي جرى التوّصل إليها؛ مث مقرحات السياســات اإلرشــادية 
املرتبطــة بتلــك الــرؤى واألهــداف؛ ووصلنــا أخــراً إىل عــرض جمموعــة املشــاريع الــي تشــّكل اإلطــار التنفيــذي للربانمــج، 
والــي ستشــتق احلكومــة منــه خططهــا املتوســطة والقصــرة املــدى، والــذي يعــّد يف الوقــت نفســه إطــاراً أتشــرايً للقطــاع 

اخلــاص واجملتمــع األهلــي يف وضــع براجمــه وخططــه.

التنفيذ

هبــدف ضمــان تنفيــذ مناســب للمشــاريع التنفيذيــة يف إطــار الربانمــج الوطــي لســورية يف مــا بعــد احلــرب، ســيجري 
وضع براجمها الزمنية ابلتفصيل املناســب يف كل عام لدى إعداد اخلطط االســتثمارية للجهات املختلفة، حبيث تتوافق 
اخلطــة االســتثمارية للدولــة )املوازنــة العامــة للدولــة - البــاب الثالــث(، إضافــة إىل املتطلبــات الازمــة مــن النفقــات اجلاريــة 

األخــرى، مــع مضمــون وحمتــوى الربامــج واملشــاريع الــواردة يف الربانمــج الوطــي التنمــوي لســورية يف مــا بعــد احلــرب.

ومــن جهــة اثنيــة، ســيجرى العمــل الحقــاً )وإن بتفصيــل أقــل( علــى وضــع الربامــج التنفيذيــة للربامــج واملشــاريع يف 
املــدى املتوســط )كل ثــاث ســنوات(، حبيــث تعــود هــذه الربامــج التنفيذيــة لتشــكل إطــاراً رئيســاً يســتند إليــه عنــد إعــداد 

اخلطــط االســتثمارية الســنوية.

الرصد والتقييم

أيخــذ الرصــد والتقييــم دوراً هامــا يف ضمــان احلصــول علــى النتائــج املثلــى لتنفيــذ مكــوانت الربانمــج؛ حيــث هتتــم 
عمليــة الرصــد بتحســن فاعليــة وكفــاءة تنفيــذ الربانمــج، عــن طريــق اجلمــع والتحليــل املمنهجــن للمعلومــات تزامنــاً 
مــع تقــّدم تنفيــذ الربانمــج، واعتمــاداً علــى تتبّــع جمموعــة األهــداف واألنشــطة املخطــط هلــا خــال مرحلــة التنفيــذ، كمــا 
يســهم يف تتّبــع جمــرايت التنفيــذ ويســمح ابإلعــام املبكــر يف حــال وجــود احنــراف مــا. وابملقابــل، تقــوم عمليــة التقييــم 
مبقارنــة اآلاثر الفعليــة الــي ترتبــت علــى التنفيــذ مبــا هــو مرســوم؛ وهــي هتتــم مبــا يهــدف الربانمــج لتنفيــذه، ومبــا أجنــز مــن 

املخطــط لــه، وبكيفيــة تنفيــذ مــا مت إجنــازه.

ومــا جيمــع الرصــد والتقييــم هــو أهنمــا يلتقيــان يف الســعي للتعلــم ممــا يتــم القيــام بــه، ومــن كيفيــة القيــام بــه، وذلــك 
ابلركيــز علــى:

الفاعلية، الي تبحث يف مدى تواؤم ومناسبة الوسائل مع األهداف.	 
الكفاءة، الي تبحث يف مدى حتقق األهداف املوضوعة ابلتزامن مع التقدم يف اإلجناز.	 
األثر، الذي يدّل على مدى إحداث أو عدم إحداث تغير يف احلالة الي هي يف قيد املعاجلة.	 

وهتدف عمليات الرصد والتقييم بوجه خاص إىل:
متابعة التنفيذ ضمن اجلدول الزمي املخطط، سواء أتعلق األمر ابلنفقات أم ابإليرادات.	 
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ضبط التكلفة حبيث تكون يف حدود املوازنة املعتمدة، أو يف احلدود الدنيا.	 
توجيه اإلنفاق على حنو سليم.	 
ضمان جودة التنفيذ.	 
استخدام املوارد البشرية بكفاءة وفاعلية.	 
حتديد مشكات ومعوقات التنفيذ وإجياد حلول هلا. 	 
حتديد مواطن الضعف يف التنفيذ.	 
قياس أثر التدخات املختلفة.	 

وبنــاء علــى ذلــك، ســيجري العمــل علــى متابعــة تصميــم نظــام للرصــد والتقييــم )نظــام معلومــات التنميــة( يتمتــع 
مبرونــة كافيــة إلصــدار تقاريــر خمتلفــة عــن حالــة اإلجنــاز واألداء املرتبطــة ابإلنفــاق احلكومــي، كمــاً ونوعــاً، نظــراً لتضّمنــه 
البيــاانت، مثّ املعلومــات اخلاصــة بذلــك. وبوجــه عــام، ميكــن إمجــال التقاريــر الــي تشــكل املخرجــات الرئيســة للنظــام مــع 

تواتــر إعــداد هــذه التقاريــر وفــق مــا هــو مبــن يف اجلــدول اآليت:

التواتر الزمينالبيان

ربعيتقارير حالة اإلنفاق االستثماري )املايل واملادي( للقطاع العام بشقيه اإلداري واالقتصادي1

ربعيتقارير حالة اإلنفاق اجلاري للقطاع العام اإلداري2

ربعيتقارير حالة املوازانت التقديرية للقطع العام االقتصادي3

نصف سنويتقارير حالة التشغيل يف القطاع العام بشقيه اإلداري واالقتصادي4

نصف سنويتقرير حالة مؤشرات البيان احلكومي5

سنويتقرير احلالة التنموية لسورية6

وتعاجل هذه التقارير أساساً املسائل اآلتية:
مقارنة املنفذ مع ما هو خمطط له، وذلك فيما يتعلق ابإلنفاق وابألعمال املادية واألهداف.	 
حتديد أسباب االحنراف، والتحليل العلمي ألسباب االحنراف )سلباً أم إجياابً(.	 
مقرحات املعاجلة.	 

إن عمليات املتابعة والتقييم هي عملية منظمة وخمططة، مســتمرة ودورية، هتدف إىل مجع معلومات عن التشــغيل 
واإلجنــاز واألثــر، إضافــة إىل حتليــل هــذه املعلومــات لتحديــد توافــق ســر األنشــطة مــع اخلطــة، مث إيصــال هــذه املعلومــات 
إىل اجلهــات العليــا هبــدف اختــاذ القــرار املناســب. هلــذا الســبب تعــّد عمليــات املتابعــة والتقييــم توثيقــاً جلميــع مراحــل 
التنفيــذ وتفســراً إلجــراءات اختــاذ القــرار الســليم؛ وهــي تعطــي الفرصــة لضمــان تنفيــذ الربانمــج ابلوجــه األمثــل، والتعلــم 

مــن اخلــربات لوضــع اخلطــط املســتقبلية.
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 الفهرس

2020أيار

"2030سورية
"الخطة االسرتاتيجية

البـرنـامج الوطني التنموي
لـسورية يف ما بعد الحرب



 

 

 

 (4ملحق رقم )



 

 

تضم العناصر الثقافية المميزة للمكونات المتعددة دينياً وثقافياً  القائمة الوطنية للتراث الثقافي السوري  
 : ومنها

 لدى المسلمين والمسيحيين  واالحتفاالتوس : الممارسات االجتماعية والطقالخضر عيد-

 طائفة العلويين  لدى  واالحتفاالتالممارسات االجتماعية والطقوس   :  عيد الرابع-
 لدى الطوائف المسيحية   واالحتفاالتالممارسات االجتماعية والطقوس  عيد البربارة :-
 ف المسيحية  لدى الطوائ واالحتفاالتالممارسات االجتماعية والطقوس  عيد الفصح:-
 لدى الطوائف المسيحية  واالحتفاالتالممارسات االجتماعية والطقوس  عيد الميالد: -

   قومية األكرادلدى  واالحتفاالتالممارسات االجتماعية والطقوس  عيد النيروز:-
 فنون وتقاليد أداء العروض لدى طائفة السريان األرثوذوكس موسيقا الكنيسة السريانية: -

 فنون وتقاليد أداء العروض لدى مريدين الطريقة الرفاعية ذكر الرفاعية في حلب: -
 الديانة األيزيدية الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت لدى  األربعاء األحمر:-

 : فنون وتقاليد أداء العروض لدى قومية الشركس السوريين الرقص الشركسي-
 اعية والطقوس واالحتفاالت لدى قومية الشركس السوريينالممارسات االجتم :المطبخ الشركسي-

 الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت لدى قومية الشركس السوريين  الخطيفة عند الشركس: -

 : المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون لدى فبيلة الحديديين الطب الشعبي عند قبيلة الحديديين-

 طائفة الموحدين الدروز. : الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت لدى رايةالمصالحة أو عقد ال-

الشرقي  - الميالدي  التقويم  وفق  السنة  رأس  الطائفة    " عيد القوزلة"احتفالية تراثية بمناسبة  تحتفل به 

 . العلوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 الثقافة  وزارة  
_____ 
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للتقرير الوطني الثالث للجمهورية العربية السورية بموجب آلية   5الملحق رقم 
 2021الدوري الشامل لعام  االستعراض

 

مة من المنظمات الدولية العاملة بشكل قانوني على  اإلنسانية تفصيل قوافل المساعدات  المقد
مة الهالل األحمر العربي السوري بتسهيالت مقدمة من   األراضي السورية بالتعاون مع منظ

   2020-2017الحكومة السورية خالل الفترة الممتدة من عام 
 

 2020 2019 2018 2017 عام

قوافل  عدد 
  + المساعدات 

 اسقاط جوي  

مواد   تشمل 
مواد   غذائية+ 
غذائية+   غير 
مياه   طبية+ 

وإصحاح 
 وغيره

114  

+141 

205  256 322 

المحافظة   
 المستهدفة 

– قافلة    16حلب
-قافلة  26حمص

ريف  -مشقد
-قافلة  44دمشق

- قوافل  3دلبإ
- قوافل  6ماهح 
-قافلة  1رعاد
-قافلة  2لرقةا
– قافلة    2لحسكةا

  12ديرالزور
و    144قافلة 
 اسقاط جوي 

 -قافلة  1الحسكة
-قوافل  10الرقة

لقنيطرة  ا
والسويداء  

  13ودرعا  
  -قافلة

  5ديرالزور
  3حلب–قوافل  

  8حمص  -قوافل
ريف    -قوافل

 قافلة. 34دمشق 

درعا    -1حلب
 -قافلة  252

  1ديرالزور  
ريف -قافلة

 2دمشق 

 قافلة 322درعا 

عدد 
 المستفيدين  

مليون    1.4
 مستفيد 

3500580  
 مستفيد 

مليون    2,4
 مستفيد 

1166100   
 مستفيد 
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  Identical letters dated 27 September 2017 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations 
addressed to the Secretary-General and the President of the 
Security Council 
 
 

 On instructions from my Government, I should like to convey to you the 
position of the Government of the Syrian Arab Republic regarding the forty -third 
report of the Secretary-General on the implementation of Security Council 
resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) and 2332 (2016) 
(S/2017/794). 

 The Government of the Syrian Arab Republic reiterates the concerns that it 
raised in its previous responses to reports of the Secretary-General on the 
implementation of the aforementioned Security Council resolutions. The authors of 
the reports must address those concerns with great seriousness if they are to depart 
from the politicized manner in which previous reports were prepared and produce a 
report that addresses the reality of the humanitarian situation in Syria in an 
objective, professional and credible manner. 

 The Government of the Syrian Arab Republic stresses that the so -called 
international coalition must immediately halt the massacres, acts of destruction and 
sabotage, and violations of international law, international humanitarian l aw and 
human rights that it is committing under the pretext of countering terrorism, because 
they are war crimes and crimes against humanity. The number of Syrian civilians 
killed now stands at several thousand, while the extent of the destruction to vital  
infrastructure is so great that it is impossible to assess at present. The Government 
also stresses that Turkish regime forces must halt their attacks against the 
sovereignty and territorial integrity and unity of the Syrian Arab Republic, and calls 
upon the Security Council to fulfil its responsibility in that regard.  

 The Syrian Arab Republic reaffirms that donors must fulfil the commitments 
that they have made at donor conferences. Doing so would improve humanitarian 
access, ensure that more assistance is available to needy Syrian civilians and help 
rebuild infrastructure, thereby enabling displaced persons to return to their areas 
once security and stability have been restored thanks to the efforts of the Syrian 
State. Certain States have made the financing of humanitarian work in Syria 
contingent on political conditions. The Government of the Syrian Arab Republic 
stresses that doing so is contrary to the principles and rules of humanitarian work 
and undermines the work of the United Nations in that field. 

 The Syrian Government reiterates that the United Nations and its Member 
States must respect fully the sovereignty and territorial integrity of Syria, stop 

https://undocs.org/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/S/2017/794
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supporting terrorism and armed terrorist groups, and desist from using such 
designations as “non-State armed opposition” and “the moderate armed opposition” 
that might endow those groups with some legitimacy. They should not pay heed or 
bow to the demands of other actors, such as the “local authorities” that the authors 
mention, nor should they take any measures that could under any circumstances be 
interpreted as recognition of or legitimizing such actors. Doing so would contravene 
all Security Council resolutions that emphasize the territorial integrity of the Syrian 
Arab Republic and the unity of its people. 

 The Syrian Government reaffirms the vital role of the Syrian State and its 
institutions in providing various services to civilians, whether they are in areas 
under its control or areas where armed groups are deployed, and in facilitating the 
work of international humanitarian organizations. Moreover, the ongoing efforts of 
the State and its allies to counter terrorism has greatly improved humanitarian 
access, restored security and stability, and enabled displaced persons to return to 
many areas. 

 The Government regrets that the Secretariat officials continue to overuse the 
phrase “besieged areas” and provide misleading information in that regard in order 
to accuse the Syrian Government of being deliberately negligent. It is also surprised 
that Secretariat officials note that the inhabitants of Raqqah are besieged from 
within and being used as human shields by Islamic State in Iraq and the Levant 
(ISIL), yet they fail to mention that armed terrorist groups are besieging civilians 
and using them as human shields in other areas, or that ISIL and Levant Liberation 
Organization (formerly the Nusrah Front) terrorists and other armed terrorist groups 
are laying siege to other areas, such as Dayr al-Zawr, the towns of Fu‘ah and 
Kafraya, eastern Ghutah, Idlib and others. 

 The United Nations must stop ignoring the fact that the unilateral coercive 
economic measure imposed on the Syrian people by the United States, the European 
Union and other States have had a catastrophic effect on the economic, social and 
humanitarian well-being and the health of Syrians. The Syrian Government once 
again calls for those measures, which violate international law and the Charter of 
the United Nations, to be lifted immediately.  

 The Syrian Government reiterates that, to date, it  has approved nine individual 
requests from the World Health Organization (WHO) to deliver shipments of 
medical aid to various parts of Syria, not five requests as stated in the report. 1 

 The report continues to rely on sources that lack credibility, and i t repeatedly 
and unnecessarily cites inaccurate figures and statistics with respect to such matters 
as the issuance of entry permits and visas, even though United Nations officials 
have praised the Syrian Government for the efforts it has made and its coop eration 
in that regard. 

 The Syrian Government rejects the Secretariat’s continual promotion of cross -
border assistance, and reiterates that such assistance is ineffective, given that most 
of it falls into the hands of armed terrorist groups deployed in the targeted areas. 
The Syrian Government reiterates that the United Nations Monitoring Mechanism 
for the Syrian Arab Republic is still incapable of verifying that cross -border 

__________________ 

 1 Approved WHO requests: tuberculosis medicines for eastern Ghutah in Rif Dimashq; medical aid 
for Dayr al-Zawr; medical aid for Adra al-Ummaliyah, the Assad suburb, Dayr Ali, Jabal 
al-Ward, Manin, Qastal, Badda, Rawdah, Sa‘sa‘, Talfita and Bludan in Rif Dimashq; medical aid 
for Musaymah, Qunayyah and Khabab in Dar‘a; medical aid for Qadsayya, Wadi Barada and Ayn 
al-Fijah in Rif Dimashq; medical aid for eastern Ghutah in Rif Dimashq; medical aid for 
Mayadin in Dayr al-Zawr; medical aid for Ayn al-Arab in Aleppo; kidney dialysis sessions in 
Duma, Rif Dimashq; and medical aid for Ghutah in Rif Dimashq.  
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assistance is reaching its rightful beneficiaries. We remind you that the Bab 
al-Hawa, Bab al-Salamah and Ramtha crossings are also entry points for arms, 
materiel and ammunition being smuggled to armed terrorist groups in Syria. The 
Government strongly rejects the authors’ continued bias in favour of Turkey and 
Jordan when discussing the delivery of cross-border assistance. The Syrian 
Government reiterates that the Syrian Arab Red Crescent stands ready to monitor 
the delivery of humanitarian assistance to its intended recipients, but the Secretariat 
has in the past rejected that proposal. 

 The Syrian Government categorically rejects any efforts to circumvent the 
mandate set out in Security Council resolution 2165 (2014). The Fish Khabur border 
crossing in Hasakah governorate is not mentioned in that resolution. Accordingly, 
the Government rejects any efforts by the United Nations or other international 
organizations to bring assistance through that crossing point or any other illegal 
crossing point. 

 The Syrian Government reiterates its stated position regarding the 
International Criminal Court and the calls that have been made to refer the situation 
in the Syrian Arab Republic to that Court, and stresses that the Court is not 
competent to address the situation in Syria. Moreover, the Court has lost all 
credibility and has been transformed into a political tool that is used by certain 
parties to attack specific States for sordid political ends that have nothing to do with 
the requirements of justice. The Government also reiterates the substance of the 
letter dated 20 February 2017 that it sent to the Secretary-General (A/71/799) 
regarding the serious legal flaws in the General Assembly resolution on an 
International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation 
and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under 
International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011.  

 The Government of the Syrian Arab Republic reaffirms its long-standing 
position that the crisis in Syria requires a political solution based on intra -Syrian 
dialogue under Syrian leadership without foreign intervention and without 
preconditions. We remind the Secretariat that the success of the political process and 
any significant improvement in the humanitarian situation will depend, above all, on 
creating a climate conducive to a serious and non-politicized international and 
regional commitment to fighting terrorism and on an immediate end to the unilateral 
coercive economic measures being imposed on the Syrian people. The Syrian 
Government has played a constructive role in the success of the Astana and Geneva 
meetings. 

 The Government of the Syrian Arab Republic once again calls on the Security 
Council to compel the States that support and finance armed terrorist groups to stop 
providing such groups with any form of support or financing, in implementation of 
the relevant Security Council resolutions on combating terrorism and the financing 
thereof, in particular resolutions 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) and 2253 
(2015). Compliance with and enforcement of those resolutions is the key to 
resolving the situation in Syria and delivering unprecedented humanitarian 
assistance to those in need. 

 I should be grateful if this letter could be issued as a document of the Sec urity 
Council. 
 
 

(Signed) Bashar Ja’afari 
Ambassador 

Permanent Representative 

 

https://undocs.org/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/A/71/799
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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موجهماااانط ألم األماااا  ا  اااان   2017 /ساااا م رأيلول 27رساااان منط ممتنن ماااانط م ر ماااانط 
  ا دائم  لج هورية ا  رنية ا سورية  دى األمم املمحدة امل ثلمن ورئيس جملس األمن 

ــــــ  ا  ــــــم     ــــــن حكيميتــــــىن  مــــــك  مــــــممور ة ا ةر ةة ــــــة   ــــــممم مم ــــــ  ا يت م  ــــــ  ا ك بم  بنــــــى ت لي
ر (2014) 2139 ـم  حنيمـق  ـ ا ان  يـم األمـك  األ بكـني   ا ثى ـ مك ح     األمني ا كـى   ممـم املتحـدة 

 :(S/2017/794) (2016) 2332   ر(2015) 2258 ر  (2014) 2191 ر  (2014) 2165  
ةاث هتـى    ةرا ـو بـ و     ىمشـىلي   مم ي ـى ممم  ا يت م    ا ك بم  ا  م    ا تأكمد ليـن  حكمد 
حنيمــق  ــ ا ان  يــم األمــك املشــى    م ــى ةلــ      ــم ليــن ح ــى    األمىةــ  ا كىمــ  ا  ــىب     ا اهــىمكــ   
 لـك االبتكـىا  اا اةاملشـىلة يميتـى  ـم  هـق   ىلجبد ّـ  ك ـ ة  ا ت ـى    هـق  مكـد  نظ   ةر ض   ة لين  حؤكد

  الــــت الت ــــى ان  ح   ــــ  ىل   صــــمالت ن ا صــــي ر ا ت ــــى    ا  ــــىب    ا  لــــداا   اح ــــ  ا ــــق  امل ــــّمم ن جا ــــ
 اإلة ىين ا  م     ا ما  م   ا تكىطت    املصدا م املمضملم   امل نم  

  ةليتـــى  اجملـــى    مىيـــ  ا يـــم   ا م ـــ  مممـــ  ا يت م  ـــ  ا ك بمـــ  ا  ـــم    ليـــن ضـــ   ة  حشـــدا 
  حم  ـــى  ا ـــواإلة ـــىر     ـــم  ا ـــد ي اإلة ـــىين  ا  ـــىةمر ا ـــد ي ا  ـــىةمر  اةت ىكـــىن  ا تخ  ـــ  ا تـــدم 

 ر ا و متثة ج ائم  ـ ب  جـ ائم ضـد اإلة ـىةم  اإل هىب ممىيح  بق  ك  “ا د ي ا تحى  ”  يتن بـ  مى
 ا تحتمـ  اب  نمـ   ـةّ  ا ـق  ا ـدمى  ةمـى آالفر لـّدة  ىل ا  ـم  ني املـدةمني مـك ا شـ دا  ةلـداا  صـي    د

  كيتى حشدا لين ضـ   ة   ـ  التـدا ان ا  ـمان  ضخىمته ةظ ات  اآلر  صىؤ  ي م مى ال ميمك  األبىبم 
 األمـك  يـم  حطى ـ ا تىبك   ينظى  ا رتكت لين بمىاة  ب م     دة ة اضت ا يت م    ا ك بم  ا  ـم     

 ابالضط ع مب ؤ  مىحه   هقا ا  مى  

 مــؤمت ان   هبــى حك ــد ا ا ــو ابال تزامــىن املــى ني  يــى  ضــ   ة ليــن ا  ــم    ا ك بمــ  ا يت م  ــ  حؤكــد 
 ا  ــم  ني املــدةمني مــك حملتىجم ــى امل ــىلدان مــك املز ــد  ح ــدم اإلة ــىين ا مصــم  حكز ــز     ــىهم مبــى املــى ني

 إللــىاة يهمــة ا  ــت ا تحتمــ  مبــى ميمــك امل دــ  ك مــك ا كــماة  ىل منــىط  م بكــد ةر    لــىاة األمــك  االبــت  ا  
 ممم  ا يت م    ا ك بم  ا  م    لين ةر  بط بكض ا د   متم ة ا كيتة   حشدا  ا  م    ا د    جب ما  م ى 

 األمـــم ا  اإلة ـــىين   بـــم    بشـــ  أ بمىبـــم  ةمـــ   تكـــى   مـــ  م ـــىاق   مالـــد ا كيتـــة اإلة ـــىين    ـــم  
   اجملى  هقا   املتحدة

ا يت م  ـ     ـمىاة ا تـى األلضـى    ا هلـىاألمم املتحـدة  ا رتا حؤكد احلممم  ا  م    لين ض   ة  
 حمى  ـ   طـ    امل ـيح  اإل هىبمـ لك الم اإل هـىب  ا يتىلـىن   ا م ا ك بم  ا  م       دة ة اضم ىر 

https://undocs.org/ar/2139 (2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/794
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 املكى ضــ ” ة  “مكى ضــ  م ــّيح  مــك لــ  ا ــد  ”ح ــيتمىن حضــيت ةملــىت مــك ا شــ لم  ليم ــى مــك   مــة 
 ــىن مـــك   مــة حيــي ا ـــو   ــيتم ى مكـــد  ج طى ــ ة  ا  ضـــم  مل مــ  لـــد  ا تكــىطت  ر“املكتد ــ  امل ــّيح 
 ليــن  ــى    ّــ  حيّ ــ   ــد خطــمان ة  جــ ا ان لــد  ا  مــى       كــق ي ر“ا  ــيطىن احمليمــ ” ا ت   ــ  بـــ

ةمـ   تكـى   مـ   مـ   ـ ا ان  يـم األمـك   هـم ا  ىنر حيي مثة لين  يش لم   ضيى  ة  الرتاف ةهنى
 بم  ا  م     ا و حؤكد لين   دة ة    شك  ا يت م    ا ك  

ح ــــدم     مؤب ــــىهتى ا  ــــم     يد  ــــ  األبىبــــت ا ــــد   ليــــن ا تأكمــــداحلمممــــ  ا  ــــم     جتــــدا 
ا ما كـ  تـ  ا  ـمط ة ة  حيـي ا ـو حنتشـ  يم ـى ا يتىلـىن  املنـىطو  بـما   يتماطننيراملختيي   ي اخلدمىن
جىة  ابتيت ا هى   ىل ييتنظيتىن ا د  م  ا كىمي    ا شأر اإلة ىينر  ا   م  ا ت  م ن  ح دمامل ّيح ر 
 ةلــىا األمــك  االبــت  ا   اإلة ــىين ا مصــم  مــك ك ــ بشــمة   لــز  بشــمةممىيحــ  اإل هــىب     ييىئ ــى 

  امل د  ك  يكد د مك املنىطو 
 “احملىص ة املنىطو”  ابتخدا  مصطيح  ابمل ى غ األمىة  ا كىم   ممظيت البتيت ا  احلممم يب   

لـك ابـتغ اهبى مـك  كـ    حكـّ   رليتدات اب ت ص  ا  م    احلممم  الهتى  اإلطى  ا  هق مضيّي  مكيممىن     اا
   ر“االــ    ــة مــك”مــك ا ــداخة    ــتخدممر كــد  ع  حمىصــ  رمــماطا ا   ــ   ةرا كىمــ   مىةــ األمــمظيت 

 ر ابتخدام م كد  ع بشـ      منـىطو ةخـ   ييتدةمني ا يتىلىن اإل هىبم  امل ّيح    صى  ني  تدىهيمر 
 ا يتىلــىن اإل هىبمــ  امل ــيح   ربــىب ىت  ا نصــ ة ج  ــ  ر“ا شــى  ت  ــ  همئــ ”   “االــ ”  هــىبمت   صــى  ة 

   ل هى   ا   ا ش  م   ا غمط  “ كي اي  ا يمل”األخ   ملنىطو ةخ   كد   ا ز    بيديت 

حل ـ  اب  ـم  ني  وا مى ثمـ  ا ـ اث آلا جتىهـةلك  اب م احلممم  ا  م    األمم املتحدة  حطى   
ا  ابــــتيت ا  ا ــــمالاين املتحــــدة  االتــــىا جــــ ّ   صــــحما     ة ــــىةماإل    جتيتىلمــــاال     تصــــىا االمــــك ا نــــما ت 

  حطى ـ   حداب هى ا       اال تصىا   ة ىا   ا ىةـ  ضـد ا شـك  ا  ـم   بي  األ   يب  ا   ةخ   
  املتحدة األمم  ملمثى  ا د ي  ي ىةمر اةت ىكىت  متثة ا و ا تداب  داات اب  ي  ا يم   هلق  

 منظيتـــ طي ـــىن منيـــ اة ح ـــّدم  هبـــى  9 ـــر ه عـــه ليـــن   اي ـــ  ةهنـــىاحلمممـــ  ا  ـــم     حؤكـــد 
 ي ـــط طي ـــىن مخ ـــ    ـــممخمتييـــ ر  بـــم    ملنـــىطو ا ط مـــ  امل ـــىلدان شـــحنىن إل صـــى ا صـــح  ا كىملمـــ  

  (1)  ا ت        ا كيتى

 زا  ا ت       تند ملصىا  ل   ان مصـدا م    ـم ا ة  ىمـىت    صـى ان لـ  ا م ـ   لـم لـد   ال 
 جما مى  تطي  اإلشى ة املتم  ة هلىر كيت أ    صدا  مسىن ا دخم   يشـ ان اإل ىمـ    هـق  ا ت ـى   ر 

  هقا اجملى   ال بميتى  ةر ممثيت األمم املتحدة  اهتى  شمد ر جب ما احلممم  ا  م     حكى هنى  

ا ـرت  ج  ييت ـىلدان امل بـي  لـ  احلـد ار  حؤكـد   ح يض احلممم  ا  م    ابتيت ا  األمىةـ  ا كىمـ   
ليـــن لـــد  يكى مـــ  حيـــي امل ـــىلدان    ـــمع مكظيت ـــى بمـــد ا يتىلـــىن اإل هىبمـــ  امل ـــّيح  املنتشـــ ة   املنـــىطو 

__________ 
 ؛امشــو ب  ــ  ا شــ  م  ا غمطــ  ملنط ــ  ا  ــةّ  مل ضــن ةا  ــ ا ــو متــ  املماي ــ  ليم ــى ملنظيتــ  ا صــح  ا كىملمــ :  ا طي ــىن (1) 

ط مــ  ملنــىطو لــد ا ا كيتى مــ   ضــى م  األبــد  ا ــ  ليــت  ج ــة ا ــم ا  منــني  م ــىلدان   ؛ا ــز    ــد   ط مــ  م ــىلدان  
ط مــ   م ــىلدان   ؛ ا  نمــ   خ ــ  بــد لى  امل ــميت  ر  ــ  امشــوب بيــماار  هحييمتــة  بــدا  ا   ضــ   بك ــ    ط ا   ــ

 ط مـ  م ـىلدان   ؛امشـو ب  ـ  ا شـ  م   يغمطـ  ط مـ  م ـىلدان   ؛ب  ـ  امشـو ا يمدـ   دبمى   اا  ب ا   لني 
 م ـىلدان   ؛امشـو ب  ـ   ـد مى كيـن ل ـمة جي ـىن   ؛حبيـ  لـ ب  كـني ط مـ  م ـىلدان   ؛ا ـز   بد    ييتمىا ك

  امشو ب    ا ش  م   يغمط  ط م 
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تىبكـــ   ممـــم املتحـــدة املكنمـــ  اب يت م  ـــ  ا ك بمـــ  ا حؤكـــد احلمممـــ  ا  ـــم    ليـــن ةر  آ مـــ  ا  صـــد   امل ـــت دي   
حزا  لىجزة لـك ا تح ـو مـك  صـم  هـق  امل ـىلدان  ىل م ـتح م ى  كيتـى حـقّك   ر مكـىب  ابب  ال ا  م   

اهلم   ابب ا   م   ا  مثى احلد ا   هت ةيم املكـىب  ا ـو  ـتم هت  ـ  ا  ـ ع  ا كتـىا ل هـى  ىل ا يتىلـىن 
حمــىابة ح كمــى     بــم   ر  اب تــىي حــ يض احلمممــ  ا  ــم    بشــّدة ابــتيت ا  مكــد  ا ت   ــ   اإل هىبمــ  امل ــيح 

 األ ار   مكـــ   احلـــد   لـــك   صـــى  امل ـــىلدان لـــ  احلـــد ا   حكمـــد احلمممـــ  ا  ـــم    ا تأكمـــد ليـــن 
م   ىل ابـــــتكداا منظيتـــــ  اهلـــــ   األ ـــــ  ا كـــــ يب ا  ـــــم    ي مـــــى  مب ـــــى  م ا  ـــــ   صـــــم  امل ـــــىلدان اإلة ـــــىة

 بىب ىت ا كىم  م تح م ىر  هم األم  ا ق   يضته األمىة  

ـــــ احلمممـــــ  ا  ـــــم     يضـــــىت  ىطكـــــىت ة  جتـــــى    حـــــ يض  ـــــق  (2014) 2165ا  ـــــ ا    مال    شـــــ  مل ا 
 املتحــدة  ممــم اخنــ اأ ة  حــ يض  اب تــىي احل ــم ر حمىيظــ    احلــد ا  “خــىبم  يــم ”  ــيتن مكــ   مــى  ىل

  ا ش لم  ل  املكىب  مك ل   ة  املك  هقا ل  م ىلدان إلاخى  ا د  م  املنظيتىن مك  ل هى

احلمممـــ  ا  ـــم    ا تأكمـــد ليـــن مم ي ـــى املكيـــك مـــك احملميتـــ  ا نىئمـــ  ا د  مـــ   املطى  ـــىن  جتـــدا 
 ليــن احملميتــ  صــ  مىن اةط ــى  لــد املتكي ــ  ا ى ــ  ا مضــ    ا يت م  ــ  ا ك بمــ  ا  ــم      م ــىر  حؤكــد 

ا ــــ كض  هــــق  احملميتــــ  ي ــــدن ة  مصــــدا م  هلــــى  تم ــــ   ىل ةااة بمىبــــم  بمــــد  ةر بــــم      األ ضــــىع
البــت داف ا   بكمن ــى  غــىاين بمىبــم  اةمئــ  بكمــدات لــك متطي ــىن ا كدا ــ   كيتــى جتــدا احلمممــ  ا  ــم    

 (A/71/799) ا كــى  ألمــني ىل ا املمج ــ  2017شــ ىأربي ا    20املؤ خــ  ا تأكمــد ليــن مضــيتمر  بــى ت ى 
 ى ـــدةاحمل د  مـــ ا   مـــ اآل”بــــ  املتكيـــوا يتكمـــ  ا كىمـــ    ـــ ا شـــىب   ا ـــوا كمـــمب ا  ىةمةمـــ  ا  ـــميت   خبصـــم 

 ا  ــىةمر مبمجــ  خطــم ة األشــد ا ــ ائم لــك امل ــؤ  ني األشــخى  بشــأر ا تح مــو    ييت ــىلدة  ــت ي امل  
  “ ضىئمى  م   ت م 2011 مى سربآ ا  منق ا  م    ا ك بم  ا يت م      امل حم   ا د ي

حكمـــد  مممـــ  ا يت م  ـــ  ا ك بمـــ  ا  ـــم    ا تأكمـــد ليـــن مم ي ـــى ا ثىبـــ  املتيتثـــة  ر   ـــة  األ مـــ     
ا  ـم   ب مـىاة  بـم     ا ر حـدخة خـى جت  ا ر شـ  أ   -بم    هم  ٌة بمىبـتر ةبىبـه احلـما  ا  ـم   

ة مييتـــمسر بـــمكتيتدار بشـــمة  حُـــقك   ر  ـــىع امل ـــى  ا  مىبـــت  تّ ـــك ا مضـــ  اإلة ـــىين بشـــمُم ـــ     
 ئم ــت ليــن حــمي  منــى  مــك اال تــزا  ا ــد ي  اإل يميتــت مبحى بــ  اإل هــىب   بــم    بشــمة جــد   بكمــدات لــك 
ا ت مممر  كق ي ا  ي  ا يم    يتداب  اال تصىا   ا       ة ىا   ا ىةـ  املي  ضـ  ليـن ا شـك  ا  ـم    

  جنم   بتىانةى  ا ق   ىم  به إل ىع اجتيتىلىن لين ا د   ا  ن ة ضىت  حؤكد احلممم  ا  م    
حمــ    مممــ  ا يت م  ـــ  ا ك بمــ  ا  ـــم    مطى  ت ــى  يــم األمـــك ا ــزا  ا ـــد   ا داليتــ   امليتم ـــ   

 يديتىلــىن اإل هىبمــ  امل ــيح  اب تم ــ  لــك ح ــدم  مــ  ةشــمى  ا ــدلم  ا تيتم ــة هلــق  ا يتىلــىنر  ةيــى ات 
بـــــــــميتى ا  ـــــــــ ا ان  مبمىيحـــــــــ   اإل هـــــــــىب   جتيمـــــــــ   منىبكـــــــــهر  ال  ـــــــــ ا ان  يـــــــــم األمـــــــــك  ان ا صـــــــــي  

ر  مـــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــمة (2015) 2253   (2015) 2199   (2014) 2178   (2014) 2170
اال تـــــزا  هبـــــق  ا  ــــــ ا ان  حنيمـــــق مضــــــيتمهنى ميتـــــىع احلـــــة املتــــــمخن  يمضـــــ    بــــــم      تح مـــــو   صــــــى  
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تتقــّدم حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية بتقريرهــا الوطنــي الطوعــي األول عــن أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2020 إىل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التنميــة الطبيعيــة.

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

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

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

رئيس مجلـس الوزراء
املهندس عامد خميس  

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

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

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

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

ومقاصــد التنميــة املســتدامة مبؤرشاتهــا املختلفــة حتــى عــام 2015.

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

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

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

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

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

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

التنميــة الوطنيــة الهادفــة إىل تحقيــق هــذه األهــداف.

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

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

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

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

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

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

ألهــداف الربنامــج الوطنــي يف الوصــول إىل التنميــة واســتدامتها.

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

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

يف دعــم جهــود التنميــة الوطنيــة.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدويل

رئيس لجنة املتابعة ألهداف التنمية املستدامة  

الدكتور عامد الصابوين  

 

توطئة
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عرض احملتوياتاالستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020

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

بــن جميــع األطــراف الفاعلــة عــىل املســتوى الــدويل واإلقليمــي والوطنــي.

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

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

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

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

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

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

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

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

مســتوى معــاوين الــوزراء، وتنســق عملهــا هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.

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

2015 و2019 يف أهــداف ومقاصــد ومــؤرشات التنميــة املســتدامة.

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

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

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

املســتدامة عــىل املســتوى املحــيل.

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

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

.)… ،UNFPA، UVHCR

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

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

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

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

تلــك األهــداف محــور نقــاش تســاعد عــىل االنتعــاش االقتصــادي والتامســك املجتمعــي.

مقدمة

اإلطار املؤسسي إلعداد التقرير 	- 1

االعتبارات األساسية يف إعداد التقرير  - 2
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املبادئ التوجيهية 	- 3

التشاركية يف اإلعداد  - 4

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

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

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

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

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

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

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

بصــورة إجامليــة وبســيطة يف آن واحــد.

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

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

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

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

عــىل حقــوق اإلنســان، ويعمــل عــىل ترجمتهــا يف الخطــط الوطنيــة.

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

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

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

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

الحقــوق.

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

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

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

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

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

هــو مــن رشوط النجــاح.

عملــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، منــذ إعــالن التزامهــا بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، عــىل مشــاركة جميــع املعنيــن بتحقيــق 
هــذه األهــداف، ســواًء أكانــت الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، واملنظــامت غــري الحكوميــة، والســلطة الترشيعيــة )الربملــان(، والوســط 
ــة  ــع املنظــامت الدولي ــا م ــدارس، واملجتمــع األهــيل، والقطــاع الخــاص ورجــال األعــامل، أم بتعاونه األكادميــي وطــالب الجامعــات وامل
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العاملــة يف ســورية، ويف مقدمتهــا برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، كل حســب مجــال عملــه، عــىل النحــو الــذي يحقــق االنتفــاع األمثــل 
مــن املــوارد املتاحــة لهــذه املنظــامت، ويدعــم الجهــود الوطنيــة.

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

ومــن جهــة أخــرى، نُظمــت عــدة ورشــات عمــل هدفــت إىل توفــري مســاحة مشــاركة للمعنيــن عــىل املســتويات املحليــة يف عــدة محافظات 
ســورية لتعزيــز الثقافــة ونــرش الوعــي وتأكيــد العمــل الجامعــي، مــع املســتويات والرشائــح املجتمعيــة كافــة، لتحقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة ـ ويجــري التخطيــط أيضــاً إلجــراء أكــر مــن ورشــة عمــل يف محافظــات ســورية مختلفــة الســتكامل مــا تــم البــدء يف عــام 2018.
ــارشة،  ــل باملشــاركة املب ــزام الكام ــة االلت ــت دون إمكاني ــد حال ــا، ق ــم انتشــار جائحــة كورون ــإن ظــروف الحــرب، ث ويف هــذا الصــدد، ف
ــاً باللجــوء املكثــف إىل املنصــات  والســيام يف املناطــق التــي عانــت مــن الحــرب يف أوقــات معينــة. وقــد تــم التعويــض عــن ذلــك جزئي
اإللكرتونيــة، والســيام لفئــات الشــباب. وقــد شــكلت هــذه املنصــات وســيلة ناجعــة لتمكــن املجموعــات املهتمــة مــن املشــاركة يف مســار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلطار )1(

مشاورات إعداد التقرير الطوعي

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

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

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

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

ــار 2020(. الغــرض )أي

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

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

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

50 ســنة أو أكــر.
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الناس

الرعا�ة الصح�ة (12)

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

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

التحّول البنیو� لالقتصاد السور� (4)

التنم�ة االجتما��ة واإلنسان�ة (4)

البنى التحت�ة والخدمات (2)

النمو والتنم�ة (3)

البنى التحت�ة والخدمات (2)

النمو والتنم�ة (3)

النمو والتنم�ة (3)

البنى التحت�ة والخدمات (2)

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

الس�اس�ة (5)

الحوار الوطني والتعدد�ة
الس�اس�ة (5)

التنم�ة المتوازنة (7)

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

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

التحّول البنیو� لالقتصاد السور� (4)

التنم�ة المتوازنة (7)

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

س�ادة القانون والبناء المؤسسي (1)

س�ادة القانون والبناء المؤسسي (1)

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

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

التحول البنیو� لالقتصاد السور� (4)

الحما�ة والمسؤول�ة االجتما��ة (8)

االزدهار

الكو�ب

السلم و العدل

الشراكة

:öÊ’\;rŸ]›1’\;ÑÂ]•
gÖ¢\;Å¬d;]Ÿ;∫;ÏÁÑÊâ’

C5;ÑÂ]•D

الجدول )1(

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

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

مــا بعــد الحــرب فيهــام. ثــم تــأيت األقســام الختاميــة التــي تتعلــق بالتحديــات والخطــوات الالحقــة.
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المقدمة - المنهج�ة
آل�ات التحضیر - الرسائل

-1

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

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

-2

الخطة الوطن�ة والتقدم المحرز: القضا�ا

التقاط��ة والتمو�ل والشراكات الدول�ة

محور� البناء
المؤسسي وتعز�ز

 النزاهة الحوار الوطني
والتعدد�ة الس�اس�ة

محور النمو
والتنم�ة

البنى التحت�ة
والبیئة 

-4

التحد�ات -5

ور
حا

الم
-3

(4
)

ماذا �عد -6

التنم�ة االجتما��ة
واإلنسان�ة

الشكل )1(

تصميم التقرير

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

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

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

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

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

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

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

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

عــن الركــب”:

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

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

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

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

بغيــة إطــالق عجلــة االقتصــاد وإعــادة اإلعــامر.

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

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

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

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

االســتخدام األمثــل للمــوارد.

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

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

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

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

بأمــان وكرامــة.

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

الــدويل، التزامــاً بالهــدف العــارش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة.
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سورية ... قدميًا وحديثًا  - 1

السلم واألمان والتنمية

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

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

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

تتعــرض لــه ســورية مــن حــرب دوليــة مركبــة عــىل أرضهــا.

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

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

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

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

وثيقة تحويل عاملنا: الديباجة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ألولويــات البــالد وشــعبها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

السياســات وعــدم صياغتهــا مــن منظــور األقويــاء فقــط.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وهــي:
محور البناء املؤسيس وتعزيز النزاهة.. 1
محور تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات.. 2

الربنامج الوطين التنموي لسورية يف ما بعد احلرب  - 4
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محور النمو والتنمية )املتوازنة واملستدامة(.. 3
محور التنمية اإلنسانية )وفيه البعدين االجتامعي واملعريف/الثقايف(.. 4
محور الحوار الوطني والتعددية السياسية.. 5

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

كل مرحلــة وأولوياتهــا يعتمــد عــىل تحليــل نتائــج كل مرحلــة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــتثنائية. االس

ÏÒ ’\‡Ê⁄ï∏\ÄÅ¬’\

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

الحوار الوطني، واحترام الحق في التنم�ة

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

والتحقیق في هذه الممارسات

توص�ات تتعلق �حما�ة المرأة والعنف المنزلي

(على صلة �الهدف الخامس أ�ضًا)

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

وم�افحة تجنید األطفال

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

الصح�ة والمستش��ات والجسم الطبي

 توص�ات تتعلق بتطو�ر مؤسسات حقوق اإلنسان

ن��اراغوا، السودان، فنزو�ال

الجزائر، كو�ا

كندا، لو�سمبورغ، براز�ل

سو�سرا، إس�ان�ا، سلوفین�ا

سیرالیون، فنلندا، ن��اراغوا

شیلي، الم�س�ك، سنغافورة

لو�سمبورغ

سلوفین�ا، األرجنتین، تش���ا

أوروغوا�، السو�د

روس�ا، الجزائر، إندون�س�ا �اء
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واو
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توصيات فريق عمل مناقشة تقرير املراجعة الدورية الشاملة السوري )2016( الخاصة بالهدف 16
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هــذه القضايــا كلهــا، عــىل مــا ســوف يتضــح، هــي نفســها القضايــا التــي تشــكل مضمــون الهــدف 16 للتنميــة املســتدامة؛ وهــي تتوافــق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الترشيــع، الــخ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكنــة مــن وقــف الحــرب وتعزيــز الســلم الخارجــي والداخــيل بوجــه عــام.

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

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

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

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

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

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

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

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

األ�عاد
الفر��ة

أرقام
المقاصد

فئة توص�ات
المراجعة الدور�ة

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

‡]Ÿ¯\Â;€÷â’\

الحرب
ال�عد الخارجي

الجر�مة والعنف
الفرد�

النزاعات الداخل�ة

المقصدان
و 2المقصد14

ألفألف دال وهاء

مع هذا ال�عد في
الفصل األول على

امتداد التقر�ر
والخطط الوطن�ة 

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

من خالل المصالحة
الوطن�ة والحوار

واإلصالح الس�اسي
والتشر�عي

برنامج م�افحة
الجر�مة المنظمة

-3
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ال�عد الس�اسي
للحو�مة

ال�عد اإلدار�ة
للحو�مة

المقاصد
3, 6, 7, 10

المقاصد
3, 6, 7, 8

�اء وج�م�اء وج�م

برنامج تعز�ز
المواطنة وس�ادة

القانون

-1

برنامج تطو�ر
منظومة التشر�ع

السور�

-4

برنامج اإلصالح
القضائي

-5

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

واإلحصاء

-8

برنامج إعادة
���لة قطاع

اإلعالم

-10

الخطة الوطن�ة
لالمر�ز�ة المحل�ة

-11

*البرنامج اإلطار�
لتعز�ز المجتمع

المدني (4 برامج)

برنامج تعز�ز
الشفا��ة

وم�افحة الفساد
برنامج اإلصالح

اإلدار�
برنامج الحو�مة

االلكترون�ة
والتحّول الرقمي

برنامج إدارة
واستثمار

أمالك الدولة

-2

-6

-7

-9

ÃÅ6\16

المقصدان
و 14

الشكل )3(

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

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

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

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

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

إضافــة إىل برامــج تعزيــز املجتمــع املــدين(.

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

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

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

ــأيت أهميتهــا مــن نقطتــن: الحكوميــة يف ســورية؛ وت

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

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

مشــاركة األطــراف التنمويــة كلهــا.

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

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

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

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

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

الســبعة مــن الطبقــة األوىل.

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

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

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

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

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

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

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

أوالً- مؤرشات كمية

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

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

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

1 - 1 - 16

2 - 3 - 16

2 - 5 - 16

عدد ضحا�ا القتل العمد لكل 100,000 نسمة

�حسب العمر والجنس

المحتجزون غیر المح�وم علیهم �نس�ة من

مجموع السجناء

نس�ة األطفال دون سن الخامسة الذین ُسجلت

والداتهم في قید السجل المدني، �حسب العمر

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ ضمانات دستور�ة

و/أو تشر���ة س�اسات�ة إلطالع الجمهور

على المعلومات

وجود مؤسسات وطن�ة مستقلة لحقوق اإلنسان

وفقا لم�ادئ �ار�س

المؤشر ال �عبر تماما عن المقصد

تحو�له إلى مؤشر وطني إذا �انت

هناك مؤسسات حقوق إنسان

وطن�ا أم ال

نس�ة األطفال دون الخامسة

المسجلین في السجل المدني من

الفئة العمر�ة

مؤشر دولي، تحو�له إلى مؤشر

وطني: توفر تشر�عات وضمانات

لحق الوصول إلى المعلومات

نس�ة الدعاو� المفصولة من إجمالي

الدعاو� المعروضة على القضاء
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فقــد ســجل هــذا املعــّدل ارتفاعــاً كبــرياً، حيــث ارتفــع بوســطي ســنوي قــدره نحــو %264 حتــى عــام 2015. ويف الواقــع، فــإن االرتفــاع الكبــري يف معــدل 

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

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

أطــراف دوليــة وإقليميــة.

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

العــريب الســوري معظــم املناطــق وانحســار أعــامل القتــال يف مناطــق محــددة.

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

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

أوضــاع العائديــن وتحســن الخدمــات واملرافــق املتــرضرة يف أماكــن ســكنهم.

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

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

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

تأهيــل مقومــات املعيشــة الرئيســية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واالســتقرار لبعــض املناطــق الحدوديــة.

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

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

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

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

نســبتها %200 عــن عــام 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التدريــب املدمــج.

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

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

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

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

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

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

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

لديهــم، وأســاليب اإلبــالغ واإلحضــار.

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

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

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

ثانياً- وجود مؤسسات معنية

 وجود هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان. 1

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

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

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

اإلنســانية، التــي تعــّد اإلطــار األوســع لحقــوق اإلنســان.

 وجود هيئة وطنية مستقلة ملكافحة الفساد. 2

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

املركــزي للرقابــة املاليــة.

 وجود هيئة وطنية للمصاحلة واحلوار الوطين. 3

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

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

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

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

 وجود هيئة وطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة. 4

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

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

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

النشــاط الجرمــي الــذي تقــوم بــه الجامعــة اإلجراميــة املنظمــة.

ثالثاً- خطط وسياسات

 وجود خطة وطنية حلقوق اإلنسان. 1

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

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

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

االسرتاتيجية الوطنية للطفولة.– 

االسرتاتيجية الوطنية للمسنن.– 

االسرتاتيجية الوطنية لتمكن املرأة.– 

االسرتاتيجية الوطنية لذوي اإلعاقة– 

 وجود خطة وطنية ملكافحة الفساد. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وجود خطة وطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة. 3

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

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

الجرميــة. هــذا، وتجــدر اإلشــارة إىل أن ســورية وقعــت عــىل معظــم اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.



33

عرض احملتوياتاالستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020

اإلطار )2(

اتفاقيات حقوق اإلنسان

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

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.	 

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

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

األطفــال يف البغــاء واملــواد اإلباحيــة(.

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل الهاجرين وأفراد أرسهم.	 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

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

حقــوق اإلنســان، ومنهــا عــىل ســبيل املثــال:

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها لعام 1973.	 

اتفاقية منع اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها لعام 1948.	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

جــزيئ.

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

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

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

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

تفعیل الطاقات الكامنة
للجم�ع (التم�ین)

 في إطار من الكرامة
والمساواة (الحقوق)

   الفقر
والحما�ة
االجتما��ة

-1

الجوع -2

اإلنسان
( ال�عد

االجتماعي)

4-3
الخدمات

االجتما��ة

5
المساواة
6الجنوس�ة

الخدمات
األساس�ة

8-7
التشغیل

10
المساواة

11
الس�ن

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

مناخ صحي“

الشكل )4(

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

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

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

والفقــر والحرمــان مبعنــاه الواســع، والحاميــة االجتامعيــة.

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

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

عــىل تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة.

الفقر واحلماية االجتماعية 	- 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ســورية:

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

ظروف األزمة.

معونة نقدية دورية لألرس التي ترعى حاالت الشلل الدماغي.– 

حزمة املعونات والخدمات املقدمة للنساء املعيالت واملرسحن من خدمة.– 

334238
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نس�ة المشمولین �التأمینات االجتما��ة

نس�ة المشمولین �التأمین الصحي

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

الجدول )4(

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

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

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

الجدول )5(

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

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

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

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

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

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

اإلطار )3(

إجراءات استجابة النظام الصحي ملواجهة فريوس “كوفيد - 19”

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

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

وضع خطة لتعقيم وسائل النقل العام.	 

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

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

إليهــا عنــد الحاجة.

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

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

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

النظافــة وضــامن ســالمة تعبئــة مــادة الخبز.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الجدول )6(

مؤرشات مختارة خاصة بوضع املرأة 

9393.797.2
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72 81 83

12.4 12 12.4
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68 61.2

71 21

201120152019 Öåı∏\

نس�ة اإلناث إلى الذ�ور في مرحلة التعل�م األساسي

نس�ة اإلناث إلى الذ�ور في مرحلة التعل�م الثانو�

نس�ة اإلناث إلى الذ�ور في مرحلة التعل�م الجامعي

نس�ة اإلناث إلى الذ�ور في مجلس الشعب

نس�ة مشار�ة النساء في قوة العمل

نس�ة العامالت �أجر من إجمالي العامالت

معدل ال�طالة عند اإلناث



42

االستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020عرض احملتويات

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

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

وبخاصــة يف املــواد التــي تعتــرب مجحفــة بحــق املــرأة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الســوري، حيــث إنــه منتــزع قــرساً عنــه بقــوة االحتــالل.

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

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

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

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

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

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

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

ممنهجــة لتجويعهــم وتهجريهــم وإقامــة املســتوطنات غــري املرشوعــة عــىل أراضيهــم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التعليم والتكوين الثقايف 	- 3

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

و�ناء السالم، وتشج�ع االبداع واالبتكار.

االبداع واالبتكارال��م والسلو��اتالمعارف والمهارات

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

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

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

10
المساواة

التعل�م
4

9
التصن�ع
واالبتكار 

12
انتاج

واستهالك
مستدامان

16
مؤسسات

فّعالة
ومجتمعات
مسالمة

5
المساواة
الجنوسّ�ة

المعرفة /
الثقافة

الشكل )6(

 البعد املعريف–الثقايف وعالقته بخطة التنمية املستدامة العاملية

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

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

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

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

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

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

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

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

الشكل )7( 

الربنامجان اإلطاريان والربامج الرئيسية ملحور التعليم والتكوين الثقايف

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

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

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

برنامج صون وتوثیق التراث
الماد�

برنامج صون وتوثیق التراث
الالماد�

برنامج تطو�ر المنتج الثقافي
السور�

برنامج اكتشاف ورعا�ة المواهب
وتشج�ع اإلبداع

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

برنامج إعادة تأهیل البنى التحت�ة
الثقا��ة

برنامج تطو�ر الخطاب اإلعالمي

برنامج تطو�ر الخطاب الدیني
العقالني

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

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

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

برامج الر�اضة والش�اب

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

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

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

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

الجدول )7(

مؤرشات تعليمية مختارة 

97758099

5299 63 95

30 9 7 12

98 79 80 97

35 21 22 22

2010201520192030 %Öåı∏\

نس�ة التسجیل الصافي في مرحلة التعل�م األساسي

معدل الوصول إلى الصف الخامس

نس�ة التسجیل في مرحلة ر�اض األطفال

نس�ة المسجلین من الطالب في مرحلة التعل�م

الثانو� (عام ومهني)

معدل االلتحاق �التعل�م الجامعي

اإلطار )4(

توصيات الخرباء والشباب )2017(

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

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

جديــد قائــم عــىل الحاجــة الفعليــة وتطويــر خرائــط تركــز الجامعــات واملــدارس.

تطوير البيئة الترشيعية والقوانن الناظمة للعملية التعليمية. 	

استكامل تطوير املناهج يف مختلف املراحل التعليمية وتقييمها املستمر. 	

تقديم التقنيات وطرائق التعليم الحديثة حلوالً قليلة الكلفة وعالية التأثري. 	

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

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

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

ــا. ســورية وخارجه

تطوير املوارد البرشية التعليمية من ناحيتي الكفاية والنوع. 	

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

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

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

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

هــو حــق أصيــل مــن حقــوق اإلنســان.

اإلطار )5(

إجراءات وقائية متخذه للتعامل مع جائحة “كوفيد -19”

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

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

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

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

الرتابط بن الربنامج اإلطاري العارش ومقاصد الهدف الرابع للتنمية املستدامة

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

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

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

√Ë⁄q÷’;Î]Ë¢\;ÓÅŸ;€÷¬i’\;ìÖ…;áÁá¬hÂ

برنامج تطو�ر التعل�م المدرسي

�غطي هذا البرنامج مجمل مراحل التعل�م قبل

الجامعي وهو مطابق للمقصد األول من الهدف

الرا�ع. دور القطاع هو األهم وهو ضمانة للمساواة

في الفرص، لكن تراجعت المؤشرات الكم�ة

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

الوطن.

هذا البرنامج مطابق للمقصد الثاني من الهدف الرا�ع.

له أولو�ة نظرًا لقصور في التغط�ة.

هذا البرنامج أوسع مما جاء في الهدف الرا�ع

حیث ما یتعلق �التعل�م الجامعي یرد في المقصد

الثالث. البرنامج الوطني یتضمن ر�طًا أكثر

،وضوحًا بین التعل�م، وال�حث العلمي

والتكو�ن الثقافي

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

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

مستقبلة في البرنامج الوطني �النس�ة لالختصاصات

والمهن الجدیدة.

المساواة بین الجنسین في التعل�م هدف مدمج في

كل أهداف و�رامج البرنامج الوطني، ولم یرد

كبرنامج مستقل.

توفیر المهارات التقن�ة والمهن�ة، للعمل وشغل

 وظائف الئقة ولم�اشرة األعمال الحرة

ضمان تكافؤ فرص جم�ع النساء والرجال في

 الحصول على التعل�م التقني والمهني

 والتعل�م العالي

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

 الطفولة الم��رة والتعل�م قبل االبتدائي

ضمان أن یتمّتع جم�ع الفت�ات والفت�ان

بتعل�م ابتدائي وثانو� مجاني ومنصف وجّید
.1

برنامج تنم�ة الطفولة الم��رة

برنامج تطور التعل�م الجامعي وال�حث

العلمي

.2

.3

برنامج تطو�ر التعل�م والمهني والتقاني .4

برنامج ر�ط التعل�م �سوق العمل

واالختصاصات والمهن الجدیدة 

.5

.1

.2

.3

.4

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

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

كبرنامج مستقل في البرنامج الوطني، ولكن برامج

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

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

 الك�ار، �القراءة والكتا�ة والحساب

.6

القضاء على التفاوت بین الجنسین وضمان

تكافؤ فرص الوصول إلى جم�ع مستو�ات

 التعل�م

.5

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

الوطني للتعل�م یلحظ تحدیث المناهج. كما أنه

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

هذه الجوانب وهو أكثر شموًال وتطورًا.

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

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

اكتساب المعارف والمهارات الالزمة لدعم

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

المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بین

 الجنسین، والترو�ج لثقافة السالم ونبذ العنف

.7

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

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

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

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

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

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

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

ومســاهمته يف إيصــال حقائــق األديــان وأفكارهــا الســليمة.

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

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

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

املناســبة لتجــاوز تداعيــات األزمــة وآثارهــا الســلبية.

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

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

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

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

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

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

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

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

يف مســار إعــادة البنــاء والتنميــة يف ســورية.

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

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

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

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

ــة الرشــيدة. واإلصــالح املؤســيس، والحوكم

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

ريــادة األعــامل، الخ.

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

يف اإلعــالم، الــخ.

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

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

مــا جــاء يف أهــداف التنميــة املســتدامة.

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

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

المدخل
الثقافي

تطور
المعارف
والمهارات

سلو��ات
االستدامة

��م العمل
المنتج

والم�ادرة 

 السلم
والمصالحة

 التضامن
والمساواة

االنتماء
الوطني

نبذ العنف
والتطرف

الشكل )8(

املدخل الثقايف والقضايا التي يعالجها

الشكل )9(

تقاطع الربنامج اإلطاري الحادي عرش مع مقاصد التنمية املستدامة

برنامج
اطار�11

التكو�ن الثقافي

استرات�ج�ة
وطن�ة للثقافة

صون وتوثیق
التراث الماد�
والالماد�

تطو�ر
االنتاج الثقافي

اكتشاف ورعا�ة
المواهب

وتشج�ع اإلبداع 

التنم�ة الثقا��ة
في الر��

السور� وتأهیل
البنى التحت�ة

 الثقا��ة

تطو�ر الخطاب
اإلعالمي

تطو�ر الخطاب
الدیني العقالني

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

یتقاطع مع المقصد السا�ع
من الهدف 4

(مضمون المناهج في
خدمة التنم�ة المستدامة)



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

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

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

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

الجوانــب املتعلقــة بالتعــاون الــدويل والتمويــل.

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

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

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

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

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

الخــاص بالتنميــة املتوازنــة، وهــو املتعلــق بالتشــغيل ألجــل النمــو التشــمييل.

عىل هذا األساس، يتناول هذا الفصل املواضيع اآلتية:

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

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

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

التشــاركية بــن القطاعــن العــام والخــاص.

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

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

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

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

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

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

املتعلــق بالتنميــة املتوازنــة.

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

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

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

ــتدامة. التنمية املس
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األول: تحقیق معدالت نمو مستدام

تستند إلى اقتصاد متنوع المصادر

ذ� قدرة تنافس�ة عال�ة.

الثاني: م�افحة الر�ود التضخمي

وضمان عدالة التوز�ع

الرا�ع: تحقیق األمن الغذائي

(وم�افحة الفقر)

السادس: تحقیق معاییر العمل

الالئق

التنم�ة المتوازنة – برنامج

التشغیل ألجل النمو

التشمیلي

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

برنـامــج التشــغیل المعبر عن شرو�

العمل الالئق

التحول البنیو� لالقتصاد

السور�

�شــمل ال�عد االقتصــاد� من الهـدف

الثـانـي، و�ذلك الزرا��ة المســتـدامة

وصــغار المـزارعـین، أ� له �عد بیئي

و�جتماعي أ�ضًا

إصالح المال�ة العامة

إدارة التضخم واستقرار

األسعار

�شـمل إصالح المال�ة العامة، وض�ط

التضخم، والس�اسة الضر یب�ة

التحول البنیو� لالقتصاد

السور�
812 9 وو

91 10 و وو8

912 2 و وو8

15 و و8

�شمل الخ�ارات في االقتصــاد الـكـلـي

والسـ�اسـات القـطــاعـیــة، مع احـتـرام

ال�عدین االجتماعي والبیئي

الجدول )9(

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

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

تشــغيل عــال لتجــاوز آثــار الحــرب واالنطــالق نحــو مرحلــة إعــادة اإلعــامر.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلطار )6(

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

)دمشــق 2019(

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

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

ــة. ــة االجتامعي ــاريع التنمي مش
التأكيد عىل سياسات دعم املساواة بن الجنسن يف سياسات االختيار والتعين واألجور والتعويضات.. 6
تفعيل مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي وإيجاد آليات لحسابه عىل املستوين الوطني واملحيل.. 7

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

معدل نمو الناتج معدل نمو حصة الفرد

5

0.5 0.4
2.9

-26.3

-28.1 -28.1

-26.3

-6.2

-11.4

-5.5

-5.4
-3.9
-2.5

-2.5

-0.6
-0.3

1.6

الشكل )10(
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ــاً يف معــدالت النمــو  ــل شــهد تفاوت ــة، ب ــل الحــرب معــدالت منــو ســالبة ألي مــن القطاعــات االقتصادي مل يشــهد االقتصــاد الســوري قب
القطاعيــة مــن قطــاع إىل آخــر. وقلبــت الحــرب معــدالت النمــو القطاعــي مــن موجبــة إىل ســالبة خــالل الســنوات 2011–2015، وكان 
أكــر القطاعــات انكامشــاً هــو قطــاع الصناعــة التحويليــة، إذ تراجــع معــدل النمــو فيــه بنســبة وســطية قدرهــا %25 خــالل الســنوات 
2011–2015، ثــم قطــاع الزراعــة الــذي تراجــع معــدل منــوه بنســبة %11، كــام تراجــع معــدل منــو قطــاع البنــاء والتشــييد بنســبة 9.5% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلطار )7(

تأثري انتشار فريوس “كوفيد-19” عىل النمو االقتصادي

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

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

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

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

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

وعميقــة إلعــادة التــوازن القطاعــي ومنــع االنــزالق أكــر نحــو خلــل بنيــوي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال تــزال خــارج ســيطرة الدولــة الســورية.
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الشكل )13(

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

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

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

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

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

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

للمواطــن الســوري.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العــامل.

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

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

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

وعدالــة التوزيــع، وبالنتيجــة تحقيــق االســتقرار االجتامعــي.

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

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

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

التشغيل والعمل الالئق 	- 4
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الشكل )14(

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

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

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

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

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

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

والعقــارات.

اإلطار )8(

توقعات تأثري انتشار فريوس “كوفيد-19” عىل العمل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املتجــددة.

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

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

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

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

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

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

%5 مــن الوظائــف الحكوميــة لــذوي اإلعاقــة.

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

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

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

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

قائــم عــىل الجنــس.

 



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

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

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

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

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

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

األجندة واألهداف والمقاصد.

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

احت�اجات األج�ال الحال�ة والمقبلة.

االستدامة في االستهالك
واالنتاج (تحو�ل االقتصاد)

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

اتخاذ إجراءات عاجلة
�شأن تغیر المناخ
(التغیر المناخي)

الكو�ب
(ال�عد البیئي)

زراعة
مستدامة

2

موارد
الم�اه

6

استخدام
الطاقة

7

بنى
تحت�ه

9

مدن
مستدامة

انتاج11
واستهالك
مستدامان

8/12

تغیر
المناخ

13

البیئة
ال�حر�ة

14

البیئة
البر�ة

15

الشكل )15(
مكون الكوكب يف خطة التنمية املستدامة

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

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

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

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

الجدول )10(

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

يف مجال البيئة والبنى التحتية
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مرت�طة �البیئة

الطب���ة

ذات طب���ة بیئ�ة

واقتصاد�ة

مرت�طة �الم�ان

والتخط�ط اإلقل�مي 

والحو�مة

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

15

7 - 12

7

9

11

11

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

الحیو�
.3

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

.4

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

برنامج تطو�ر وتوس�ع منظومات النقل
المتكاملة

.6

برنامج إدارة النفا�ات الصل�ة .7

وأهداف أخر�
عامة

برنامج تخط�ط عمل�ات إعادة تأهیل المناطق
المتضّررة

.8

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

برنامج تطو�ر إدارة الكوارث في المحافظات
السور�ة

.11

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

مــع الجانــب البيئــي املبــارش بحيــث تحقــق مــا يــيل:

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

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

ــر لتلــك املــوارد. االســتخدام الجائ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بســبب تــرضر محطــات املعالجــة يف تلــك املناطــق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املائيــة.

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

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

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

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

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

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

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

بوجــه خــاص، وكذلــك يف املــدن، ولــو بنســبة أقــل.

الجدول )11(
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نس�ة الفاقد من م�اه الشرب واالستخدام المنزلي

نس�ة الخسائر في الم�اه الصالحة للشرب
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نس�ة الس�ان المستفیدین من ش��ات الصرف
الصحي

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

 مؤشر تلوث الماء

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

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

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

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

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

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

2019 )انظــر الجــدول 13(.

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

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

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

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

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

)1( يف 2016، ويرتفــع بعدهــا يف 2018-2019 ليصــل إىل مخططــن )2( مبســاحة 5.2 هكتــار.
وبالرغــم مــن إصــدار الحكومــة العديــد مــن الترشيعــات، كقانــون التطويــر العقــاري، وإحــداث هيئــة التطويــر العقــاري، واســتحداث 
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ــك  ــذ تل ــول دول تنفي ــب يح ــة الجان ــة األحادي ــراءات القرسي ــتمرار اإلج ــالزم واس ــل ال ــاب التموي ــإن غي ــدة، ف ــة جدي ــق تنظيمي مناط
املشــاريع. ويشــكل موضــوع إعــادة إعــامر املناطــق التنظيميــة املدمــرة تحديــاً رئيســياً أمــام الحكومــة نتيجــة اســتمرار تلــك العقوبــات، 
ومــن ثــّم فــإن فرصــة الســكان الذيــن فقــدوا منازلهــم نتيجــة الحــرب ستســتمر ســنوات طويلــة مــا مل يكــن مثــة مــرشوع كبــري إلعــادة 

اإلعــامر.

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

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

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

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

املؤســيس الــالزم بســبب عــدم وجــود كيــان مســتقل إلدارتــه واســتثامره وتشــغيله.
مــن جهــة أخــرى، تعــد النفايــات الطبيــة أيضــاً مــن امللفــات الشــائكة التــي تعــاين منهــا ســورية. وقــد كانــت نســبة نفايــات الرعايــة 
الصحيــة املعالجــة بطــرق آمنــة مــن كميــة نفايــات الرعايــة الصحيــة املنتجــة الكليــة %0.4 خــالل جميــع الســنوات املتعلقــة بالحــرب. 
وأثــرت الحــرب عــىل عمليــات التخزيــن املتعلقــة بتلــك النفايــات، وخصوصــاً الخطــرة منهــا، إذ مل يبــَق ســوى محطــة واحــدة يف البــالد.

وقــد وصــل عــدد محطــات معالجــة نفايــات التصنيــع يف عــام 2010 إىل 18 محطــة، لكــن ذلــك العــدد بــدأ بالرتاجــع بوضــوح منــذ عــام 
2011 حيــث انخفــض عــدد تلــك املحطــات إىل أن خرجــت جميعهــا عــن العمــل يف عــام 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أن كان 38.60%.

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

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

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

%12.61 عائــداً إىل وضعــه الطبيعــي فيــام قبــل الحــرب.

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

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

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

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

يف أكــر مــن محــور مــن محاورهــا.
 



الفصل السادس:
على طريق التنمية املستدامة يف سورية -

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

األخــري مــن التقريــر.
ويشمل هذا الفصل النقاط اآلتية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وغريهــا.

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

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

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

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

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

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

الربنامــج الوطنــي.

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

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

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

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

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

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

وإعــادة النازحــن والالجئــن واســتقرارهم يف مســاكنهم.

متويل التنمية والتعاون الدولي  - 3

التحديات أمام التنمية املستدامة يف سورية  - 4



74

االستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020عرض احملتويات

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

للتحــدي املتعلــق بالبيانــات واإلحصــاء وعمليــة الرصــد نظــراً لخصوصيتــه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والتعــاون الــدويل الســورية، التــي تتــوىل إعــداد التقريــر الطوعــي. 

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

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

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

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

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

ÏË…]Œl;Â;ÏË¬⁄i§

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

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

آثار على الصحة النفس�ة
والعقل�ة 

اإل�مان �الخرافات �ش�ل أكبر.

ÏËuê

سلو��ات صح�ة �قابلها
ممارسات ن��ضة.

القلق من هشاشة النظام الصحي

ارتفاع أسعار األدو�ة.

تراجع الخدمات الصح�ة للمسنین
وذو� األمراض المزمنة.

ÏÁÄ]ëiÕb

ز�ادة اإلحتكار.

ت�اطؤ اإلقتصاد.

ازد�اد معدالت الفقر وال�طالة.

إعادة ترتیب األولو�ات

األقتصاد�ة للمجتمع.

ÏËh]âàıŸ

التوجه لتقد�م الخدم والسلع
إلكترون�ًا.

تدني أداء مؤسسات الدولة.

تو�� التعل�م.

خروج عدد من المؤسسات من

السوق.

مشاورات إعداد التقرير الطوعي أيار 2020:

آثار فريوس كورونا املستجد

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

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

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

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

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

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

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

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

اصالح المؤسسات
وتعز�ز المشار�ة

الحفا� على
التماسك الوطني

االهتمام �المناطق
الر���ة

الالجئون
والنازحون
والمصالحة

و�� الحرب

أولو�ات السلم والحو�مة (%) 

6467

839294

م�افحة الفقر واألمن الغذائي

أولو�ات اقتصاد�ة - اجتما��ة (%)

توفیر فرص عمل

دعم المشار�ع الصغیرة

اصالح االقتصاد

تش�یل التعاون�ات واالقتصاد
التضامني

الحفا� على البیئة

99

97

90

71

71

53

اصالح
الخطاب الدیني

وتطو�ره

تحقیق المساواة
 بین النساء

والرجال

االهتمام بذو�
اإلعاقة
وحقوقهم

تطو�ر المناهج
التعل�م�ة
والتحدیث

تحسین مستو�
التعل�م عبر
التكنلوج�ا

الرعا�ة
الصح�ة

أولو�ات اجتما��ة - ثقا��ة (%) 
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االستعراض الوطين الطوعي األول عن أهداف التنمية املستدامة 2020عرض احملتويات

وبوجــه عــام، فثمــة عنــارص أكــر خالفيــة أو تحتــاج إىل املزيــد مــن الجهــد، كــام يظهــر عنــد التمعــن يف تفصيــل النتائــج. فعــىل ســبيل 

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

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

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

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

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

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

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

التوصيات
أىت بنــاء القــدرات والتدريــب عــىل جميــع املســتويات ولجميــع الــرشكاء يف التنميــة يف رأس قامئــة األولويــات بـــ %85 مــن املشــاركن، يليهــا 

دعــم الجهــود لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة يف التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة بـــ %81. وبوجــه عــام، فــإن جميــع التوصيــات حــازت 

عــىل نســب مرتفعــة ال تقــل عــن %64. واحتــل تقديــم الدعــم املــايل موقعــاً هامــاً لــدى املشــاركن يف توصيــة مقدمــة إىل األمــم املتحــدة 

بوجــه خــاص )%77(. واهتــم املشــاركون أيضــاً بتعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف مســارات التحضــري للتقاريــر ومتابعتهــا، مــع التشــديد عــن 

تكــون املشــاركة فعالــة وذات أثــر )71%(.

المشار�ة في أنشطة ذات صلة �التنم�ة المستدامة (%)

المشار�ة في ورش عمل ومشاورات

تنفیذ مشار�ع ذات صلة

حمالت مناصرة

إعداد مواد إعالم�ة

إستخدامها في التدر�س

قمت أو أقوم �أ�حاث بهذا الصدد

61

58

31

17

24

42

%85

%81

%77

%71

2030
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بناء القدرات والتدر�ب وطن�ًا ومحل�ًا، عام وخاص وأهلي، على تنفیذ أجندة

دعم الجهود المحل�ة لدمج أهداف التنم�ة المستدامة في التخط�ط والتنفیذ والمتا�عة.

تقد�م دعم مالي م�اشر للبرامج والم�ادرات الوطن�ة والمحل�ة ذات الصلة �التنم�ة
المستدامة.

%67

%64

%64

ت�ادل التجارب الناجحة إلشراك المجتمع المدني، واألكاد�میین، والقطاع الخاص
واإلعالم، ومؤسسات الح�ومة، في مسار التحضیر للتقر�ر الطوعي وما �عده، �حیث

تكون مشار�تهم ذات معنى وتأثیر.

دعم أنشطة التو��ة للجمهور الواسع والسلطات المحل�ة وجم�ع األطراف ��ما یتعلق
�أهداف التنم�ة المستدامة.

التعر�� �التجارب الناجحة والدروس المستفادة منها.

نقل المعرفة في الجوانب الفن�ة المتعلقة بتجم�ع الب�انات، وتجم�ع قصص النجاح.
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االستعداد لاللتزام املستقبيل
عــرب 47 مــن املشــاركن يف مــلء االســتبيان عــن رغبتهــم يف املشــاركة يف أنشــطة اللجنــة الوطنيــة للتنميــة املســتدامة، بالتعــاون مــع منظمــة 

األمــم املتحــدة يف ســورية، وخصوصــاً يف املجــاالت املتعلقــة بالــدورات التدريبيــة وبنــاء القــدرات، وتنفيــذ املشــاريع ذات الصلــة بأهــداف 

التنميــة املســتدامة، واملشــاركة يف االجتامعــات ورش العمــل، واملســاهمة يف إنتــاج األدلــة التدريبيــة واملــواد املكتوبــة والبرصيــة املتعلقــة 

بأهــداف التنميــة املســتدامة، وباملنصــات اإللكرتونيــة املتعلقــة بأجنــدة 2030 يف ســورية.

يتالقــى هــذا مــع توجــه الجهــات الحكوميــة ومنظــامت األمــم املتحــدة يف ســورية يف مأسســة هــذه املشــاركة، ويف وضــع برنامــج أنشــطة 

ــة  ــل املنصــة اإللكرتوني ــة. وســيكون مأسســة وتفعي ــذ الخطــط الوطني ــن مســار تنفي ــا وب ــط بينه ــر، والرب ــم التقري ــد تقدي ــة بع متنوع

وتحويلهــا إىل منصــة تفاعليــة ناشــطة، وتنظيــم أنشــطة تنفيذيــة بحثيــة أو ميدانيــة منســجمة مــع هــذه التوصيــات، مــن ضمــن ذلــك.

%85

%81

%77

%71

2030
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بناء القدرات والتدر�ب وطن�ًا ومحل�ًا، عام وخاص وأهلي، على تنفیذ أجندة

دعم الجهود المحل�ة لدمج أهداف التنم�ة المستدامة في التخط�ط والتنفیذ والمتا�عة.

تقد�م دعم مالي م�اشر للبرامج والم�ادرات الوطن�ة والمحل�ة ذات الصلة �التنم�ة
المستدامة.

%67

%64

%64

ت�ادل التجارب الناجحة إلشراك المجتمع المدني، واألكاد�میین، والقطاع الخاص
واإلعالم، ومؤسسات الح�ومة، في مسار التحضیر للتقر�ر الطوعي وما �عده، �حیث

تكون مشار�تهم ذات معنى وتأثیر.

دعم أنشطة التو��ة للجمهور الواسع والسلطات المحل�ة وجم�ع األطراف ��ما یتعلق
�أهداف التنم�ة المستدامة.

التعر�� �التجارب الناجحة والدروس المستفادة منها.

نقل المعرفة في الجوانب الفن�ة المتعلقة بتجم�ع الب�انات، وتجم�ع قصص النجاح.

ملحق
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عناصر التدخل الدولي غري فيها حيث تتوافر ، مبادئ القانون الدوليخرقًا جلملة من القسرّية ة االنفرادّيالتدابري 

جتعلها كفرض نظام اقتصادي أو سياسي معني، ، ة الرامية إىل حتقيق أهداف خاصةصفتها القسرّيف، املشروع

تعارض مع مبدأ املساواة يف السيادة ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، إىل جانب مبدأ تنفيذ ت

نّية، والذي جيب أال يقتصر على تنفيذ االلتزامات ذات الطابع التعاقدي بل ميتد لتلك املنبثقة عن القواعد العرفّية االلتزامات الدولّية حبسن 

 واملبادئ العامة املعرتف بها يف القانون الدولي.

واالحتاد األوروبي، إىل األمريكّية دة حة، ويف مقدمتها الواليات املّتة واآلليات املالّيعمدت بعض الدول والتكتالت اليت متتلك القوة االقتصادّي

التدابري كأداة لسياستها اخلارجية بهدف إرغام الدول املستهدفة على اخلضوع إلمالءاتها، وهو ما يشكل خرقًا هذه منح نفسها احلق باستخدام 

 ة. تهم الوطنّياحبقوق شعوبها وخيارللقانون الدولي، مبا يف ذلك ميثاق األمم املّتحدة، وانتهاكًا لسيادة الدول املستهدفة ومساسًا 

وجملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان، والقرارات املعتمدة يف لألمم املّتحدة ة العامة رغم العديد من القرارات اليت اعتمدتها اجلمعّي

ة متس األنشطة تنطوي عليه من تبعات سلبّي ُتتخذ وُتنفَّذ، بكل ماالقسرّية ة ، ال تزال التدابري االنفرادّياملتعددةحدة مؤمترات األمم املّت

أو  ةخارج احلدود اإلقليمّيخاصًة عندما يكون هلذه التدابري آثار  ،يف البلدان املستهدفةة ة واالجتماعّية االقتصادّية والتنمّية اإلنسانّياالجتماعّي

 نسان.جبميع حقوق اإلالشعوب واألفراد ا يضع عقبات أمام متتعع تطال أطراف ثالثة، مم

 ُتشكل  
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 حملة عن التدابري االنفرادّية القسرّية املفروضة على 

 اجلمهورّية العربّية السورّية
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ففي الوقت الذي تزعم فيه هذه ة، ة السورّية العربّيعلى اجلمهورّيقسرّية انفرادّية دول وجهات دولّية تدابري عدة  

ة على السوريني، وتربط تقديم أي مساعدات يف السوري"، تواصل فرض تدابريها القسرّيالدول "حرصها على الشعب 

ما يتناقض مع مبادئ العمل اإلنساني والتنموي وُيعيق جهود الدولة السورية يف حتقيق ، وهو ةجمال التنمية أو إعادة البناء بشروط سياسّي

 إىل ديارهم. والالجئني داخليًا النازحني ر وتهيئة الظروف املناسبة لعودة التعايف وإعادة اإلعما

 الكتلة الرئيسّية من هذه التدابري مصدرها الواليات املّتحدة األمريكّية واالحتاد األوروبي:

 حدة األمريكّية: تدابري الواليات املّت

 ود ـــ، حيث يعةالقسرّياالنفرادّية تدابري ة احلزمة األقدم من الحدة األمريكّيالواليات املّتفرض ت

 ها. ـــشهدت بعد ذلك موجات متالحقة امتدت وتوسعت من خالل ،9191إىل عام ها تارخي

 ، دفــدول ثالثة غري الدولة اهلتتميز هذه التدابري بطابعها املتعدي، أي أنَّ آثارها متتد لتشمل 

 ذه ـــوهو ما جيعلها أكثر العقوبات تأثريًا، فعلى سبيل املثال؛ خيشى املستثمرون األوروبيون ه

                 فرضت

التدابري االنفرادّية القسرّية املطبقة، ”

وخباصة فرض حظر جتاري انفرادي، 

شأنها شأن العدوان العسكري أو تقديم 

الدعم جلماعة معارضة أو منشقة، ُيمكن أن 

ُتشكل أحد أمناط التدخل غري املشروع 

 . “املباشر أو غري املباشر

العدل الدولّية، قضية األنشطة حمكمة 

 العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها

 )نيكاراغوا ضد الواليات املّتحدة األمريكّية(. 
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  .هيت يفرضها االحتاد األوروبي نفسالتدابري أكثر من التدابري ال

حـدة  حكومـة الواليـات املتّ  وتصـ   املي، العـ حدة األمريكّية يف االقتصـاد  الطابع التحكمي ملركز الواليات املّت إىل آثار هذه التدابريعمق عود كما ي

 . "ةمكتب مراقبة األصول األجنبّي بأنه "أحد أمشل برامج اجلزاءات اليت ينفذها حاليًااملفروض على سورية ة برنامج التدابري االنفرادّي

، قوانني عامة أقرها الكونغرسوبعضها  كياألمري تنفيذًا لنصوص قانونّية متعددة، بعضها أوامر تنفيذية صادرة عن الرئيستأتي هذه التدابري 

على وأشخاص  ومصارف وشركات عامة وخاصة، الطريان والنفط واالتصاالت والتكنولوجيا واالسترياد والتصدير اتقطاعقد استهدفت و

  النحو اآلتي:

 98531 باألمر التنفيذي رقم ة، عماًلسورّيالكومة احلجتميد املمتلكات واحلصص يف املمتلكات اخلاصة ب . 

 أو 98883ة ذات األرقام األوامر التنفيذّيألشخاص املدرجة أمساؤهم يف مرفق جتميد املمتلكات واحلصص يف املمتلكات اخلاصة با ،

، أو الذين يرى وزير اخلزانة، 98313، أو 98531 ، أو98598، أو 98591، أو 98431، أو 98811

 . ةنة يف هذه األوامر التنفيذّيأنهم يستوفون املعايري املبّي بالتشاور مع وزير اخلارجية،

  حظر املعامالت أو الصفقات مع األشخاص األجانب الذين يرى وزير اخلزانة، بالتشاور مع وزير اخلارجية، أنهم يستوفون املعايري

 . 98313املنصوص عليها يف األمر التنفيذي رقم 

  98531باألمر التنفيذي رقم  بسورية، عماًلحظر معامالت معينة فيما يتعلق . 
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  سورية، واليت تشمل الكومة احل، ُتجمَّد مجيع املمتلكات واحلصص يف املمتلكات اخلاصة ب98531مبوجب األمر التنفيذي رقم

حدة، أو حتت املّت حدة أو يف حوزة أشخاص من الوالياتوكاالتها وأجهزتها والكيانات اخلاضعة لسيطرتها، الكائنة يف الواليات املّت

 أيضا ما يلي: 98531سيطرتهم. وحيظر األمر التنفيذي رقم 

 حدة، أينما كان. أي استثمارات جديدة يف سورية من ِقبل أي شخص من الواليات املّت -

حدة، أو من ِقبل ّتتصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد أي خدمات، سواء على حنو مباشر أو غري مباشر، إىل سورية من الواليات امل -

 حدة، أينما كان. أي شخص من الواليات املّت

 حدة. ة ذات املنشأ السوري إىل الواليات املّتــــــّتوريد النفط أو املنتجات النفطي -

املنشأ السوري أو بالنفط أو املنتجات النفطية ذات ذات صلة حدة، أينما كان، أية معاملة أو صفقة من ِقبل أي شخص من الواليات املّت -

  . تتصالن بهما

أو متويلها أو تسهيلها أو ضمانها،  أجنيٍب حدة، أينما كان، على معاملٍة تعود لشخٍصأي موافقة من ِقبل أي شخص من الواليات املّت -

فذت داخل الواليات حدة، أو فيما لو ُنإذا كانت معاملة ذلك الشخص األجنيب مشمولة باحلظر فيما لو نفذها شخص من الواليات املّت

 . حدةاملّت

حدة أن حتظر معامالت أخرى مع إضافة إىل املعامالت احملظورة املذكورة أعاله، جيوز لوكاالت أخرى تابعة حلكومة الواليات املّت -

عة ألنظمة إدارة حدة تصدير أو إعادة تصدير العديد من األصناف اخلاضوزارة التجارة بالواليات املّت ؛ حتظرفعلى سبيل املثال، سورية

 سورية.  إىل الصادرات
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  وخفر  األمريكّيةارجية اخل، أصدر مكتب مراقبة األصول األجنبية، مع وزارة 1191آذار  15و  1193تشرين األول  11يف

العقوبات اليت ة النامجة عن ة، إشعاًرا لتنبيه األشخاص على الصعيد العاملي للمخاطر اجلّمحدة األمريكّيالسواحل يف الواليات املّت

وتؤدي هذه الشحنات إىل احتماالت ، ةسورياللحكومة لحدة على األطراف املنخرطة يف إرسال الشحنات النفطية تفرضها الواليات املّت

لون وأولئك الذين يسهركات التأمني واملؤسسات املالية الكيانات واألفراد يف قطاع الشحن البحري وشبأن تطال التدابري األمريكّية كبرية 

 . بهذه الشحنات النفطية أو غريها من الشحناتة اللوجستية أو التأمينية املرتبط بأي شكل من األشكال التحويالت املالية أو اخلدمات

   :األوامر التنفيذّية 

 القومّية:ُأصدرت هذه األوامر التنفيذّية يف الغالب حتت مزاعم حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، وضمن إطار حالة الطوارئ 

 1191 أيار 9املؤرخ  98313يذي رقم األمر التنف. 

 1191 نيسان 11املؤرخ  98313نفيذي رقم األمر الت.  

  1199 آب 99املؤرخ  98531التنفيذي رقم األمر . 

  1199أيار  93املؤرخ  98598األمر التنفيذي رقم . 

 1199 نيسان 11املؤرخ  98591رقم  األمر التنفيذي . 

  1113 شباط 98املؤرخ  98431رقم  التنفيذياألمر . 

 1113 نيسان 15املؤرخ  98811نفيذي رقم األمر الت. 

  1114أيار  98تاريخ  98883األمر التنفيذي رقم . 
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  ة: القوانني األساسّي 

  ةالدولّيالطوارئ حاالت يف ة االقتصادّي السلطاتقانون  "International Emergency Economic Power" .  

 قانون الطوارئ الوطنية "National Emergency Act ".  

  وتدابري ُيضاف إىل ذلك جمموعة نصوص قانونّية وة حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، جانب قوانني أخرى تتعلق مبزاعم محايإىل

 .شعاراتواإل لوائحمثل نصوص الأخرى إجرائّية 

 

 

 

 

 

  

“ In summary, the US is imposing its foreign policy on third States by intimidating their citizens and businesses, forcing them to undermine 

their home State’s foreign policy. As desired by the US, those States’ foreign policy is thereby rendered ineffective. US policy thus meets the 

threshold of a prohibited coercion and therefore amounts to an unlawful intervention in other States’ internal affairs. ” 

Patrick C R Terry, Chinese Journal of International Law, Unilateral Economic Sanctions and Their Extraterritorial Impact: One Foreign Policy 

For All?, Letter to the Journal, May 2019. 
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 ؟؟؟ " "قانون قيصر

صادق عليه جملس النواب األمريكي الذي ، "قانون قيصر حلماية املدنيني يف سورية" حلقات هذه التدابري األمريكّية ما ُسميَّ بــــكانت آخر 

الرئيس ، ليوقعه 1111موازنة وزارة الدفاع لعام ضمن  1191 األولكانون جملس الشيوخ األمريكي يف  ةصادقمب حظيو 1193عام 

  . 1111حزيران  99، ويدخل حيز التنفيذ يف األمريكي خالل الشهر ذاته

من انتقل من فرض إجراءات حبق أنَّه إضافًة إىل ، إعادة اإلعمار بصورة مباشرةعملّية نصوص تستهدف ه من تضمنما هذا القانون أبرز مالمح 

من ُيساعد احلكومة السورّية، أو  كلإىل استهداف  تدابري أمريكّية، كما كان حال التشريعات السابقة، اطالتهأو جهة يتعامل مع شخص 

 . ةيعمل لصاحلها أو بامسها أو لصاحل حكوميت روسيا وإيران داخل سوري

إجراءات ذات  إجراءات إضافية حتت عنوان "حالة الطوارئ الوطنية"، منها ما يتصل مبصرف سورية املركزي ومنها"قانون قيصر"  يتضمن

املزايا املمنوحة مبوجب قانون حجب تطال تدابري مثل حجب امللكية أو حيث ة دخلت يف تعامالت مالية معينة، صلة بشخصيات أجنبّي

 : إذا كانتشخصية أجنبية اهلجرة واجلنسية أو حظر الدخول إىل الواليات املّتحدة األمريكّية أي 

 مهمة مع: صفقة مالية علم ودراية يف أو قد دخلت وهي على ، ماديًا أو تقنيًا وماليًا أ، دعم مهموهي على علم ودراية كاملة أي  . قدمت9

 ة؛)ويشمل ذلك أي كيان يعود هلا أو تسيطر عليه( أو مع أي شخصية سياسية رفيعة املستوى تعمل لصاحل احلكومة السورّي السوريةاحلكومة  -

 ؛ةاخل سورية لصاحل احلكومة السورّيشخصية أجنبية متثل مقاواًل عسكريًا أو قوة شبه عسكرية تعمل على دراية وعلم منها ضمن القوى العسكرية د -

 ة االحتاد الروسي أو احلكومة اإليرانية؛أو حكوم

يتعلق  فيما (U.S.C 1701 50) تصادية يف حاالت الطوارئ الدوليةاالقالسلطات شخصية أجنبية تعرضت للعقوبات مبوجب قانون  -

 . ن قانون يفرض عقوبات تتعلق بسوريةبسورية أو أي بند آخر م
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ية . قامت على علم ودراية منها ببيع أو تزويد بضائع أو خدمات أو تقنيات أو معلومات مهمة أو غري ذلك من الدعم الذي يسهل بشكل كبري عمل1

 ة.النفطييعي أو النفط أو املنتجات الغاز الطبصيانة أو توسيع رقعة اإلنتاج احمللي للحكومة السورية من 

لصاحل احلكومة السورية أو ألي  استخدمت ألغراض عسكرية يف سوريةت تزويد طائرات أو قطع غيار لطائرا. قامت على علم ودراية منها ببيع أو 8

مة كوشخصية أجنبية تعمل يف جمال تسيطر عليه احلكومة السورية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر أو تسيطر عليه القوات األجنبية املرتبطة باحل

  .السورية

اليت تستخدم ألغراض عسكرية يف سورية أو لصاحل احلكومة  بعمليات الطائرات. قامت على علم ودراية منها بتزويد بضائع أو خدمات مهمة تتصل 4

 السورية أو مت تقدميها لشخصية أجنبية تعمل يف جمال ورد يف الفقرة الفرعية )ت( من القانون. 

 . مهمة للحكومة السوريةخدمات بناء وهندسة . قامت على علم ودراية منها سواء بشكل مباشر أم غري مباشر بتزويد 5

 أما أبرز اآلثار احملتملة هلذا القانون: 

 ق على مصرف سورية املركزي، األمر الذي سيؤثر بشكل كبري على التسويات املالية ألنشطة الدولة التجارية على مستوى االتوجه لتضييق اخلن

 القطاعني العام واخلاص، وقطع فرص متويل املصارف املالية لعمليات التجارة اخلارجية. 

  سينجم عنه شح موارد القطع األجنيب بشكل ، وهو ما سورية يف رتنفيذ مشروعات إعادة اإلعمار واالستثمابهدف منع حركة رؤوس األموال

الذي سيعزز كبري، بالتالي إضعاف قدرة الدولة على تلبية متطلباتها من كافة املواد مبا فيها األساسية حلياة املواطن )دواء، غذاء.......( األمر 

 من إمكانية حدوث اختناقات يف تلبية كافة احلاجات االستريادية. 
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 لة اخلوف من مالحقة األفراد والشركات والدول املوردة للخدمات اإلنشائية واهلندسة والتكنولوجيا وقطع الغيار وغريها من السلع نشر حا

واخلدمات من إدراجهم حتت هذا القانون، وتوق  التوريدات بشكل كامل بالتالي شل احلركة االقتصادية، أو ارتفاع كل  احلصول على هذه 

 ارتفاع خماطر العمل املرتبط بها، األمر الذي ينعكس سلبًا على قدرة القطاع العام واخلاص لتأمني هذه التوريدات.  التوريدات نتيجة

  والتأثري الطاقة يف شتى اجملاالت اخلدمية واالقتصادية وغريها، قطاع قدرة إضعاف تقليص قدرة الدولة على استثمار مواردها الطبيعية، بالتالي

 ومتطلبات معيشتهم. نيعلى حياة املواطنما سيكون لذلك من أثر  اجملاالت اخلدمّية واالقتصادّيـــة، وقدرة الدولة يفيف 
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  :دابري االحتاد األوروبيت 

  أبرز اجملاالت اليت تضمنتها هذه التدابري:

  يتعلق احلظر باسترياد ، من سوريةقيود على استرياد النفط اخلام واملنتجات النفطية 

 اعدة ــــكما يشمل املس ،بها من متويل وتأمنيصل وشراء ونقل مثل تلك املنتجات وما يت

 الفنية واملالية ذات الصلة.

 ة. ويشمل هذا احلظر القروض والسل حظر االستثمار يف صناعة النفط السورّي ،  

 االستحواذ أو متديد االشرتاكات وتأسيس املشاريع املشرتكة. 

  لتوليد الطاقة بهدف إنتاجحظر االستثمارات يف شركات عاملة يف بناء حمطات جديدة 

 .ةسوري الكهرباء يف

  حظر املشاركة يف بناء حمطات جديدة لتوليد الطاقة مبا يف ذلك املساعدة الفنية أو 

 املالية ذات الصلة.

 ةسوري الغاز إىللوجيا األساسية يف صناعة النفط وحظر تصدير التجهيزات والتكنو، 

 ذات الصلة. يشمل هذا احلظر املساعدة الفنية واملاليةو

استمرار قوى معّينة يف تطبيق هذه ُيدين بشدة  ”

، مبا التدابري وفرضها بالقوة انفراديًا كأدوات للضغط

على أي بلد، ال  ،السياسي واالقتصادي يف ذلك الضغط

البلدان النامية، بهدف منع و أقل البلدان منوًا سيما

هذه البلدان من ممارسة حقها يف أن تقرِّر، مبحض 

إرادتها احلرة، أنظمتها السياسية واالقتصادية 

 ماعّية. واالجت

ُيعرب عن قلقه الشديد من أن أي تدبري قسري انفرادي 

رة خمالف لبعض أحكام الشرعة ُيفَرض هو بالضرو

الدولية حلقوق اإلنسان أو القواعد اآلمرة وغريها من 

أحكام القانون العريف، وينطوي على عواقب سلبية 

  “ سانيةمتس متتع السكان األبرياء حبقوقهم اإلن

املعنّون "األثر السليب للتدابري اإلنسان   حقوق قرار جملس

القسرية االنفرادّية على التمتع حبقوق اإلنسان"،  

A/HRC/RES/40/3 . 
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 املركزي لدى االحتاد األوروبي وحظر توفري التمويل أو املوارد االقتصادية سورية جتميد أصول مصرف. 

 ة العامة واملصرف املركزي.حظر جتارة الذهب واملعادن الثمينة واألملاس مع اهليئات السورّي 

  رة جديدة.سة مبنح وقروض مّياحلكومة السورّي، وعدم تزويد مسكوكةحظر تزويد مصرف سورية املركزي بالعملة بهيئة أوراق وقطع نقدية 

 هم. حظر سفرفراد واألكيانات وجمموعة من ال جتميد أصول  

  معّينةحظر تصدير جتهيزات أو تكنولوجيا أو برجميات. 

 الفنية املرتبطة مبشاريع ومصرف االستثمار األوروبي، مع تعليق عقود املساعدة  تفاقيات القروض القائمة بني سوريةحظر اإلنفاق أو الدفعات املتعلقة با

 سورية.  يف

 حظر ة، وامة واملؤسسات املالية السورّيأو هيئاتــها الع ةسورّيال كومــةاحلة العامة أو السندات العامة املضمونة من أو إىل حظر التجارة بالسندات السورّي

 ثل تلك السندات.السمسرة أو إصدار خدمات مل

 عالقات مصرفية إقامة ة يف دول االحتاد األوروبي، أو تأسيس مشاريع مشرتكة جديدة أو حظر فتح فروع جديدة أو تابعة للمؤسسات املالية السورّي

 جديدة للمراسلة مع مصارف االحتاد األوروبي.

 سورية ة فتح مكاتب أو حسابات يفحيظر على املصارف األوروبّي . 
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  ظر ُحكما ، مبا يف ذلك قروض وضمانات وتأمينات التصدير. سورية الدول األعضاء االمتناع عن الدعم املالي قصري ومتوسط املدى للتجارة معجيب على

 .ذلكالدعم طويل املدى بعد 

 استثناء تأمينات الصحة والسفر أو التأمني ة )بة، الوكاالت أو الشركات السورّية، اهليئات العامة السورّيمينع التأمني أو إعادة التأمني للحكومة السورّي

 . ة يف االحتاد األوروبي(اإللزامي املتعلق بطرف ثالث لألفراد السوريني أو الكيانات السورّي

 ول إىل ة الدخة وكافة الرحالت اجلوية اليت تسّيرها شركة اخلطوط اجلوية السورّيال جيوز لرحالت الشحن اجلوية اليت تسّيرها شركات نقل جوي سورّي

 .مطارات االحتاد األوروبي

 ةسوري حظر تصدير السلع الكمالية إىل . 

  سورية تصدير وقود الطائرات إىلحظر.  

 

 

 

 

 “ىالوسط العصور يف املدن حصار يشبهان واحلصار احلديثة االقتصادّية العقوبات ”

بإقامة نظام دولي دميوقراطي ومنصف )جملس حقوق املعين اخلبري املستقل السابق   ألفريد دي زاياس،  #

 اإلنسان(. 
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بشأن متويل ( األمريكي OFACملزاعم وجود استثناءات يف قرارات االحتاد األوروبي أو قرارات مكتب الرقابة على األصول األجنبية )خالفًا     

مل تلق هذه االستثناءات أّية استجابة من املصارف عند إرسال أوامر دفع أو أي طلب من شأنه حترير األموال ة، واد األساسية الدوائية والغذائّيامل

اد اليت هلا اجملمدة بهدف متويل هذه املواد. كما مل يستطع مصرف سورية املركزي االستفادة إطالقًا من األموال اجملمدة يف اخلارج بهدف متويل املو

ساسّية للشعب السوري، حيث مل تستجب املصارف اخلارجّية ألوامر الدفع الصادرة عن املركز املذكور، عالوًة عن قيامها بتصفري عالقة باالحتياجات األ

حساباته لديها وسحب األرصدة إىل حسابات أخرى دون تقديم أي مربرات لذلك، وعدم اإلجابة على املخاطبات الصادرة إليها عن طريق منظومة 

 ة. الدبلوماسّيـرفية أو عن طريق القنوات املراسالت املص
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آثار التدابري االنفرادّية القسرّية على القطاع املالي واملصريف 

 ةوقطاعات التجارة اخلارجّية والنقل والكهرباء واملشاريع اخلدمّي

 



 

17 
 

 :22/2/2222وفقًا ألرقام هيئة التخطيط والتعاون الدولي الواردة بتاريخ  

 1193( وحتسن عام %9-) 1199وسطيًا، وبلغ معدل النمو عام  %95( مبعدل وصل إىل 1193 -1199خالل الفرتة ) النمو االقتصادي اخنفض

 . . كان من بني القطاعات األكثر تضررًا القطاع النفطي والقطاع الزراعي، كما أدى ذلك إىل تراجع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي % 1.5إىل 

 1 -6.7وإىل حدود  1193مليار دوالر عام  5إىل حدود  1191مليار دوالر عام  13بني سورية ودول العامل من  حجم التبادل التجاري اخنفض

 . 1193 -1199مليار دوالر خالل الفرتة 

  

 . 1193عام  %9، وإىل % 18.1إىل  1199سنويًا، ووصل عام  %45ليتجاوز  1193 -1191للسنوات التضخم معدل  ارتفع

، ووصل إىل 1193 -1199كرقم وسطي خالل الفرتة  %91إىل  1191من الناتج اإلمجالي احمللي يف عام  %1من  عجز املوازنة اإلمجالي ارتفع

 . 1193عام  %99و 1199عام  98%
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   : والتجارة اخلارجّية املالــــي واملصريفالقطاع 

             األمر مصرف من أكثر عرب التجارة عمليات مترير إىل واالضطرار اخلارجية التجارة متويل يفعقبات  •

 . األساسية املواد أسعار على املصارف هذه عموالت زيادةإىل انعكاس  أدى الذي

 وارتفاع حجم العموالت املتوجب  ،آثار سلبية على احلواالت الشخصية والتجارية الواردة إىل سورية •

 دفعها على هذه احلواالت.

 دة يف جمال استرياد املواد الغذائية والدوائية.عدم القدرة على االستفادة من املبالغ اجملّم •

 ، Dealingخدمة و  Reutersالعاملية، مثل توق  اخلدمات االلكرتونية املصرفية  •

 وعدم القدرة على إجراء حتويالت من خالهلا.  

من بني اآلثار على املصارف عمومًا 

واملصرف التجاري السوري 

 خصوصًا: 

أدى قطع وجتميد العالقات املصرفية 

مع املصارف املراسلة إىل توق  شبه 

للتحويالت املالية واالعتمادات كلي 

العائدة للمشاريع  والكفاالت

والعمليات التجارية، فاخنفض عدد 

تراكم حزم قبل  911املراسلني من 

مراسلني  5إىل  االنفرادّيةالتدابري 

حمليني واخنفضت  8خارجيني و

 9149ادات املفتوحة من االعتم

عام  51إىل  1191عام 

1193 . 
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  الدين جتميد أصول وحسابات مصرف سورية املركزي واملصارف العامة اليت تعد مصدرًا مهمًا لتمويل مستوردات املواد األساسية ومقابلة التزامات

 اخلارجي. 

 سواء من خالل فرض عقوبات على أية دولة أو جهة تتعامل مع سورية، وال سيما مصرف سورية املالي واملصريف التجاري السوري،  تقييد قدرة التعامل

يات للحد املركزي واملصرف التجاري السوري، أو من خالل فرض قيود على التحويالت املالّية اخلارجّية والتعامل بالدوالر وجتميد أرصدة بعض الشخص

قيامها  ية قيامها بدوٍر فاعٍل يف تأمني بعض االحتياجات. مع اإلشارة هنا إىل صعوبة إصدار الكفاالت عن طريق املصارف الدولّية، وعدم إمكانيةمن إمكان

ائق على عمليات بدور فاعل يف تأمني بعض االحتياجات. وعدم إمكانية فتح االعتمادات املستندّية الالزمة للعمليات التجارّية، فضاًل عن فرض قيود وعو

وكذلك األمر؛ صعوبة حتويل قيم العمليات  .التصدير بالشكل الذي ُيعيق إمكانية احلصول على عائداته، واستخدامها لتوفري املستلزمات األساسية

  التجارية بالقطع األجنيب. 

  تقبل التأمني على العمليات التجارّية مع سورية خوفًا من تعرضها للعقوبات أو للمخاطر املرتبطة بصعوبات الشحن  شركات تأمني دولّيةصعوبة إجياد

 والتوصيل.

 أمام العمالت األجنبّية األمر الذي أدى إىل تراجع القدرة الشرائّية للرية السورّية، وبالتالي ضع  إمكانية تلبية االحتياجات  سعر صرف اللرية تراجع

  األساسّية، الدوائّية والغذائّية، للمواطن السوري. 
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 اء:ــــاع الكهربـــــــــــقط

انعكست آثار لقطاعات اإلنسانية واخلدمية كالصحة والزراعة وغريها، وُيشكل هذا القطاع حمور التنمية االقتصادية واالجتماعية ويرتبط با

  اآلتي:هذا القطاع كة على ة السورّية العربّياملفروضة على اجلمهورّيالتدابري 

  النقل وشبكات حمطات التوليد من لعدد املقدم بالتمويل االلتزام عن والعاملية العربية التمويلية والصناديق البنوكامتناع . 

 الذي متَّ نقله  تعثر تنفيذ عدد من املشاريع املتعاقد على تنفيذها حملطات التوليد مثل مشروع توسيع حمطة توليد دير الزور 

 جنوب دمشق. علي إىل موقع دير 

 ضررة. امتناع الشركات العاملية عن املشاركة يف العروض لتنفيذ حمطات توليد جديدة، أو املشاركة يف تأهيل حمطات التوليد املت 

 توريد واملتجددة، فالعديد من الشركات امتنعت عن متويل هذه املشاريع  ةعدم القدرة على االستفادة من مشاريع الطاق 

 بناء ونقل احملطات املتخصصة بها نتيجة هذه العقوبات. و

  .صعوبة استرياد مادة الفيول الالزمة لتشغيل حمطات التوليد 

 لألغراض املنزلية أدى إىل أضرار كبرية يف خمتل  مكونات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.دياد الطلب على قطاع الكهرباء از  

من الكهرباء  22%

هي  ةاملستهلكة يف سوري

استهالك منزلي وخدمي 

 اتوجتاري وصناع

حتويلية، وهو ما أدى إىل 

تأثر خدمات أساسّية 

كاملشايف واملراكز الصحّية، 

والقطاع الزراعي الذي 

ُيعترب أحد القطاعات 

األساسّية اليت يقوم عليها 

 . االقتصاد السوري
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دهاتكباليتاملباشرةغرياخلسائرقيمة

نتيجة2019عامالوطيناالقتصاد

واخلدميةالصناعيةالقطاعاتتزويدعدم

خبسائرذلكتسببحيثبالكهرباء،

أدىماوهوالوطين،االقتصادعلىمالّية

أعمالتداركعلىالقدرةتعطيلإىل

عنوُيعرب.املسلحةاإلرهابيةاجملموعات

غريبــالطاقةالقيمةهذه

املخّدمــــــــــــــــــــــة

"Unserved energy".

دوالرمليار69

متَّاليتالبخاريةالتوليدجمموعاتعددهو

ةماداستريادعلىالقيودنتيجةإيقافها،

اجملموعاتهذهتعملحيثالفيول،

وهيو.م1200إمجاليةباستطاعة

منطــــــــــــــن5500إىلحباجة

اضاخنفإىلأدىممالتشغيلهايوميًاالفيول

الوقودكمياتوفقاملتاحةاالستطاعة

عددزيادةإىلبدورهذلكوأدىالواردة،

%40بــُيقدرماوتلبيةالتقننيساعات

الشتاءفصلييفالكهرباءعلىالطلبمنفقط

.والصيف

جمموعة 11
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 قطاع النقل:     

 

 :مؤسسة اخلطوط اجلوية السورية 

 .حجز مبالغ مالية موجودة يف احملطات اخلارجية بسبب عدم القدرة على التسديد 

 قيود على التحويالت املالية حلسابات املؤسسة املصرفية الداخلية وفرض  األجنبية والعربيةيف معظم الدول للمؤسسة سابات املصرفية احلغالق إ

 .واخلارجية وصعوبة حتويل فوائض املبيعات لدى وكالء املؤسسة واحملطات يف اخلارج

  مديونيات كبرية. صعوبة حتصيل املديونيات املستحقة للمؤسسة بالعمالت األجنبية على اجلهات اخلارجية مما أدى إىل تراكم 

  .حجز مبالغ نتيجة قطع العالقات الدولية مع املؤسسة وما ترتب على احلسابات املصرفية نتيجة ذلك 

 .صعوبة جتديد الكفاالت املصرفية لوكالء املؤسسة ورفض املصارف املصدرة للكفالة جتديدها أو اإلفراج عنها  

  الوكالء.صعوبة حتويل صايف فائض املبيعات املتحقق لدى 

 (: 2262سجلت عدة مؤشرات ذات صلة بعمل املؤسسة اخنفاضًا على النحو اآلتي )وفقًا لعام 

 .%29الداخلي عدد الركاب                                  % 21عدد احملطات اخلارجية 

                       .%33اخلارجي عدد الركاب                                               .%19عدد الطائرات 

 .%16عدد الرحالت 

 .%22إمجالي عدد الركاب 

 

كان أسطول مؤسسة  2262عام 

طائرة،  99اخلطوط اجلوية السورية 

   طائرات. 4إىل  1191لينخفض عام 
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  تعليق عضوية املؤسسة يف نظام االتصاالتSITA  مما

 جب مجيع األنظمة عن املؤسسة. أدى إىل ح

  إيقاف العمل مع املؤسسة وفق نظامBSP   يف خمتل

للمؤسسة  دول العامل ومت حجز الفائض املتحقق

 . ( يورو8،431،581،81)

  جتميد عضوية املؤسسة يف غرفة املقاصة الدوليةICH 

وحجز رصيد مستحق لصاحل املؤسسة مقداره 

، وتعليق IATAمن يورو  383،344،11

 عضوية املؤسسة يف املنظمة الدولية للنقل اجلوي.  

 

  قيام شركات طريان أوروبية وأمريكية حبجز قطع تبديل

 لطائرات وحمركات املؤسسة املرسلة لإلصالح. 

  حجز شركة لوفتهانزا األملانية حمركv2500  لديها

 مليون دوالر أمريكي.  9تعمريه بكلفة تقديرية  دبع

  امتناع شركات تعمري احملركات وخاصة الشركات الصانعة

من تعمري احملركات مما أدى إىل توق  عدد من 

 الطائرات. 

  امتناع الشركة الصانعة للطائراتAir Bus   عن

تزويد املؤسسة باألدلة احملدثة والنشرات الفنية لتعديل 

 . 1191الطائرات واحملركات منذ عام 

  يف بعض األحيان يتم شراء قطع التبديل بشروط الدفع

املسبق وبسبب احلظر املفروض توقفت الشركات عن توريد 

القطع املتفق على شرائها واليت متَّ دفع قيمتها مسبقًا 

 وبقيت احلسابات بني املؤسسة والشركات مفتوحة. 

 

ثار على األنظمة اآل

اليت تعتمدها 

اخلطوط مؤسسة 

اجلوّية السورّية 

 يف تقديم خدماتها 

 

على الوضع  اآلثار

الفين ألسطول 

اخلطوط  مؤسسة

 . اجلوّية السورّية
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  :قطاع النقل البحري 

منظمة ولل، 1194منذ عام "  IMO " تسديد االلتزامات املرتتبة عليها للمنظمة البحرية الدوليـــــــــــةعلى قدرة املديرية العامة للموانئ عدم  -

 . 1193منذ عام  IHOالدوليــــــة للهيدروغرافيا 

 املوانئ. ال تزال املديرية تعاني من صعوبات يف تأمني املواد املطلوبة لصيانة وجتهيز  -

 قطاع النقل الربي: 

 للعقود والعائدة سابقًا املفتوحة املستندّية االعتمادات تنفيذ متابعة إمكانّية وعدم اخلارجّية، للعقود مستندّية اعتمادات فتح عن امتناع املصارف -

 . اجلديدة أو بها املباشر املؤسسة مشاريع كافة وعلى احلديدّية، والسكك واإلصالح الصيانة ومراكز القطارات جتهيز على انعكس ما وهو اخلارجّية،

 توق  توريد املواد الالزمة للسالمة الطرقّية وصعوبة تأمني التجهيزات واآلليات الالزمة لعمل املؤسسة العامة للمواصالت الطرقية.    -
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 مشاريع التعاون الدولي: 

سّية، األمر الذي أدى قدمت العديد من اجلهات التمويلية اخلارجية على تعليق أو إلغاء أو التلكؤ يف تنفيذ عقود واتفاقيات مشاريع تنموية يف عدة قطاعات أساأ

 ياتها:االقتصاد الوطين والتنمية بكافة مستو إىل انعكاسات سلبية عميقة على

  

زاماتالتتنفيذيفالتلكؤيفاجلهاتهذهذرائعأبرز•

اجلهاتخاصًة)املصرفيةالقيودهيالسحبوطلبات

.(اإلقليمية

للتنميةالكوييتالصندوقاجلهاتهذهبنيمن•

االقتصاديلإلمناءالعربيالصندوقاالقتصادية،

ظيبأبوصندوقللتنمية،اإلسالميالبنكواالجتماعي،

.للتنميةالسعوديالصندوقللتنمية،

يمّيةاجلهات التمويلية العربّية واإلقل

كانت أبرز ذرائع هذه اجلهات مزاعم حقوق اإلنسان•

لتنمية،لالفرنسيةالوكالةاألوروبي،االستثماربنكأبرزها•

.أملانيةتنمويةوكاالتاألوروبي،االحتاد
اجلهات التمويلّية الدولّية

دوالر أمريكي  6327921111

 تقريبًا: 

تكلفة الفرص البديلة للقروض اليت 

 توقف العمل بها مع هذه الصناديق.

 : تقريبًا مليون يورو 617167

حجم املنح والقروض املعلق تنفيذها مع 

 اجلانب األوروبي
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 :التعاون الدولي نتائج وقف مشاريعأبرز من 

  التمويل البديل.عدم القدرة على توفري                                                                          

  .ارتفاع كلفة التمويل البديل يف حال وجوده 

 ئتمانّية.بة املخاطر االارتفاع نس 

  جزء كبري من املوازنة االستثمارّية لتغطية الفجوات املالية.االضطرار إىل ختصيص 

  املركزي إىل التدخل يف متويل املشاريع لسد الفجوات املالية والتدخل  سوريةاضطرار مصرف 

 يف السوق النقدّية.

  .ارتفاع سعر التكلفة لتنفيذ املشاريع عدة أضعاف 

 .ارتفاع كل  التأمني على املشاريع والتجهيزات  

 .نقص يف اخلرباء الفنيني 

 

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أن تتخذ  ”

املساعدة والتعاون مبفردها، وعن طريق 

وال سيما على الصعيدين االقتصادي  الدوليني،

والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، 

ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي 

التدرجيي باحلقوق املعرتف بها يف هذا العهد، 

سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصًا 

 “سبيل اعتماد تدابري تشريعّية.

املادة الثانية من العهد الدولي للحقوق االقتصادّية 

 .واالجتماعّية والثقافّية
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  فرضاليت تأثرت بوالبيئة ة التابعة لوزارة اإلدارة احمللّية ـاملشاريع اخلدمّيمناذج من  

 :االنفرادّية القسرّيةالتدابري 

  عاجلة الصرف الصحي. ملمد وإصالح شبكات الصرف الصحي أو بناء حمطات 

 صندوق دعم البلديات. 

 سُينفذان ص اللذان كانا ة حبمبر بعللصلبة يف تل الضمان حبلب ومطمر ديتأهيل مطمر النفايات ا 

 . (CDM) النظيفة التنمية آلية وفق

  .مشروع جر املياه من خربة غزالة إىل مدينة درعا 

 مشروع البنى التحتية اخلاصة بإدارة النفايات الرصاصية املستخدمة يف السيارات. 

  البيئيةت االاجملمشروع تطوير القدرات يف.  

  منتهية الصالحيةمشروع التخلص اآلمن من املبيدات.  

  على مركبات ثنائي الفينيل. يويت حتزيوت احملوالت الطن من  111مشروع التخلص من 

اجملتمع الدولي على اختاذ تدابري حتث  ”

وفعالة لوضع حد الستخدام تدابري عاجلة 

اقتصادية قسرية انفرادية ضد البلدان النامية 

مل تأذن بها أجهزة األمم املتحدة املعنية أو 

تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الواردة يف 

ميثاق األمم املتحدة وختل باملبادئ األساسية 

 اف. للنظام التجاري املتعدد األطر

أن يدين وأن يأبى تهيب باجملتمع الدولي 

فرض استخدام مثل هذه التدابري كوسيلة 

للقسر السياسي واالقتصادي ضد البلدان 

 “  .النامية

اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار 

A/RES/102/72 التدابري االقتصادية :

االنفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي 

 .النامية واالقتصادي ضد البلدان
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 ونذكر على  نفيذ عدد كبري من املشاريع املنفذة من قبل املنظمات األممية والدولية نتيجة صعوبات استرياد املعدات الالزمة لتنفيذ مشاريع إغاثية،تأخر ت

الالزمة من خربة غزالة إىل مدينة درعا الذي متَّ تنفيذه من قبل منظمة اليونيسي ، حيث تأخر توريد أنابيب املياه مشروع جر املياه املثال ال احلصر، سبيل 

 عامًا كاماًل وتأخر معه وصول املياه إىل املدينة. للمشروع 

  جتمعات سكنّية صغرية  من هذه احملطات ختدم 118، استكمال جتهيزهابسبب عدم الصرف الصحي مياه معاجلة من حمطات  155توق  استثمار

. والباقي ُتخدم مدن كربى ومراكز نسمة 5195111ات، أي بعدد إمجالي أل  نسمة يف عدد من احملافظ 15111ُيقارب عدد سكانها 

تجهيزات أو إرسال اخلرباء الفنيني لتنفيذ هذه املشاريع، عن التقدم إىل املناقصات أو امتنعت عن توريد الحمافظات. حيث أحجمت الشركات األجنبّية 

 وكان لذلك آثار على توفري اخلدمات يف مناطق التنفيذ، خاصًة املياه والصرف الصحي وتوفري البيئة النظيفة واآلمنة.

  لتوفري خدمات النقل الداخلي واآلليات اهلندسية وسيارات اإلطفاء وآليات نقل النفايات الصلبة. اآلليات الالزمـــــــة توق  شراء 

  األمر  ،يف املدن الصناعية )عدرا، الشيخ جنار، حسياء( عن اخلدمة نتيجة عدم القدرة على جتيزها واستثمارهااملوجودة صناعية الشآت املن من 399خروج

مقسم )حريف صناعي ( عن العمل يف املناطق الصناعية واحلرفية األمر  35111توق  إضافة ل،  11981قدر بــــــ الذي أدى إىل فقدان فرص عمل ُت

 فرصة عمل. 185111الذي أدى إىل فقدان 
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آثار التدابري االنفرادّية القسرّية على قطاعات الصحة والزراعة 

 والتعليم
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 ة: ــــــــــــــــــقطاع الصح  

 ة:القسرّياالنفرادّية األدوّية األكثر تأثرًا بالتدابري   

 ةصّييمواد صيدالنية تشخ، اللقاحات، أدوية عالج األورام، مناعيةدرياقات وغلوبولينات 

 ،(مناعية هدفيةوهرمونية وكيميائية )وعالجّية لألورام  ةأدوية سرطانّي، وعالجية 

 أدوية خمدرة، ، مشتقات الدم، ةيمثبطات مناع 

 ة ــــــــخيوط جراحي، أدوية مناعية غري مصنعة حمليًا، حماليل التغذية الوريدية

  ومستهلكات طبية مع األدوية النوعية اخلاصة باملشايف.

 : القسرّيةاالنفرادّية الطبّية األكثر تأثرًا بالتدابري  التجهيزات 

                   ي العالي الدقة، التشخيصاملستخدمة يف االستقصاء كسسواراتها إطبّيــــــــة وملحقاتها والجهزة األ

 خطي، مسرع، احملوسب والرنني املنغنطيسي وغاز اهلليوم اخلاص به أجهزة الطبقي احملوريمثل 

قة بالنظام تلك املتعلأضرت التدابري التقييدية ، خاصة  ”

على شراء ودفع مثن األدوية  ةاملصريف ، بقدرة سوري

على الرغم من و. ياتجموالربواملعدات وقطع الغيار 

ال اإلعفاءات اإلنسانية، إال أن الشركات الدولية اخلاصة 

ضمان قدرتها على العقبات الضرورية لرغبة لديها بتجاوز 

التدابري هذه دون اتهامها بانتهاك  ةالتعامل مع سوري

  .“قصد  التقييدية عن غري

املعين السابق مقرر األمم املتحدة اخلاص  -إدريس اجلزائري  #

على حقوق اإلنسان، القسرّية باألثر السليب للتدابري االنفرادّية 

تقريره املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عن زيارته اليت قام بها إىل 

 . 2267اجلمهورّية العربّية السورّية يف أيار 
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 ووسائل الوقاية والدروع "فانتومات بشرية"، ، األفالم الشعاعّيةكواش  خاصة بهذه التجهيزات،  

 ر، اإليكو، شاشات مراقبة. ــــــأجهزة التنظي

 الكواش  املخربية التشخيصية، وخاصة األجهزة والكواش  املخربية والتجهيزات اخلاصة 

 رعي. ــــبالبيولوجيا اجلزئّية املتعلقة بالتشريح املرضي والطب الش

 واألدوات سيارات اإلسعاف والعيادات املتنقلة )جهاز صدمة وتنفس آلي(. جتهيزات التعقيم

 اخلاصة به. 

 ادها األولية للتحاليل اجلرثومية واهلرمونية واملناعية. جتهيزات خمربية ومو

 احلقن اجملهري وأطفال األنابيب. مستلزمات 

 غسيل الكلى، أسطوانات التخدير، منظومات زراعة نقي العظام. حمطات حمطات األوكسجني، 

  . رتة مياه للشوائبلف، أجهزة منظومات تكيي  وتعقيم اهلواءحمطات تربيد، 

 منافس للعناية املركزة.، األطفالحواضن 

 اجلراحة العصبية وجراحة ومعاجلة األورام. ات القثطرة القلبية وجراحة القلب ومستلزم

 التشريح املرضي والطب الشرعي. مستلزمات 

        . قطع غيار وتبديل لكافة التجهيزات الطبية

  

حتث مجيع الدول على عدم اختاذ أي تدابري  ”

انفرادية ال تتفق مع القانون الدولي وامليثاق وتعرقل 

حتقيق سكان البلدان املتضررة، وخباصة األطفال 

والنساء، التنمية االقتصادية واالجتماعية على حنو 

دون رفاههم وتضع العقبات أمام متتعهم  تام وحتول

التام حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حق كل إنسان يف 

التمتع مبستوى معيشة يضمن له صحته ورفاهه وحقه 

والتعليم  يف احلصول على الغذاء والرعاية الطبية

واخلدمات االجتماعية الضرورية، وعلى كفالة عدم 

 .السياسي استخدام الغذاء والدواء كأداتني للضغط

عدم جواز استخدام السلع األساسية من ًا تؤكد جمدد

قبيل الغذاء والدواء كأدوات لإلكراه السياسي وعدم 

جواز حرمان أي شعب بأي حال من األحوال من سبل 

 “ العيش والتنمية اخلاصة به

 املتحدة لألمم العامة قرار اجلمعية

A/RES/73/167 حقوق اإلنسان والتدابري ،

 االنفرادية القسرية. 
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 : العاليالتعليم التابعة لوزارة شايف واقع عمل املأمثلة من  

 يت احلصيات الغاما كامريا يف مشفىيف جامعة حلب وجهاز تفت صعوبة توريد بعض امللحقات اهلامة لتشغيل التجهيزات مثل أنبوب جهاز الطبقي احملوري 

 األسد اجلامعي بدمشق. 

 هاز الرنني القديم، وعمومًا كان شحن هذه األجهزة اهليليوم جل تأخر توريد جهازي الرنني والقثطرة مبشفى حلب اجلامعي وعدم القدرة على استرياد مادة

سرع وقت ممكن وتوفري الظروف الالزمة لنقلها مشكلة كبرية أمام توفريها، خاصًة أنها تتطلب النقل اجلوي، وضرورة تغذية اجلهاز بالتيار الكهربائي بأ

اليابانية عن طريق منظمة الصحة العاملية، اعتذرت العديد من الشركات عن  من احلكومةمنحة اعتبارًا من مغادرته املصنع. وحتى يف حالة اجلهاز املقدم ك

 املخاطرة بفقدانه.  بالتالي إىل فقدان جزء كبري من سائل التربيد اهليليوم و إىل لبنان ومن ثم برًا إىل سورية نقله بسبب هذه التدابري، وأدى نقله حبرًا

  .توق  قسم كبري من اإلجراءات التشخيصية للمرضى اليت تعتمد على اجلهاز الطبقي احملوري نظرًا لتعطله يف مشفى املواساة 

 (. املنشأ أمريكية - توق  شعبة اإلخصاب املساعد مبشفى التوليد اجلامعي حبلب الرتفاع قيمة املستهلكات الطبية الالزمة لعملها )أوروبية 

 التشخيص الشعاعي واملعاجلة الشعاعية الالزمة ملرضى السرطان.  عدم تأمني أجهزة 

           

 

 

اليت خرجت من السوق احمللية، الطبّية ة ة واألمريكّيعدد الشركات األوروبّي: شركة 72حوالي 

وتعمل هذه ة، القسرّي وتوقفت خدماتها املباشرة أو من خالل املمثلني احملليني استجابًة للتدابري االنفرادّية

الشركات يف جماالت الكواش  املخربية واألجهزة الطبية وملحقاتها ومستلزمات اجلراحة املختلفة وغسيل 

 الكلية.
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على احتياجات قطاع الصحة بشكل فوري وعاجل الحتواء هذا  ةة القسرّيالتدابري االنفرادّيبرز تأثري  COVID-19 وباء كورونامع ظهور   

 الوباء: 

 . وتشخيص الفريوسمستلزمات فحص 

                            مة حاليًا للتعامل مع الفريوس. األدوية املستخد

                                                                                              . منافس صناعية

 أسرة عناية مشددة. 

                                            سيارات إسعاف. 

 دعم التجهيزات املخربية. 

 جتهيزات مراكز العزل. 

 مستلزمات الوقاية للعاملني يف اجملال الصحي. 

 

 

اله ، وهو ما تاالستجابة للوباءميكن أن تقوض قدرة الدول على ة اليت رفع التدابري االنفرادّية القسرّيش، إىل ياألمني العام لألمم املّتحدة، أنطونيو غوتريدعا 

    .بيانات ومناشدات صادرة عن عدد من خرباء ووكاالت األمم املّتحدة

وجهت مثاني دول )سورية، روسيا، الصني، إيران، كوبا، كوريا الدميوقراطية الشعبية،  2222آذار  22 #

االنفرادية القسرية مم املّتحدة حول اآلثار السلبية للتدابري نيكاراغوا، فنزويال( رسالة مشرتكة إىل األمني العام لأل

 .COVID-19 ء للتصدي لوبا على اجلهود الوطنية

)سورية، روسيا، الصني، إيران، كوبا، كوريا الدميوقراطية الشعبية،  دولطالبت عشر  2222نيسان  21 # 

نيكاراغوا، فنزويال، زميبابوي، كمبوديا( يف رسالة مشرتكة مفوضّية األمم املّتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتحرك 

لصحّية بصورة جلية خالل الفوري لرفع التدابري االنفرادّية القسرّية اليت ظهرت انعكاساتها السلبية على األنظمة ا

 . COVID-19وباء 
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وية ومضادات الفريوسات واملواد الغذائية واألد الطبّية املعدات السترياد عائداتها تستخدم أن تستطيع ال ألنها تضرًرا األكثر هي للعقوبات اخلاضعة الدول إّن ”

ا ضمن أفقر الشرائح السكانية، من األسواق العاملية. كما يتسّبب الوباء بأزمة اقتصادية خطرية، وآثارها اإلنسانية وخيمة، ال سّيما بالنسبة إىل الفئات األكثر ضعًف

 مقررة األمم املّتحدة اخلاصة املعنية بأثر التدابري االنفرادّية القسرّية على حقوق اإلنسان.  –ألينا دوهان  #   “  لسنون والشباب واألطفاأي النساء وامل

احلصر حق املواطنني العاديني ا وبدرجة أقل على زميبابوي على سبيل املثال ال ة وإيران وفنزويال وكوبيقوض استمرار فرض عقوبات اقتصادية خانقة على سوري ”

 يف احلصول على الغذاء الكايف واملناسب.

ذه السياسات يف ظل بروز ترابط وثيق بني الدول أكثر من أي وقت مضى، من الواضح أنَّ من مصلحة مجيع الدول حتى تلك اليت تفرض عقوبات أن تضع حدًا هل

  مقررة األمم املّتحدة اخلاصة املعنية باحلق بالغذاء. –هالل ألفر  #   “الوباء العدوانية اليت تقّوض قدرتنا املؤسسية على مواجهة تفشي

ناس يف هذه البلدان يف هذا الوقت احلاسم، جيب ختفي  العقوبات القطاعية أو تعليقها ألسباب تتعّلق بالصحة العامة العاملية، ولتعزيز حقوق املاليني من ال ”

   “ حياتهم. ويف ظّل تفّشي وباء عاملي، يؤّدي تقويض اجلهود الطبية املبذولة يف بلد واحد إىل تفاقم املخاطر بالنسبة إىل البلدان كافةومحاية 

 ة حلقوق اإلنسان. مفوضة األمم املّتحدة السامي –ميشيل باشيليت  #
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 : والقطاع الزراعي األمن الغذائي 

تراجع املستوردات، مبا إىل ة فقط ة وحصر تغطيتها إىل احلدود السورّياكتتاب تغطية النقل الربي داخل سورّين توق  عدد من شركات التأمني العاملية عأدى 

من مادة  %31من مادة الشاي و %43من االحتياجات من مادة األرز و %43، مل يغِط االسترياد سوى 1193األساسية، فخالل عام الغذائّية فيها املواد 

ا مما ارتفاع تكالي  املواد وأسعارهعلى نعكس اقيام املستوردين والقطاع غري الرمسي بتمويل قيمة املستوردات خارج نطاق القطاع املصريف الرمسي كما أنَّ القمح. 

 يزيد من معاناة املواطنني. 

  : القسرّيةاالنفرادّية فرض التدابري اليت نتجت عن أبرز احتياجات القطاع الزراعي والغذائي 

  .خطوط إنتاج املطاحن والصوامع، ومستلزمات عملها وقطع الغيار الالزمة لذلك 

 ّية وفحصها والتأكد من سالمتها. األجهزة املخربية ملعاينة املواد الغذائ 

  .مواد إكثار البذار ومعاجلته 

  .مواد تعقيم اإلرساليات الزراعية 

  .أجهزة حتليل املياه 

  .مستلزمات اإلنتاج احليواني )معاجلة وإكثار السالالت(، مبا يف ذلك األعالف 

  .األدوية البيطرية ومستلزمات إنتاجها وفحصها 

  .اآلالت الزراعية وقطع الغيار 

  

“The Ministers firmly rejected the imposition of laws 

and regulations with extraterritorial impact and all 

other forms of coercive economic measures, including 

unilateral sanctions against developing countries, and 

reiterated the urgent need to eliminate them 

immediately. They emphasized that such actions not 

only undermine the principles enshrined in the Charter 

of the United Nations and international law, but also 

severely threaten the freedom of trade and investment. 

They, therefore, called on the international community 

neither to recognize these measures nor apply them.” 

Ministerial Declaration, Foreign Affairs Ministers, 

Member States of the Group of 77 and China, 26 

September 2013, para. 52. 
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 املادة اجلهة
قيمة اخلسارة بسبب عدم 

 توفرها
 مالحظات حاليًاالوضع  سابقًاالوضع 

اهليئة العامة 

للبحوث العلمية 

 الزراعية

 ( مليون لرية سورية مع أهمية األخذ بعني االعتبار الفروقات احلاصلة يف سعر الصرف. 921ُتقدر اخلسائر السنوية حبوالي )

 

 

 

 

املؤسسة العامة 

 إلكثار البذار

 

 

 

 معقمات غازية فوستكسني

يف حال عدم توفرها ال ميكن 

محاية املخازين من اآلفات 

يؤدي إىل فقدان كميات 

البذار حبدود كبرية من 

( % وتعترب 22-32)

 خسارة مادية مباشرة

املواد متوفرة سنويًا 

وبأسعار بسيطة ال تشكل 

عبء على تكاليف 

اإلنتاج سعر الكيلوغرام 

الواحد ال يتجاوز 

 ( ل.س6222)

ال تتوفر املادة ويف حال توفرها 

يصل سعر الكيلوغرام من الشركات 

 ( ل.س22222األم فوق )

املـواد  نظرًا لعدم تـوفر  

والتجهيــزات املــذكورة 

فقــد نــتج عنــه ارتفــاع  

تكـــــاليف اإلنتـــــاج  

ــبري يف  ــاض كــ واخنفــ

كمية البذار امُلنـتج مـن   

قبــل املؤسســة، إضــافًة 

لعدم توفر بعض املـواد  

) املعقمـــات الفطريـــة( 

ميكن أن يسبب أمراض 

خطـــرية )التفحمـــات( 

اليت تقضي علـى كامـل   

 حمصول القمح.

 ( مبيدات )معقمات بذار فطرية

 

يتم االعتماد على نوع واحد 

 منتج حمليًا

املواد متوفرة سنويًا سعر 

 122الليرت بني )

( ل.س 6222ــــــ 

وهناك أربع معقمات 

 برتاكيب خمتلفة

( % 63متوفرة بسعر أعلى )نسبة 

وإن ارتفـــــــــاع األســـــــــعار إىل 

ـــ  63222) ( 62222ـــــ

ل.س وبالتالي ارتفاع االنتاج وعدم 

توفر هذه املواد قد يسـبب أمـراض   

خطـرية )التفحمــات( الـيت تقضــي   

 على كامل حمصول القمح. 

  وفرةغري مت يتوفر سابقًا توقف إنتاج األمصال  املعدات وأجهزة الطرد املركزي 
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اخلاصة باألمراض 

 الفريوسية لبذار البطاطا

حيث ُيمنع ادخاهلا للقطر 

بالرغم من احلاجة 

الضرورية هلا يف عمليات 

استحصال األمصال اخلاصة 

باألمراض الفريوسية اليت 

تصيب بذار البطاطا 

واملستخدم يف املشروع 

 الوطين إلنتاج البذار.

كان يوجد سابقًا جهاز 

 JICAمتطور مقدم من 

ــوالي     ــًا حـ ــاز حاليـ ــعر اجلهـ سـ

ــورية   622) ــرية سـ ــون لـ ( مليـ

 ولعدم وجوده توقف إنتاج األمصال

 

 
الكيتات اخلاصة مبخرب أمراض 

 البطاطا

عدم إختبار جودة بذار البطاطا 

والتأكد من خلوها من االمراض 

اليت تؤدي إىل كوارث حقيقية 

يف اإلنتاج والسيما يف حال 

 األمراض البكتريية

 متوفرة بشكل جيد

 متوفرة بصعوبة وبسعر أعلى

علمًا بأن مثن الشرحية الواحدة حاليًا 

 ( ل.س22222)

 

 

 

 
األمصال الفريوسية اخلاصة مبخابر 

 إنتاج بذار البطاطا )املشروع الوطين(

 مليون لرية سورية سنويًا 22

عدم توفرها أدى إىل توقف 

االختبارات الضامنة جلودة 

البذار وحتديد رتبتها الذي 

متوفرة وبأسعار مقبولة 

احتياج السنوي يكلف بني 

 ( مليون ل.س2ـــ  6,2)

متوفرة بصعوبة شديدة وبسعر أعلى 

 ( مليون لرية سورية سنويًا22يفوق )
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 يرتتب عليه حتديد قيمة بيعها.

 
لدخول احلشرات إىل الشبك املانع 

 البيوت الشبكية لبذار البطاطا

عدم توفرها يؤدي إىل انتشار 

األمراض الفريوسية يف بذار 

البطاطا املزروعة يف البيوت 

الشبكية والذي يؤدي إىل 

اخنفاض كمية اإلنتاج وجودته 

 ومرتبة البذار

متوفر وبأسعار مناسبة تصل 

( ل.س للمرت 12إىل )

 الواحد

مينه خارجيًا وارتفاع عدم إمكانية تأ

أسعاره بشكل كبري يصل املرت الواحد 

( ل.س 3222املستورد إن وجد إىل )

بينما اإلنتاج احمللي نادر وسعر املرت 

( ل.س وال حيقق جودة 6222)

 املنتج املستورد.

 

املؤسسة العامة 

 للدواجن
 

 3222ُتقدر اخلسائر بـــــ

 مليون لرية سنويًا
  

اخنفاض عدد 

          القطعان  

 %41املرباة بنسبة 

مما انعكس على 

إنتاج بيض املائدة 

بشكل كبري، 

فاخنفضت نسبة 

 851اإلنتاج من 

مليون بيضة إىل 

 مليون بيضة. 951

املؤسسة العامة 

 للمباقر

 قطع غيار آلليات 

)حمشات ــــــ جرارات ـــــ 
 غري متوفرة متوفرة 611

إن عدم توفر قطع 

الغيار املذكور إضافًة 
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لبعض املواد )مبيدات  آالت زراعية ــــــ حمالب(

ـــــ معقمات ــــ 

متممات علفية ( أدى 

إىل ارتفاع تكاليف 

اإلنتاج وبالتالي ارتفاع 

 أسعار امُلنتج النهائي.

 

عدم توفر املبيدات واملعقمات 

والوقود والزيوت املعدنية 

واألدوية البيطرية واملتممات 

 العلفية

61321   - 

اهليئة العامة 

 للثروة السمكية
 متوفرة بسعر أعلى  متوفرة  - مستلزمات ومعدات الصيد

إن صعوبة تأمني هذه 

املواد أدى إىل اخنفاض 

كمية األمساك اليت يتم 

 اصطيادها.

إضافًة لقيام السلطات 

الرتكية مبنع قوارب 

الصيد املرخصة للعمل 

يف املياه الدولية من 

الصيد يف املياه الدولية 
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قبالة الشواطئ الرتكية 

 2262خالل العام 

 وحتى تارخيه.

    املواد العلفية الالزمة لألمساك 

إن ارتفاع أسعار املواد 

العلفية أدى إىل ارتفاع 

وأسعار تكاليف اإلنتاج 

 األمساك املنتجة.

مديرييت )اإلنتاج 

احليواني والصحة 

 احليوانية(

قطع التبديل الالزمة ملعمل إنتاج 

 السائل اآلزوتي

اهتالك جزئي يف خطي 

اإلنتاج مما يهدد بتوقف 

املعمل وبالتالي التأثري سلبًا 

على تقديم خدمات التلقيح 

االصطناعي لقطيع األبقار يف 

القشات القطر وتلف خمزون 

السائل املنوي البالغ 

( قشة 722222)

موجودة يف بنك السائل 

املنوي والبالغة قيمتها 

( ألف 6223122)

 غري متوفرة متوفرة

إن عدم توفر قطع 

التبديل الالزمة أدى 

إىل ارتفاع تكاليف 

إنتاج ليرت السائل 

اآلزوتي وبالتالي 

ارتفاع تكاليف القشات 

اجلاهزة للتلقيح 

أضعاف(، إضافًة 62)

لعدم قدوم اخلرباء 

األجانب ملعايرة 

 جتهيزات املعمل.

اخنفاض عدد القطعان   
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امُلرباة إىل أقل من  لرية سورية.

مما انعكس  92%

بشكل كبري على إنتاج 

بيض املائدة حيث 

اخنفض اإلنتاج من 

( مليون بيضة 322)

مائدة سنويًا إىل 

 ( مليون بيضة.622)

 متوفرة بصعوبة وبسعر أعلى متوفرة  - املواد واإلضافات العلفية 

إن ارتفاع تكاليف 

استرياد  املواد 

واإلضافات العلفية 

بسبب العقوبات  

املفروضة على القطر 

أدى إىل  ارتفاع سعر 

املنتجات احليوانية 

)اللحم ــــــ البيض 

ــــ احلليب( يف السوق 

 احمللية

  متوفرة بصعوبة وبسعر أعلى متوفرة  مستلزمات التلقيح االصطناعي  
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أميال ـــــ )كفوف اجلس ـــــ 

 القشات الفارغة(

 الصحة احليوانية
مواد التشخيص املخربية املتعلقة 

 بالصحة احليوانية
 متوفرة بصعوبة وبسعر أعلى متوفرة  -

ارتفاع سعر الكيت 

 أضعاف( 62حبدود )

ــــــ اخنفاض تقديم 

اخلدمات البيطرية 

للثروة احليوانية 

)حتصني وقائي ــــ 

معاجلات سريرية ( 

بسبب ختريب املركز 

البيطرية حوالي 

/ مركز بيطري 622/

وعدم إمكانية الوصول 

لكثري من املناطق 

واخنفاض أعداد 

الدراجات النارية 

والسيارات احلقلية، 

مما أدى إىل اخنفاض 

 عدد اجلرعات
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( 92التحصينية من )

مليون جرعة سابقًا إلة 

( مليون جرعة 23)

 حاليًا.

ـــــ ادى ارتفاع 

األسعار الكبري إىل 

تطوير وتعميم مشروع 

الرعاية البيطرية من 

حيث اخنفاض كميات 

املواد الكيميائية 

والتشخيصية 

واملستلزمات واملعدات 

 وغريها.

 

األجهزة واملعدات اخلاصة مببنى 

قاحات ومبنى الرقابة انتاج الل

 الغذائية  وجممع شبعا البيطري

 غري متوفرة متوفرة  ( مليون ل.س 692) 

مت االعتماد على 

األجهزة القدمية 

( 92عمرها حوالي )

سنة واليت حتتاج إىل 

صيانة دورية وتكاليف 

أكثر مما أدى إىل 
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اخنفاض اإلنتاج )كان 

اإلنتاج قبل األزمة  من 

لقاح االنرتوتوكسيميا 

( مليون جرعة 62)

أما حاليًا يتم إنتاج 

 ( مليون جرعة(.1)

 

اجملموعات التشخيصية إلجراء 

املسوحات الوبائية لألمراض 

 الوبائية 

اخنفاض إجراء املسوحات 

واخنفاض األعمال 

التشخيصية لألمراض 

 احليوانية

 متوفرة بصعوبة متوفرة

كانت الوزارة تقوم 

/ 62بتأمني /

جمموعات تشخيصية 

لكل مرض سعر الكيت 

التشخيصي الواحد 

/ ألف ل.س أما 22/

حاليًا تقوم الوزارة 

( 2ـــ  6بتأمني )

جمموعة تشخيصية 

لبعض األمراض 

الضرورية إلجراء 

الفحوصات أو 

املسوحات بسعر 
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ــــــ  122)

( ألف ل.س 222

 للكيت الواحد.

  وقاية النبات

قطع الغيار الالزمة للطائرات 

الزراعية اليت يتم استخدامها 

 لرش املبيدات

 متوفرة ـــــ

 

 غري متوفرة

 

ـــــ خرجت مجيع 

 62الطائرات )

طائرات( عن اخلدمة 

نظرًا لعدم توفر قطع 

الغيار الالزمة، إن 

عائدية هذه الطائرات 

لوزارة الدفاع حيث 

تتحمل وزارتنا 

تكاليف تشغيلها 

 وصيانتها.

ـــــ أدت التدابري 

القسرية املفروضة على 

القطر إىل فرض عقوبات 

على العديد من شركات 

املبيدات اليت تتعامل 

مع القطر وبالتالي منع 
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إدخال أنواع خمتلفة 

هلذه املبيدات من 

الشركات الغربية 

واألمريكية واليت هلا 

أهمية يف مكافحة 

العديد من اآلفات 

الناحية الزراعية من 

الفنية إضافًة إىل رفع 

أسعار املبيدات داخل 

القطر والذي انعكس 

بدوره سلبًا على 

 مكافحة بعض اآلفات.

 اهلندسة والنقل
آالت مكافحة ومعقمات غازية 

 ومبيدات
 متوفرة بصعوبة وبسعر أعلى متوفرة  -

 

 

قطع التبديل الالزمة لآلليات 

 الزراعية

 )اخلفيفة ــــ الثقيلة( 

 متوفرة بصعوبة وبسعر أعلى متوفرة  -

اخنفاض يف فعالية 

اآلليات الزراعية 

وأدائها وتوقف بعضها 

عن العمل مما أدى إىل 

خروجها من اخلدمة 
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وبالتالي توقف إضافة 

مساحات وأراضي 

 زراعية مستصلحة.

   

   

   
      

   933 مليون لرية 

 سنويًا

  

     

    

    

    

    

الدول االمتناع عن اختاذ أي تدبري من جانب واحد ال يتفق مع القانون الدولي وال مع ميثاق األمم املتحدة  يطلب املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إىل ”

ملي حلقوق اإلنسان ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العالقات التجارية فيما بني الدول ويعرقل اإلعمال التام حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العا

ية حلقوق اإلنسان، وال سيما حق كل شخص يف مستوي معيشي مالئم لصحته ورفاهه، مبا يف ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسكن وما يلزم والصكوك الدول

                                          “.  من اخلدمات االجتماعية. ويؤكد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي

                           . 3991، املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 13إعالن وبرنامج عمل فيينا، أواًل/                                                                      
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 : التعليمو بيةقطاع الرت  

 املدرسّية باألبنية الصلة ذات شاريعتعثر بعض امل . 

 والعلمي الثقايف التبادل فرص اخنفاض . 

 والبحثية التعليمية للعملية الالزمة واملكتبية واحلاسوبية املخربية األجهزة فقدان أو نقص . 

 إىل 1191 عام %94،19 من التعليم على احلكومي لالنفاق اإلمسّية القيمة اخنفضت 

  اقتصرت أنها إال التعليمية العملية متطلبات تأمني يف احلكومة استمرار ورغم ،1193 عام % 3،8 

  األساسّية. واملستلزمات املدرسية الكتب مثل األساسيات، على ةاالقتصادّي األوضاع بسبب

 

  

أثر العقوبات من حالة  خيتل  وبينما ”

ألخرى، فإن اللجنة تعي أن هلا يف مجيع 

األحوال تقريبًا أثرًا حمسوسًا على احلقوق اليت 

يعرتف بها العهد. فهي، على سبيل املثال، 

كثريًا ما تسبب اضطرابًا يف توزيع األغذية، 

واألدوية واإلمدادات الصحية، وتهدد نوعية 

فة، وتتدخل الطعام وتوافر مياه الشرب النظي

بصورة قاسية يف تشغيل األنظمة الصحية 

 “.والتعليمية األساسية وتقوض احلق يف العمل

االقتصادية  العقوبات بني العالقة: 8 رقم العام التعليق

، اللجنة والثقافية واالجتماعية االقتصادية واحرتام احلقوق

 . املعنية باحلقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية
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 : اإلنسان حقوق على ةالقسرّي ةاالنفرادّي التدابري أثرب صلة ذات مرجعّيةوثائق 

 81 الدورة إىل املقدم السورّية العربّية اجلمهورّية إىل زيارته حول اإلنسان حبقوق التمتع على القسرّية االنفرادّية التدابري بأثر املعين اخلاص املقرر تقرير 

 (.   A/HRC/39/54/Add.2) رقم بالوثيقة والصادر ،(1193 أيلول)حقوق اإلنسان  لسجمل

 :انــــــاإلنس حقوق جملساملقرر اخلاص املعين باألثر السليب للتدابري االنفرادّية القسرّية على التمتع حبقوق اإلنسان املقدمة إىل  تقارير

 الوثيقة ،(1191 أيلول) 41 الدورة (A/HRC/42/46) .  

 رقم الوثيقة ،(1193 أيلول) 81 الدورة (A/HRC/39/54) .  

 رقم وثيقةال ،(1199 أيلول) 83 الدورة (A/HRC/36/44.) 

  (1193)أيلول  88الدورة( الوثيقة رقم ،A/HRC/33/48 .) 

 

 :اجلمعّية العامة لألمم املّتحدةاملقرر اخلاص املعين باألثر السليب للتدابري االنفرادّية القسرّية على التمتع حبقوق اإلنسان املقدمة إىل  تقارير

  98الدورة ( الوثيقة ،A/73/175 .) 

  91الدورة( الوثيقة ،A/72/370 .) 

  99الدورة، ( الوثيقةA/71/287 .) 

  91الدورة( الوثيقة ،A/70/345 .) 



 

 

 

 (9ملحق رقم )
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 في الجمهورية العربية السورية  1325من خطة العمل الوطنية لتفعيل قرار مجلس اال

 األمن  –السالم  –المرأة 

2021-2023 
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 المحتويات 
 

 3 ملخص تنفيذي 

 5 خلفية 

 6 والسياق الوطني   الجمهورية العربية السوريةعلى  الحرب

 13 الجمهورية العربية السورية على  حربالأوضاع النساء والفتيات خالل 

 20 األطر الدستورية والقانونية والسياساتية الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن

 25   1325اإلطار المؤسسي ومنهج اعداد الخطة الوطنية لتفعيل القرار 

 27 1325األولويات الوطنية لخطة عمل تفعيل قرار مجلس األمن 

 30 والمصفوفة التنفيذية  1325الخطة الوطنية لتفعيل القرار 
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 ملخص تنفيذي  .1

جمدداوملددعلللجمدداومولوجمويجقي لجمقدداني للومبددا  لجمويثددا جمتزجمرددالجمدداجأحلادد   ددا لللتؤكددالجمهورية ددعلجمة الددعلجم ددددددددددددددية ددع
جإلن ا ،لوذمكلجنطالقًالمنلقناعترالجم جسخعلا  لتةز زلجم ال لوجألمنلوجالز هاةلعلىلجمصةياينلللاحقي للجمخاصع

جمة العللجمهورية علتلتز ل  يمعلل.لولجميطنولوجماوموليتحق لاا ت ج ل قي لجإلن دددددا لوجمح  االجألسددددداسدددددلعلو وايترا
جم ددددال لللإةسددددانلوانانمتةز زلمشدددداةكترال ولمحوايعلووقايعلجمو أةلولكآملعلللل1325بتنفيذلق جةلمهلسلجألمنلللجم ددددية ع
لمنعلجمنزجعاالو لرا.للجمةوللعلى ولولل،وجألمن

جمحايثع؛لللجمهورية علجمة العلجم ددددية ع ولبنانلجموهتوعلوتطي  هلمنذلنشددددينلللتلةبلجمن ددددانلجم ددددية اال وةًجلأسدددداسددددلاًل
جمح بلوجاليتواعلعلوجمثقافلعلوجمتشد  يلع.للسدتت لللعوشداةك لجمن دانل وليولعلنيج ولجمحلاةلجم دلاسدلعلوجالقتصدا ي

،لذقداةًجلسددددددددددددددلتلدعلكداةقلدعلعلىلكدا دعل  داال2011جمتولبداأال ولذذجةلمنلجمةدا لللجمهورية دعلجمة الدعلجم ددددددددددددددية دعلعلى
 يثلكان لجمةايالمنرنلضدددحايالألشددد ادلمتةا ةلمنلجمةن لل؛جموهتوعلجم ددديةبلوااألعللعلىلجمن دددانلوجمفتلاال
،لوااألعللضددونلسددلا لجمت تلكلجمح اولجمذبلجسددتخا لمنلقتللجمه ددابلوجمهن ددولجمقاأحلعلىلجمنيجلجاليتواعو

.لمذمكلكا لمنلجمضددددددددددد وةبلجالسدددددددددددتو جةل ولوتةز زلذملاالجمهورية علجمة العلجم دددددددددددية عجمهواعاالجالةهابلعل ول
لومالاةاها.لللجمح بلمنلكا علأنيججلجمةن لجمذبليو نلأ لتتة ضنلمهلعالدللن وايتر

جم ديةبلوعلىلل،لومالتزجد،لباوةلأسداسدول ولجمحفاعلعلىلتواسدكلجموهتوعللجمح بلقام لجمو أةلجم دية علطيجدل ت ةلل
جمو ددددددداهوعل ولو اتهلو ولعوللعلجموصدددددددامحعلجميطنلعلفله.للوكذمكلكا لملن دددددددانلأ وجةًجلمروعل ولت سدددددددلسلوانانلل

منلجمورحلجمةوللعلىلز ا ةلمشددددددداةكترالجمفةامعل ولجموفاوضددددددداالوجمت دددددددي االو للكا للجم دددددددال لجمو دددددددتاج ؛لمذمكلل
ةكعل ولجتخاذلجمق جةجالعلىلكا علجمو ددتي االعالدلجمنزجعاا،لوكذمكل ولصددلا علجم ددلاسدداالو ولتنفيذها،لوجموشددا

لوعالدلعوللعلإعا ةلجالعواة.للل،جمح بلومالاةالجنترانل

(لأهولعلجسدتثناألعلوااألعلل ولهذهلجمو  لعلمنلل2000)لل1325وضدونلهذجلجم دلا لي ت دبلق جةلمهلسلجألمنلل
هورية علجمة العلجم دددددية علا عاج لعطعلل؛لوجنطالقالمنلهذجلجميجقعلقام لجمجمهورية علجمة العلجم دددددية ععلىللللجمح بل

لجمةوللجميطنلعلهذه.

 ولل دددددال لمولوجاليتواعولجمةا لجألمنوللجم جهنللوتحليللمليضدددددعللجألسددددداسدددددوتقا لعطعلجمةوللجميطنلعلإطاةلجمةولل
.لترافلعطعلجمةوللجمح بلجم ددية علوو و رالجمةامعل ولجمو أةلللوضددعلإمىااإلضددا عللل،جمهورية علجمة العلجم ددية ع

وإقامعللل،جمو تاج وجألمنللجموتوثلل ولتحقي لجم ال للللجم يةبلجمرافلجمةا لملشةبلتةز زللجمو اهوعل ولللإمىجميطنلعلل
ل.قاأحلعلىلجمو اوجةلبينليولعلأط ج هل،ومتيجز لل،مهتوعلعا د
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للجموشددددددددداةكع،لجمت و  جمتو ينلولجمحوايعلوجميقايع،للهو:للةأل دددددددددلع يدلعوسلةكاأزلتتوحيةلجمخطعلجميطنلعلجموةاةلل
هذهلللمنلتحلوضددددددددددعلم للوجمتقيلح.للوجم صددددددددددالتةت علجمويجة للأعي ًجلولجإل اقعلوجمتةا ولوإعا ةلجالعواة،لل،للوجموناصدددددددددد ة

جمنتاأ للتحاياللتحللوحا ة،لولجمنشددطعللجألولي جنجالعا لمنلجإلوللل،مقابلعللجسددت جتلهلعأهاجفللعاةلهافلعا لمعللجم كاأز
وجإلطاةلل،جمهراالجمفاعلعل ولمهادلجمةولهذهلجمو ييةلوجموؤشد جا.لعالوةلعلىلذمك،لتحا لعطعلجمةوللجميطنلعلل

للجمزمنولم للإي جن.

تةز زل وايعلجمن ددانللل،وم نرالمل دد لمحاو ةلل،منلجمقضددايالجمتولتتضددونًالوجسددةللاًلنطاقلجمنشدداطاالجموقت  عناودللتت
تاعحللكذمكلل.ومها لجموفاوضداالوم دتي االجتخاذلجمق جةل وليولعلعوللاالجم دال للجمو أةلمشداةكعل عحللولل،وجمفتلاال

 عحللتةوللعلىللولوجمشددددددد طع،لللجألمنلوجما اجللاالقطاعل ومز ا ةلمشددددددداةكترحللتحفيزلجمن دددددددانللجمتولتةززلنشدددددددطعللجأل
تةز زللاعحلولمق دددحلمنلجالسدددت جتلهلاالوجألنشدددطعلجمو ج قعلليتييهلل،ليانبلذع .لمنل ولجأل زجبلجم دددلاسدددلعللرحتوثيل

جمخاماالوجالسددددددتشدددددداةجاللولللتقايحلجمو دددددداعاةلجمقانينلعلوجمطتلعوللل،جمشدددددد طعم جكزلعامعلجمو أةلوجمطفلل جعللأق ددددددا لل
جمةداجمدعلوجمهت لوجمتةي  لزلل وتةزلل،منلجمةن لجمقداأحلعلىلجمنيجلجاليتوداعوللجال/جمنف ددددددددددددددلدعلوجاليتوداعلدعلملندايين

وكذمكلتح ددددينلللل،جمح بللن ددددانلجموتضدددد ةجالمنللم  جمو دددداعاةلجالقتصددددا يعتفةيلللعلىلوللل،وأسدددد هحجمح بلمضددددحايالل
اللللتتضددونلل.و وفلوصدديمرحلوجالسددتفا ةلوجموشدداةكعل وليري لجإل اقعلوجمتةا و للأنشددطععطعلجمةوللجميطنلعلأيضددً

 ولجموهتوع،لللامعجمفة لللنمضددددوا لمشدددداةكتروااألعللجمن ددددانللل؛أصددددحابلجموصددددلحعللملتاة بلوانانلجمقاةجالمهولع
لل،(2000)1325منل رحلوتنفيذليولعلأنشددددددددطعلعطعلجمق جةليولعلجموشدددددددداةكينللوكذمكلتاة باالعاصددددددددعلمتو ينلل

ل.لوةصاهالوتقيلورا

امعلجمتولشدراهلجمةوللعللجسدتو جةًجلملتةاو لجميقي يتطلبلتنفيذلهذهلجمخطعلأعي ًج،لل هذهلجمخطعلمنللللىوجموشداةكعلجمفة 
و ي لجمح يملعللمنلجمهرداالجمح يملدعلللل،جمهورية دعلجمة الدعلجم ددددددددددددددية دعأصددددددددددددددحدابلجموصددددددددددددددلحدعل ولكدا دعلجمف قدانلول

منللجأل دددددال لولينةحلاامسددددديةبللتحقي لمهتوعلللإمىمليصددددديدللل،وجموؤسددددد ددددداالوجمهويلاالجألهللعلوجمونيواالجماوملع
لمهتوعلسامحلومز ه لوعا د.لمليصيدلإمىو ةززلمنلتشاةكيترحلل،جمو اوجةلبينلجمن انلوجم يادلو حق ل،و تاج جم
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 خلفية  .2

للمهويعاالللجسدتقاج لمعلل ل،لت ج قعليراللم دتو ةل بل سدنيجالللت دعمنلللأكث تةانولجمهورية علجمة العلجم دية علومنذل
مهويعاالإةهابلعللولل" جعش"للجالةهابوللجإلسدددددالملعللعجماومللتنيلحللوسدددددلط ة،لل ودلجمةامحللمختل منلللم دددددلحعللإةهابلع

مهلسلجألمنلللالجموصدددددنفعلو  لق جةجللجمشدددددا لتح   للهي عمىلإال قَالل)وجمتولعا م لجسدددددوراللللأع ىل"كهترعلجمنصددددد ة"
 ددالمعلمتقي  للللعنلكللذمكلأسددف ل.جمهورية علجمة العلجم ددية عمو ددا االوجسددةعلمنلأةجضددوللل(كونيوعلجةهابلع

لههذللال.لأ لفلهلمنلجأل  ج لأتراياللجمويلشدلعلولولوجالقتصدا يعللمنلجموهتوعلجم ديةبلعلىليولعلجألصدةاةلجموهتويلعللوأ
نتاأ لكاةقلعلللاكا لمرولل.ره ةوجملنزوح،وجمللعاقع،وجإلل، ا  علنتلهعلجميفلاال داأ لاشد  علعللإمى-تزجدوماللل–للجمح بل
لجم ددديةبلللجمتولطام لكا عل  االجموهتوعجمةولقعللجمنف دددلعللجمصدددحلعلولقاةللجلعنلجآلالعل، لجالقتصدددا لجم لولملتالعلىلل

لأ دا يدعوجمةقيادااللللجمق دددددددددددددد  دعللجالي جنجالوجمتداجبي للمنللعدا لف ضلل بلاحجملل لاط  لمختلفدع.للوقدالت ج قدكدا لل للوإ
وجمتولتخام لميثا للل،منلقتللعا لمنلجماودلوجمونيوااللل،وشيباًلل  يمعللجمهورية علجمة العلجم ية عللعلىلجمهانبل

جمشدددةبلكامللو  ضلسدددلاسدددعلتهي علعلىلجمخان ،للللوجمالإن دددانجمحصددداةلجالقتصدددا بلضدددونرالللمنل؛جألمحلجموتحاة
مينلل تعلىل ج لوقيضددددددددددددد لمنلقاةترحلعلىلجميلشلجم   حلول منلمةاناةلجألللعوق ليذة اًلباوةهاللجمتولولل،جم ددددددددددددديةبل

ل.جمض وة عجمييملعلجمحاياالجألساسلعل

لوجمي وفلجمقاه ةللوعلىلجم  حلمنلكللمالسددددت لل ل لجمهورية علجمة العلجم ددددية علعلىلجاليفانلاامتزجماترالجماوملعتصدددد 
للجمتولتددد تولتددد كيددداًجلعلىلجمتزج لل،1325ومنردددالعطدددعلجمةودددللجميطنلدددعلمتفةيدددللق جةلمهلسلجألمنلللل،رددداو قللوجمةودددل

للاحقي لللجمخداصددددددددددددددعللجمداوملدعلوجمويجقي للجمداومولجمقداني للومبدا  للجمويثدا لاد   دا للجمداجأحلجم ددددددددددددددية دعلجمة الدعللجمهورية دع
للجإلن ا .

عويمًالاط  قعلأق دددددىلوعلىلنطا لأوسدددددعلمنلااقوللتةانولجمن دددددانلوجمفتلاال ولوللجألزماالوجمنزجعاالجمو دددددلحعل
ز ج لي وت ي لهولجموتضدددد ةلجألكت لاشدددد للمباشدددد لأول ي لمباشدددد ل ولوللجألوضدددداجلجم دددداأاة.ل ؛  االجموهتوع

اشددد للكتي لعا لجمن دددانلجمي ياجالجموةيالا،لوتتة ضدددنلملخط لوجال تهازلجمق ددد بلا  ضلجمو ددداومعلمنلقتلل
 ولت مينلم ددددتلزماالجمويلشددددلعلجألسدددداسددددلعل ولولل لابللللنعليرل كتبنلجألكواليقعلجمة،لجمو ددددلحعجموهويعاال

لجموةيللجم أل ولا تبلو وفلجمح ب.

جعتوا هلمنلمهلسلتحللجمذبلللل،1325اسددددددددددددتهااعلموتطلباالجمق جةللكهذهلجمخطعلتقا لجمهورية علجمة العلجم ددددددددددددية علل
وجمذبل،لوصدددا ق لعللهلجمهرية علجمة العلجم دددية علل2000جألمنل ولجألمحلجموتحاةلاشدددر لتشددد  نلجألودلمنلجمةا ل

ماللن دانلوجمفتلاالأقنانلولمومةامهعلجال تلاياالجمخاصدعلجمن دانلوجمفتلاالل وايعلللإمىياعيليولعلجماودلجألعضدانلل
لجمن ددددددددددددانوتةز زلأعاج لمشدددددددددددداةكعلجمو أةل وليولعلم ج للبنانلجم ددددددددددددال ،لضددددددددددددوا للللإمى،لولجألزماالمثللهذهللاةال
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جمق جةجالجموتةلقعلاإ الدلجألمنلوجم ددددال لوعلىلكا علللكا عول ولللسددددلاسدددداال للجمنزجعااللل ولصددددلا عللاالجموشدددداةك
لضوا لجستو جة علجألمنلوجم لح.ولل،جمو تي اال

ةكل؛لوعللهلتشدددددددداجمهناة عأعي ًج،ليت ددددددددحل سددددددددتيةلجمهورية علجمة العلجم ددددددددية علوجمقيجنينلجمتنفيذيعلجيوااًللاامحلا يعلل
،ل ولجعدداج لوصددددددددددددددلددا ددعلوتنفيددذلمختل لل1325جمخطددعلجميطنلددعلمتفةيددللجمق جةللللجمن دددددددددددددددان،لو تىلقتددللصددددددددددددددلددا ددع

هلجمحلا يعلجمهناة علتنت لأ لانًالل.للوم نلمنليرعلأع ى،لهذل ولمختل لمفاصدددددددللجماومعجالسدددددددت جتلهلاالوجمخط لل
ذمكلجألع جفلجمتقليايعلللإمىولمةاومعلمنلمشدددداةكعلجمن ددددانل يرا،لو ضددددافللأمها لأولميجقعلذجالأعاج لمتيجضددددةعلل

علىلجنخ جطلجمن دددددانل ولاة لجموهاالالمثللجمشددددد طع،لللجموييي ةل ولجموهتوعلجم ددددديةبلوجمتولاللتشدددددهعلعويماًل
لوجمهلش،لوجألمن.لل

لإمىليصددددددددديدللمو ولوللتحاياالكتي ةللل، ولم  لعل قلقعلمنلم ج للجنتاجلجموصدددددددددامحعلجميطنلعلت تولهذهلجمخطع
.للمذمكلوانانلجم ددددددال لوجالمنلوضددددددوا لجسددددددتو جة ترواللجمح بلم  لعلمالاةالللإمىوجالنتقادللل للسددددددلاسددددددولم ددددددتاج 

لملةولوت تول ولم  لعلزمنلعلمالأوعلاةا ًجلجسددددددددددتثناألعللأهذهللل1325متفةيللجمق جةلت ت ددددددددددبلعطعلجمةوللجميطنلعلل
 وايعللل وللماليفة للو  ددداهحعلىلتةز زل وةلجمو أةلومشددداةكترال ولكا علمهاالالوعلىلمختل لم دددتي االجمق جة،لل

نلمنلجالسددددتهااعلل جمهورية علجمة العللللعلىح بللمتطلباترحلجمخاصددددعلعالدلومالاةالجملإمىجمن ددددانلوجمفتلاا،لو ح دددد 
لإمىجالنتقاملعللو  لعللجم،لو ول ولعوللعلبنانلجم دال لوضدوا لجسدتاجمتهجمفاعلعللو ةززلمنلمشداةكترحللكوالل،جم دية ع
لإعا ةلجالعواة.وللجمح بلمالاةال

ل

 والسياق الوطني   الجمهورية العربية السورية  علىالحرب  .3

جموهويعاالللسدددلط ةوجموتضدددونعلللجمهورية علجمة العلجم دددية ععلىللجمح بللت دددتت لجم دددنيجالجمت دددعلجمونصددد معلمنل
لةايالمنلجموا لمتنيلحلجماومعلجإلسددددددالملعل" جعش"لمو ددددددا االوجسددددددةعلولمعلمنلجمخاةجلكجإلةهابلعلجمواعيمعلوجمووي ل

وجموةاقينللل،جمه  ىمنللأضدددددد جةلكاةقلعلعلىلجألةوجحلو ولجمووتل اا.للوت ددددددتت لا عاج لكتي ةلياجًللإمىجم ددددددية علل
وجسدددددعلجمنطا ل ولجمتنلعلجمتحتلعلجموا يع،لو وللجموفقي ينلوجموختطفين.للكذمكلجنته ل ماةجًلومنللل،ي دددددايًالونف دددددلاًل

جمو جكزلولللوجمو ددددددتشدددددد لاالللجم أل ددددددلعلملاومعلمنلجمواجة للجموبانوللجمخ دددددداأ لجمووتل االجمةامعلوجمخاصددددددع.لوشددددددول ل
لوجمولاه،لوجمصدددد فللمقطاعاالجإلسدددد ا ،لوجمطاقع،للسدددداسددددلعجألللوجمتنىلل،وجمونشددددآالجمصددددناعلعللجموصددددانعجمصددددحلع،لول
للوماةسددددددد لجمهواعاالجإلةهابلعلجمواعيمعلعاةيلاًلوجالتصددددددداالا،لوجألمنل)منليلشلوشددددددد طع(.للوجمنقلللجمصدددددددحو

وعطيطللل،تيميالوتيز علجمطاقعلجم ر ااألعللالمنلمبانولومؤسدددددد دددددداالومنشدددددد املتنىلجمتحتلعللللمونرهاًلوتامي ًجلللتخ  باًل
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وقالقاةلتق   لمإلسدددددددد يجلصدددددددداةلمؤع جلكلفعلإعا ةلوجم دددددددد كلجمحايايع.لجمط قلعللنقللجموازوالوجم از،لوجمه دددددددديةل
عداو الاة لجمييجه لجمتولل.لكدذمدك1مللداةل والةلأمي كولل442.2بللللجمهورية دعلجمة الدعلجم ددددددددددددددية دعجالعوداةل ول

ةللجميريةللإمىكان لمحاو ةلمالقتللجمح بل كياه ةلجمفق لجمذبلت جية لمؤش جتهلت جيةًال ي لم تي لا تبلللواشا 
ب نام لجأل ذيعلجمةاموولجمتااعلللل قاج لمصدددددددا ةلجماعللوجميواأ لوضدددددددلاجلجمووتل االوجألصددددددديد.لويانل ولبلا 

جم ية ينلييجيري لجميي لل" للألل،2020تويزلمنلجمةا للل ولشر ل ية عجموانحينلمعشلعلمؤتو لل وللل،مألمحلجموتحاة
م تي اال ي لم تيقعل تىل ولذةوةلجمص ججلللإمى يثلوصل لأسةاةلجمويج لجم ذجألعلجألساسلعللللشاياةييجللأزمعل

جمتلداندااللعلىلجم  حلمنلأ لهدذهللوللل."ب جقنلجمفق للإمىجمو ددددددددددددددتو لمندذلت ددددددددددددددعلسددددددددددددددنيجالو  علجمواليينلمنلجمندا لل
لل قالقا ةلللنواليتحلجي ج هال ولهذجلجمتق   لمالسددددددت نا إوجال صددددددانجال ي لمةت فلبرالمنلقتللجمح يمعلجم ددددددية علول

مليي لللل1.4از ا ةلقاةهاللولل،مليي لسددددددديةبليةاني لجآل لمنلجنةاج لجألمنلجم ذجأولل9.3"ب نام لجم ذجنلجمةاموولأ ل
وجمي وفلجمواملعلجمصديبعلجمتولمنلجمهوي لجالقتصدا ب،لللمز  لمام أ ىلولل.2ل" ولجألشدر لجم دتعلجمواضدلعلو اها

 ي و لللوتاجبي لإ ال لل-للجمهورية علجمة العلجم دددددددية علإمىجمذبليةالي دددددددً جل ييً الللل-القتصدددددددا لجملتنانوللجللايو لبر
ُأيت الوللل٪ل ولأقللمنلعا .200جةتفاجلأسدددددددددةاةلجمويج لجم ذجألعلا كث لمنللإمى"لأ ىلل،لل(COVID-19)للكيةونا

ل.2"لبلعلجألصديدلوجمتةو ل ولجمايي لللإمىلل،جمةاأالالعلىلجتخاذلتاجبي لياأ دعلمنلقطعلجمييباالوتقليللجمحصدلل
ا دددتبللللذوبلجإلعاقعلمنلجمهن دددينزج لاشددد للكتي لعا لجأليتا لوجمن دددانلجموةيالالجمي ياجالوجألشدددخا للوقاللهذجل
ل.جمح بلهذهل

تيجيالبؤةلإةهابلعل ولاة لمناط للللةتةي لالسدددددددددددتو جللكتي ةتحاياالللتيجيهللجمهورية علجمة العلجم دددددددددددية عمالزجم ل
لجمشددددةبلجم دددديةبلعوي للييي لمناط ل نلعلاامويجة لعاةجلسددددلط ةلجماومعلمواليح  للوملل،جم ددددية عجمهورية علجمة العل

اامح بلجإلقللولعلوجماوملعللل،منلجماودلجمخاةيلعوجمو دددددتو للجمتاعللجموتزجيالذمكللإمى؛ليضدددددافللمنراللمنلجالسدددددتفا ة
مواليهةللمنلجمشدددةبلجم ددديةبللل؛علىلأةجضددديراوتصددد لعلجمح ددداااالامصددد ججللاولللجمهورية علجمة العلجم دددية ععلىلل

جمهورية علل ولل.للوعلىلجم  حلمنلتد كيداليولعلجمهرداالجمو ددددددددددددددؤومدعلضددددددددددددددحلدعل  بل وملدعلمخدامفدعلملقداني لجمداومو
مالزجم لل،جمتزجمرالاامحللجم دلاسدولواامحاو لجم دلاسدلعلملتلالواي اةلجألةجضدولجم دية علجم املععلىلللجمة العلجم دية ع

و  ضلشددد وطلوم ددداةجالملةوللعلجم دددلاسدددلعلاوةزدلعنلجموصدددام لللعلاامتاعللجمخاةيوقجمةايالمنلجمةقباالجموتةل
ل.جمنراأولوتضعلجمةث جال ولط  قهجم لاسولم ي ةلجمحلللتبطئلجميطنلع

 لإجمشددددددةبلجم دددددديةبلولقاةًجلكاةقلعلتام  علعلىلكامللذ)ومالزجم (لجمهورية علجمة العلجم ددددددية علجمح بل ولسددددددتت ل
لل5.5منلللأكث لإمىمختلفع؛لووصددللعا لجمالي ينلجم ددية ينلعنالكتااعلهذجلجمتق   للون ددبللوجشدد ادلللا نواطكان ل

 
 سورية: بعد ثماني سنوات من الحرب  – تقرير االسكوا –  األمم المتحدة 2020.  1
2 https://www.wfp.org/news/more-syrians-ever-grip-hunger-and-poverty 
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عا لجمناز ينلللمنرحلمنلجمن دددددان.للو قاةلل٪44،لل3مفيضدددددلعلجألمحلجموتحاةلمشدددددؤو لجمالي ينللاليئلاح دددددبلللمليي ل
 جعلولتبةًالمتقاي جالجملهنعلجميطنلعلجموشدددددددددد لعلمتقاي لعا لماليينلنازحلللل4بلللل2019 ولمنتصدددددددددد لعا للل جعللاًل
ل.4جم  ا 

اامةايالمنلجمخطيجاللجمح بلعالدلجألعيج لجمونصددددددددد معلمنلعو لللجمهورية علجمة العلجم دددددددددية عقام ل  يمعلقالم
وجم ددال لتفةيللجموصددامحعلجميطنلع،لوجمةوللعلىلبنانلجألمنللول،للملح بلسددلاسددوللسددلووللجإليهابلعلماعحلوتةز زل لل

لشاملللوطنوللب نام للتنفيذللإمىوعوااللل.اام  حلمنلجمتحاياالجم تي ةلوجم ثي ة،لوإعا ةلجالعواةللوضوا لجستاجمتروا
لجماومعلمنألمح وعلوإم انلجمطيجة ،لاحامعلجمةوللجنرانللبينرالمنللكا للمشدددددد وععللشددددددةتلعلمطامبللليلتوللمإلصددددددالح

منلأهورالقاني لجأل زجب،لوقاني للللجإلن ددددا لو قي لللجمايوق جطلعللت   لجمتوللجمقيجنينلمنلسددددل ددددلعلوصدددداوةلجمةللا،
اةلةجسدخعلملوصدامحعللع ةلمتنانلقالعلوجمول د لجنشدانلجمةايالمنلجألط لوجمرلاكللجمو در للإمىإضدا عللل،جالنتخاااالجمةامع

لعلىلستيللجموثادلاللجمحص :منلبينرالل؛جميطنلعلوجستةا ةلجم ال 

وةنية بالمرسكوم التشكريعي ر م لل:الوطنيةانشاااء ورارة المصااالحة   • واارة دولة لشكنون الملكالحة ال تشككتت 
ت للفلجم ددددددددددديالةألسلجمهورية علملح يمعلبيضدددددددددددعلجآلملاالوجمخطيجاللإمى،لوجسدددددددددددتنا ًجل2012( لتعام  210)

أعلنلمهلسلجميزةجنل ولبلانهللوللللجمهورية علجمة العلجم دددددية عللعلىللجمح بلللإلنرانجمتنفيذيعلملت نام لجم دددددلاسدددددولل
تشددد يلل    لعوللوزجةبلب أاسدددعلجم ددديالةألسلللل01/2013/-9-8جمصدددا ةلعنلجمهل دددتينلجمنيعيتينلبتاة  لل

نلوعضدي علجم ديالوز  لجماومعلمشدؤو لجموصدامحعلجميطنلع،لوُكلف لجميزجةةلبتقايحلجماعحلملوبا ةجالمهلسلجميزةج
 جميزجةة:هذهلأهحلمرا لومنللجميطنلعلجمتولجنطلق ل ولاة لجموحا ياالوتةولورالعلىلمحا ياالجمقط .

o منل املولجم الحل لاترحلجمطتليلعلإمىت ي علأوضاجلجموطلياينلوجم ج تينلاامةي ةل. 
o مل لجموخطي ينلومةامهعلأوضاعرح.إ جةةلوتن ي ل 
o مل لجموفقي ينلومة  علمصي هح.إ جةةلوتن ي ل 
o مل لجموره  نل جعللًالوعاةيلًا.إ جةةلوتن ي ل 
o جمول لجمقانينولوجمقضايالجمش علعلوشةبلجمتهنيا.إ جةةلوتن ي ل 

 

جمقاضولللل/19/جمو سي لجم أاسولةقحللل2018عا لل ولل صاةللل،هي علجموصامحعلجميطنلعلإمىام لهذهلجميزجةةللعُل
ل لعلىلجمويجطنينلجمو جيةاالجموتةا ةتةتت لهي علجموصدامحعلجميطنلعلجمو ييلعلجألسداسدلعلجمتولتي  لوللل.رااإ اجق

إي جنجالمب دددددددطعللعت للجمهراالجمح يملعلللمختل لإمىجميجة ةللطلباالجمويجطنينلللل ت دددددددتقتلللعت لنا ذةلوج اة؛

 
3 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria.    على الرغم من أن هذه البيانات واالحصاءات غير معترف بها من قبل الحكومة السورية وانما يتم ايرادها لالستئناس 

هورية العربية السورية. الملدر:  4 اي لإلحلاء في الجم  المكتب المرك

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
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،لجولجالسددددددددتف دددددددداةجالوجمطلباالجمخاصددددددددعلااموفقي ينلأوليضددددددددعجمجموتةلقعلبت ددددددددي عللللقضدددددددداياهحياًج،لموةامهعلل
منلللللل؛جموخطي ين،لجولأبلمنلجمخدامداالجألع ىلوجمتولعدا ةلمدالتداجةلوتتدااعلمنلعدا لمنلجمهرداالجمح يملدع

لحاكحوجموةامع،لجمنلااعللجملل–وزجةةلجمةادلللل،ناألعجمهل–وزجةةلجماجعللعلللجمة دددددددددد   ع،جموحاكحلللل-وزجةةلجما اجلللأب زها
جمهرداالوكا علل–م تدبلجألمنلجميطنولولوجموحداكحلجألع ى،للللةهابلاإلادللجموختصددددددددددددددعللوحداكحجمولل،منرداوانلدعللجمل-

ل.جمتااةعلمهجموختلفعلجألمنلعل

جمونداط للتد تولأهولدعل وةلجمن ددددددددددددددانل ولجموصددددددددددددددامحدعلجميطنلدعلالمتالكرنلجم ثي لمنلجموةليمداالجألمنلدعل ولل
جم ثي لمنللللإمىلل،لاداإلضددددددددددددددا دعجمتردايداجالجمتوليتة ضلمردالجمودانيينعنللمثدللجألةجضددددددددددددددولجمول يمدعلول؛لجموحللدع

موة  ترنلاام ددددددياجالجمليجتولللكذمكجمحقاأ لجمتولت دددددداعال ولإيها لجمحليدلمبة لجموشدددددداكللجمو ددددددتةصددددددلع،لل
م دددددداعاةل ولم جقبعلوق لهولولللقلوعلمضددددددا عتشدددددد  للل امو أةللل؛جشددددددت كنل ولجمةوللاالجمقتاملعلألسددددددبابلعاياة

فولجمصدددددفعلجالن دددددانلعلعلىلذقاةلجمح بلوأعوادلجمةن لضدددددوجمحالمنلجمةن لألنرالتلل،إطال لجمناةلوانانلجمثقع
ل.وجالنتراكاال

جصددداجةلجمةايالمنلق جةجالت دددي علألوضددداجلجمو دددلحينلجول املولجم دددالحلمضدددوا لعي ةلذمنعلوجالنخ جطل ول •
 جموهتوعلجم يةب.

اامةوللجإلةهابوللللو تضدددونلجمقاني لتة  فاًللل،2012ملةا للل/لل19امقاني لةقحل/الأنشددد ال:  اإلرهابانشاااء محا م   •
لل.وجمونيودددعلجإلةهدددابلدددعلوتوي دددللجإلةهدددابلوعقياددداالجمقلدددا لادددامةودددللجإلةهدددابولأولجمت و  لمألعودددادلجإلةهدددابلدددعل

تحددادلجميرددالمنلقتددللجمنلدداادعلجمةددامدعلوتختللجموح وددعلجموحدداقدعلادامني ل ولي جأحلجإلةهدابلو ولجمه جأحلجمتولل
 .""يولعلجألشخا لمنلمانيينلوع    ينجمخاصعلااموح وعلجمتوليشوللجعتصاصرال

عو دددعلم جسدددلحللللتحلجصددداجةللجمتولتةززلمنلجموصدددامحعلجميطنلع:ل يثلللالعام مراساايم العفوجصددداجةلجمةايالمنل •
لل،2020ملةا للل/6/جمتشددد  ةولةقحل جمتشددد  ةولسدددي  ل تىلتاة  لكتااعلهذجلجمتق   دددددددددددددددددلكا لذع هالجموعا للعفيلل

ووسددددددعلجمو سددددددي ل ةيعلجمةفيلعنلللل.22/3/2020عنلجمه جأحلجمو ت بعلقتللتاة  لل عا للعفيلجمقاضددددددولاون 
انلاة لجمشد وط،لوذمكل  دبلنيجلو ةيعلاة لجمةقيااالجمتولمحلت نلمشدويمعل ولجمو جسدلحلجم دااقعلمعلإم 

جمه جأحلجمو ت بع.لكوالجشددددددددتوللجمو سددددددددي لعلىلجالسددددددددتثنانجال ي لجموشددددددددويمعلاامةفي،لوعلىلشدددددددد وطلمحا ةل
 لل.ووجضحعلمالستفا ةلمنلأ  امه
"للبل ولي جأحلتتةل للللجمةفيلعنلكامللجمةقياعللجإلةهاب؛جمه جأحلجموتةلقعلاقاني للشددددددددول لم جسددددددددلحلجمةفيلجمةا لل

نرالكاذاعللأنبانلية فلأنقلل"لإمىللااإلضدا عولجموذهتلع"للأجضدةافلجمشدةيةلجمقيمولجولجيقاعلجمنة جالجمةنصد  عل
كلل ةلليقت فلاقصالجقاةةللل"للكواليشوللجمه جأحلجموتةلقعلبلل،." لتيهنلنف لعلجألمعأنرالل ولمبامغل يرالمنلشأ

عصدددلا لم دددل لضدددالجم دددلطاا"،لو"جموؤجم ةلجمتوليقصدددالمنرالجةت ابلجعوادلجةهاب"لوهولي جأحليح حلعليرالل

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D9%85?__eep__=6&fref=mentions
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و جسدلحللجم.لوكذمكلتضددون لل"جمتخ  بلوميليزأوللانت لعنرللإذجلجإلعاج ل"لإمىعا ةلاام ددهنلم ددنيجالوقالتصددللل
ل.5جماجعلولوجمخاةيو)منلجمخامعلجمة    ع(لمنلعنلكامللجمةقياعل ول ادلجمف جةلجمةفيلجمصا ةةل

دلاة لميج لقاني لعامعلجمةلح،لمتشدددددوللعا ل،لجمذبلل2020مةا لللل31حلجصددددداجةلم سدددددي ليوريةبلةقحلتكذمكلل
تضدددددددددددددونللوكذمكلل،للأ  ا لومبامغلجمتادلجمنقابلملو لفينلاامخامعلجإلمزجملعلجمذينلتق ةلوضدددددددددددددةرحلاخامعلقابتع

وكذمكلشدددددددددددددوللميج لتتةل للل،جم دددددددددددددية عجمهورية علجمة العلجمتادلجمنقابلملو لفينلجموقلوينلعاةجللإم انلعل  عل
هذهلجمتةايالالضدددون لعي ةللل.ا   ا لجمتخل لعنلجمخامعلجإلمزجملعلسددديجنلملوقلوينل جعللجمتال لأولعاةيرا

ذمنعلوت ي علألوضاجلكللجمو لفينلاامخامعلجإلمزجملعل ولجمقيجالجمو لحعلوجمهلشلمنلجمذينلمحليلتحقيجلعالدل
لطيجدلجمفت جالجمواضلعلمنلعالدل  علبادلنقابليتفاوالاح بلماةلسنيجالجإلقامعل ولجمخاةج.

 
 هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريينانشاء  •

وتةايالته،لوماللل2016مةا للل203،لوعلىلجمو سدددددي لةقحل2017مةا لللل20علىلجمو سدددددي لجمتشددددد  ةولةقحلللبنان
لل2018مةدا لللل46،لصددددددددددددددداةلجمق جةلةقحلل2018-08-05تق ةل وليل دددددددددددددددعلمهلسلجميزةجنلجمونةقداةلبتداة  لل

 ولللرحجميزةجنلومةاونيعا لمنلمنللللجمري عللتت م ل.للوجمقاضدولبتشد يللهي علجمتن دي لمةي ةلجموره  نلجم دية ين
لل،لوجمدداجعللددع،لوجمشددددددددددددددؤو لجاليتودداعلددعوجمو ت اينلل،لوجمخدداةيلددعوجمتي ددعللجميزةجالجموةنلددعلكيزجةةلجإل جةةلجموحللددع

 نلع،لوموثللعنلم تبلجألمنلجميطنو.،لوهي علجموصامحعلجميطوجمةول

ينتلعلبرافلت مينلجمي وفللامتن ددددددي لمعلكا علجمهراالجموةنلعلجموحللعلوجمة العلوجألامروعلهذهلجمري عللتتوثللل
أةضلجميطن،لوجم ددددةولمتي ي لسددددتللجميلشلجم   حللإمىجموالأوعلمتب ددددل لوت ددددريللعي ةلجموره  نلجم ددددية ينلل

مهلسلجميزةجنل يدلنتدداأ لعولرددالومقت  دداتردداللللإمىو  لجإلم دداندداالجموتددا ددع.لت  علجمري ددعلجمتقدداة  لجمدداوة ددعلل
 .متةز زلعي ةلجموره  ن

منلجسدددتفا ةلأكت ل ولجموهتوعللوجمف االجمرشدددعلللجمح بللوت ق  نلمنللمجصددداجةلجمةايالمنلجمو جسدددلحلجمتولت دددو لل •
 منلجمخاماالجمةامعلوأ قلعلجمتش يللوجمةول.لل تحلإصاجة:

،لميتحلل2014/لمةا ل36/لمنلجمقاني ل/لل2جمقاضددددددولبتةايللجموا ةل/لل2017/لمةا ل22جمو سددددددي لةقحل/ -
منلجمشدددددددددديج  لجمو ج لملؤهالاوييبللل٪50ن ددددددددددبعللللاء ومن في حكمهملذوي الشاااااااهداوييبهلجمحهزل

لل50جمو ددددااقاالوجالعتباةجالجمتولته  رالجمهراالجمةامعلو قًالأل  ا لقاني لجمةاملينلجألسدددداسددددولةقحل
شددددراجنل ول ادلعا لويي لأ المنلذوبلجمأشددددقانللمنللعيجاللأوتةايالته.لو ح لألعيةلوللل2004مةا لل

 .جمو ااقااللإمىجمشريالجمتقا ل
 

ةنية.  5 الملالحة الو هيئة   الملدر: 
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تحلاوييبهلمن للجمذبللولةأاسددددددددددعلمهلسلجميزةجنلمنلقتللجمصددددددددددا ةلللل،2017مةا لولللل/ل .7ةقحل/لجمق جة -
يال ي لجمويوفعل  صدددددددعلعوللمرالأولمونلتختاةهلمنلأوال هالاوييبلعقالسدددددددنيبليها لرزويعلجمشددددددد

ل.تلقاألاًل
سددددددددني علمنلذوبلجمقاضددددددددولبتثتي لجمةاملينلجموؤقتينلاوييبلعقي للل2017/لمةا لل4 سددددددددي لةقحل/وجم -

 جمشراجنلوعقي لتش يللجمشباب.
وزجةةلجما اجلوجماجعللعلللبينتشددددددد يللمهنعلتحقي لع ددددددد   علمشدددددددت كعللو ولمهادلجمةاجمعلجالنتقاملع،لتحلل -

،لمروترالجمتحقي ل ولجمشددددددددددد اوىلجموقامعلمنلل16/08/2011/ لتاة  لل11047ااألم لجإل جةبلةقحل
قتدللجمويجطنينلاح لأ  ج لجمهلشلوجمقيىلجألمنلدعلوقيىلجألمنلجمداجعلولعالدلتنفيدذلمردامردا،لعلىلأ ل

جمقضدددددددددددانلجموختلل يةلجالنترانلمنلجمتحقي .لوأكالأم لجمتشددددددددددد يللللإمىت  علجملهنعلنتاأ لتحقلقاترالل
علىلقلا لكا علجمقا ةلجمة ددددد   ينلبتقايحلجمت دددددريالالجمالزمعلإلنهاحلعوللجملهنع،لوهولم دددددتو ةل ول
عولردا،لوقدال ققد لجملهندعل ولجمةدايدالمنلجمشدددددددددددددد داوىلوأ دامد لجمفداعلينلمونلقتد لجةت دابرحلأل ةدادل

جموختل،لو  ضدددد لعقيااالم ددددل لعلمونلجةت بلمخامفاالأقنانلتنفيذللجمقضددددانللإمىيه مرالجمقاني لل
ل.جمورا 

األطفال السااااااوريين ومن ضاااااامنهم النارحين أو  مت مينلجمتةللحلم ا عللوجم دددددددددلاسددددددددداالجعتوا لعا لمنلجمت جم لل •
 المقيمين في مناطق غير آمنة:

 :وجألنشطعذهلجمت جم لأهحلهمنل
كدا دعللللجموداجة ل وعدا لمنللتحلتد هيدللمدع،ل يدثللادعلوجموردا لجموداجة لجموخ  لللجمةدايدالمنللإعدا ةلبندانلوتد هيدل .1

 .لمنيواال وملع(اامتةاو لمعللوألإعا ةلجإلعواةأولو  لعاةلعط ل)جستثواةب،لل لأنحانلجمتال

 2019 2018ل2017ل2016ل2015ل2014لالسنة
ل1870ل2327ل2130ل2020ل-ل-ل  يمو
ل352ل450ل545ل243ل381ل17لاامنيو
صددددددددددد لعلم دددددددددددبقعلل  فلل

لجمصنع/لمنيواا
ل168ل269ل299ل94ل349ل125

   الجمهورية العربية السوريةفي المصدر وزارة التربية  -  عدد المدارس الكلية المؤهلة بحسب السنوات

 
منلأهورددالللل؛عددا لمنلجمت جم لجمتولتةوددللعلىلإعددا ةلجنتيددا لجألطفددادلجموت دددددددددددددد اينلمنلجمودداجة جعتوددا لل .2

وهيلب نام للل."(فئة ببرنامج التعليم المكثف )"لوجمو دددددددددددوىلخطط تدريساااااااية بديلةجمت نام لجمذبليؤمنلل
سدالجمفهيةلجمتةللولعلوتةي  لجمفاقاللإمى رافلوللل،رحماجةسدلإمىوزجةةلجمت العلإلعا ةلجموت د اينلللوالمنجعتُل
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مناط لللإمىاامنزوحلمنلجموناط لجمتوليصدددددةبل يرالجميصددددديدلملواةسدددددعللجمتةللوولماىلجمتالميذلجموت ق  نلل
أولجمذينلمحلي ددددددددت لمرحلل،ي ددددددددترافلجألطفادلجموت دددددددد اينلمنلجمتةللحلم ددددددددنعل ةجسددددددددلعلأولأكث هيلولللذمنع.

هذجلجمتةللحللو طت لللل.عو دددعلعشددد ةلسدددنعلإمىوذمكلمنلعو لقوانولسدددنيجاللل(ميين)جألجالمتحا لاامواجة ل
 .تح لإش جفلوزجةةلجمت العل ولجموناط لجآلمنعلو ولجمواجة لجمح يملع

 المحافظات المستهدفة عدد التالميذ المستهدفين  العام الدراسي
ل4350ل2015/2016

  افة المحافظات 
ل18000ل2016/2017
ل124159ل2017/2018
ل130997ل2018/2019
ل114315ل2019/2020

   الجمهورية العربية السوريةفي المصدر وزارة التربية  -  التالميذ المستفيدين من برنامج التعليم المكثف )فئة ب(عدد  

 متسربين/ النارحين:لل حمالت تشجيع التعليم .3
 ولعلقطاجلجمتةللحل)مثللجميينل دد (للمشدد كانللجماامتةاو لمعلللوزجةةلجمت العنفذللت  يثلحملة العودة للتعليم:  

 براف:لجماةجسول ولكا علجموحا يااللةا جملقتللباجيعإعالملعل
ل.تةز زلجم ليكلجاليهابولمألهللتهاهلجمتةللحلوضالعوامعلجألطفاد (1
ل.جمحصيدلعلىل عحلوم اهوعلجمهراالجماجعوعل ولقطاجلجمتةللحلمضوا ليي ةلجمتةللح (2
ل.جمواةسعلمثللمنراجلجمتةللحل  عل)ب(للإمىز ا ةلجميعولاامت جم لجمتةللولعلجمتولت رللعوللعلجمةي ةلل (3
ل.تح ينلجمتيجصللومراةجالجموةلوينلماعحلبي علجمالعن لوجمتواسكلجاليتواعول ولجمواجة  (4
وجمواةسينللجمواةسعلمنلعالد:لتيعلعلجمواةجن،للللإمىت هيللجمتي علجمحاضنعلالستقبادلجألطفادلجمةاأاينلل (5

ل.وجمتالميذلملتةامللمعلجألطفادلجميج اينلوعا لجمتوييزلبينرحلواينلأطفادلجمتي علنف را
بناترحلل (6 جمذبليحالمنلمتااةعلللإمىتشهلعلجألهامولإلةسادل جموب  ل جمفتلاال جمواةسعلوة  ل   ةلزوججل

ل.تةللورح
حلأوال هحلوتشهلةرحلعلىللز ا ةلوعولأهامولجألطفادلذوبلجال تلاياالجمخاصعلاامف  لجموتا علمتةللل (7

لجةسامرحلملواةسع.ل

 :(الجمهورية العربية السورية)خارج سيطرة  التعليم في المناطق صعبة الوصول .4
شدددددددرا جالجمتةللحلجألسددددددداسدددددددولوجمثانيبللمتحانااللأوقاالج ولموثلعلبيزجةةلجمت العللللجمح يمعلجم دددددددية عتةولل

ي ددددددترافلجمتالميذلجمذبلللاساااات ااااافة طالب لااااهادتي التعليم األساااااسااااي والثانوي برنامج  جمةامعلعلىلل
جمتولمنلقتللجمو دلحينلولجموحاصد ةللأوللل،صديبعلجميصديدأوللل،وجمطالبلجمقا مينلمنلجموناط ل ي لجآلمنع
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تقايحللتو ينرحلمنلجموناط لجآلمنعلمضدددددونلللهؤالنلجمطالبل.لو تحلجسدددددتضدددددا علليييال يرالم جكزلجمتحانلعللال
جمتحدانداالجمشددددددددددددددردا تينلمعلتد مينلم جكزلإقدامدعلمرحلتتضددددددددددددددونلكدا دعلجمخدامداالجمتةللولدعل) ةو لتةللولدعلل

ل)جإلطةا لوجمويجصالالوجمطبااعلعنالجملزو (.عامعلمثللعاملعللوعاماال،ل( جعوع

عدد الطالب   العام 
 المستفيدين 

 المستهدفةالمحافظات 

 جم قعلل-جمح  علل-ج مبل- لبل- واةل- ولل- ةعال-جمقنلط ةل-ة فل مش ل7043 2017
 جم قعلل-ج مبل- لبل- واةل- ولل- ةعال-جمقنلط ةل-ة فل مش ل20500 2018
 جم قعللل-جمزوةل ي ل- واةل-لج مبل-ة فل مش ل- لبل30169 2019
 جم قعللل-جمزوةل ي ل- واةل-لج مبل-ة فل مش ل- لبل8104 2020

  الجمهورية العربية السوريةفي المصدر وزارة التربية  - عدد الطالب الكلي المستفيدين من برنامج االست افة

اامخ وجلل تىللنهل ولجمةايالمنلجمحاالالاللت دددددددددددددو لجموهويعاالجمو دددددددددددددلحعلمرؤالنلجألطفادللأمنلجمورحلجمتني هللول
لهؤالنلجألطفادلمنل  صرحلجمتةللولع.يح  لجمشرا جالجمةامعلمواللجمتحانااللجموؤق لمتقايح

ل

 الجمهورية العربية السوريةعلى   حربالأوضاع النساء والفتيات خالل   .4

جمهورية دعلجمة الدعللعلىللللح بلمججمصددددددددددددددةدابلوجموحنلجمنداتهدعلعنللجم ثي لمنللتيجيدهلعداأالالجموهتوعلجم دددددددددددددديةبلل
جمحاصدددلعلا دددتبلجإلعاقعلجمه دددايعللللت دددتت لولأ قاالجموةيللجم أل دددولملةاألع،لللهذهلجمةاأالالل؛ل امةايالمنجم دددية ع
ج لسددددددينلجألوضدددددداجلجالقتصددددددا يعليةلللإمىإضددددددا علللل؛منلجعامعلجمةاألعلاشدددددد للمناسددددددبللهذجلجموةيلللاونعللجمح بل

مواليللوج الموالجضددط لجم ثي لمنلجمن ددانلملةولل ولمهاالالعاياةل ي لسددرلعلةجمةاأالالجم ددية علاللي فيرالم
ومنلللل،جالبنيةللجمو أةلجم دددددددية علتةانولاط  قعلمضددددددداعفعلمنلجألضددددددد جةلجمةاط لعلا دددددددتبلع ددددددداةةلجمشددددددد  كلأول

وأصددب لجمشددكلوجمخيفلوجم عبلوجمقل لوجنةاج لجألمنلجمشددخصددولجألضدد جةلجمواملعلم ي لعبنلجالعامعلوقعلعليرا.لل
ملوفيضدلعلجمةللالواي نلتق   لل.لجموهتوعلجم ديةبلللسدواالسداأاةلعنالمةيحلأ  ج لللجمح بلجمنات لعنلمةاصد ةلتفاصديللل

قةنل ول جأ ةللول ولمخلواالجمالي ينللانلسدددددية علل،لج ل"عشددددد جالمنلن ددددد2014مشدددددؤو لجمالي ينلنشددددد ل ولتويزلل
ع ى،لكدا لعلىلجمتال لج لتةدانولمنلمنليردعلأ.للل6"للجموشددددددددددددددقدعلوجمةزمدعلوجمقل لمل دا حنلمنلأيدللجمبقدانلوجميلش

لمثل ولجمتلالجمرلاكللجموا يعلوجاليتواعلعللللعلىلمألزمعجمت قي لجم دددلتولللا دددتبليو علجقتصدددا يعلوجيتواعلعلللمشددداكل

 
6 https://www.unhcr.org/news/latest/2014/7/53bb77049/syrian-refugee-women-fight-survival-head-families-
alone.html 

https://www.unhcr.org/news/latest/2014/7/53bb77049/syrian-refugee-women-fight-survival-head-families-alone.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2014/7/53bb77049/syrian-refugee-women-fight-survival-head-families-alone.html
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زج هال اةلجمحصددداةلجالقتصدددا بلجمخان لجموطت لل؛لوجمصدددناعااللل،جالتصددداالالولل،وجمنقلل،وجمطاقعلل،وجمصدددحعلل،جمتةللح
ج قاةلجمشدددددددةبلجم ددددددديةبلوتطتي لسدددددددلاسدددددددعلتهي علجق العلىل  اتهللللإمىوجمذبلأ ىل ولجمةامحللمنلعا لمنلجماودلل

لجألضة لاط  قعلكاةقلع.

تحلجةت ااهلمنلقتلللوم نلماتاجنجالجمهن دددددددددلع؛للتةانولجمن دددددددددانل ولزمنلجمح وبلمنلجمةن لجمه دددددددددابلومنلجالع
جمي شددددددددددددددلدعلجموف طدعلوجمت عيدبللللجمدذبلجمترن جعش"لل"واداألعللتنيلحلجمداومدعلجإلسددددددددددددددالملدعللل،جمهوداعداالجإلةهدابلدع

كا لجمو ددددتبلجألكت لموةاناةلجأل  ج لوااألعلللل،جمتال لوإعضدددداجلجم دددد ا دللوجمت هيبلكنر لوت تلكل  اولال تال
منلأق ل؛لأواًللوتةانولجمضددددددددحلعل ولمهتوعلتقليابلمثللسددددددددية علمنلصددددددددامعلمضدددددددداعفعللجمن ددددددددانلوجمفتلاالمنرح.

جمو دددددددلحعلجإلةهابلعللتواة لهذهلجموهويعااللمنلجمةاةلوجميصدددددددوعلجاليتواعلعلجمو تبطعلاه.للقانًلاللجالعتاجنلذجته،لول
وذمكل ولأاشدددعلشددد للمنلأشددد ادلجمةن لجمهن دددولضدددالن دددولوجمه دددابلملن دددانلوجألطفاد؛لجمهوجمةن لجالسدددت الدلل

 لل." ي لجموؤمنين"نرحلمنلأكللمنليةتقاو للنرالتواة لجمقتللوجمتةذيبلاح أكوال.لجمو أةلوجنتراكلك جمترا

وجمتولتةوللكقيةلشد طلعلشداياةلجمقوعلوم جقبعلمإلنا لللل،7نشد السد  علجمخن دانلجإلعالملعلل،2015فولباجيعلجمةا لل 
جموقلوااللملن دانلل ميالًلوتف ضلعقيااالعلىلمنلالليتبعلجالةشدا جالجمصداةمعلم دليكلجمو أةل ولجموهتوع،لنشد ال

جمونشديةةللجالةشدا جالهذهلتتضدونللاومعلجإلسدالملع:لةسدامعلوتق   ".ل ولتنيلحلجماومعلجإلسدالملعلااسدحل"لجمو أةل ولجم
جمقامين،لوتشددددا لعلىلللأعوللط  قعلجملبا لجمصدددداةمعلجمتولتخفولكامللجمه ددددالمنلأعلىلجم ج ل تىللجماميلل ول

مييي لجمو أةلهيل وةهالك  لوعامعلللجم أل ددددددوج لجمرافللللوتؤكالجعتالفل وةلجم يللوجمو أةلوعا لجمو دددددداوجةلبينروا،لل
قتللسددددددنللزوجيرنلللللو فضددددددلل،منلسددددددنلجمتاسددددددةعل لجمفتلااليو نلمرحلجمزوججلبانجًلألإمىإضددددددا عللجم يللوجألطفاد.ل

للعت دددتت لجمهواعاالجإلةهابلللل.8اح دددبلجماميلللنو ةاميترللنجم دددا سدددعلعشددد لأولجم دددااةعلعشددد لمل نلا امللطاقتر
رالا ذىلنف دددوللت ولكللجموناط لجميجقةعلتح لسددددلط للل" جعش"ومنلضددددونرالهي علتح   لجمشددددا ل)يترعلجمنصدددد ة(لو

واانولشدددددايالملن دددددانلوجمفتلاالوجم ياد،لوقام لهذهلجموهويعاالجإلةهابلعلوجموهويعاالجمو دددددلحعلجألع ىلاإعاج لل
جمن دددددددددانلوجمفتلاالعت لمحاكحل ي لم عللمرا،لوت  ةلةيحلجمن دددددددددانلوجمفتلاالبتروعلجمزنا،لوتطتي لعقياعلجمهلالل

جمتوييزلضدددالكا للللجمزوججلجمق ددد ب.علىلل" جعش".لوجيباةهحللعلىلمنلينتركلقيجعالجمولبسلجمصددداةمعلجمتولتطبقرالل
 وج تلرالجموهويعاالجإلةهابلع.لجيتا تراجمن انلوجمفتلاالسلاسعلعامعلمطبقعل وليولعلجموناط لجمتول

   جهاد النكاح

 
 ية. سرية الخنساء هي ميتيشيا نسائية تابعة لتنظيم داعش وتضم النساء المتعتمات المنضمات الى التنظيم والقادمات بالغالب من البالد الغرب 7

8 Women of the Islamic State A manifesto on women by the Al-Khanssaa Brigade 
https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf 

https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf
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ماالينسلملوقاتلينللكخا لللأنف دددددددددرن لية ضدددددددددنللأ تيىلمثي ةلملهادلتقت حلعلىلجمن دددددددددانلللل2013ور ال ولعا لل
عط لجمح لمل يللجموهاهالاامزوججلمواةلأسددتيجلجولعاةلسدداعاالمنلن ددانلمتةا جا.لوعلىلجم  حللجمهرا يين.للوأل

اللجنهلتحلت ددددددددهيللجمةايالمنللإ،لا انًلمنلمةيحلةيادلجماينلجمو ددددددددلوينلوتحلجعتباةهالللأ ين ل لهذهلجمفتيىلقاللأمنلل
تنيلحلوجمقا ماالمنل ودلنلجموشدداةكاال ولجمولمنلجمن دداأجمحاالالمن ددانلشدداةكنل وليرا لجمن احلمنلجم ددية االل

،لل2014 فولشددددددر لأيليدلمنلجمةا للل". جعش"حولعلمجسددددددتخاج لأي ددددددا لجمن ددددددانلكهزنلمنل عحللللمتةا ة،ل يثليتح
أ لللنقلرالجمتلفز ي لجم سدوولمباشد ةاهل دعللأما لجموهلسلجمت سدل دولجمتين دول)جمت موا (صد حلوز  لجماجعللعلذنذجكل

تين دددددددلاالسدددددددا   لإمىلسدددددددية التح لم دددددددوىل"يرا لجمن اح"لعا لإمىلتينسل يجمللمنلأيانبليقاتلي لل تلاالل"ل
يردا لجمن داحلجمةدايدالمنلجمن ددددددددددددددانلجمحدامالالاداألطفدادلللأنت .لل9بداو لتحدايدالعدا هنلل"جمهلشلجمنيدامولجم دددددددددددددديةبل

لل10ماليقاةبلبينللجمتنيلحلمعللإمىوجمحامالالمألم جضلجمليجتولصددد  نلعنلمواةسدددعلجمهنسل ول ت ةلجالنضدددوا لل
لل.ةيال"ل)تقاة  لمنلتينس(ل20ل–

جمقاأحلللوجمةن لمالعتاجنلجمهن دددددولوجمتح  للتة ضدددددنللجمن دددددانلجمو دددددلواالو ي لجمو دددددلواال لأومنلجمهاي لاامذك لل
للل.جمهورية علجمة العلجم ية عمنلقتللجمهرا يينلجموقاتلينل وللعلىلهذهلجمفتيىل

 "االسترقاق الجنسي" أسواق السباياو  العبودية

مةاملعلجميقنين؛لل"أهللجم تاب"لجأل يا لجم ددددددواو علللإمىنهلاللينتووللأعتقاللألعامللتنيلحلجماومعلجإلسددددددالملعلكللمونلل
وعللهلتحلجسددددتيبا لن ددددانلجألقللاالجمتولوسددددو لااميقنلعل ولجموناط لجمتولسددددلط العليرال" جعش"،لوتحلجالعتاجنلل

 يثلوقق لمقامعلنشددددد العلىلجمويقعلجم سدددددوولمصدددددناو لجألمحلجموتحاةل.للوتةذيترحلوجالتهاةلبرحللعليرنلين دددددلاًل
و ةاملرنلكووتل اا.لللجمةتيا،تلعلجمن دددددانلوجمفتلاالجأليز اياال ولأسددددديج للمل ددددد ا لأ ل"لجمتنيلحلجإلةهابول جعشلي

ل.10"لشاأةعهولمو.لجمي شلعلُ هت لجمبة لعلىلأ جنلعوللمنزلولتتة ضلجمةايالمنلجمن انلمال تصابلجموت  ة.ل

منللللمهلتهلجإلم ت ونلعل جب لجمصدا ةةلاامل علجإلنهليز علإلعطانلتت   لةسدوولالنتراكاتهلجمهن دلعل" جعش"تخا لل  دول
لجمذين،لعلىلأ لل2014للمنلعا لنشدد  نلجألودجمن ددان.لو ولمقادلاةنيج ل"إ لانلجمةتي يعلقتللجم دداعع"،لنشدد ل ول

 .11لقتللةيامرحلوإاقانلجمن انلكةتيالليهبل-جإلسال لأولجميري يعلأولجمو لحلعللأب-كتابلبلشةلإمىاللينتوي ل

 
ا العربية.  9  شبكة سكاي نيو

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/437864-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%86-
%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD 
10 https://www.unfpa.org/fr/node/15163 
11 Mah-Rukh Ali, ISIS AND PROPAGANDA: HOW ISIS EXPLOITS WOMEN - Reuters Institute Fellowship Paper University of Oxford. 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/437864-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/437864-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/437864-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/437864-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
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كتيبًاليزو لأتباعهلاوبا  لتيييرلعل يدلكل لعلللل،2014كاني لجألودلل /أصداةلتنيلحلجماومعلجإلسدالملعل ول ي دوت
يشددددد حلهذجللل"ق دددددحلجمفتيى".جال تفاعلاام قي لوجالعتاجنلعليرنلين دددددلًا،لبزعحلنشددددد هلعنلط   للوللجالسدددددتيالنلعلى،

كل لعلل".لو حا لهذجلجم تيبلجم أةلمنلأهللجمح بلأسددددددد المنلقتللجمو دددددددلوين  جم تيبلمفري ل"جم دددددددتلع"لوجمتولهول"
منل ناأحلللمالكاًلألل لتةتت لجمليجتولجمحصدديدلعلىلجم ددبايالمنلجمن ددانل ي ل"جموؤمناا"لاةالتيز ةرحلمنلقتللجمشددل لول

مةاقتترالوتةذيتراللوج تصددددابرا،لبلةرالوشدددد جأرالوجمتهاةةلبرا،لكواليح لمهللللاًلجمح ب،ليح لموام رالجسددددت المرالين دددد
ل".لت  يترا"لاحهع

وتقي لجموهويعاالجمو دددلحعلاا تهازلجمن دددانلوجمفتلاال ولجموناط لجمو دددلط لعليرالالسدددتخاجمرنلكيةقعلم ددداومعلل
 اىلجمنايلااللإتقيدلل.لولجمهورية علجمة العلجم ددددددددية عمتانلعوللاالتبا دلأسدددددددد ىلمعلجمقا ةلجموحتهز نلماىلقيجالل

 ولمتاة سلأ لت ا ةلماينعلسددددددددددللوعللجضددددددددددط ترالو وفلعولرال ولسددددددددددلكلج،لوجمتول12منلأ اج لعاةجلجمةواملعلل
لوت  نلهولوعاألترال ولمنطقعلعاةجلجمةواملع:محا يعل واةل

 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Isis%2520and%2520Propaganda-

%2520How%2520Isis%2520Exploits%2520Women.pdf 

هتها المدنيي ، 2013عام كانون األول من تعرضت الجتياح من "داعش" بتاريخ  –مدينة في ريف دمشق    12 أبشع الفظاعات الالإنسانية   نومورس بحق أ
 من القتل الممنهج واالبادة الجماعية.  

 
ها بعد تحرير المنطقة فيما بعد من قبل الجيش العربي السوري.  تمكنت السيدة ر. خ. وعائلتها من العودة إلى منزل

 سنة  50العمر  - 2014سلمية  -محاه  -السيدة ر. خ.

جنوت من املوت بأ جعوبة، بفضل من هللا وخنوة رجل من جرياننا، عندما اجتاحت العصاابت الارهابية " 

الآمنني يف بيوهتم، حبثًا عن لك موظف  السلللل باملسللللمدة مدعنة  درا الع،لية، ه عوا عن أوب ا بوا  

ب  نوا عن نوب الصلللل   ىل طائفة معينة، راحوا يسللللأ لوب النان ان ة وعع فوب ا ر ب حكويم ا و ا حد عنمتي ان

ىل ا ب جاءان ادلور. كنا أد  لينا، أال هلم امجليع  اختبأ انالاس م، ان صموا ان حب،عة رجل من جرياننا، عندما و

مه ا ف د  لائم،، هكل ا جنوان، ب انلا لعلدة ا قم ن نن امل جىت، حن  كنلا من الا   والوصلللللول انىل 

ط ق ت ابية، ب ي  دد من ا أ ابئنا خمنوفني لعدة  ال وتوسللداد العام سللرياً  أ ال أدام لعدة سللا ات يف

 "حتى اليوم وأنا أرتدي احلجاب، خوفًا من مصري جمهول ال أعرفه"

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Isis%2520and%2520Propaganda-%2520How%2520Isis%2520Exploits%2520Women.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Isis%2520and%2520Propaganda-%2520How%2520Isis%2520Exploits%2520Women.pdf
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جمهورية عللعلىلجم ثي لمنلأةجضددددولللجمهورية علجمة العلجم ددددية عوجعا ةلسددددلط ةللل" جعش"وعلىلجم  حلمنلجنح دددداةلل
وجاليتواعلعللللع وفلجالقتصددددا ييجم لجمن ددددانلوجمفتلاالمالزمنلهحلجألكث لمةاناةل ولوللت  بللإ لجمة العلجم ددددية ع

أ ا يعلجمهانبلوذع هالقاني لقلصدد لوجمحصدداةلجمالإن ددانولجمو ددتو لنتلهعلجمةقيااالل ولجمتال لللجمخانقعوجمويلشددلعلل
منلع داأ لهاألعلعلىلجالقتصدا لجم ديةب.لهذهلجمةقيااالوهذجلجمحصداةلعلىلجمشدةبلجم ديةبلومالت دتبهللوجموتزجيال

و ولجسددددددددددتو جةلت جيعللل،وت جيعل ولجالي ج جالجمواملعجإليوامو،للتيزع لهذهلجمخ دددددددددداأ لاانخفاضل ولقلوعلجمنات لل
وعا لتو  نلجماومعلجم دية علمنلل،لل2020سدة لصد فلجملي ةلجم دية علجمذبلوصدللمو دتي اال ي لم دتيقعل ولعا لل

عللمقو لوجمنف لم ا علأ  ج لجمشددةبلجم دديةب؛لت مينلج تلاياترالجألسدداسددلعلكا منلجمشددةيةلاامذع للو ز الوهيلمالييسدد 
م ثي لمنلجمةاأالالجمتولت أسدددددددرالجمو أةلجمي ياةلااألعلللوللل،وجم عبلوعا لجألما لم امتلعل  االجمشدددددددةبلجم ددددددديةبل

ل.جمو تو ةل ولجمتال للجمح بلجموةيلعلنتلهعل
ل

وم ددددددداعاةللجمح بلاامةايالمنلجمت جم لجمتولت ددددددداهحل ولجمتخ لفلمنلنتاأ لهذهللجمهورية علجمة العلجم دددددددية عتقي لل
جألودل وللل:فاالم كزج لمحوايعلجمن ددددددددددانلجموةن ل قالأوياالوزجةةلجمشددددددددددؤو لجاليتواعلعلوجمةولللل؛جمنايلاالوجمنايين

يضددددددددددددددلعلجألمحللامتةاو لبينلجموحا يعلوماي  علجمشددددددددددددددؤو لجاليتواعلعلوجمةوللمعلمفامحا يعلجمالذقلعلوتحلتنفيذهلل
وسددديتحلتشددد يلهلعالدلجمفت ةللل،(UNDP)للوا نام لجألمحلجموتحاةلجإلنواأول،(UNHCR)جموتحاةلمشدددؤو لجمالي ينلل

هيلالللولللةمحا يعل وال ل ي ل وجمثانول أمالجمو كزلجمقا معلاةالجعتلاةلجمش  كلجموناسبلوجعتوا لنيا لعوللمه.ل
  ولطيةلجماةجسع.ليزجد

فاالماىلوزجةةلجمشددددؤو لجاليتواعلعلوجمةوللاامتةاو لمعلب نام لجألمحلجموتحاةلملن ددددانلجموةن لتحلإ اج لق ددددحلكذمكلل
وتتحلإ جةتهلاامشدددددددد جكعلللل،فع االالمةن ل يثليتحلجسددددددددتقبادللنتلهعلجمحاالالجمتولور ال ولباجيعلجمح ب،للجإلنواأولل

جم يةوناللل ي و للبلجنتشدداةا ددلتحلتفةيللم وىلمؤق لملن ددانلجموشدد  جال ولجمةاصددوعل مشدد .للولمعليويلعلأهللع
(Covid-19لل) تحلجالنتردانلمنلتهريزلم كزلمألطفدادلجموهنولعليرحل ولمحدا يدعل لدبلميتحللكدذمدكللل. ولهدذجلجمةدا

ل.لجمتانلاخاماتهلمباش ة

جمذينلجز ج الأعاج هحلاش للكتي لنتلهعلجألوضاجللملوت يمينلوجموش  ينللللوم جكزللتفةيللعاماال وةلتحللكذمكلل
كاللجمهن ينلومختل لللل.لتخا لهذهلجماوةجمهورية علجمة العلجم ية عجم جهنعلوسلاسعلجمتهي علوجمحصاةلجموطبقعلعلىلل

اش جكعلمعلجمهويلاالللهذهلجماوةللتاجةلمةيحلل.ت تقتللمختل لجمف االمنلجمو نينلوذوبلجإلعاقعلل،لكذمكجألعواة
وهول املًالمفةلعل ول مش لوة فرال)م كز نلةعايعلمؤقتهلمألطفادلجمذكيةلوجالنا لتاجةلاامش جكعلمعللجألهللع،لل

محلشوللجمحاالالمعلأس هحلل يثلتحلليويلعل قي لجمطفللوجميينل  لا علىلمةايي ل وايعلجمطفللوإ جةةلجمحامعلل
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و ةوللعلىلتقايحلللل؛فاالنتلهعلجمح بلن لملن انلجموةللل"وج علجألمل"إ اج للتحلللل(.اةالجمةوللعلىلب جم لت هيللمألس 
لوتشوللعاماالجم عايعلجمالزمعلملنز الالاةالإي جنل ةجسعلجيتواعلعلشاملعلم لل امعلمنلقتللأعصاأيينلماةاينلل

جمو وىلمنللياجةلهذجلللل.أنشطعلت  يرلعوللل،تو ينلوت هيل،لولطتلع،لوجمنف لعوجملل،قانينلعجمخاماالجمجمخاماالجموقامعلل
قتلليويلعلأهللعلمتخصصعلاوييبلعقالش جكعلمعلجميزجةةل)جمهويلعلجميطنلعلمتطي  ل وةلجمو أةل ولجمو  لعل

 .ليويلعليذوةل ولم  لعلال قع(ومنلقحلجألومىل

إعادة دمج من فقدو أعمالهم من الذكور  "تصولحلمش وجللللوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةوللعلىلللكذمكلتةو
 يثلللل"تمكين المتعطلين عن العمل" تحلتنفيذلمش وجلاةنيج للوكذمكلللل."على سوق العمل  الحربأثر  واإلناث نتيجة  

لعلىلأومي علجالهتوا لفله.للالمرأة المعيلةت تحيذلجمو أةلوعاصعل

عا لوذمكلمنلعالدللللاامح بلبت مينل   لجمةوللملن انلجموت ق جاللللجمهورية علجمة العلجم ية ع  يمعللللتقي كوالل
لب نام لجمتنولعلجم   لعلللمن يثلبلغلعا لجمن انلجمو تفياجالل؛لله،لوسلاساالجإلق جضلجمويي لجمت جم لوجمتاة باالمنلل

 :13جمتاموجمهاودللو  ل2019 تىللل2015/لم تفياة،لميزععلعلىلجألعيج لمنلل148499 يجمول/
2015 2016 2017 2018 2019 

ل28770ل33574ل3416ل63520ل19168

جمورنول يجموللعا للوالغلل جمت هيلل وم جكزل ب جم ل منل جألعلل261477جمو تفياجال ج لمنليلم تفياةلميزععلعلىل
لو  لجمتامو:ل2019 تىلل2015

2015 2016 2017 2018 2019 

ل112414ل102973ل17023ل16019ل13048

(لسياةلمنلأصلل508)للل2019 تىلباجيعلعا لللل"التدريب المنتهي بالتشغيل"الغلعا لجمو تفياجالمنلب نام للول
ل.لمنلعا لجمو تفياينلجم لوتق  بالل٪96(لأبلبن بعل530أعاج لجمو تفياينلجم لول)ل

 اح بلجألعيج :لال  لن بعلجمو تفياجالمنلجمق وضلمتناهلعلجمص  للول
2015 2016 2017 2018 2019 

ل٪ل40ل٪ل45ل٪ل46ل٪ل44ل٪ل34

 
واارة الشنون االجت  13 هورية العربية السورية في  ماعية والعملالملدر:   .الجم
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 جمتوي للجمص ي :لن بعلجمو تفياجالمنلمشاة علول
2015 2016 2017 2018 2019 

ل٪ل36ل٪ل36ل٪ل39ل٪ل42ل٪ل39

لل

لل؛جمةايالمنلجمحاالالوجألوضدددددددددداجلجمتولمحلت نلمييي ةلم ددددددددددبقاًلللجمهورية علجمة العلجم ددددددددددية ععلىللجمح بللأ  زالل
مثلللجمح بلأولنتاجلاة لمضددددداعفاالهذهللل،جمح بلجموتضددددد ة نلمنللللوااألعللمنل االالجمن دددددانلأولجألطفاد

ولأ،للجموييي ةلوجموطبقعل املاًلللواامتامولمحليتحلمحظلهذهلجمحاالالاامقيجنينلأولجألط لجمقانينلعلل؛جالسدددت قا لجمهن دددو
تي ي للهدذجلمداليتطلدبلللل. ولجمداومدعم جكزلمختصددددددددددددددعلبردذهلجمحداالاللللإمى ولجإلي جنجالجمةدامدعلوإي جنجالجمتحي دللل

منلجمت قي جالجم دلتلعللللعلهذهلجمحاالالمحاالالمحامعلمنلجمقضدانلمتحصدللعلىلجمت هيللجمالز ،لو وايلليهجنإييلإقامعل
م جكزلجإلييجنلوجمحوايعلللإمىمنليرعلأع ى،ليهبلجمةوللعلىلتيسدلعلتة  فلجمحاالالجموحامعللل.جمال قعلمته اترح

متشددددوللأكت لشدددد  حعلل يرالل لجمت هيللعلت جمكذمكلمولللمرذهلجموبانووتطي  لجمتيصددددلفلجميولفوللمنلجمةن لجمحاملع،
ا دددتبللللجمهورية علجمة العلجم دددية عياياةلوطاةأعلعلىللللعايالمنلجمييجه لهو،لم ي لوجمن دددانللمو نعلمنلجألطفاد

ل.جمح بل

عا لللت جيعلإمىلل2020وقالأسددددف الجالنتخاااالجألعي ةل ولمهلسلجمشددددةبلجمتولي ال ولشددددر لتويزلمنلجمةا ل
قللمنلن دبعلجالنا ل ولمهلسلجمشدةبل ولجماوةجالأوهوللل،٪11.2ترحللتن د ولمهلسلجمشدةبل  صدبح للللجالنا ل
للااموقابللتحوتتتيأل املًالسددددياتا لةأاسددددعلجملها لجماجأوعل ولمهلسلجمشددددةب.للل.٪12.4جمتولكان لاحاو للللجم ددددااقع

واذمكلأصدب لعا ل،لل2020ياةلمنلجمةا للأناأبلعا لملهورية علجمة العلجم دية علمنلجمن دانل ولشدر لللإعا ةلتةيين
.للملهورية علجمناأبلجمةا لجمثانلعلهوللوللل،مةاونعلوز  لجمةادلل اجهواإجمن دددددددانل ولمهلسلجمقضدددددددانلجألعلىلسدددددددياتينلل

.للجمهورية علجمة العلجم دية عمنلعا لجمقضداةلجم لول وللل٪18لل ولجم دلطعلجمقضداألعوتتلغلن دبعلجمن دانلجمقاضدلاالل
منللل.لجمهورية علجمة العلجم دددددددددية عمنلعا لجموحامينلجم لول ولللل٪29أمالجمن دددددددددبعلجمحاملعلمةا لجموحاملاال تتلغلل

 لعا لإمنليرعلأع ى،ل قال لن دددددددانل ق .لللل2012يرعلأع ى،لكا لعا لجموشددددددداةكاال ولصدددددددلا عل سدددددددتيةل
تلغلعا لجم ددياجالمنلجمضددباطللي يضددًالمتيجضددعلياًج؛للأجمن ددانلجموشدداةكاال ولقطاجلجمشدد طعل)وزجةةلجماجعللع(لهيلل

ملةناصدد لجمشدد طلعلن ددبعللاماجألم ل،لوكذمكلل٪1.1ضددااطًا،لوان ددبعلاللتتهاوزلللل2721سددياةلمنلللل30 ولجمشدد طعل
ل.14 ٪0.31 اللتتهاوزلجمن بعلجم للعلملن انلمنلجمش طلاالجمةامالاللجمةاملع
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 لن دبعلجمن دانلجموشداةكاال ولجملها لجمف علعلمإل اقعلجمةاملعل ولكا علجموحا ياالجم دية علتح لسدلط ةللإكذمكل 
جملهنعلجمةللالجمو كز علمإل اقع.لوتتيجيالجمن دددددددددددانلضدددددددددددونلل،لوتتبعلهذهلجملها لجمف علعلجمىل٪31جماومعلهولتق  بالل

،لوم نلاللتتهاوزلل٪14،لوضددددددددونلمهامسلجموحا ياال٪30جمي اجالجإل جة عل ولجموحا ياالجم ددددددددية علبن ددددددددبعلل
ل15.٪10ن تترنل ولمهامسلجموا ل

علىلهذجلللأبلتاة باالعاصدددددعللعويماًلللكذمكلمحلتتل لجمن دددددانلجموشددددداةكاالقولعوللعلبنانلجم دددددال لأولجموفاوضددددداال
محليتحلتطتي للوم نللل.%52لل،2020ةا للمهي علجموصدددددامحعلجميطنلعللللجمويضددددديج.ل تل  لن دددددبعلجالنا لمنلميوفو

للمتااةعلوإشد جفلهي عتح لو ةوللللأبلتاة باالعاصدعلملن دانلجمةامالالضدونلإطاةلمشد وجلجموصدامحعلجميطنلع.
 ولمختل لجموحا يااللعضدددددي علهذهلجملها تشددددداةكلجمن دددددانل ولولمهنعلأهللعلللل33جموصدددددامحعلجميطنلعلماليقاةبل

تشداةكللل.كا علجموحا ياالجم دية عميزععل ولللمبا ةةلأهللعلوشدةتلعلل90أكث لمنللللترا نضديبلتح لميلولجم دية ع،ل
عول للل.محلت أ لأبلسدياةلمنرنلمهنعلم دتقلعول،لل٪10للاللتتهاوزللبن دبعوم نللجمن دانل ولمهلسلإ جةةلهذهلجملها ل

جموصددددددامحعلجميطنلعلاوييبلت للفلمنف  لبرافلجمو دددددداعاةلبتح   لاة لللاة لجمن ددددددانلضددددددونلإطاةلمشدددددد وج
للعا للينلفل وللي الللجمتوللجم ددددددال للمفاوضدددددداالل ولجمو أةلللشدددددداةك لكذمكللللل.16٪15ال  لن ددددددتترنللولجموخطي ين،لل

للعضديلل16لأصدلللمنللاجالسدي للل4لجمهةف بللاشداةللجماكتيةلب أاسدعللجمي الجمح يمول وللجموشداةكااللعا للوالغلل2016
ل ق .ل٪18لجنخفض لن بعلجمن انلجموشاةكاالمتصب ل2017لعا ل وولل.٪25وان بعل

رول لل؛عويمداًلكدافلدعلللل ي نرداللأللإمىلل،جم ددددددددددددددية دعجمهورية دعلجمة الدعللجم  حلمنلهدذهلجمهري لجموتدذومدعلمنلقتدللللللىوع
،لجمو دددددددتو ةلوجمحصددددددداةلجموف وضللجمح بللا دددددددتبل،لجماومعل املًال وجموتي  ةلللجمضددددددد يلعللامويجة لاللومح يمعمحاو ةلل

 ولجمةا لجمحاموللعم ددددتي اال ي لم ددددتيقلإمىلجمهورية علجمة العلجم ددددية عجنخفاضلجمنات لجموحلولجإليوامول ولول
 ولللجنتشددددددددددددداةل ي و لجم يةونال ولجمةامحلوأيضددددددددددددداًلجالقتصدددددددددددددا يعلجمتولنته لعنلللجمح بل،لزج لمنل اترال2020

للبتةراجترالمت مينللجموانحعجماودللعا لجمتزج لل للإ منليرعلأع ىلأمالهذجلمنليرع،ل.للجمهورية علجمة العلجم دددددددددددددية ع
نقللتوي للعط للإمىيؤ بلللجمحاياالجالن دددددددددددانلعلجمضددددددددددد وة عجماعحلجمالز لملو ددددددددددداعاةلو تىلمإل اقعلوت مينلل

متن دددددي لجمشدددددؤو ل تبلجألمحلجموتحاةليير لجمشددددد للجمتامولجمصدددددا ةلعنلم يثللل؛جالسدددددتهااعلجإلن دددددانلعلجموتةاقبع
،لجمهورية علجمة العلجم دية ععالدلسدنيجالجمح بلعلىللللمقاجةلجمنقلل ولجمتوي للجموطليبل (OCHAجإلن دانلعل)

،لل٪ل43 تىلتاة  لإعاج لجمتق   ل ولشدددددددر لتشددددددد  نلجألودللل2020 يثلمحليتهاوزلتوي للعطعلجالسدددددددتهااعلعا لل
ل.جمو اعاجالجإلن انلعلمنل٪75تقي لبتقايحلجمهورية علجمة العلجم ية علعلوًالأ ل  يمعل
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ل17
وجمتولت ج ق لمعلع وجلجمةايالللجمهورية علجمة العلجم ددية ع لجمح بلجمو ددتو ةلعلىللأ،لاللبالمنلجمتني هلعلىللأعي جًل

للقاللمنلجموحا ياالوجموناط لجم دية علعاةجلجم دلط ةلشد  لل يضدىلعاملعلضدونلجمتال ،ل علىلعوللعلللباألخصأق  
لمنلجم انلعلجمحصدددددددددديدلعلىلبلاناال قلقعل ولل،جمهورية علجمة العلجم ددددددددددية عجمتيقي لوتهولعلجمتلاناال ول وقلل 

 1325متحليللجميضدددددددددعلجم جهنلاواليتيج  لمعلمتطلباالجمق جةلجمرامعيي عللجمةايالمنلجمقطاعاالأولجموهاالالجمح
عت لتةاو لوقي لمعلللعلميضدددعلجمخطعلمنلكا علجمتلاناالجموتيج  ةلذجالجمةالقعلجسدددتفا الجملهنعلجموشددد َللل.(2000)

يتيج  ل ولهذهلجمو  لعل،لواوالل لمحلت نلاامشدد للجألمثلإوللل،جمهورية علجمة العلجم ددية عكا علجمشدد كانلوجمهراال ول
لجم جهنع.

ل

 المرأة والسالم واألمن  بشأنالوطنية الدستورية والقانونية والسياساتية   األطر  .5

 الجمهورية العربية السوريةفي  اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان -ا
ًجللعنصد للجماوملعللجالتفاقلااللتشد لمنذلجنشداهها،لولجمهورية علجمة العلجم دية علهولعضديلمؤسدسل ولجألمحلجموتحاةل

جمهورية علجمة العلللصددددا ق لقاللولل.جمهورية علجمة العلجم ددددية عل وللجإلن ددددا للمحقي لللجمتشدددد  ةولجإلطاةل وللاًلأسدددداسددددل
جمةرالجماومولجمخا لاامحقي لجموانلعللمنرالللل؛جالن دددددددددا علىلمةيحلجالتفاقلاالجماوملعل ولمهادل قي للللجم دددددددددية ع
.لل و لأبلتحفيااللل1969وجمةرالجماومولجمخا لاامحقي لجالقتصدا يعلوجاليتواعلعلوجمثقافلعل ولعا للل،وجم دلاسدلع

 
 .2020 -تشرين األول  - https://fts.unocha.org/appeals/924/summary -خدمة التعقب المالي  - OCHAالملدر:   17
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لاة لللعلىللجمتحفظمعلللل2003منذلعا لل "سدددددياجو"للجمقضدددددانلعلىلجمتوييزلضدددددالجمو أةلللعجتفاقلللكذمكلصدددددا ق لعلى
لجمح يموللجمو دددددتي ينللعلىوجموشددددداةكعللعت لجمتشددددداوةلللعلىلة ةرااط  قعليا ةلجمتولمالزجم لتةوللولللجالتفاقلعللميج ل
.لكوالصدا ق لجم دية عللجمة العلجمهورية علل سدتيةلمعللتةاةضليللالللجمتحفيااللهذهلاة لللأ لسدلوالجمح يمو،للو ي 
ليكيدلجالعتلاةبلمهلجمخا لااش جكلجألطفادل ولجمنزججلجمو ل .للتجتفاقلعل قي لجمطفللوجمت ولعلىل

ومشددددداةكعلويي للمنلجمحايعلجميطنلعلمتةز زلجنطالقاًللل1325عطعلوطنلعلمتفةيللجمق جةللعو  تولجمةوللعلىلوضددددد
للوإعا ةلجالعواة،وجمو  لعلجالنتقاملعلمالاةالجمح بلل دددددددددال لجمكا علأشددددددددد ادلجالعاج لمةوللعلومفاوضددددددددداالجمو أةل ول

جسدتهااعلملتيصدلعلجمصدا ةةلعنلجملهنعلجماوملعلاشد للمالأح،لوكذمكللج تلاياتراللوت مينللوضدوانًالموةامهعلأومي اترالل
لللهورية علجمة العجمختاملعلعلىلجمتق   لجماوةبلجمثانولمللمال ياترا ولجموةنلعلاامقضدددددانلعلىلجمتوييزلضدددددالجمو أةل

اعتماد خطة وطنية لتقييم ومعالجة التأثير السااااااالبي للن اع  (لوجمتولتنللعلى:ل"لبلجمفق ةل)لل20جمتنالل وللجم ددددددددددية ع
(  بما ي ااااااامن التنفيذ الفعال لهذه  2000) 1325على حياة النسااااااااء والفتيات  وفقاق لالتفارية ولقرار مجلس األمن  

يات  مؤلاارات وآل  إلىالخطة من خالل مي انيات مراعية للمنظور الجنساااني  ورصااد وتقييم منتظمين لتنفيذها اسااتناداق  
ل18".للللمساءلة

معلأيناةلجمو أةلوجم دددال للل،1995تتيج  لجألهاجفلجالسدددت جتلهلعلجالقنولعشددد لإلعال لومنراجلعوللبلهينلمةا لول
جمنزجعاا،لوتةز زلجم ددال ،لوجمتاجبي لجموت املعللو للت ددي علللوجألمنلاوال ولذمكلمشدداةكعلجمو أةل ولصددنعلجمق جةل و

لعلله،لوجالتهاةلااألشخا .مونعلجمةن لضالجمو أةلوجمقضانل

جمنا ذةل ولمهادلجالتفاقلاالجماوملعلهولمن ددددددهوعلمعلنصددددددي لللهورية علجمة العلجم ددددددية عمللجميطنلع لجمقيجنينللإ
جمهورية ددعلجمة الددعللمعلأ  ددا لمةدداهدداةل وملددعلت ي للللوطنوي للنو ول ددادلتةدداةضلألبلقددالل؛جالتفدداقلدداالجمدداوملددع

لمنلجمقاني لجموانولجم يةب.ل25كوالنص لجموا ةللجماوملعط  ًال يرال األومي علت ي لملوةاهاةللجم ية ع

يندبلمعللللإمىعلىلتةز زلأهداجفلجمتنولدعلجمو ددددددددددددددتداجمدعليدانبدًاللل1325وتةودللعطدعلجمةودللجميطنلدعلمتفةيدللجمق جةلل
وهيلجمخطعلجمتنوي عللل19"لل2030سددية عللل–بلجمح للاةالللفلواللهورية علجمة العلجم ددية عملجمتنويبلللجميطنولل“جمت نام 

هذهلجمخطعل ت زللتل.للهإعاج لللجم دددددددددية عللجمة العللجمهورية عل  يمعللتتن  لجمذبلل،لل2030  لجمةا لأ ولسدددددددددية عل تىلل
لجمةاجمعلوتةز زل ك،تجموشدددددددلوجميلشللجموصدددددددامحعلوإةسدددددددانلجم دددددددية ع،للجألةجضدددددددولو اةجمحفاعلعلىلعلىل"جمتنوي علل

 
18 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSYR%2fCO
%2f2&Lang=en 
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للوانانللجإلن ددددا ،لوة اهلجمويجطنعلأسددددسللعلىللقاأوعللوم ددددتاجمع،لمتيجزنع،لشدددداملع،للمتنولعلؤسددددسهيليولللجاليتواعلع؛
لجمو دددانمعللمنلأسدددسللعلىللوم دددتناةللوجاليتواعلع،للوجالقتصدددا يعللجم دددلاسدددلعلجمحقي لللمتضدددونعلجمحايثع،لجموؤسددد ددداال
للجمفاعلعلوقيجهاللجم ددلاسددلعلجمةوللععلىلللل صدديقتللالللجمذبللجمنحيللعلىلجم دديةب،للجموهتوعلوم يناالللمشدد جأ لوجموشدداةكع

لل."جمتنولعلجستاجمعلإمىلوصيالًللملهولع،لجمشامللوجاليتواعولجالقتصا بلنيجمتو ليشوللبلل ق ،

 الجمهورية العربية السوريةفي الدستوري والقانوي  اإلطار -ب
مددددددنل سددددددتيةلجمهورية ددددددعلجمة الددددددعللجاليتواعلددددددعاموبددددددا  لجموةنددددددي لالجمفصددددددللجمثامددددددثلمددددددنلل/23/لجموددددددا ةتشددددددي ل

تددددي  لجماومددددعلملودددد أةليولددددعلجمفدددد  لجمتددددولتتددددل لمرددددالجمو دددداهوعلجمفةامددددعلوجم املددددعل ددددولجمحلدددداةل"لأنددددهللإمددددىجم ددددية عل
وجمثقافلدددددع،لوتةودددددللعلدددددىلإزجمدددددعلجمقيدددددي لجمتدددددولتوندددددعلتطيةهدددددالومشددددداةكتراللوجاليتواعلدددددعلوجالقتصدددددا يعجم لاسدددددلعل

جمويجطندددددددي لمت ددددددداوو ل دددددددولجمحقدددددددي لوجميجيبددددددداا،لالل"لل ألإمدددددددىل/33/جمودددددددا ةل.لوتشدددددددي ل" دددددددولبندددددددانلجموهتودددددددع
ت فدددددللجماومددددددعل"لأيضدددددًال".لولتوييدددددزلبيدددددنرحل دددددولذمددددددكلا دددددتبلجمهدددددنسلأولجألصددددددللأولجمل دددددعلأولجمددددداينلأولجمةقيدددددداة

لل".بينلجمويجطنينلمتاألت ا ؤلجمف  ل

/ل230ذوبلجموصدددددلحعلصدددداةلجمو سدددددي ل/جمدددديطنينلجمهرددددي لجموت جكودددددعلمددددنلقتدددددللكا ددددعلجمشددددد كانللإطددددداةلوضددددون
جمهورية ددددعلجمة الددددعلجم ددددية علعلددددىلجموددددا ةللالغاااااء تحفاااا وجمددددذبلتددددحلاوييبددددهلل،2017اشددددر لتودددديزلمددددنلجمةددددا ل

جمهورية دددددعلجمتدددددولصدددددا ق لجمثانلدددددعلمدددددنلجتفاقلدددددعلجمقضدددددانلعلدددددىليولدددددعلأشددددد ادلجمتوييدددددزلضدددددالجموددددد أةل"سدددددياجو"لول
ل.للل25/9/2002/لبتاة  ل330اوييبلجمو سي لةقحل/لمراجالنضوا للعلىلجمة العلجم ية ع

جم ددددددددددديةبلوااألعللللأل  ا لجمتوييز علجميجة ةل ولقاني لجمةقيااالومللإطاةلجمو جيةعلجمو دددددددددددتو ةلمتشددددددددددد  ةاتراو ول
ومهلسلجمشدددةبللجمهورية علجمة العلجم دددية عقام ل  يمعللللوقاني لجأل يجدلجمشدددخصدددلع،،للجمخا لاه جأحلجمشددد ف

لكا لمنلأب زها:ل؛ ولهذهلجمقيجنينتةايالالمروعلاإق جةلمؤع ًجل
،لجمدذبلشدددددددددددددددا لجمةقدابلعلىلي جأحلل2011مةدا لللل/11/منلقداني لجمةقياداالادامقداني لةقحللل489تةدايدللجمودا ةلل •

لجمةن لجمهن ولاش للعا لوإذجلوقعلعلىلمنلهيل و لجمخام علعش ةلاش للعا .
جأل يجدلللقاني لللما ةلمنلميج للل70محيجمولتةايالالشددددددددوللوجمذبلللل،2019جمصددددددددا ةل ولشددددددددباطللل/4/جمقاني لل •

قيجنينلل.للوشددول لجمتةايالال ولكاللجمقانينينلل2019جمصددا ةل ول ز  ج لللل/20/جمقاني للكذمكل،لولجمشددخصددلع
جمزوججلوجمطال ،لاوال ولذمكلتةايللقيجنينل ضددددددانعلجألطفادلوجميصددددددايعلمتشددددددوللجسددددددتخاج لجمحو لجمنيوبلل

بلجمطفل،ل َم لم علعقالجمزوجج،لة لأ  ا لأع ىلتتةل لاامور لوجمنفقعلوجإللإمىإضددددددددددا عللمتحايالَن ددددددددددَ .لكوالُعا ِّ
ملو أةلللل18لإمىة علسددددددددنلجمزوججللتحلل،لوليقراقمتةطولملو أةلإم انلعلوضددددددددعلجمقيي لعلىلعقالجمزوججلضددددددددوانًالمح
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وت يي ليولعل،لل"وجم يل،لإضددددا علمت يي لجمويج لجمتولتتضددددونل"عقالجمن اح"لوجسددددتتاجمرالاوصددددطل ل"عقالجمزوجج
 .”“يحال لمبةضروالإمىصعلاامزوججل“تحللمه”ل ولجمصل علجمش علعلجمخا

“جمةذةلجموخف ”للإلغاءينللعلىلوجمذبللجمهورية علجموحادلمنلةألسللقاني للجممهلسلجمشددددةبلمشدددد وجلإق جةل •
إم انل.لوعللهلتحلل2020 ولذذجةلمنلجمةا لجمحامولللجمهورية علجمة العلجم ددددددية عمو ت تول“ي جأحلجمشدددددد ف”ل ول

،لوعا لمن لجمةذةلجموخف لمو ت تولل"جمشدددددد فلله جأحا"منلقاني لجمةقيااالجم دددددديةب،لجموتةلقعلللل”548“جموا ةل
مطلعلجمةا للل وجمذبلأق لعلىلهذهلجموا ةلللجم ددددددددددددداب جمتةايلللل يثلأ لل.هذهلجمه جأح،لكوالكا لجمحادلسدددددددددددددااقاًل

م ت توللللة علعقياعكا لقاللتةايالالشددددول لت ددددعلعشدددد ةلما ةلمنلقاني لجمةقياااليولعلمنلضددددونلللل2011
،للسدددنتينلكحالأقصدددىلللكا لاةالج سدددبعلسدددنيجاللإمىعوسللللمواةلتت جوحلبيني جأحلمالسدددوولاامشددد فلاام دددهنلل
لوم نلمحليلغلجمةذةلجموخف لتوامًا.

 السياساتي واالستراتيجي  اإلطار -ج
عا ًجلمنلجالسدت جتلهلاالللليراعلزمنلجمح بللعالدلجمفت ةلجمواضدلعلو تىلضدونللللجمهورية علجمة العلجم دية عةالطي ل

ل،وجميقايعل،جمحوايعمنللللجألةاةعلل1325جمق جةللو ت زجاللااشدددددددددددد للمباشدددددددددددد لأول ي لمباشدددددددددددد للوجمخط لجمتولتتةل لل
تةوللعلىلج ماجلجمقضددددايالجموتةلقعلا منلجمو أة.للمنلأهحلهذهلجمتولوللو جم ددددال لوجمتةاللانانوللل،وجمت و  للوجموشدددداةكع

جمت نام لجميطنولماعحلجمو أة،لو اةل وايعلجألسد ة،لجمو صدالجميطنولجمةن ،لوعطعلجمةوللجمخط لوجالسدت جتلهلاالل
ل.جالست جتلهلعلومصفي علجمو اوجةلبينلجمهن ين

  البرنامج الوطني لدعم المرأة
جميطنولماعحلجمو أةلضددونلعطعلعوللجمري علجم ددية علمشددؤو لجألسدد ةلوجم دد ا لاامتةاو للللتحلجعاج لمشدد وجلجمت نام 

وذمكلملتصدددابلملوشددد الالجألكث لجمحا ًالجمتولللل،2017معلصدددناو لجألمحلجموتحاةلمل ددد ا ل ولمهادلجمو أةلمةا لل
 ولمهادلجمو أةلعلىللللمالتحلإنهازهلسدددددااقاًللإمىتحلجالسدددددتنا لللتيجيهلجمو أةلوعاصدددددعل ولم  لعلإعا ةلجالعواة،ل يثل

مالتحلو تحلجمةوللعللهل وملًالللإمى،لول2010-2007جمصدددددةيالجميطنو،لمثل:لمشددددد وجلجالسدددددت جتلهلعلجميطنلعلملو أةلل
ل.2030وجقللولًا،لمثل:لمنراجلعوللبلهين،لتيصلاالمؤتو لجمقاه ة،لأهاجفلجألم لعلوأهاجفلجمتنولعلجمو تاجمعل

جمتحاياالجمتولتيجيهلجمو أةل ولجموهادلجالقتصددددددددددا ب،لوجمتةللوو،لتحايالجموشدددددددددد الالوللإمىيرافلهذجلجموشدددددددددد وجل
وجمصدحو،لوجموشداةكعلجم دلاسدلعلوجموهتويلع،لوكذمكل ولمهادلجمحوايع،لومناهضدعلجمةن لضدالجمو أة.للووضدعلأول
جقت جحلجم دددددددددلاسددددددددداالوجمت جم لوجألنشدددددددددطعلوجمتاعالالجمالزمعلمحللهذهلجموشددددددددد الالوجمتصدددددددددابلملتحاياالجآلنلعلل

 .للعلعالدلعوللعلجمتنولعلوإعا ةلجإلعواةوجمو تقت
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مهلسلجمشدددةب،لمنلوقالتحلتشددد يللمهنعلوطنلعلب أاسدددعلجم دددياةلوز  ةلجمشدددؤو لجاليتواعلعلوجمةوللوعضدددي علكلل
،لوزجةةلجمشددددددددؤو لجاليتواعلعلوجمةول،لوزجةةلجماجعللع،لوزجةةلجمةاد،لوزجةةلجمصددددددددحع،لوزجةةللوجمو ت اينللوزجةةلجمخاةيلع
علجميطنلددع،لوزجةةلجالعال ،لوزجةةللحددمتةللحلجمةددامو،لهي ددعلجمتخطل لوجمتةدداو لجمداومو،لوزجةةلجموصدددددددددددددددامجمت الددع،لوزجةةلج

لجمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلوجم  ا ،لل،جالوقاف،لوزجةةلجمزةجعع،ليويلاالأهللع
جمتةللح،لجمصدددحع،لجمقضدددانلعلىلجمةن لضدددالجمو أة،لجموشددداةكعلل:جموهاالالكا عللتحلتحليللجميضدددعلجم جهنلملو أةل ول

للتنفيذيع االعلىلوضدددددعلمصدددددفيللكوالتحلجمةوللل.قولميجقعلجمق جة،لجمو أةلوجمفق ،لجمو أةلوجالقتصدددددا ،لجمو أةلوجالعال 
 يدلجموشددددددددددددد الالجألكث لجمحا ًالللل(،2030-2026(،ل)2025-2021(،ل)2020-2019)مثال ل ت جالزمنلعلل

لوجمصددددددددةيااالم لجمتاعللعل)متضددددددددونعلجألهاجفلوجألنشددددددددطعلوجمهراالجمونفذةلوجمهراالجمشدددددددد   عللجمت جتحلوضددددددددعللول
وقالتحلع ضدددددددهلللل.وذمكلاشددددددد للمت امللمعلب نام لجعا ةلجالعواة جمبشددددددد  علوجموا يعلجموطلياع(للوجمةقباالوجمويجة ل

ل.2018ا لأطل لهذجلجمت نام لعلعلىلمهنعلجمتنولعلجمبش  علوتحلجألعذلجموال ياالجمتولأوة ترا.

 وحدة حماية األسرة
جمي اةلعلىلجسددددتقبادلجمن ددددانلوجألطفادلجمنايينلمنلجمةن لمفت ةلمحا ةلأقصدددداهالسددددتعلأشددددر ،لوتقا ل زمعلتةولل

لإمىجمقانينلعلوجمو ج قعلللة،لجماعحلجمنف ددددولجاليتواعو،لجالسددددتشدددداةلجمطتلعمت املعلمنلجمخاماالمثللجمو وى،لجمخامعل
جمخلاطع،لجمحالقع،لجم وتييت ،لااإلضدددددا عللمنل يثلتقايحلجمتاة بلعلىلمرنلمثلللللجالقتصدددددا بللجمتو ينجموح وع،ل

كوالتقا لجميلا جالجمخاةيلعلجمخاماالجمصددحلع،لجمنف ددلع،للإعا ةلجالناماجلمعلجموحل لجألسدد ب،لجمو دداعاةل وللإمى
ذذجةلمنلللل8تحلج تتاحلو اةل وايعلجألسددددد ةل وليي لجمو أةلجمةاموولجمويج  للل جمقانينلع،لوجماعحلجمنف دددددولجاليتواعو.

ل.2017جمةا ل
ل

لالمرصد الوطني للعنف
نقاطلةصددددددالللإمىةصددددددالكا عل االالجمةن لجألسدددددد بلجمتولت  لللإمىيرافلجمو صددددددالجميطنولمتتبعل االالجمةن ل

تقاة  لإ صدددداألعللللهو ياالجمو صدددداللمخل.وجمهويلااللل،وم جكزلجمشدددد طعل، ولجموشددددا وجموتيجياةللجمةن لجألسدددد بلل
ت دددددداعالصددددددانةولجمق جةل ولجتخاذلجمق جةجالووضددددددعلجمخط لجموةلقعلللمتنلعلعلىلجسددددددا لجمنيجلجاليتواعوللتحليللع

لاويجيرعلجمةن لجألس ب.

جمري علجم دددية علمشدددؤو لجألسددد ةلوجم ددد ا لواامتةاو لمعلصدددناو لجالمحلليتحلجمةولل املًالعلىلإطال لجمو صدددالبينلل
ني ًجلمتةا لجمهراالجمتولينب ولمرالأ لتتةاو لوتتشدداةكل ولت سددلسلوتفةيللجمو صددالجميطنو،لوللل.جموتحاةلمل دد ا 

 ولجمو  لعليتاألعوللجمو صددال  ددوم ي لمفاهلحلجم صددا،لوجمةن لجألسدد بلياياةل ولجمهراالجم ددية علجموشدداةكع،ل
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لإمى،لميتحلجمتة فللجمهرداالذجالجمةالقدعللأبلاةدا لمنلجمنقداطلجموحداو ةل وللعلىلنطدا لضددددددددددددددي جألومىلجمته  تلدعل
جمصدددددددددةيااالجموياجنلعلجمحقلقلعلجمتوليو نلأ لتيجيهلعوللجمو صدددددددددال ولجمو دددددددددتقتل.لوتةتت لهذهلجمو  لعلعطيةل

م ددددددددددتلزماالجمةولل ولجمو صددددددددددا،لوط  لجعتلاةلجمةاملينل ولنقاطلللعاةلأميةلمروعلمثلضدددددددددد وة علملتحق لمنلل
رحلعليرالمنل يثلجمتةامللمعلضدحايالجمةن لومنل يثلط  لجمحصديدلجم صدا،لوجمويضديعاالجمتولينب ولتاة ت

علىلجموةليماالجموطلياعلمنرح،لوجمورداةجالجمفنلدعلجموتةلقدعلاامتةدامللمعلهذهلجموةليماالوإيصددددددددددددددامردالوتخز نردال ول
للقاعاةلجمتلاناالجمةامعلجمو تخامعل ولجمو صا.

ل 2020مساواة بين الجنسين الاالستراتيجية ومصفوفة العمل خطة 

وجمذبلللل2018للجمصدددا ةل ولعا للجمهن دددينللبينلوجمو ددداوجةلللجمو أةلللمتو ينلجميطنوللوتااةعلملت نام ت تولهذهلجمخطعلك
ويولعلللمل د ا لجموتحاةللجألمحللوضدةتهلجمري علجم دية علمشدؤو لجألسد ةلوجم د ا لكهرعلمن دقعلاامتةاو لمعلصدناو ل

جالسدددت جتلهلعلملو ددداوجةلبينلجمهن دددينلوجمتولأمحق لذنذجكلكولح لملت نام للجمشددد كانلجمح يميين،لتحلتحايثلجمخطعل
لجموتةلقع.لومنلقحلتو لصلا علجموصفي علجمتنفيذيعل2025-2020وذمكلمألعيج ل

لمو دددتاجمع".جوججلملو ددداوجةلبينلجمهن دددينلكشددد طلملتنولعلللل"مهتوعلسددديةبللإمىجميصددديدل وللتتوثللةه علهذهلجمخطع
ل:لجمتاملعل ولجمخطعجألومي االجالست جتلهلعللوجعتواال

o  وجم يللملو أةللجالقتصا بلجمتو ينلتحقي. 
o جألس بللوجمةن لجاليتواعولجمنيجلعلىلجمقاأحلجمةن لمنللجمحال. 
o وجموحلولوجمةويمولجم لاسولجمق جةلصنعل ولجموشاةكع. 
o جمهي ةلوجمةاملعلملو أةللجمح اسعلجمصحلعلجم عايعلعامااللعلىلجمحصيدل ولجمو اوجةللتةز ز. 
o  جمهن ينلبينلت ا ؤجًللأكث لتةللحلل   للعل. 
o ل.ونش هالجمهن ينلبينلجمو اوجةللمبا  لعلىلجموؤس ولجمطااعلإضفان

ل
ل ل،زلهذهلجالسددددددددددددددت جتلهلاالوجمخط لجموذكيةةوتةز للللمت و للل1325جمخطعلجميطنلعلمتفةيللجمق جةللليةالوو لوطُلصددددددددددددددُ

جمنايلاالوجمناز االوجمالي االمنليولعلأش ادلجمتوييزلوجمةن لوااألعللللااللتومتؤمنل وايعلووقايعلملن انلوجمف
وواةسدعلأ وجةلالي دو لمرحتؤهللجمن دانلوتةوللعلىلتو ينرحلاوالمجمه دابلوجمةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلجاليتواعو؛لول

لعوللعلبنانلجم ال لوضوا لجألمنلوإعا ةلجالعواة.للو ةامعل 
ل

  1325اعداد الخطة الوطنية لتفعيل القرار منهج و  المؤسسي  اإلطار .6
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ل وللجمو أةلل وةللموناقشددددعوةشددددعلعولللل2013للتشدددد  نلجمثانولمنلعا ل وللوجمةولللأقام لوزجةةلجمشددددؤو لجاليتواعلع
لوجمتولعقترالاةالذمكلل،(2000)لل1325للجألمنلمهلسلق جةلإطاةللضدددددددونللجإلعواة،لوإعا ةلجم دددددددال للبنانللعوللاال

ل.ل2014لكاني لجمثانول ولجمقلا لاوؤتو 
عطعلجمتةاو للضدددددددددددونلللل2000مةا لللل1325وطنلعلمق جةلمهلسلجألمنللوعطعلوتحلتضدددددددددددوينلنشددددددددددداطلجعاج لق جنةل

انانلعلىللوللل.2019وصدددناو لجألمحلجموتحاةلمل ددد ا لمةا للوجم ددد ا لجموشدددت كلبينلجمري علجم دددية علمشدددؤو لجألسددد ةلل
ذذجةل وللل1325عطعلجمةوللجميطنلعلاشدد  لق جةلمهلسلجألمنلةقحلتيييرلعلمتطي  للمهنعلتشدد يلللللجمنشدداطلتحلجهذل

ب أاسدددددددددددعلجمري عللتشددددددددددد ل لجملهنعلللمنلجميزجةجالوجمري االذجالجمةالقع.للجًلجملهنعلجمتيييرلعلعا لللن لتضدددددددددددو.لل2019
ل:لجم ية علمشؤو لجألس ةلوجم  ا لوعضي علكللمن

o وزجةةلجمخاةيلعلوجمو ت اين 
o وزجةةلجما اج 
o وزجةةلجماجعللع 
o وزجةةلجمةاد 
o وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةول 
o وزجةةلجمت الع 
o مشؤو لجألس ةلوجم  ا لجمري علجم ية ع 
o هي علجموصامحعلجميطنلع 

جم جهنلضددددونلجم ددددلا لتحلياًللمليضددددعلجمتولجمتاالعلىلعاةلأشددددر للعطعلجمةوللجميطنلعللتضددددون لعوللعلتطي  لل
.لجمهورية علجمة العلجم ددددددددددية ع ولللل1325متنفيذلق جةلمهلسلجألمنلللمتيقي لجمهري لجميطنلعلذجالجمصددددددددددلعجميطنولل

لأ ضللجموواةساالوجماةو لجمو تفا ةلمنلجمتلاج لجألع ى.لأيضًال ةجسعلومقاةنعلتطي  لجموشول لعوللعل

وعلجم دددديةبلشدددداةك ل يراللتمنلكا علأطلافلجموهولوطنلعلومحللعلمعلأصددددحابلجموصددددلحعلمشدددداوةجاللعاةلأي   ل
منيواالجموهتوعلجماومولمنللللشداةكوللل،جمونيواالوجمهويلاالجألهللعجميزجةجالجموةنلعلجألع ىلوعا لمنللعا لمنلل

لصناو لجألمحلجموتحاةلمل  ا .
باعحلمنلصددددددددددددناو لجألمحلللل1325تحلجسددددددددددددتقاج لعتي ةل ولمهادلجعاج لجمخط لجميطنلعلمتنفيذلق جةلمهلسلجألمنلل

ياأحعل ي و لكيةوناللللتبلوا ددد.لل1325متاة بلجمف   لجموشددداةكل ولجعا جلجمخطعلجميطنلعلملق جةللللجموتحاةلمل ددد ا 
ل.ل2020منلجمةا للذبلل24لإمىل–لذبلل18خو علأيا لمنلموجمتالل،جالنت ن لجمتاة بلاش لل ي لمباش لعلىللتح
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تحل يرالتق ددددددددلحللولملتشدددددددداوةلوتحايالجألومي االوجألنشددددددددطعلجمو ددددددددترا عل ولعطعلجمةول،للجمية عا لمنللللتحلتنيلح
جموشددددداةكينلعلىلعاةليل ددددداالمضدددددوا لجمتباعالجاليتواعولا دددددتبلياأحعلجم يةونا،لتحلعالمرالجمةوللعلىلبليةةلل

لأومي االعطعلجمةوللوجالهاجفلجالست جتلهلع.

ل
ل

جميةشدداالمهلسلجمشددةب،لهي علجمتخطل لوجمتةاو لجماومو،لجمري علجم ددية عللمنلبينلجمهراالجمتولشدداةك ل ولهذهلل
مشدددؤو لجألسددد ةلوجم ددد ا ،لهي علجموصدددامحعلجميطنلع،لوزجةةلجمت الع،لوزجةةلجمشدددؤو لجاليتواعلعلوجمةول،لوزجةةلجمةاد،ل

 تدبلجألمنلجميطنو.لوزجةةلجمداجعللدع،لوزجةةلجإل جةةلجموحللدعلوجمتي دع،لوزجةةلجالعال ،لم تدبلجإل صددددددددددددددانلجمو كزب،لوم
وعنلجموهتوعلجألهلولشدددددداةك لمؤسدددددد ددددددعلأمللوعول،لويويلعلتنيلحلجألسدددددد ة،لومؤسدددددد ددددددعلجمو أةلجألمع،لوشدددددداةكل

لجمصناو لجالموولمل  ا لعنلجمونيواالجماوملع.
ل

منلللشددددر لتشدددد  نلجألودمنلللل27 ولاةالجعاج لجمو ددددي ةلجألوملعلمنلقتللجمخت جنلجميطنيينللتحلتنيلحلوةشددددعلعوللل
مهولعللللجم أل ددددددلعملنقا لواليةةلمحاوةلعطعلجمةوللجالسددددددت جتلهلع،لوجمت كالمنلتضددددددوينلجألومي االلل،2020جمةا ل

لجمنشاطاالجمو ج قع. ةاملعلمنلجموشاةكعلولوجموؤس االلجمهراال
ل

لل،وجمتولسدل ي لمرال وةلجمون د للل،واةالجصداجةلعطعلجمةوللجمنراألعلسدتةوللجمري علجم دية علمشدؤو لجألسد ةلوجم د ا 
تصدددداي لهذهلجمخطعلمنلمهلسلجميزةجنلاواليضددددونلعولللوتتبعلتنفيذلبني لهذهلجمخطع،لسددددتةوللعلىللللجعتوا ل ول

كلل  بلجموتطلبااللعلىلتنفيذلبني لجمخطعللجمتولكان لمشاةكعل ولجعاج لهذهلجمخطعللجميزةجالوجمهراالجموختلفعلل
لتنفيذ.جملعلجمف قانلجموشاةكينل ولجمتتبعلوجمو جقبعلوم انمعليوكذمكلهذجللضونلسول،ل يراوجمنشاطاالجموحا ةلل
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 1325قرار مجلس األمن تفعيل األولويات الوطنية لخطة عمل  .7

جمهورية علجمة العللاح ددددددددددبلجألوضدددددددددداجلجم جهنعل وللل1325لل(2000)لتحلتحايالأوملاالعطعلجمةوللمتفةيللجمق جة
لمصلحعلجمشةبلجم يةب.ليتيج  لمعلومال،1325ل(2000)لواواليضونلأ ضللتنفيذلمو ت زجالجمق جةل،جم ية ع

مالزجم لتةانولمنلسدددددددلط ةلجالةهابيينلجمو دددددددلحينللللوا دددددددتبلويي لاة لجموناط لجمتلل:الحماية والوقاية -1
للجسدتو جةلعوللاالجمنزوحلجماجعلولوجنتقادلجمناز ينلبينلمناط لإمىاة لجمةوللاالجمح الع،لإضدا عللجسدتو جةللول

  ا لموحيةلجميطن،للإمىوكذمكلعي ةلق ددددحلمنلجمالي ينلجم ددددية ينللل،جمهورية علجمة العلجم ددددية عمختلفعل ول
 هحلعنالصلا علعطعلجمةول.جميقايعلجألومي علجألولجمحوايعل

وجمونيواالجماوملعلجمةاملعل وللل علجمة العلجم دددددددددية عجمهوريةلوعلىلجم  حلمنلجمهري لجموتذومعلمنلقتلل  يمعلل
وجمخاماالجموقامعلاللتشدددولللل؛ لأوضددداجلجمن دددانلوجمفتلاالعويمًالهولأوضددداجل ي لم دددتق ةألالإل،هذجلجموهاد

اللت ي لجالسددددددددددددددتهداادعلمحدايداترحلهولل ولأ لدبلجأل لدا للوللل،واللت طولكدا دعلجال تلدايداالللعوحتدايدجمجمف داالكدا دعل
 مصا علاح بلجمنيجلجاليتواعو.ل

وت مينللللجمح وبلاةالمالعالدلولجمنايلاالووقايترحلل وايعلجمن ددددددددددانلوجمفتلااللضددددددددددوا لللإمىيرافلهذجلجموحيةل
لتةز زلجالسددددددددتهااعلجم دددددددد  ةعلوجمفة امعجال تلاياالجمو ددددددددتهيبعلملنيجلجاليتواعولمرح.لوسدددددددديتحلذمكلمنلعالدل

للجمنايلاالللجمن ددانلوجمفتلاالللعلىلجموواة لمةن لجمه ددابلوجمهن ددومحاالالججمطاةأعللللجألوضدداجلوااألعلل و
متطلبدااللوللل مينلكدا دعلجمخدامداالتةز زلضددددددددددددددودا لتدو ول داالالجمنزوح،لولل ولجمونداط ل ي لجآلمندعلوجمنداز داال

وتاة بلواط  قعلت دددددددددددددتهيبلملنيجلجاليتواعو،للللجميقايعلوجمحوايعلمهولعلجمن دددددددددددددانلوجمفتلاالو  لال تلاياترنل
مقامولجمخامعلوجم عايعل ولجميزجةجالجألسداسدلعلمثللجماجعللع،لوجما اج،لوجألمنلعلىلجمتةامللمعلهذهلجمحاالال

 .(2000) 1325الجمةالقع،لومنلأهورالق جةلمهلسلجألمنلومةامهترالو  لجالتفاقلاالجماوملعلذج
ل
 للسدلاسدولشدامللق  بًاليحا ظلعلىلللإمىاامتيصدللللجمهورية علجمة العلجم دية عت مللللالمشااركة:التمكين و  -2

جم دلا ةلجميطنلعلوعلىلو اةليولعلجألةجضدولجم دية علواواليضدونلجموصدام لجمخاصدعلاامشدةبلجم ديةب؛لمذمكل
منلجمورحلياًجل ولهذهلجمفت ةلجالنتقاملعلتةز زلوضدددددوا لمشددددداةكعلجمو أةل وليولعلم دددددتي االجتخاذلجمق جةلو ول

لإمىإضددا علل،اواليضددونلبنانلسددال لم ددتاج لومصددامحعلوطنلعلشدداملعمعلجموفاوضدداالوجمت ددي االجمقاأوعلوجمقا ل
.للت دددددددتاعولجموشددددددداةكعلجمفاعلعلملو أةلتو نيراللتضدددددددوينلج تلاياالجمن دددددددانلضدددددددونلجمحليدلجمنراألعلجموقت  ع

  لجمنزجعاالوجمت دددددددددددي اا،لكذمكلتنولعلقاةجترال ولمهادلبنانلجم دددددددددددال لعلىللوتاة ترالعلىلجموفاوضددددددددددداالول
 جمةاجمعلجالنتقاملعلوإعا ةلجالعواة.وتحقي ل
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وعلجم ددديةبلهيلمهتوعلتقليابلمالزجدليخضدددعلملتقاميالوجألع جفلجم ددداأاةلجمتوللتجموهلل:والمناصاارة  الترويج -3
 ولقطاعاالجمشدددددد طع،لشددددددهعلعلىلمشدددددداةكعلجمو أةل ولجمحلاةلجمةامعلأولعلىلتقل الجموناصددددددبلوااألعلللتاللل

لل1325وجمدا داج،لوجألمن.للمدذمدكلاللبدالمنلإقدامدعلعدا لمنل والالجمت و  لجمو ددددددددددددددتردافلمتلدا لأهولدعلجمق جةلل
الجمتفاوضلوانانلل(لوم ت زجتهلجألسدداسددلع،لوتة  فلجموهتوعلجم دديةبلا هولعلمشدداةكعلجمو أةل ولعوللا2000)

كذمكلمنلجمورحلجمةوللعلىلتحفيزلجمن ددددددانلملوشدددددداةكعل ولجمقطاعاالجموذكيةةلمنللجم ددددددال لوضددددددوا لجألمن.لل
جمهراالجمونيطعلاامت و  لمحقي لجمو أةللجمةوللجمذبلتقي لاهلللمعللهذهلجمت جم لسددددددتت املل.شدددددد طعلو  اجلوأمن

 جمتحفياالعنلااقولبني لجتفاقلعل"سياجو".وملو اوجةلبينلجمهن ين،لوملهري لجمو تو ةلم  عل
 
منذلجناالجللللجمهورية علجمة العلجم ددددددددددددددية عيري لجإل اقعل ولمحلتتيق للاإلغاثة والتعافي وإعادة االعمار: -4

اق جةلمنلةأاسدددددعللبتشددددد يللجملهنعلجمةللالمإل اقعللللجمهورية علجمة العلجم دددددية ع  يمعللعليرا،لوقالقام لللجمح بل
،لموتااةعلأوضددددددددداجلجألسددددددددد لجموره ةلومةامهترالوجمقلا لا للمالهيلضددددددددد وةبلل2012مهلسلجميزةجنل ولعا لل

لجألسددددداسدددددلعلجمضددددد وة عللوت مينلجال تلاياالللمنازمرال ولجموناط لجمتولأصدددددبح لذمنعلإمىإلعا ةلهذهلجألسددددد ل
تنيلحلعوددلللللإمىلل،وجمتي ددعللجإل جةةلجموحللددعميزجةةلل دداملددًاللجمتددااةددعلللل،مإل دداقددعتةوددالجملهنددعلجمةللددالللل.مرددذهلجألسدددددددددددددد 

جمهويلاالجمح يملعلو ي لجمح يملعلوجمونيواالجماوملعلضدددددددونلعطعلعوللشدددددددر  علإليصدددددددادلجمو ددددددداعاجال
تفةيلللجمرافلجم أل ددددددولمرذهلجملهنعلهيلللل.جمتولتشددددددراهالجمتال للجمح بلجم ذجألعلوجمطتلعلملةاأالالجمناز علي جنل

حلتفةيدللجمةدايدالمنلجمت جم لجمتولت دددددددددددددداعداللتكدذمدكلللل.اردييجيرقو،لوتهداوزلجموةيقداالجمتوللوتةز زلجمةودللجال دا
علىلجعامعلوتو ينلجألسددد لجم دددية علجقتصدددا يًالوتحلمحظلجمن دددانلاصددديةةلعاصدددعل يرا؛لمنلهذهلجمت جم لب نام لل

جمورنو،لوا نام لجمق وضلجموتناهلعلجمصددددد  ،لوا جم لجمتوي للجمصددددد ي ل)تحللللجمت هيلجم   لع،لوا نام للللجمتنولع
اللتفولللجإلطاةاللتزجدلجمهري لجموتذومعل ولهذجللل،سدددااقًال ولجمتق   (.لوم نلمعلذمكللجمو  قعذك هالمعلجألةقا لل

اللتشددددددوللكا علجموتضدددددد ة نلااألعللمنلجمن ددددددانلجمنايلاالمنلهذهلجمح ب.للاامحاياالجإلن ددددددانلعلجمطاةأعلول
يتواعولل ام دددال لوجألمنلالليو نلجميصددديدلمروال و لجسدددتراجفلجمةن لجمه دددابلوجمةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلجال

 وجاليتواعلع.وجمصحلعلومةامهعلجمنايلاالعلىلكا علجألصةاةلجمنف لعلوجمه ايعل
 
مةقالمنللللتق  باًلجمو دددتو ةلللجمهورية علجمة العلجم دددية ععلىللجمح بللسدددتت ل  :تعبئة الموارد والرصااد والتقييم -5

لل،جمزمنلجم ثي لمنلجماماةلوجألضد جةلمالقتصدا لجم ديةبلوعلىلويهلجمتحايالملقطاعاالجإلنتايلعلجألسداسدلعلفلهل
وا دتبلجمتاهيةلجم تي ل ولجالقتصدا لجم ديةبل ولهذجلجمةا لمةاةلأسدبابللللو ولمقامترالقطاعولجمنف لوجم از.

مهورية عللمح يمعلجةالاحالذجتهلتحايًالكتي ًجلوصدددددددديبًاللمنرالياأحعل ي و لكيةونال ا لتةت علجمويجة لوج جةترالي
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جمتولتةانولمنلصددددددةياعلتامينلجمحاياالجمويلشددددددلعلجمضدددددد وة علمألسدددددد لجم ددددددية عل ولولللجمة العلجم ددددددية ع
أ ليتحلجمةوللعلىللجمخان .للومنلجمورحلج لت ي لإ جةةلجمويجة ل ةامعلولللوجمحصددداةلجمالإن دددانجمةقيااالجمهاأ ةلول

سددداسدددلعلتهاهلشدددةترا،لوإ جةةلمنلأ جنلجميجيباالجألللجمهورية علجمة العلجم دددية عتو نللتعلمإيها لمصدددا ةلإضدددافل
جمو  لعلجالنتقاملعلوجموصامحعلجمشاملعلجمتولتتضونلتقايحلتةي ضاالما يعلمألس لجموتض ةة،لوإعا ةلجالناماجلل

ج ةججلجمويزجنلاالجمو ددددددددددتهيبعلملنيجلجاليتواعولوضددددددددددوا للومنلجمورحل ولهذهلجمفت ةلجمةوللعلىللجاليتواعو.لل
لاال ولصددددلا علجمت جم لوجالسددددت جتلهلاال ولم  لعلمالاةالجمح بلمشدددداةكعلجمن ددددانلجموت ق جالاامح بلوجمناي

ل(لمنلقتللمهلسلجميزةجن2000)لل1325 لجمتصددددددددددددداي لعلىلجمخطعلجموةاةلمتفةيللجمق جةلإللوإعا ةلجالعواة.
منلجمويجة لجموطلياعلمتنفيذهالضددددونلإم انلاالجماومع،لوسدددديتحلللسدددديؤمنلق ددددواًلللجمهورية علجمة العلجم ددددية ع ول

وكا علجمهراالجموانحعلذجاللويجة لجألع ىلمنلقتللجمونيواالجموحللعلوجإلقللولعلوجماوملع شدددددالجمجمةوللعلىل
 .للجمةالقع
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 والمصفوفة التنفيذية  1325الخطة الوطنية لتفعيل القرار  .8

 محور الحماية والوقاية   -1

 وتأمين االحتياجات المستجيبة للنوع االجتماعي لهم. الحروببعد ما خالل  و الناجيات ووقايتهم حماية النساء والفتيات ضمان لالهدف العام:

 اإلطار ال مني  الجهات المعنية  المؤلرات  النتائج المتوقعة  اإلجراءات المحددة  الهدف االستراتيجي 

تع ي  االستجابة   -1
السريعة والفّعالة  
لحاالت العنف  

الجسدي والجنسي  
  ضد النساء والفتيات

وباألخص  الناجيات
المناطق غير  في 
 .اآلمنة

ل

،لم جيةعلذملاالجالبالغ -1
ل،وجال امعل،وجمتحقي 
مقضايالجمةن لل،وجموةامهع

جمه ابلوجمهن ولضالل
جمن انلوجمفتلاالوجمقلا لل
ااإلصال االجمالزمعلل

مضوا لجستهااعلس  ةعلل
 لأمنلليلوكفؤةلوتحق
لجمضحايا.

نيا لجإلبالغللجصالحتطي  لول
وجال امعلوجمتحقي لوجمةاجمعلل

مت مينلمةامهعلس  ةعلوكفؤةلل
مضحايالجمةن لجمه ابلل

ل.وجمهن و

جز يا لعا ل االالجإلبالغل
مو جيةعل ولجمو جكزلذجاللوج

وعا لجمحاالالجمتول،لجمصلع
 عضة لملوحاكوع.ل

ل

لوزجةةلجماجعللعل
لوزجةةلجمةادل

لوزجةةلجمصحعل
لوزجةةلجمتةللحلجمةامو

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول

جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا ل

ل

لجم نيجالجمثال .

للإمىلآليات التحويلم جيةعل -2
للوتقييسهام جكزلجمحوايعل

ضونلجمهورية علجمة العلل
جم ية ع.للمنلعالدلتيج  لل

جألط جفلجموةنلعلذجالل
إق جةلجآلملااللولجمصلع،ل

جموةتواة،لومنلقحلجصاجةل
عا لمش حل االالل ميل

ل.لجمتحي للوجآلملاالجموةتواة

سللنيا لإ امعلمي الومقل ل
مهولعل االالضحايالجمةن لل
للجمقاأحلعلىلجمنيجلجاليتواعو،

حلعلىلكا علجمهرااللومةو ل
لذجالجمصلع.

جنرانلتطي  لوإصاجةل -1
نيا لجإل امعلوجمو جيةعل

 جموقلس.ل
م ا علللاصدار دليل -2

عوللاالجإل امعلل
وجال تفاعلوجموةامهعلل

مضحايالجمةن ل
جمهن ولوجمه ابلمنل

لجمن انلوجألطفاد.ل

لوزجةةلجماجعللعل
لوزجةةلجمصحعل

وزجةةلجمتةللحلجمةامول
لجمتةللح()م تش لاال
لوزجةةلجمةادل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول

جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا ل

ل

لجم نيجالجمثال .
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للجا/بنانلقاةجالجمويوفين -3
 ولجمهراالوجمو جكزلذجالل

جمصلعلعلىلجمتح سلل
علىلللجمقاأحلجمةن مقضايال

جمنيجلجاليتواعو،لوتاة ترحلل
علىل ميللجإل امعلجمونت ل

ل.2 ول

ميوفينلذوبل ةجيعل -1
اامتةامللمعل االال

جمةن لذولجمنيجل
جاليتواعولوذملاال
 جمتحي للجموةتواة.ل

ميوفينلذوبل ةجيعل -2
اةلل اآملاالجإل امعلجموي  

وجموةووعل ولجماميللل
لجموذكية.

لجا/عا لجمويوفين -1
علىللجمواةاينلجم لول

قضايالجمةن لجمقاأحل
علىلجمنيجلجاليتواعولل
 ولجمو جكزلوجمهراالل

 .ذجالجمصلع
ن بعلجز يا لعا لل -2

جمن انلجمةامالال ولل
م جكزلجإلبالغل

وجمتحقي لوم جكزل
جمحوايعلوجالييجنلمنل

 جمةن .
عا لجمية لجمتاة تلعل -3

علىل ميللجإل امعلل
لجمصا ة.

لوزجةةلجماجعللعل
لوزجةةلجمصحعل

وزجةةلجمتةللحلجمةامول
ل)م تش لاالجمتةللح(

لوزجةةلجمةادل
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

لوجمةول
جم ية علمشؤو لجمري عل

ل.لجألس ةلوجم  ا 
جمونيواالجماوملعلل

وجمونيواالجموانحعلذجال
لجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .

تيقي ل االالجإلبالغل -4
وجال امعلوجموحاكواالل

ونتاأهرالعنلط   لجصاجةلل
ذملعلةا لمعلم صالجمةن ل
جموحا ل ولجمري علجم ية علل

مشؤو لجألس ةلوجم  ا ،ل
موالي و لاو جيةعل وة عل
مآلملاالجموةتواةلوتح ينلل
ط  لجتخاذلجمق جةلوتهي ال

لجمةوللع.

مةتوالمنللنويذجلتيقي ل -1
كا علجمهراالجموةنلعل
محاالالجمةن لجمقاأحلل

علىلجمنيجلجاليتواعولل
ذملااللفلهمنت لومحا ل

ةاطهلمعلجمو صا،ل
ومةوحلعلىلجمهراالذجالل

 جمصلع.ل
لربط  نويذجلجصاجةل -2

،لنويذيولالكتروني
وللجمتانلاوش وجلته  تلول

جمتوللجم للعلعا لجإل االال
تحلمةامهترالو  ل ميلل
ل.لجإل امعلجمذبلتحلجصاجةه

لوزجةةلجماجعللعل
لوزجةةلجمصحعل

وزجةةلجمتةللحلجمةامول
ل)م تش لاالجمتةللح(

 وزجةةلجمةادل
لوزجةةلجالعال ل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
.ل)جمهويلاالجألهللعلوجمةول

لوجمخ لجم اعن(.
جمري علجم ية علمشؤو ل

لجألس ةلوجم  ا ل

نموذج  جصاجةل •
 ولجمةا للورقي
لجألود.

بانلجمتيقي لل •
 ولجمةامينل

لجمثانولوجمثامث.ل
 ولجمةاميينلل •

لجمثانولوجمثامث.ل
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مل ا لجالم ت ونولمعلل
جمو صال ولأ الجمو جكزلل

ل ولماينعل مش .ل

لم تبلجإل صانلجمو كزبل

جميطنوللتيسلعلجمو صال -5
ملشوللكا عللملةن ل

جمهورية علجموناط ل ول
ل.لجمة العلجم ية ع

جمو صال ةادلو ةولل ولل
 ولمختل للجموناط للمختل ل
جمهورية علجمة العلمناط ل
جمشواملعلوجمهنيالع،للجم ية ع

لجم ا للعلوجمش قلعلوجميسطى.ل

لم جكزلونقاطلملو صاعا ل
جموناط للجمو تحاقعل ول

جمشواملعلوجمهنيالع،ل
وجمش قلعللجم ا للعل
ل.لوجميسطى

لوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

لوجمةول
جمري علجم ية علمشؤو ل

لجألس ةلوجم  ا ل
لجمهويلاالجألهللعلل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .

تلبية االحتياجات   -2
الخاصة للنساء  

المعّنفات  والفتيات 
مستجيبة  تكون ل

 . للنوع االجتماعي
 

زاا هلعا لو اجالجمحوايعلل -1
منلجمةن ل ولجموحا ياالل

إضا علملي اةلجألع ىل
جمةاصوعلللجموفتي عل و

ل مش .ل

هناكلو اةل وايعلو ياةل ولل
جمةاصوع.للستةوحلجمته اعل

جمهورية علجمة العللعلىلكاملل
جالل اج تتاحلولعت للجم ية ع

مناطقلًا؛ل ولللرا وايعلتخام
لل،كللمنلجمونطقعلجمشواملع

لل،وجمهنيالع،لوجمونطقعلجم ا للع
لل.ىوجمش قلع،لوجميسط

جال وايعلل اولعوسلل
مفتتحعل ولجموناط لل

جمخوسلمنلجموحا ةل
ل.للجمهورية علجمة العلجم ية ع

لوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
وجمةوللعا لمنلمنيواال

لجموهتوعلجموحلو(.ل
 علجم ية علمشؤو لجمريل

لجألس ةلوجم  ا .ل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

ل.جم نيجالجمثال 

للالعياداتز ا ةلأعاج ل -2
وجمف  لجمهيجمعلللالمتنقلة

وجمنقاطلجمطتلعلااألعلل ولل
،لجموناط لجم   لعلجمناألع

لقا لعامعلطتلعجمتولتلول
س  ةعلومهانلعللونف لع

للمشيةةوتةوللعلىلجساجنل

جمخاماالجمطتلعلوجساجنلل
لجموشيةةلجمنف لعلوجاليتواعلع

تشوللمةيحلمناط لل،لجمشاملع
للجمهورية علجمة العلجم ية ع

كللجمنايلااللحاياالملعلوملت ل
وااألعلل وللمنلجمةن 

جموناط لجموح ةةل ايثالمنل

جز يا لعا لم جكزل -1
تقايحلجمخاماالجمطتلعلل

وجموشيةجالجمنف لعلل
وجاليتواعلعلجم للعلل

مالهيللإمىن بعل
 مييي لجال .

لوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
لوزجةةلجمصحعل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول

لجمرالدلجأل و ل
ليويلعلتنيلحلجألس ةل
لجمونيواالجماوملعلل

ل.جم نيجالجمثال 
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لملن انلوجمفتلااشاملعل
لجمنايلاا.

جميطنلللإمىجإلةهابلوجمةاأاةل
وم جكزلتهوعلجموره  نلل

لجماجعليين.للل

جنخفاضل ولأعاج ل -2
لجميفلاالمنلجمن ان

لجألمرااوجمفتلاالول
 منرحلاش للعا .

ن بعلز ا ةلجمخاماال -3
جموقامعلاةالجم للعل

إ اج لعلا جالونقاطلل
 .لطتلعلياياة

جموانحعلذجالللجمهراا
لجمةالقع.ل

تاة بلوانانلقاةجالجم يج ةل -3
جمةاملعل ولجمو جكزلجمطتلعلل
وجميلا جالجموتنقلعلوجمف  ل

اواليخللجالستهااعلللجمهيجمع
جمقاأوعلعلىلجمنيجلل

لجاليتواعو.

مقامولعاماالصحلعلونف لعل
وجيتواعلعلماةاينلعلىلكا عل

علىلجموراةجالجموطلياعلول
ت مينلجال تلاياالجمو تهيبعل

للنيجلجاليتواعو.لم

جز يا لعا لمقامولل
جمخاماالجالعصاأيينلل

لعوالهيلمييي جموتاةاينل
ل املًا.

لوزجةةلجمصحعل
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

لوجمةول
لجمرالدلجأل و ل

ليويلعلتنيلحلجألس ةل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .

مرا    وز ا ةلعا للتةز ز -4
جموةاةلللحدوديةالخدمة ال
جمالي االلالستقبادل

جموهرزةلجمالي ينلجمةاأاينلول
لنيجلملم تهيبعلاخاماا

جاليتواعولومتيجزنعلبتيجيالل
لجمن انلجمويوفاالجمواةااا.

م جكزل او يعلمهرزةلل -1
الستقبادلجمالي االل

وجمالي ينلجمةاأاينلمنلل
زةلعلىلجمخاةجلمهر ل

جال تلاياالجمو تهيبعلل
 ملنيجلجاليتواعو.لل

شوللكللجمالي االل -2
للإمىوجمالي ينلجمةاأاينل

ل.لجميطنلاخاماالنيعلع

عا لجمو جكزلجمحاو يعلل -1
جم لولجموهرزةلعلىلل

جال تلاياالجمو تهيبعلل
 ملنيجلجاليتواعو.ل

عا لجمن انلجمةامالال -2
 ولهذهلجمو جكزلمنل

لمقاماالملخامع.ل

لوزجةةلجماجعللعلل
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

ل.وجمةول
)عا لمنلمنيواالجموهتوعلل

لجموحلو(.
لجمرالدلجأل و ل

لجم نيجالجمثال ل
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تاة بلجمةاملينل ولجمو جكزل  -5
جمحاو يعلومقامولجمخاماالل

تقايحل ولهذهلجمو جكزلعلىل
جمصحلعلجمشاملعل)جمخاماال

وجمنف لعلوجاليتواعلعلل
جمه ابللوعاصعلجمةن ل

جمقاأحلعلىلجمنيجللوجمهن ول
لللل(جاليتواعو.

عامليينلومقامولعاماال
كا عللتقايحلعلىلقادرين

للوحساسيين جمخاماالجموطلياعل
ملةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلل

لجاليتواعو.
ل

عا لجميةشاالجم للعل -1
جموقامعلوتيزعرالعلىلل

 جموةاب لجمحاو يع.
عا لجمةاملينلومقامولل -2

جمخاماالوجم عايعلل
جموؤهلينللجمواةاينل

لجم لو.

لوزجةةلجماجعللعلل
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

ل.وجمةول
جموهتوعلل)عا لمنلمنيواال

لجموحلو(.
ل.لجمرالدلجأل و 

جمونيواالجماوملعلل
وجمونيواالجموانحعلذجال

لجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

للااليواءدور ز ا ةلعا ل -6
جمن انلللوإعادة تأهيل

جمةن للوجمفتلاالجمنايلاالمنل
جمه ابلوجمهن ولجموونر ل

،للاالتجار بالبشرعوللاال)
،لجالست قا للجمن احليرا 

لجمهن و،ل...(ل

ن انلنايلاالمنلجمةن ل
للوصحلاًللمؤهالالنف لاًل

ومهتويلالقا ةجالعلىلل
جموشاةكعلجمفة امعل ولبنانل

لجموهتوع.ل
ل

عا ل وةلجالقامعلل -1
جمهاياةلجموفتي علجم لولل
مت مينلضحايالجالتهاةلل

اامبش لومهاهاجال
جمن احلوضحايالجمةن ل

 ا ا علأش امه.ل
عا لجمن انلجموؤهالال -2

 ولهذهلجماوةلجم لول
ل ت ةلجمخطع.لعالدل

لوزجةةلجماجعللعل
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

وجمةولل)عا لمنلمنيواال
لجموهتوعلجألهلو(.ل

جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا .ل

لجمهويلاالجألهللع.ل
جمونيواالجماوملعلل

وجمونيواالجموانحعلذجال
لجمةالقع.ل

ل.جم نيجالجمثال 

وتثقيف  تدريب  -3
  والعاملين المسؤولين
ات الشرطة  في قطاع 

والجيش  األمن و 
والسجون على  

العنف القائم على  

للجمقلا لباوةجالتاة تلع -1
لم ا علجمةاملينلوتثقل لع

ومنلضونرحلللوجمةامالا
 ولللالرؤساء وأصحاب القرار

قطاعاالجمش طعلوجماجعللعلل
وجألمنلوجمهلشلعلىلجمةن ل
للجمقاأحلعلىلجمنيجلجاليتواعو

كيج ةلاش  عل ولقطاجلل
وعاملينللةهسانجمش طعلمنل

يقامي لعامعلمتيج قعلمعل
مفاهلحلجالتفاقلاالجماوملعل

و  اسعلملةن لجمقاأحلعلىلل
لجمنيجلجاليتواعو.ل

ل

جمونهزةلجم للعلللعا لجماوةجا
علىلللوعا لجموتاةاينلجم لو

جمةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلل
و قي لجالن ا للجاليتواعول

 ولكللمنلجمقطاعاالل
جموذكيةةلو ولكا علل

لجموحا ياا.ل

لوزجةةلجماجعللعل
لوزجةةلجما اجل
لوزجةةلجمةادل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةولل

جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا .ل

لجم نيجالجمثال ل
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  النوع االجتماعي
وعلى االتفاريات  

 الدولية ذات الصلة. 
 

وجالتفاقلاالجماوملعلذجالل
لجمصلع.ل

 وللجا/تاة بلكا علجمةاملين -2
قطاعاالجمش طعلوجألمنل
وجمهلشلوجم هي لعلىل
جالتفاقلاالجماوملعلذجالل

ل.1325امق جةلالجمصلعل

ومتطلباتهلل1325جمق جةل
مفري لووجض لمنلقتللل

ومضونلل،لجمةامالالوجمةاملين
 ولجإلي جنجالجمو تخامعل ولل

الجمش طعلوجألمنلقطاعا
لللوجمهلش.

عا لجماوةجالجمونهزةلجم للعلل
ملتاة بلعلىلجمةن لجمقاأحلل

علىلجمنيجلجاليتواعولل
 ولكللمنللو قي لجالن ا ل

جمقطاعاالجموذكيةةلو ولل
لكا علجموحا ياا.ل

لوزجةةلجماجعللعل
لوزجةةلجما اجل
لوزجةةلجمةادل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةولل

جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا .ل

ل

لجم نيجالجمثال .

وتعديل   تحديث -4
تجرم التي   قوانينال

العنف القائم على  
  النوع االجتماعي

  العنف   خاصةو 
 .األسري 

 

جمقيجنينلوجمتش  ةاالتةايلل -1
وجمذبللجموتةلقعلااال تصاب

يخف لجمح حلعلىلم ت بهل
 ول ادلتحلعقالجمزوججل

لعلىلجمو تصبع.ل

مقيجنينل خف لجمح حلتلوالللعمةا 
،لوتحق لا بلط  قعلملو تصب

للجمةاجمعلملنايلاالوجمضحايا
لواانلجمةوللبرا.ل

عا لجمقيجنينلأولجمتش  ةاالل
اوالللجموةامعلجمتولتو 
ليتةل لاامةن .لل

لوزجةةلجمةادل
لوزجةةلجألوقافل
لنقااعلجموحامينل
لمهلسلجمشةبل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول.

جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا .ل

وقا ةلللجألهللعلجمهويلاا
لجم أب.

لجم نيجالجمثال .

جمةوللعلىلصلا علقاني ل -2
ل.جألس بليه  لجمةن ل

قاني ليه  لجمةن لجمونزمولل
جمه ابلوااألعللاامن بعلل

قاأحلو ةوللللملن انلوجمفتلاا
لاه.

صاوةلقاني لمنلجمهراال
جموةنلعلبته  حلجمةن ل

جمونزمولوااألعللعلىلل
جمن انلوجمفتلاالوجمتانلل

لاامةوللاوضوينه.

لوزجةةلجمةادل
لوزجةةلجألوقافل
لنقااعلجموحامينل
لمهلسلجمشةبل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول.

ل
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جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا .ل

وقا ةلللجألهللعلجمهويلاا
لجم أب.

مراجعة لاملة   -5
واإلجراءات للقوانين 

لتشمل كافة ضحايا  
    الحرب

 

تةايللجمقيجنينلجموحللعل -1
وإي جنجالجإل امعلجمحاملعلل

ذجالجمةالقعلمتضوينل
جمحاالالجمهاياةلنتاجل

جمح بلااألعللملن انلل
لوجمفتلاالوجألطفاد.

معلل جمقيجنينلوجإلي جنجالمةا 
جمنايلاالوجمنايينلوتشوللكلل

لمنلجمن انلوجألطفاد.ل

صاوةلجمقيجنينلوجإلي جنجالل
جمتنفيذيعلذجاللاوجمتةللوا

جمةالقعلجمتولتشوللكللل
لضحايالجألزمعلجم ية ع.

لوزجةةلجمةادل
لوزجةةلجألوقافل
لنقااعلجموحامينل
لمهلسلجمشةبل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول.

جمري علجم ية علمشؤو ل
لجألس ةلوجم  ا .ل

وقا ةللليواالجألهللعجمونل
لجم أب.

ل

ل

 التمكين والمشاركة:  محور -2

وبناء السالم  وإعادة  إلىتع ي  فعالية وأعداد النساء المشاركات في صنع القرار وعلى كافة المستويات  وفي كافة أعمال االنتقال لالهدف العام:
للاالعمار.

 اإلطار ال مني  الجهات المعنية  المؤلرات  النتائج المتوقعة  اإلجراءات المحددة  الهدف االستراتيجي 

تع ي  مشاركة   -1
في  بفعالية النساء 

    القطاعات األمنية

تي ي لبي علمحفزةلو جعوعل -1
النخ جطلجمن انل ولجمقطاعاالل
جألمنلعلوجمش طلعلوجمة    ع،ل
منلعالدلت مينلجموتطلباال

مشاةكعلوجسةعلو ةامعلملن انلل
جموذكيةةلقا ةةللقطاعاالجم ول
تقايحلعاماالأكث لللعلى

ز ا ةلن بعلعا لجمن انلل
 ولجمقطاعااللجم للعل

لجمة    علوجألمنلعلوجمش طلع
ل.وجما اجلجموانو

لوزجةةلجما اجل
 وزجةةلجماجعللعل

لوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
لوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعل

ل.جم نيجالجمثال 
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   والعسكرية
   والشرطية

 . والخدمة المدنية
 

 دور الح انة  )جألساسلع.ل
ل( ..

  اسلعلومالأوعلمقضايالل
لجمنيجلجاليتواعو.ل

لجألمنلجميطنو
جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل

ل.وجم  ا 
جمقلا لاحوالالت و هلعل -2

من انلعلىلجموشاةكعلمتحفيزلج
 ولجمقطاعاالجألمنلعلل

وجمش طلعلوجمة    علوجمخامعلل
لجموانلع.

عا لجمن انلجمةامالال ولل
جمقطاعاالجموذكيةةلأعلىلل

لااموقاةنعلمعلجالعاج لجمحاملع.ل

عا لجمحوالالل -1
جمت و هلعلجمونفذةلمرذجلل

 جم  ض.
يتي نلللتنفيذ استبيان -2

ماىلنهاععلجمحوالال
جمت و هلعلبز ا ةلأعاج لل
جمن انلجموشاةكعل ولل
لجمقطاعاالجموذكيةة.ل

لوزجةةلجالعال ل
لوزجةةلجما اجل

لوزجةةلجماجعللعل
ل.لجمقطاعاالجألمنلعلجموختلفع
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

لوجمةول.
لجمونيواالجألهللعل
و لجألس ةللؤلجمري علجم ية علمش

لوجم  ا .
ل

ل.جم نيجالجمثال 
ينفذلجالستتلا ل ول

جم تعلأشر لجألعي ةلل
منلجمخطع،لأبلاةال

منتص لجم نعلل
لجمثامثع.

ل

وبناء   تمكين -2
قدرات النساء  
المشاركات في  
لجان المصالحة  

الوطنية   
ومؤتمرات  
المصالحة  

السالم  مفاوضات و 
   الدولية

  والمحادثات
غير   الدولية

الرسمية الخاصة  
 بالحل السياسي.

جصاجةلتةللواالتنفيذيعلل -1
لل"الكوتا"مثيل نسبي عادل لت

مةا لجمن انلجموشاةكاال ولل
مها لجموصامحعلجميطنلع،لو ولل

مؤتو جالجموصامحعلوجم ال لل
لجماوملع.

ن بعلأعلىلمنلجمن انلل
جموشاةكاال ولمها لل

جموصامحعلجميطنلعلوجموحللع،لل
ومؤتو جالجم ال لجموحللعلل

الهيلمولوجماوملعلعوجإلقللولل
ل. املاًلمييي ل

صاوةلجمتةللواالجمتنفيذيعلل
لجموطلياعلواانلجمةوللبرا.

لوجمو ت اين.للوزجةةلجمخاةيلع
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

لوجمةول.
جمري علجم ية علمألس ةلل

لوجم  ا .
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .

جي جنل وةجالتاة تلعلعلىل -2
قاةجالجمتفاوض،لوجمحيجةل

علىلولو للجمنزجعاا،لجميطنو،ل
جموشاةكعلجمفة امعل ولعوللاالل

جموصامحعلوانانلجم ال لوجمق جةلل
ل.ل1325

قا ةجالومتو ناالمنللن انل
إ جةةلجمنزجعاالوجموفاوضاال
وجموصامحاالوانانلجم ال ل

لافةاملع.ل

عا لجميةشاالجم لول -1
 .لطاةجإلجموقا ل ولهذجل

عا لجمن انلجموتاةااالل -2
جم لولعلىلقاةجالل

جمتفاوضلو للجمنزجعاال

ل.لجميطنلعلهي علجموصامحع
ل.لوجمو ت اينلوزجةةلجمخاةيلع

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول.

لجألهللع.للجمهويلاا
لم جكزلتاة تلعلميقيقع.

لجم نيجالجمثال .
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وجموصامحعلوانانل
لجم ال .

للوجمهرااجمونيواالجماوملعل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

ودعم  تمكين -3
مشاركة النساء  

في كافة مستويات  
في  و   صنع القرار

رسم السياسات  
  البرامج الوطنيةو 

وذلك كسلطة  
تنفيذية أو  
تشريعية او  
 ق ائية. 

 

بنانلقاةجالجمن انلقتللوعنال -1
جمت شل لعلىلمهلسلجمشةب،ل

ومهامسلجإل جةةلجموحللعلل
لجموحا ياالوجموا .ومهامسل

ن انلأكث لقاةةلعلىلجمقلا ةلل
ومتح  االمويجضلعلجمنيجل

لجاليتواعولاش للعا .

عا لجمن انلجمقلا ياالأولل
جمو شحاالجمليجتولعضةنلل

ماوةجالتاة تلعلوانانلل
لقاةجا.ل

لوزجةةلجمتنولعلجإل جة ع.
لةأاسعلمهلسلجميزةجن.ل

هي علجمتخطل لوجمتةاو لل
ل.جماومو

لوزجةةلجمواملعل
لمهلسلجمشةب.ل

لجمهويلاالجألهللعل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل
تاة بلل •

جمنايحاال ولل
مهلسلجمشةبلل

جمهايالاةال
جالنتخاااال

لجمقا مع.

 عحلتشهلعلولجمقلا لاحوالال -2
لملن انلجموت شحاا.

جز يا لعا لجمن انلجمنايحاال
علىلجموقتلعل ولجالنتخاااال

لجموهامسلجموختلفع.ل
ل

عا لمنلجمحوالال
،لجمتشهليلعلجإلعالملع

وعوللاالجماعحلجمليي تول
وجموا بلقالنفذالمو شحاالل

علىلجموهامسلجموختلفعلل
مثللمهلسلجمشةبلأولل

مهامسلجموحا ياالوجموا ل
لوجموخاتي .ل

ل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لةول.وجم

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
لوجم  ا .

لجموهتوعلجألهلو.ل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

جم نتينلجألومىلل
لوجمثانلع.ل

)م ج للجالنتخاااالل
لجمتش  يلعلجمقا مع(

تاة بلجمن انلبللجالستو جة -3
جموتيجياجال ولم جكزلجمق جةلل
للوجمقلا ةلعلىليولعلجمو تي اا

منلجميةشاالمنلعالدلعا ل
جمتاة تلعلعلىلذملاالجإل جةةلل

ن انلمتو ناالمنلجمقاةةل
علىلجمقلا ةلوجإل جةةلوجتخاذلل

جمق جةجالا فانةلو ةاملع،ل
وقا ةجالعلىلتضوينلمفاهلحلل

جمخط لوجمويزجنلاال
لجمو تهيبعلملنيجلجاليتواعو.ل

 انلجموتاةاااللعا لجمنل
جم لول ولجمويجقعللجمقلا يينل
لللجموختلفع.

لليولعلجميزجةجالوجمري اا
ل.لجموةنلعلاامتنفيذ

لجم نيجالجمثال .
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جمحايثعلوجعاج لجمويزجنلاال
لملنيجلجاليتواعو.للجماجعوع

وتمكين  تشجيع  -4
النساء من  

المشاركة النسبية  
والهادفة في 

لقطاع الخاص ا
والمنظمات غير  

  الحكومية
والمنظمات  
 الدولية. 

 

تصولحلب جم لمتاة بلجمن انل -1
جموراةجالجألساسلعللعلىل

جموطلياعلملتقا لوجمونا  عل ولل
سي لجمةوللجمخا لل

،لجألهللعونيواالجمول
لوجمونيواالجماوملع.

ب جم لمتةا ةلمعلجموحتيىل
جمتاة بلوجم ا ةلجمتاة تولل

ياهزةلمتاة بلجمن انلعلىل
مراةجالجمةوللوجإل جةةلل

لجألساسلع.ل

عا لجمت جم لجمونهزةل
جمهاهزةلوعا لجمو جكزلل

جمقا ةةلعلىلتقايحلللجمتاة تلع
لهذهلجمتاة باا.

وزجةةلجمتنولعلجإل جة علوم جكزلل
لجمتاة بلجموةتواة.ل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول،لوجمهويلاالجألهللع.

لقطاجلجمتاة بلجمخا .ل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل
ل

ل

جمقلا لاةا لمنلجماوةجالعلىل -2
 ولجمتناللجمت جم لجموطيةةل

يولعللتشولجم اب ل
جمهورية علجمة العلمحا ياال

ل.جم ية ع

وتو ناالجمن انلجز يا لعا لجم
قا ةجالعلىلجمونا  عللجمول

وجموتقاماالعلىلوواأ ل
 ولسي لجمةولللنيعلعل

اامقطاجلجمخا لوجمهويلاال
لوجمونيواالجماوملع.لجألهللع

عا لجمن انلجم لول
جموشاةكاال)جمةامالا(ل ول
جمقطاجلجمخا لوجمهويلاالل
جألهللعلوجمونيواالجماوملعلل
مقاةنعلمعلمالهيلمييي ل

ل املًا.

وزجةةلجمتنولعلجإل جة علوم جكزلل
لجمتاة بلجموةتواة.ل

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول،لوجمهويلاالجألهللع.

ل .لقطاجلجمتاة بلجمخا
جمونيواالجماوملعلوجمونيواالل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .

للانشاء نظام معلوماتي -3
متهولعلوتحليللمةليماالل

مشاةكعلجمن انل ولمختل لل
ييجنبلجمةوللوجمحلاةلل
 جم لاسلعل ولجمتال .

مةليماالمتح  علملنيجلل
جاليتواعولمييي ةل ولل

جإل صانجالجألساسلعلعلىل
م تيىلجمو كزبلوجموحلولل

جمية علو وللموحا يااكا علج
ل.مختل لمهاالالجمحلاة

نيا لمةليماتولمتح سل
يتواعوللمتلاناالجمنيجلجال

قاأحلمةوللااليوعلوتحليلل
جمتلاناالوعنالعوللاالل

لجتخاذلجمق جة.ل

لجمو تبلجمو كزبلمإل صان.
وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل

لوجمةول.
هي علجمتخطل لوجمتةاو لل

ل.جماومو
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل
ل

لجم نيجالجمثال .
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بناء قدرات مقدمي   -5
خدمات التوعوية 
وتوسيعها لت م  
رسائل واضحة  

حول العنف القائم  
على النوع 
 االجتماعي 

تيعلعلوجضحعللتصميم رسائل  -1
وا لطعلمالأوعلملوهتوعل

 جم يةبلجمتقلياب.ل

قتيدلوجسعلوجنتشاةلمليعولل
 يدلهذهلجمويجضلعل ول
جموهتوعلجم يةبلوجمت لحلل

لعنرالوم  ضرا.ل

أعاج لجم ساأللجمتيعي علل -1
 .لجمخاصعلجمو تخامع

جمقلا لااستتلا لمتحايالل -2
ماىلجنتشاةلمفري لل

جمةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلل
لة ضه.لجاليتواعولول

ل

لوزجةةلجالعال ل
لوزجةةلجمصحعل

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
لوجم  ا .

جمونيواالجماوملعلوجمهراالل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

ل

لجم نيجالجمثال .

إقامعلعا لمنلجمتاة باالل -2
علىلجم ساأللوجمية ل

لجموصووعل ولجمتنالجم اب .ل

مقامولعاماالماةاينلل
جمةن لاش للعا لومثقفينلل

لجمةن  ولميجضلعل
وااألعللجمقاأحلعلىلجمنيجلل

لجاليتواعو.

عا لمقامولجمخامعل
لجمواةاينلوجمفاعلين.ل

لوزجةةلجالعال ل
لوزجةةلجمصحعل

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
ل ا .وجم 

جمونيواالجماوملعلوجمهراالل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .

 
 محور الترويج والمناصرة:   -3

 اإلعمار في المجتمع. إعادة واألمن وفي وضمان السلم  بناء في والفتيات النساء دور دعم الهدف العام:

 اإلطار ال مني  الجهات المعنية  المؤلرات  النتائج المتوقعة  اإلجراءات المحددة  الهدف االستراتيجي 

ريادة الوعي   -1
بأهمية مشاركة  
المرأة في جميع 

بناء   عمليات
 . السالم واستدامة

جمقلا لاةا لمنلجمحوالال ول
جموؤس االجم سولعلوجموهتوعل

جموحلولمتلا لأهولعلمشاةكعلجمو أةل
لعوادلوعوللاالجم ال .أل ول

ز ا ةلجمةا لجم لولمنلجمن انل
جموشاةكاال ولكا علعوللاال
بنانلجم ال لوت مينلجستاجمتهلل

  وليولعلجمقطاعاا.ل

عا لمنلجميةشاالجمنيعلعل
جمتثقل لعلجموخصصعلل

جفلمؤس االذجاللالسترا
جمةالقعلاةوللاالبنانل

وجستاجمعلجم ال ،لوأهولعل
لمشاةكعلجمن انل يرا.

لوجمو ت اين.للوزجةةلجمخاةيلع
لوزجةةلجماجعللعل
لوزجةةلجالعال ل

لهي علجموصامحعلجميطنلعل

لجم نيجالجمثال .
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لوجمتي علوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
)مهامسلجموحا ياالوجموهامسلل

لجموحللع(
ل

إطالق حمالت   -2
لتع ي  مشاركة 

في الحياة  المرأة 
السياسية  

والتعريف بحقوق  
في القانون   المرأة

السوري وفي  
االتفاريات  
 . الدولية

جمقلا لاةا لمنلجمت جم لجمتلفز ينلعل
وجمحوالالجمت و هلعلملتة  فلل

جماوملعللاحقي لجمو أةلجالتفاقلاال
لذجالجمصلعلمثللبلهينلوسياجو.

ب جم لتلفز ينلعلمصووعل -1
اط  قعلذكلعلمش حل قي ل

جماوملعللاجمو أةلوجالتفاقلا
 ذجالجمصلع.

مهتوعلأكث لوعلالوقتياًللل -2
أكث لولاحقي لجمن ان،ل

 عوًالموشاةكعلجمن انل
لجم لاسلع.

جمت جم لللجم لولمنلةا جم •
لع و هللتلوجمحوالالجم

ل.لجمونفذة
نليتي للباستبيانالقيام  •

ماىلوصيدلجموةليماالل
لجمهوريةلجم لولإمى

ل.وتحليللنتاأهه

لوزجةةلجالعال ل
لوزجةةلجمةادل

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
لوجم  ا .

لجموهتوعلجألهلو.ل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

رفع الوعي   -3
على المجتمعي 

جميع ألكال  
وباألخص  العنف 

القائم على النوع  
 االجتماعي.

 

للتصولحل ميللتيضلحولعن -1
ل1325ق جةلمهلسلجألمنل

وجميقاأ لجماوملعلجألع ىلذجالل
وجمةن للمو أةلجلجمصلعلاحقي ل

جمقاأحلعلىلجمنيجلجاليتواعولل
وساألللكا علونش هالمنلعالدل

للجموتا ع.جإلعال ل

 ميللتيضلحولملق جةلمت يحلل
ااستخاج لط  للوميض ل

تصي   علمب طعلوقابلعلملفرحلل
لمنل ي لجموختصين.ل

عا لجمن  لجم للعلجمويزععل
منلجماميلل ولكا علأنحانلل
لجمهورية علجمة العلجم ية ع.ل

لوزجةةلجالعال ل
ل.وزجةةلجمةاد

لوزجةةلجمصحع.
جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل

لوجم  ا .
لجموهتوعلجألهلو.ل

للوجمهرااجمونيواالجماوملعل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

جمقلا لبناوجالنيعلعل -2
العتصاصيينلنف يينلل

عنللوصحيينلوجيتواعيينل
جآلقاةلجألس  علوجموهتويلعل

العتصاصيينلجعتصاصيينل
نف يينلوجيتواعيينلل

وصحيينل ولمختل لل
جموحا ياال  اسينلمقضايال

جم للعلجمنيعلعلعا لجمناوجال
جموقامعل ولجمو جكزلجمثقافلعلل

وجاليتواعلعل ولكا علل

لوزجةةلجالعال ل
لوزجةةلجمةادل

لوزجةةلجمصحعل

لجم نيجالجمثال ل
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وجالقتصا يعلجمنايوعلعنلل
جمةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلل

لجاليتواعو.

جمةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلل
لجاليتواعو.

و ولم جكزلللجموحا ياا
ل.لجموا لوجألة اف

وزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلل
لوجمةول.

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
لوجم  ا .

لجموهتوعلجألهلو.ل
جمونيواالجماوملعلوجمهراالل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل
جمقلا لبتاة باالنيعلعل -3 

ملةامالالوجمةاملينل ول
جموهادلجإلعالمول يدلل
ت طلعلوتقايحلجمقضايالل

وجموهتويلعلجمنايوعللجالس  عل
عنلجمةن لجمقاأحلعلىلجمنيجلل

لجاليتواعو.

جعالملاالوجعالميينلأكث لل
قاةةلو ةاملعل ولت طلعلل

وتقايحلم األلجمةن لجمقاأحلل
علىلجمنيجلجاليتواعولل

وستلللونتاأههل ولجموهتوع
ل.لجميقايعلوجمحوايعلمنه

عا لجالعالملاال
وجإلعالميينلجم لولل

جموشاةكينل ولجماوةجالل
وجمناوجالجموقامعل ولل

ميجضلعلجمةن لجمقاأحلعلىلل
لجمنيجلجاليتواعو.ل

لوزجةةلجالعال ل
جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل

لوجم  ا .
جمونيواالجألهللعلوجموهتوعل

لجموحلو.
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

 
 محور اإلغاثة والتعافي واعادة االعمار  -4

 .الحروبتع ي  وضمان مشاركة النساء في خطط وبرامج اإلغاثة الفورية  وبرامج التأهيل والدمج خالل وبعد  العام:الهدف 

 اإلطار ال مني  الجهات المعنية  المؤلرات  النتائج المتوقعة  اإلجراءات المحددة  الهدف االستراتيجي 

تصميم وتأمين  -1
برامج إغاثة  
فورية فّعالة  

للنساء والفتيات  

ت مينلوز ا ةلعا لمنلجمة ااالل -1
جمنقامعلجموهرزةلمعلجم ا ةل
جمو ج  لمحاالالجسةافلعلل

لوصحلعلطاةأع.

إ اقعلمتح  علملنيجلب جم ل
جاليتواعو،لوتناسبلل

جمحاياالجمخاصعلملن انلل
وجمفتلاالو شاةكلبتنفيذهالل

لجمةايالمنلجمن ان.ل

عدد وأنواع برامج  •
لجمفية علجمخاصع.لاإلغاثة

عا لجمن انلوجمفتلاالل •
جموتلقلاالمو اعاجالل

لجملهنعلجمةللالمإل اقع
لتواعلعلوجمةول.لوزجةةلجمشؤو لجالي

لوجمتي ع.لوزجةةلجإل جةةلجموحللع
جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل

لوجم  ا 

لجم نيجالجمثال .
)ااألعللعنامالل

تاعيلجمحايعلل
محينلجنترانلل

ل(.جمح ب
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النوع  تراعي 
  االجتماعي
للنارحات  

والناجيات بسبب  
أعمال قتالية في  
مختلف المناطق  
وبمشاركة من 

 النساء.
 

جال اقعلجمفية علمنلل
لجمت جم لجمخاصع.ل

لوزجةةلجالقتصا ل
لجمرالدلجأل و ل
لوزجةةلجمصحعل

لجألمانعلجم ية علملتنولع
ليويلعلتنيلحلجألس ةل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل
ت مينل صللج اقلعلكاملعلل -2

ملناز ين/جالتلتولكا عل
جمحايلاالجألساسلعل)علحلل

لمؤقتع،ل صللج اقلع،ل...(ل

تلتلعلجمحاياالجألساسلعلم للل
جمناز االوجمناز ينل ولكللل

أماكنلجمنزوحلوت ي لل
م تهيبعلمحاياالجمنيجلل

لجاليتواعو.

جمناز ين/جالجمولتلعللعا ل
ل اياترحلجألساسلع.ل

ل

ل.إل اقعجملهنعلجمةللالم
لوجمتي ع.لوزجةةلجإل جةةلجموحللع

لوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةول.ل
لوزجةةلجالقتصا ل

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
لوجم  ا 

لجألمانعلجم ية علملتنولع
لوزجةةلجمصحعل

لجمرالدلجأل و ل
ليويلعلتنيلحلجألس ةل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .
)عنامالتاعيل
جمحايعلمحينل

ل(جمح بجنترانل

تع ي  تسهيل   -2
اصدار كافة  
المستندات  

والوثائق الرسمية  
للنارحات  

جالستو جةل ولجصاجةللل -1
جمتةللواالجمتنفيذيعلجإلي جألعل
جمتولت ر للعي ةلجمالي ينلل

وت مينلكا علجألوةج لوجمثتيتلاالل
لجم سولعلجمالزمع.

ت هيللوت ي علجألوضاجلل
جمقانينلعلمونلمحلي تطعلمذمكل

علىللجمح بستياًللا تبل
ل.لية علجمة العلجم ية عجمهور

جمةا لجم لولوعا لجمن انل
لجوجمفتلاالمنرحلجمذينل صليل
علىلجالوةج لوجمو تناجالل

لجم سولع.

لوزجةةلجماجعللعل
للوجمو ت اينلوزجةةلجمخاةيلع

ل)جمبةثاالوجمقنصللاا(ل
لوزجةةلجمةادلل

لوزجةةلجألوقافل
ل

لجم نيجالجمثال ل
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والنارحين  
والالجئات  
  نوالالجئي 
وتسوية 

أوضاعهم بما 
ي من حقوقهم  
وباألخص النساء  

 والفتيات. 

جالستو جةلاإصاجةلم جسلحلجمةفيل -2
جمحايعلجميرالجمتول ول ادل

لتةززلمنلجموصامحعلجميطنلع.

تةز زلجموصامحعلجميطنلعلل
وت ي علأوضاجل

للإمىجمو لحين/جالجمةاأاينل
ل ضنلجماومع.ل

عا لجمو لحين/جال
وجموشاةكينل ولعوللاالل
قتاملعلجمذينلتحلت ي علل

لأوضاعرح.

لةأاسعلجمهورية ع
لوجمو ت اين.للوزجةةلجمخاةيلع

لوزجةةلجما اجل
لجماجعللعلوزجةةل

لهي علجموصامحعلجميطنلعل
لجألمانعلجم ية علملتنولع

ل
ل
ل

لجم نيجالجمثال ل

صياغة وتنفيذ   -3
برامج دعم  

إلعادة االندماج  
والتأقلم لكافة  
المتأثرين من  

تراعي   الحرب
حاجات النوع  
 االجتماعي.

 

للتنفيذلب جم جالستو جةلبل -1
و م للت ثلفلجمتةللح

للجموتض ة نلمنلجألوال 
ومحظل ايااللل)جمخطعلب(

جمخاصعللجمنيجلجاليتواعول
ل يرا.

جنخفاضلن بعلجمت  بلجم للعلل
جمحاملعلمنلجمواةسع،ل

لااألعللاامن بعلملفتلاا.ل

عا لجألطفادلجموتض ة نل
لإمىجم لولجمةاأاللجمح بمنل

جمواةسعلون بعلجمفتلاال
منرح.ل) ولكللمنلجمو  لعل

لاني ع(لجإلعاج يعلوجمثل

لوزجةةلجمت الع
لوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

جالستو جةلاإعا ةلبنانلل -2
جمو ج  لجألساسلعلوت هيلل

منلماجة لوم جكزلصحلعل
لجموت ق ةلااإلةهاب.للوعاملع

ماجة لمؤهلعلإلعا ةل
جستقبادلجمطالبل ولكا علل

جمهورية علجمة العلمحا ياال
ل.جم ية ع

لم ج  لعامعلأساسلعلمؤهلع.

عا لجمواجة لجم للعلجموةا ل
لا.لأولت هيلرلابناهه

جألساسلعللعا لجمو ج  ل
لجألع ىلجموؤهلع.ل

لوزجةةلجمت الع
لوجمتي علوزجةةلجإل جةةلجموحللع

لوزجةةلجمصحعل
لجمهويلاالجألهللعل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

جالستو جةلبا علجمتةي ضاالل -3
ملوتض ة نلمنلجمةوللاال

لجإلةهابلعل

تةي  لمناسبلملوتض ة نلل
 ولجمالكرحلمنلجمةوللاالل

لجإلةهابلع.

 هحلجمتوي للجموا يجلل
لملتةي ضاا.

عا لجموتض ة نلجمو تفياينلل
جم لولمنلجمتةي ضاا،لل

لوزجةةلجالقتصا ل
لوزجةةلجمواملعل

لوجمتي علوزجةةلجإل جةةلجموحللع
لوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةولل

لجم نيجالجمثال ل
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ون بعلعا لجمن انلوجمفتلاالل
جمو تفياجالمنلهذهلل

لجمتةي ضاا.

لهي علجموصامحعلجميطنلعل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

ل.لجموانحعلذجالجمةالقع
صلا علوتنفيذلجعاناال -4

وق وضلمل   ةلملةاأالالل
جموتض ةةلمنلجمةوللاال

لجإلةهابلعلل

عاأالالمو نعلجقتصا يال
مت مينلجمحاياالجألساسلعلل

لملةاألع.

عا لجألس لجم لولجمو تفياةل
منلجإلعاناالوجمق وض،لل
وعا لجألس لجمتولتةيلرالل
لجم أةلمنلهذهلجمق وض.ل

لجما اجلوزجةةل
لوزجةةلجالقتصا ل

لوزجةةلجمواملعل
لجموص فلجمو كزبل

لوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
لوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةولل

لهي علجموصامحعلجميطنلعل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

جنشانلم جكزل م لنف ولل -5
للوجيتواعولوجقتصا بلشامل

،لجموت ق  نلمنلجمح بم ا عل
جال/نملو لحيوااألعلل

جم ااقينلجمذينلتحلت ي علل
أوضاعرح،لأولعيجأللل

لجمو لحين.ل

جموت ق  نللجعا ةلجناماجل
جمو لحينلوأةجملللوااألعلل

وأوال لجمو لحينل ول
لمهتوةاترحلجموحللع.ل

جمةا لجم لولمونلعضةيجل
مت جم لإعا ةلت هيللنف ول
ومهتوةولوتاة بلعلىل

فلجم لو،للجموراةجالوجمح ل
ون بعلعا لجمن انلوجألةجمللل

لوجمفتلاالجم لولمنرح.ل

لوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةول.ل
جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل

لوجم  ا .
لوزجةةلجإل جةةلجموحللعلوجمتي ع.

لوزجةةلجالقتصا لوجمنقاااالجمح فلعل
ليويلعلتنيلحلجألس ةل

لجمرالدلجأل و ل
لجمهويلاالجألهللعل
للوجمهرااجمونيواالجماوملعل

لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

ل

تمكين المرأة   -4
  الوحيدة والمعيلة
اقتصادياق خاصة  

تاعلحلوتةز زلوز ا ةلعا لل -1
و اجالجمت هيللجمح  ولل

لجمورنو.لل

إعطانلأومي علوضوا ل
منللكوتا مثيل نسبي عادللت

عا لجمو تفياينلجم لول ولل
م جكزلجمت هيللوجمتةللحلل

عا لجمن انلجمو تفياجال -1
منل وةجالجمتاة بل

وجمت هيللجمورنولل

لهي علجمتخطل لوجمتةاو لجماومو.ل
لوزجةةلجالقتصا ل

لوزجةةلجإل جةةلجموحللعل
لجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةول.لوزجةةل

لجم نيجالجمثال ل



48 
 

النساء األ ثر  
 هشالة. 

 

جمورنولجمح  ولملن انل
 جمي ياجالجموةيالا.ل

ل

وجمح  ولمقاةنعلاوالهيلل
 مييي ل املًا.

ل

جمونيواالجماوملعلوجمهراالل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

ضوا لجمق وضلجمص ي ةل -2
ومتناهلعلجمص  لملن انل

لجمي ياجالجموةيالا.ل

مثيل  لتإعطانلأومي علتحايال
 ولعا لللكوتا نسبي عادل

جمو تفياينلمنلجمق وضلل
جمص ي ةلومتناهلعلجمص  لل
لملن انلجمي ياجالجموةيالا.ل

عا لجمن انلجموةيالال
جمو تفياجالمنلجمق وضلل

جمص ي ةلوجموتناهلعلجمص  لل
مقاةنعلاوالهيلمييي ل

ل امًلا.
ل

لهي علجمتخطل لوجمتةاو لجماومول
لوزجةةلجالقتصا ل

لوزجةةلجمواملعل
لجمةول.لوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلول

جمونيواالجماوملعلوجمونيواالل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال ل

 

 محور تعبئة الموارد والرصد والتقييم:   -5

 وحشد الموارد الالرمة  وضمان مراربة وتقييم تنفيذها. 1325مأسسة خطة عمل القرار لالهدف العام:

 اإلطار ال مني  الجهات المعنية  المؤلرات  المتوقعة النتائج  اإلجراءات المحددة  الهدف االستراتيجي 

اعداد خطط تنفيذية   -1
قطاعية تفصيلية  
من خطة عمل  

في   1325القرار 
الورارات والجهات  

 المعنية. 
 

جمةوللعلىلجنشانل -1
مها لقطاعلعلمام لل
وتنفيذلعطعلجمةوللل
ل ولجمهراالجموةنلع.ل

عا لمنلجملها لجمقطاعلعلمش لعلاق جةجالل
مرال م لوتنفيذلعطعلجمةوللةسولعلمةرال

 ولجموؤس االوجمهرااللل1325ملق جةل
لجمتولتتبعلمرا.ل

جمخط لجمتنفيذيعلجمقطاعلعلل
ياهزةلومصا  لعليرالمنلل

ل.لجمهراالذجالجمةالقع

لكا علجميزةجالجموةنلع
)مؤس االلهلاكللجمقطاجلجمخا 

وجم  فللجمقطاجلجمخا ،لوش كاا
جمتهاة علوجمصناعلعلوجملها لذجالل

لجمةالقع(ل
لجمهويلاالجألهللعل

لجم نعلجألومىل

تاة بلجملها ل -2
جمقطاعلعلجموش لعلل
علىلميزجنلعلجمنيجلل
جاليتواعلعلوذملاالل

جملها لجمقطاعلعلذجالجمةالقعلماةاعلل
لوياهزةلل

عا لجميةشاالوجمتاة باالل
ل.لجمقطاعلعها لجموقامعلمل

لكا علجميزةجالجموةنلع
لهلاكللجمقطاجلجمخا ل

لجمهويلاالجألهللعل

للأشر لع تلجم
لجألومى.
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جم صالوجمتقيلحلل
جمو  لولمخطعلل

لجمةول.
 م لإي جنجالعطعلل -3

ل1325عوللجمق جةل
 ولعط لجميزجةجالل
لوجمهراالجموةنلع.

جإلي جنجالمفصلعلضونلعط لعولل
جمهراالجموةنلعلوميج  لعليرالمنل

لجمهراالذجالجمةالقع.ل

جمتنفيذيعلاةالصاوةلجمخط ل
جعتوا هالأصياًللمنلل
لجمهراالذجالجمةالقع.ل

لكا علجميزةجالجموةنلع
لهلاكللجمقطاجلجمخا ل

لجمهويلاالجألهللعل

لجم نعلجألومىل

 شالجمويجة لجمالزمعل -4
متنفيذلجإلي جنجالل

لجموامهع.ل

جمويجة لجمالزمعلمتنفيذلعطعلجمةوللل
لمتيج  ة.

لجمخط لمؤش لعليرالماملًا.لل
عا لمنلجالتفاقلاالملاعحلل

وجمو اعاةل ولجمتنفيذلميقةعل
معلعا لمنلجمش كانل ولل

جمقطاجلجمح يمو،لجمخا لل
جماوملعلللأولجمونيواا

لجموانحع.للوجمهراا

ل.لهي علجمتخطل لوجمتةاو لجماومو
لوزجةةلجمواملع.ل

لوجمو ت اين.للوزجةةلجمخاةيلع
لجاليتواعلعلوجمةول.لوزجةةلجمشؤو ل

جمونيواالجماوملعلوجمهراالل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

لجم نيجالجمثال .

رصد وتقييم تنفيذ   -2
خطة العمل  
1325 . 

 

تاة بلجملهنعل -1
جمتيييرلعلجمةللال

علىلذملاالجم صال
وجمتقيلحلجمنايةعل
ااالستفا ةلمنلل
عت جالجماودلل

لجمصايقع.

جملهنعلجمتيييرلعلماةاعلوقا ةةلعلىلةصال
ومتااةعلوتقيلحلتنفيذلعطعلعوللجمق جةل

ل.لم  للاًلل1325

عا لأنشطعلجمتاة بلل
لووةشاالجمةوللجموقامع.ل

لعا لجموشاةكاال
معلجماودلجمصايقعل ولل

جيتواعاالتةززلجمقاةجالل
لبرذجلجموهاد.

ل.لهي علجمتخطل لوجمتةاو لجماومو
لوزجةةلجمشؤو لجاليتواعلعلوجمةول.ل

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
لوجم  ا .

جمونيواالجماوملعلوجمهراالل
لجموانحعلذجالجمةالقع.ل

جألشر لجمثال لل
لجألومى.

جنشانلس  تاة علل -2
تنفيذيعلعاصعلل

ااملهنعلجمتيييرلعلل
لجمةللالو عورا.ل

س  تاة علتنفيذيعلمتف  علملوتااةعلوجم صال
لوجعاج لجمتقاة  لو عيةلجمش كان.ل

و اةلجم   تاة علجمتنفيذيعلل
لجمةول.منش ةلوقيال

جمري علجم ية علمشؤو لجألس ةلل
لوجم  ا .

جمهراالجموشاةكعل ولجملهنعلل
لجمتيييرلعلجمةللا.

لجم نيجالجمثال ل



50 
 

تحايالوتنفيذلل -3
جيتواعاال وة عل
ملهنعلجمتيييرلع.لل
وملهنعلجمتيييرلعلل
معلمها لجمتنفيذلل
جمقطاعلعلبرافلل
لجموتااةعلوجم صا.ل

جمتيييرلعلجيتواعاال وة علمنفذةلملهنهل
جمةللا،لوملهنعلجمتيييرلعلمعلكا علجملها ل

جمقطاعلعلجموش لعلمتنفولعطعلجمةولل
لجميطنلع.

عا لجاليتواعاالجماوة عل
لجم للعلجمونفذة.

جمهراالجموشاةكعل ولجملهنعلل
لجمتيييرلعلجمةللا.

ل

لجم نيجالجمثال .

جصاجةلتقاة  لتتبعلل -4
م  للعل)سني ع(ل

لعنلجمتنفيذ.ل

جملهنعلجمتيييرلعلجمةللالمخطعلللعا لجمتقاة  لجمصا ةة.لةةلوماققع.لتقاة  لجمتتبعلمصا
لجمةوللجميطنلع.ل

لجم نيجالجمثال .

جي جنلتقيلحلسنيبلل -5 
متنفيذلجمخطع،ل
لوتقيلحلنراأو.ل

لتقاة  لتقيلحلسني علمنفذة.ل
لتق   لتقيلحلنراأولياهزلومةلن.ل

عا لتقاة  لجمتقيلحلجم ني علل
لجمونفذة.ل

جمنراأولمنفذللتق   لتقيلحل
لومةلن.ل

جملهنعلجمتيييرلعلجمةللالمخطعلل
لجمةوللجميطنلع.ل

ل

لجم نيجالجمثال .
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 اللجنة الوطنية إلعداد البرنامج الوطني  

 لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

 رئيسا       وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل األستاذة ريمة رشدي القادري  -
 نائب رئيس اللجنة      رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان   الدكتور محمد أكرم القش -
 عضوا        عضو مجلس الشعب    سالم سنقر  -
 عضوا       معاون وزيرالعدل القاضي سحر عكاش  -
 عضوا   إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات / وزارة الخارجية والمغتربين     منية صالح   -
 عضوا         وزارة الداخلية   الدكتور ياسر كلزي  العقيد  -
 عضوا         زارة األوقاف    د. صفاء موزة   -
 عضوا   مدير الخدمات االجتماعية / وزارة الشؤون االجتماعية والعمل   ميساء ميداني   -
 عضوا      مدير اإلعالم التنموي / وزارة اإلعالم    عمار غزالي   -
 عضوا       مدير البحوث / وزارة التربية   سبيت سليمان   -
 عضوا    مدير التخطيط والتعاون الدولي / وزارة التعليم العالي    رامي كوجان   -
 عضوا   مدير مكتب الدعم والدراسات / وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية    يانا خضور   -
 عضوا    لزراعي  مدير التنمية الريفية / وزارة الزراعة واإلصالح ا   رائدة أيوب  -
 عضوا   مدير القضايا األسرية / الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان   رنا خليفاوي جزائرلي   -
 عضوا    مدير السكان / الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان    وضاح الركاد  -
 عضوا    مدير السكان والحماية / هيئة التخطيط والتعاون الدولي    مالك ملحم  -
 عضوا     رئيس دائرة الصحة اإلنجابية / وزارة الصحة   ان د. ريم دهم -
 عضوا      المدير التنفيذي / جمعيةة تنظيم األسرة   د. لمى الموقع  -

 
 

 اإلعداد والتحرير 
 

 الخبير الوطني 
الدكتورة نجوة قصاب حسن
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 70 قلة عائدية المرأة الريفية من عملها -3-2-3
 70 عدم وراثة المرأة الريفية لألرض  -3-2-4
 71 ضعف الخبرات ونقص القدرات  -3-2-5
 71 الحالة العملية لإلناث والعمل غير المأجور  -3-2-6
 72 الزراعةظاهرة ارتفاع معدالت التأنيث في قطاع  -3-2-7
 72 مساهمة اإلناث الريفيات في مواقع القرار -3-2-8
 73 المشكالت والتحديات التي أفرزتها األزمة في سورية وانعكاساتها على اإلناث الريفيات -3-3
 73 المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي أفرزتها األزمة وعانت منها النساء الريفيات -3-3-1
 75 انعكاس األزمة على األطفال في الريف ذكورا  وإناثا   -3-3-2
 76 المبادرات الوطنية في مجابهة التحديات  ومعالجة أوضاع المراة الريفية  في اثناء األزمة وبعدها -3-4
 77 2016–2011منجزات مديرية تنمية المرأة الريفية  في مواجهة األزمة خالل  -3-5
 77 برنامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية -3-5-1
 77 برنامج الزراعات األسرية -3-5-2
 77 برامج ومشاريع تمكين اإلناث الريفيات المعيالت ألسرهن  -3-5-3
 78 المعرفة الريفية ودورها في ردم الفجوة الرقميةشبكة  -3-6
 78 برنامج جرحى الحرب -3-7
 79 برنامج المنح اإلنتاجية -3-8
 79 برنامج تنمية المرأة الريفية لرفع إنتاجيتها وتوعيتها وإدماجها في العمل الزراعي  -3-9
 79 برنامج رفع كفاءة المرأة الريفية وتنمية مهاراتها في مختلف المجاالت  -3-10
 80 في مجال منح القروض األنشطة التي تم تنفيذها -3-11

 81 المرأة والصحة -المحور الرابع 
 82 الكفالة الدستورية لحماية صحة المواطنين ذكورا  وإناثا   -1–4
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 الصفحةرقم  المحتوى 
 83 الجهود التي بذلت في مجال رصد واقع صحة المرأة في سورية .  4-2
 83 األسرية ةح الصحيو تنفيذ المس -4-2-1
 83 الصحة اإلنجابية ومحدداتها االجتماعية والثقافية -4-2-2
 87 اإلنجازات التي تمت في مجال الصحة اإلنجابية -4-3
 88 تخطيط استراتيجيات العمل في مجال تحسين الخدمات الصحية للنساء واألمهات –4-4
 88 ما تم تنفيذه في مجال الصحة اإلنجابية -4-5
 88 في مجال التوعية الصحية  -4-5-1
 89 في المجال البحثي والمعرفي -4-5-2
 90 تنفيذه في مجال حماية صحة األسرةما تم  --46
 90 أثر األزمة التي مرت بها سورية على صحة اإلناث واألمهات -4-7
 92 آليات مجابهة الصعوبات الناجمة عن األزمة في مجال توفير الخدمات الصحية والموجهة للمراة  -4-8
 92 ما تم تنفيذه في مجال حماية صحة المرأة  -4-8-1
 94 في مجال االهتمام باألمراض المنقولة جنسيا   -4-8-2
 94 في مجال االهتمام بالنساء المسنات -4-8-3
 95 مبادرات الجمعيات األهلية في مجال توفير الخدمات الصحية لإلناث   -4-9

 97 المرأة والتعليم في سورية -المحور الخامس 
 98 والمعاهد والثانوية األساسية التعليم مرحلة في والتعليم المرأة: األول القسم

 99 في مجال إعداد المناهج الدراسية -5-1
 99 االهتمام بالطفولة المبكرة في مجال الرعاية والتربية -5-1-1
 100 مؤشرات تمكين اإلناث في مجال التعليم -5-1-2
 101 توزع مجموع الطالب في مرحلة التعليم األساسي حسب الجنس -5-1-3
 101 توزع مجموع الطالب في مرحلة التعليم الثانوي حسب الجنس  -5-1-4
 102 2011-2010عليمية حسب الجنس في العام الدراسي توزع الهيئة الت -5-1-5
 102  2011-2010توزع أعضاء الهيئة التدريسية في مرحلة التعليم الثانوي في األعوام  -5-1-6
 102 2017-2016توزع أعداد الهيئة التدريسية حسب الجنس في العام الدراسي  -5-1-7
 102 المبادرات التي بذلت لتقليص الفجوة الجندرية في توفير التعليم للجميع -5-2
 103 واقع التعليم النسوي والتجاري والصناعي -5-3
 104 تبني منظور النوع االجتماعي في مجال التعليم  -5-4
 104 لتعليمي للمرأة واقع التعليم في ظل األزمة في الجمهورية العربية السورية وانعكاسه على الواقع ا -5-5
 105 األضرار التي تعرض لها قطاع التربية -5-5-1
 106 الطالب( –األضرار البشرية التي لحقت بالمؤسسات التعليمة )الكادر اإلداري والتدريسي  -5-5-2
 106 األضرار التي لحقت بسير االمتحانات االنتقالية والشهادتين األساسي والثانوية -5-5-3
 108 األضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية -5-5-4 
 109 اإلرشاد المدرسي -5-6
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 الصفحةرقم  المحتوى 
 109 الدامجة( -مدارس التربية الخاصة )المتفوقين  -5-7
 109 مدارس المتفوقين -5-7-1
 110 مدارس التربية الخاصة )المدارس الدامجة( -5-7-2
 110 المركز الوطني للطلبة المتميزين -5-8
 111 مدارس اإليواء -5-9
 111 األبنية المتضررة التابعة لوزارة التربية -5-10
 112 جهود الدولة ومبادراتها في دعم قطاع التعليم خالل األزمة وبعدها -5-11
 112 الدعم النفسي واالجتماعي للطالب والطالبات  -5-11-1
 114 توفير البيئة التعليمية المادية اآلمنة -5-11-2
 114 مشروع الحماية )التوعية ضد مخاطر مخلفات الحرب(  -5-11-3
 114 معالجة مشكلة التسرب للطالب والطالبات والتي حدثت في إطار األزمة وما بعدها -5-11-4
اعتميياد المنهييام المكثف / الفئيية )ب( الخيياص بيالطلبيية المتسييييييييييييييربين والمتسييييييييييييييربيات من التعليم  -5-12

 117 األساسي
 117 في مجال معالجة مشكلة نقص الثبوتيات وعدم توفرها  -5-13
 118 التعلم الذاتي -5-14
 118 األنشطة الثقافية والترفيهية في ظل األزمة -5-15
 118 التعاون مع المنظمات الدولية -5-15-1
 120 التعاون في مجال تحقيق جودة التعليم -5-15-2
 120 المدارسالتعاون في مجال تأهيل  -5-15-3
 120 في مجال تنفيذ مشروع الغرف الصفية  -5-15-4
 121 التعاون في مجال تطوير التدريب المهني -5-15-5
 121 ما قامت به وزارة التربية في مجال دعم المرأة والعمل على تمكينها  -5-16
 122 في مجال تعزيز وصول اإلناث للتعليم  -5-16-1
 123  استفادة اإلناث في سورية في مجال العديد من اإلجراءات في مجال والقضايا اإلدارية -5-16-2
 124 في مجال محو األمية في سورية -5-17
األمية لدى نسب كبيرٍة من اآلثار التدميرية التي نتجت عن األزمة في ااالرتداد الملفت الى    -17-1  -5

 125 األطفال من الذكور واإلناث
 125 اآلليات والمستلزمات االستهدافية لمجابهة األمية  بعد األزمة وردم الفجوة الجندرية . -5-17-2

 127 العليا والدراسات الجامعي التعليم مجال في المرأة محور: الثاني القسم
 127 التعليم العاليالمرأة في مستويات  -5-18
 129 أثر األزمة على متابعة اإلناث للتحصيل في التعليم الجامعي والدراسات العليا -5-19
– 2013توصييييف واقع انتسييياب الطالب والطالبات إلى الجامعات في األعوام الدراسيييية من   -5-19-1

 130 من منظور النوع االجتماعي   2016
 135 توزع  الطالب والطالبات المسجلين في الجامعة اإلفتراضية -5-19-2
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 الصفحةرقم  المحتوى 
 139 توزع الطالب على المعاهد العليا -5-19-3
 141 الجامعات الخاصة حسب الجنسأعداد الطالب في  -5-19-4
 144 مرحلة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه  -5-20
 144 2011-2010توزعات طالب وطالبات الدراسات العليا للعام الدراسي  -5-20-1
في    2012-2011توزعات الطالب والطالبات في مسيتويات الدراسيات العليا للعام الدراسيي    -5-20-2

 145 الجامعات السورية العامة والخاصة والتعليم المفتوح
 146 2014-2013طالب الدراسات العليا في العام الدراسي   5-20-3
 146 2015-2014توزع طالب الدراسات العليا حسب الجنس والمراحل الدراسية للعام الدراسي  -5-20-4
 147 2016-2015العليا في العام الدراسي توزع طالب الدراسات  -5-20-5

 149 المرأة في مواقع القرار -المحور السادس 
 151 اإلناث في السلطة التنفيذية -6-1
 151 حضور المرأة السورية في السلطة التشريعية -6-1-1
 153 حضور المرأة في السلطة القضائية -6-1-2
 155 الدبلوماسيحضور المرأة في السلك  -6-1-3
 155 حضور المرأة في المواقع القيادية واإلدارية العليا -6-1-4
 156 تمثيل المرأة في المستوى النقابي  -6-1-5
 158 الصعوبات والعقبات -6-2
 159 أثر األزمة التي مرت على سورية في هذا المنحى  -6-3

 160 االجتماعي النوع على القائم والعنف المرأة -المحور السابع 
 161 خلفية االهتمام بقضايا العنف ضد المرأة عالميا   -7-1
 162 اآلليات الدولّية التي نفذت في مواجهة العنف ضد المرأة  -7-2
 163 مفهوم العنف ضد المرأة والقائم على النوع االجتماعي -7-3
 164 النوع االجتماعيأشكال العنف القائم على  -7-4
 164 العنف األسري  -7-4-1
 164 العنف االجتماعي -7-4-2
 164 العنف العام -7-4-3
 164 أسباب العنف القائم على النوع االجتماعي . -7-5
وع االجتميياعي والفجوات  حيياالت العنف والتمييز التي تواجييه اإلنيياث في سييييييييييييييورييية من منظور الن  -7-6

 165 الجندرية
 165 المدارس وعدم متابعة التعليمتسرب الفتيات من  –7-6-1
 165 التدخل في قرار اختيار الشريك -7-6-2
 165 الزوام المبكر للفتيات -7-6-3
 166 طبيعة توزع األدوار في األسرة -7-6-4
 166 توزع األدوار في إطار العمل -7-6-5
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 الصفحةرقم  المحتوى 
 167 عمل المرأة دون أجر )الحالة العملية( -7-6-6
 167 الموقف االجتماعي من عمل المرأة -7-6-7
 167 عدم توريث المرأة األرض -7-6-8
 167 كيفية تصرف المرأة بدخلها والتحكم فيه -7-6-9
 168 الموقف االجتماعي من قضايا الصحة اإلنجابية وحجم األسرة-7-6-10
 168 ضعف الوعي بقضاياالعنف القائم على النوع االجتماعي-7-6-11
 168 االحتياجات والمستلزمات في مجال مجابهة العنف والتمييز من منظور النوع االجتماعي  -7-7
 168 التشخيص العلمي، وقياس الفجوات وتحليلها -7-7-1
 169 دمج مفهوم النوع االجتماعي في استراتيجيات التخطيط -7-7-2
 169 مأسسة النوع االجتماعي -7-7-3
 169 والتشييكالتنسيق  -7-7-4
 169 المشاركة المجتمعية -7-7-5
 169 مشاركة قادة الرأي والنخب الثقافية -7-7-6
 170 رسم استراتيجيات إعالمية مؤيدة -7-7-7
 170 بناء القدرات وإعداد القيادات -7-7-8
 170 اإلناثتعديل المناهج في ضوء مفاهيم النوع االجتماعي ومجابهة العنف والتمييز ضد  -7-7-9
 171 االهتمام بالفئات الشابة وتحفيز أدوارهم -7-7-01
 171 تعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بقضايا العنف ضد المرأة  -7-8
 171 التشريعات والقوانين في مجال قضايا العنف الجسدي -7-8-1
 172 في مجال العنف اللفظي  -7-8-2
 173 الجنسي بالعامالت في أماكن العملعقوبة التحرش  -7-8-3
 173 العنف الجنسي/ االغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء -7-8-4
 173 عقوبة العنف والسفاح   -7-8-5
 174 العنف الجنسي  -7-8-6
 174 االعتداء على القاصر -7-8-7
 175 العنف واالستغالل في مجال العمل  -7-8-8
 176 في ما يخص عمليات الخطف  -7-8-9
 177 (508العذر المحل )المادة  -7-8-10
 177 في مجال مجابهة اإلتجار بالبشر -7-8-11
 177 قانون منع اإلتجار بالبشر -7-8-12
 179 مجابهة العنف والتمييز ضد اإلناث في سورية  -7-9
 180 في مستوى السياسات والخطط الوطنية -7-9-1
 182 في مجال البحوث والدراسات والندوات  -7-9-2
 183 العنف ضد اإلناث  في ظل األزمة  -7-10



 

9 
 

 الصفحةرقم  المحتوى 
 184 أثر األزمة االقتصادية العالمية  -7-11
 184 المشاريع والبرامج التي تحققت في مجال مجابهة التحديات الناجمة عن االزمة  -7-12 
 187 دور وزارة الدولة لشؤون المصالحة في حماية المرأة واألسر من العنف واالعتداءات. -7-13
 189 الصعوبات والتحديات -7-14
من االعتيداءات في األزميات   مبيادرات اسييييييييييييييياسيييييييييييييييية تم اتخياذهيا في دعم اإلنياث اللواتي عيانين  -7-15

 189 واالهتمام بهن .
 189 بروتوكول التدبير السريري للمعنفات -7-15-1
 190 في مجال التوثيق  -6-15-2
 190 في مجال التوعية  -7-15-3
 191 الدعم النفسي للمعنفات والمغتصبات  -7-15-4
 192 المجتمعاالهتمام بالمواقف المحيطة بالمعنفات في  -7-16
 193 االهتمام باألطفال الذين ولدوا بعد األزمة ولم يتم تسجيلهم   -7-17
 194 توظيف اإلعالم في دعم تمكين المرأة بعد األزمة  -7-18

 195 المرأة واإلعالم -المحور الثامن 
 196 وظائف االعالم -8-1
 197 االهتمام بقضايا المرأة في االعالم -8-2
 200 االهتمام بالمرأة من منظور النوع االجتماعي  -8-3
 201 دور الهيئة السورية في مجال االعالم المتعلق بالمرأة  -8-4
 202 مشاركة المرأة في المؤسسات اإلعالمية  -8-5
 203 البرامج التنموية في الوسائل اإلعالمية المرئية -8-6
 204 دور مديرية اإلعالم التنموي في إطار األزمة -8-7
 206 بناء قدرات اإلعالميين في مجال النوع االجتماعي وتقليص الفجوات الجندرية -8-8
 206 في المجال التخطيطي  -8-9
 206 العقبات والمعوقات والتحديات -8-10
 207 أثر األزمة التي تمر فيها سورية حاليا   -8-11
 208 التحديات -8-12
 208 الحلول -8-13

 209 المرأة والبيئة -المحور التاسع 
 210 أهمية الوعي البيئي -9-1
 210 دور المرأة في حماية البيئة  -9-2
 211 توفير الغذاء وتحقيق األمن الغذائي -9-2-1
 211 التعامل مع المبيدات والملوثات البيئية -9-2-2
 211 التحطيب وقطع األشجارفي مجال  -9-2-3
 211 في مجال الحرائق -9-2-4
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 الصفحةرقم  المحتوى 
 212 في مجال عدم التسبب بالضجيج -9-2-5
 212 في مجال ترشيد المياه وعدم تلوثها -9-2-6
 212 الصيد الجائر -9-3
 212 الحفاظ على نظافة الشوارع والحدائق -9-4
 213 االهتمام بالحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في سورية  -9-5
 213 اهتمام الدولة بقضايا البيئة قبل األزمة في المستوى التخطيطي  -9-5-1
 214 الخمسية الخطة في البيئة قطاع محور تصمنه ما -9-5-2
 215 تقييم أثر السياسات اإلنمائية والبيئية على المرأة  -9-6
 216 مة على البيئة وتدهورهاأثر األز  -9-7

 218 المرأة الطفلة -المحور العاشر 
 219 التزامات الدولة في سورية واهتماماتها برعاية الطفولة واالرتقاء بواقع الطفلة والطفل  -10-1
 220 في مجال حماية حقوق األطفال ذكورا  وإناثا   -10-2
 220 في مجال التعليم  -10-2-1
 221 في مجال حق الطفل في اللقب والنسب  -10-2-2
 221 في مجال حماية حق الطفل والطفلة في التعبير )برلمان األطفال( -10-2-3
 222 اإلناث في القوانينفي مجال حقوق األطفال في الحماية وخاصة   -10-2-4
 222 حول االستغالل الجنسي للفتيات وحاالت االعتداء واالغتصاب -10-3
 223 فيما يخص سن الزوام -10-4
 223 فيما يخص العدالة والمساواة الجندرية بين الطفلة والطفل  -10-5
 224 في مجال عمل األطفال  -10-6
 225 األطفال من ذوي الحاجات الخاصة حقوق  -10-7
 226 مجابهة العنف والتمييز الموجه ضد الطفلة في سورية  -10-8
 227 أثر األزمة التي مرت على سورية على األطفال  -10-9
 229 المبادرات التي تم اتخاذها في الحماية والرعاية للطفلة -10-10
 230 االهتمام بالفتيات اليافعات  -10-11
 231 مشروع األولمبياد العلمي  -10-12
 232 استمرار االهتمام باالرتقاء بواقع الطفل والطفلة في سورية. -10-13
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 المقدمة
 والمسيييييتمرة  الجادة  المسييييياعي إطار في  سيييييورية في  المرأة  لدعم  الوطني  البرنامج إعداد  مشيييييروع  يندرم

  المسيتدامة  التنموية  وتوجهاتها  المسيتقبلية  ضيوء رييتها في  السيورية  العربية الجمهورية  في  الدولة  تنفذها  التي
 .واإلنصاف العدل ركائز وترسيخ سورية في المرأة  بواقع االرتقاء وتحقيق والبناءة
 

من المعروف أن سييييييييييييورية قد حققت عبر العقود الماضييييييييييييية ارتقاء  ملحوظا  في جميع ميادين الحياة 
ونجحت في تحقيق العديد من األهداف اإلنمائية لأللفية وخاصييييييية  في مجاالت    واالجتماعية،االقتصيييييييادية  

الغذائي وتوفير  وتوفير الخدمات والتحسيييين البيئي وتخفيع معدالت الفقر وتحقيق األمن    التعليم والصيييحة
الحماية االجتماعية لجميع الفئات من خالل السياسات التخطيطية الشاملة للتنمية االجتماعية واالقتصادية  

 والمجاالت.والتي تمّثلت في مؤشرات وبيانات عكست ارتقاء معدالت التقدم المحرز في مختلف المناحي 
 
كينها أحد اآلليات الوطنية التي تسييييييعى الى هذا البرنامج الوطني الذي يسييييييتهدف دعم المرأة وتم يعد 

بلورة الجهود وتنسييييييييق الخطط الوطنية باتجاه االرتقاء بواقع المرأة ومعالجة أوضييييييياعها وعلى األخص تلك 
التي اسييييييتجدت في إطار األزمة التي مرت على سييييييورية وتركت آثارا  مأسيييييياوية  على المجتمع وعلى البنى  

وأحدثت تغييرات في اتجاهات   .ف أبعاده االجتماعية واالقتصيييييياديةختلالتحتية وعلى مسييييييارات التقدم في م
 .مضت عديدٍة خطط التنمية ، وخسارات فادحة لمكتسبات تم إنجازها عبر عقود 

 
، ال يعني ان قضييييييياياها  تمكينها وتخصييييييييصيييييييها باهتماٍم مرّكزإن البحث في اوضييييييياع المرأة وسيييييييبل 

معاناتها من منعكسيات األزمة الكارثية على سيورية ال تعني تحويل  منفصيلة عن قضيية الوطن بأكمله، وان 
واإلعانة بمعزٍل عن التوجه العام لمعالجة مجمل   فصيلٍة تسيتوجب اإلغاثةصيورة واقعها الى أزمٍة إنسيانيٍة من

 الظروف التي عانى منها جميع المواطنين في سورية.
ألسييييير التي تعيلها إنما هو فصيييييل  إن هذا التخصييييييص في الرصيييييد والتحليل ألوضييييياعها وأوضييييياع ا
المجتمعية للنهوض تشييييييبيك  أكاديمي اسييييييتوجبته ضييييييرورة بلورة الجهود وتنسيييييييق اآلليات الوطنية و  الهيئات  

مجددا بها وبأدوارها كون المرأة تمّثل المكّون الرئيس والحيوي من مكونات المجتمع في سييييييييييييييورية وأحد أهم  
 حوامل التقدم واالرتقاء واالستقرار.

 هشاشة ساوية لألزمة على أوضاع المرأة واألطفال والفئات األكثرألمار ااآلث
  نظرا  لكون النسيياء والفتيات واألطفال وكبار السيين يشييكلون الفئات األكثر تأثرا  بنتائج األزمات بشييكلٍ 

وفي إطار األزمة التي امتدت لعدة سيييييييينوات في سييييييييورية، فقد تكاتفت الجهود الوطنية المتمثلة بوزارة  ،عام  
الشيؤون االجتماعية والعمل والهيئة السيورية لشيؤون األسيرة والسيكان والفعاليات الوطنية المشياركة وبالتعاون  

امج وطني تتكامل فيه الجهود مع صيييييندوق األمم المتحدة للسيييييكان لبذل المسييييياعي الجادة باتجاه إعداد برن
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الوطنية ويسييييتهدف تقوية المرأة وتمكينها و التركيز على معالجة المشييييكالت الراهنة التي تواجهها وخاصيييية  
المرأة المعيلة ألسييييييييرتها والفتيات اللواتي تعرضيييييييين للعنف واألذى وذلك من منطلق الحاجة إلى اسييييييييتهداف 

  .األولويات في سور تعد بين أهمقضايا النساء من مناظر ومناحي متعددة والتي 
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 اإلطار االستراتيجي للبرنامج الوطني لدعم المرأة  
يسيييييتهدف النهوض مجددا  بواقع المرأة في   الوطني الذييسيييييتند اإلطار االسيييييتراتيجي الناظم للبرنامج  

 بينها:سورية وتلبية احتياجاتها الراهنة والمستقبلية من منطلقات وريى أساسية من 

أن تعكس المشيييياريع اسييييتكمال النهج التنموي الذي اعتمدته الجمهورية العربية السييييورية عبر عقود   -
القتصيييييييييادية واالجتماعية وفي مواقع بهدف االرتقاء بواقع المرأة في سيييييييييورية في جميع المجاالت ا

 السلطة واتخاذ القرار.
واقتراح البرامج التي تنمي القدرة على   الجهود المنفذةاعتماد منهج شيييييييييمولي يسيييييييييتند الى تضيييييييييافر   -

عيية  التعيافي والصييييييييييييييمود واالنتعياش وتنميية القيدرات على مجيابهية الصييييييييييييييعوبيات بحلول وبرامج نو 
 .واستهدافية ملبية لالحتياجات 

واألهلية،   المجتمع، الرسييييييييميةلتشييييييييبيك والتشيييييييياركية بين مختلف المؤسييييييييسييييييييات الفاعلة في تعزيز ا -
وتعزيز آليات التعاون والتنسييييييييق في توفير الخدمات   والتأهيلالجهود في تنمية القدرات   وتضيييييييافر
 التنموية.

 . اسية مة والملبية لالحتياجات األساالستجابة الفاعلة لالحتياجات عن طريق تحديد التدخالت الالز  -
لى األدلة من الواقع االسييييييييييييتناد الى بيانات مسييييييييييييتمدٍة من الواقع في تطوير سييييييييييييياسييييييييييييات قائمة ع -

 .واالحتياجات 
واإلناث والفئات األكثر حاجة وخاصييييييييييييية  في مجال التعاطي مع   لألسيييييييييييييرتوفير الرعاية المتكاملة   -

ار االجتماعية  حاالت العنف القائم على الجنس وتلبية االحتياجات األسيييييييييياسييييييييييية والتعامل مع اآلث
 .بكات األمان والحماية االجتماعيةالتي تولدت في إطار األزمة وتوفير ش

االسيييييييييييتجابة الفاعلة لالحتياجات وتخطيط التدخالت الالزمة في المدى القريب والمدى البعيد وبما   -
 .2030مستدامة والتي تمتد الى عام يتوافق مع أهداف سورية في التنمية ال

 :يلي فيمالالحتياجات والمتمثلة  بتحديد األولويات في تخطيط البرامج الملبيةاالهتمام  -
القضيييييييييياء على الفقر والجوع وخاصيييييييييية فيما يخص البرامج التي تسييييييييييتهدف اإلناث والنسيييييييييياء  •

 الخاصة.واالطفال والمسنات وذوات االحتياجات  لألسرالمعيالت 
  باالهتمام. تحقيق األمن الغذائي وتخصيص األسر التي تعيلها النساء •
تنميية القيدرات ليدى الفتييات والنسيييييييييييييياء عن طريق التيأهييل والتيدرييب واليدعم الميادي والنفسييييييييييييييي   •

 واالجتماعي.
التعاطي المدروس مع من تعرضيييين لألذى والعنف والتهديدات واإلجهاد والخطف والصييييدمات   •

خذ بعين االعتبار التباينات الجغرافية  مع األ  والضيييييغوط،مع الصيييييعوبات   التأقلمبهدف تحقيق  
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في حاالت الضيعف والمصياعب والتي عانت منها اإلناث واألطفال بخاصيٍة والتي تحتام الى 
 األداء.تدخالت سريعٍة ونوعيٍة وذات مرونٍة في 

رغم عدم توفر البيانات الدقيقة في المناطق التي تعرضيييييت للحصيييييار والتخريب والتهجير البد من   -
انات التي تصيييور الواقع وتحليلها لصيييوا سيييياسيييات تسيييتجيب الحتياجات الناس والفئات تجميع البي
مع ضيييرورة دعم المؤسيييسيييات البحثية لتقوم بدورها في توصييييف الواقع والنهوض به   حاجة،األكثر  
 مجددا .

 المستقبلية.التركيز في الريى والتوجهات المستقبلية على سد الفجوات وتحديد االحتياجات  -
 مجددا .والتماسك االجتماعي  وتحقيق االندمامى تعزيز قيم االرتقاء بواقع المرأة العمل عل -
التركيز في برامج التنمية البشييييرية وبرامج تمكين المرأة على بناء اإلنسييييان وتهيئة البيئة التي تحّفز   -

 على التنمية.
ى وبرامج تنموية  عدم االكتفاء بالبرامج اإلغاثية والمشييييييييياريع المرحلية بل العمل على صيييييييييياغة ري  -

مسيييييتدامة والتأكيد على مشييييياركة المرأة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة للتأكد من وصيييييول الخدمات 
 والدعم.الى أكبر شريحة من المحتاجين للعون 

توجيه االهتمام الخاص للنهوض بواقع الريف والنسيييييييييييياء الريفيات عن طريق اسييييييييييييتهدافهن ببرامج   -
واإلنتييام والتسييييييييييييييويق    مواتييية للعمييلير مييدخالت زراعييية وظروف  موجهيية لالرتقيياء بقييدراتهن وتوف

عالية في القطاع الزراعي واإلنتاجي وفي تحقيق األمن الغذائي  بكفاءة وجودة  المشييييياريعوتأسييييييس  
 والكفاية.

االهتميام بيالمحيط اإليكولوجي البيئي واسييييييييييييييتعيادة ميا تم تيدميره وتعزيز دور المرأة في الحفياظ على   -
 الحيوي.البيئة والتنوع 

االهتمام في تخطيط برامج للتقويم والمتابعة وقياس نجاح البرامج والمشروعات عن طريق االستناد   -
 لالحتياجات.استجابته الى مؤشرات ذات داللة على جودة التنفيذ ومالءمة التخطيط و 

اقتراح سييييياسييييات في المسييييتوى الوطني وفي المسييييتويات القطاعية والتي يترتب عليها إعداد برامج   -
 بحيث يتم توظيف الجهود المجتمعية والمشاريع لخدمة المرأة.

تحسييييين المخرجات من البرامج مع االسييييتنارة بمضييييمون االسييييتراتيجية السييييابقة دون أن نسييييتنسييييخ   -
 البرامج ذاتها.

التركيز في برامج التنمية البشييييرية وبرامج تمكين المرأة على بناء اإلنسييييان وتهيئة البيئة التي تحّفز   -
 على التنمية.
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 اإلطار المنهجي
 آليات العمل المعتمدة

المعلومات ووضييوح دالالتها والبناء عليها في  وثوقيهاالهتمام بالتوثيق وتوفير البيانات والتأكد من   -
 داد البرامج االستهدافية. إع

أن يقوم كل عضيو من أعضياء اللجنة الوطنية بجمع وحصير وتقديم البيانات والمعلومات المتوفرة    -
 في وزارته او مؤسسته أو القطاع الذي يعمل فيه.

أن يتم تحديد اسييييتراتيجية العمل المعتمدة في مؤسييييسييييته أو قطاعه والسييييياسييييات التي بنيت عليها    -
 السابقة.البرامج 

 أن يقوم بتحديد المؤشرات التي يمكن من خاللها القياس والمتابعة والتقييم لمسارات العمل والتنفيذ.  -
اقتراح البرامج ذات األولوية بالنسييبة لقطاعه والبرامج ذات األولوية مسييتقبال  تبعا  لالحتياجات التي   -

 يحللها ويستنتجها من الواقع.
 في مصفوفات. أن يتم إدرام المعلومات جميعها -

 التقرير إعداد  متطلبات
أن يقوم كل عضييو من أعضيياء الفريق بجمع البيانات والمعلومات المتوفرة في وزارته او مؤسييسييته   -

 أو القطاع الذي يعمل فيه.
أن يتقدم باسيييتراتيجية العمل المعتمدة في مؤسيييسيييته أو قطاعه والسيييياسيييات التي سيييوف تبنى عليها   -

 البرامج السابقة.
 المؤشرات التي يمكن من خاللها القياس والمتابعة والتقييم لمسارات العمل والتنفيذ.أن يحدد   -
تحيدييد البرامج ذات األولويية بيالنسييييييييييييييبية لقطياعيه والبرامج التي في األولويية تبعيا  لالحتيياجيات التي    -

 الواقع.يحللها ويستنتجها من 
 إرسال منظومة البرامج المقترحة ومؤشرات قياسها في مصفوفات.  -
جهات مشيييييييياركة في تنفيذ البرامج قد ال تكون متعلقة بالقطاع ذاته ولكنها   اإلشييييييييارة إلى آليات أو  -

 ترتبط به من حيث تكامل األهداف.
يمكن تنفيذها   وتقديمها في سييلة واحدة، أو تكتيل المحاور ودمج البرامج التي  برامج متكاملةاقتراح   -

 في المستويات الوطنية أو المناطقية أو القطاعية تبعا  لالحتياجات واألولويات.
 تحديد المؤسسات والهيئات الشريكة والمفتاحية الفاعلة وتحديد التدخالت في مواجهة الصعوبات. -
التيدخالت التي يمكن   أو تحيدييد االسييييييييييييييتنياد الى المعلوميات ومعطييات الواقع في إعيداد دلييل الحق  -

 اقتراحها من قبل الجهات المعنية الوطنية منها والدولية.
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أن يكون التقرير ذو شييقين: أولهما يتضييمن توصيييف الواقع وتحديد االحتياجات. وثانيهما يتضييمن   -
 .تحديد السياسات والبرامج المقترحة

أن تندرم المعلومات واألولويات ضيمن سيياقين: األول في إطار السيياسيات وبرامج العمل المقترحة   -
حسيييييييييييييييب أجنيدة   2030  – 2020، والثياني في الميدى الزمني  2020–2017في الميدى الزمني  
 التنمية في سورية.

فرها  تحديد الصييييييييعوبات التي يمكن أن تواجه فريق العمل في الحصييييييييول على المعلومات وعدم تو  -
 أخرى.من مصادرها واللجوء إلى استكمالها من مصادر وآليات 

تضيمين وثيقة البرنامج المعلومات الراجعة من قبل اللجنة الوطنية والجهات المشياركة بعد االنتهاء   -
 من ورشات العمل المخطط لها.

من أعضاء    تقديم مسودة وثيقة البرنامج بعد ت تحليل الواقع الراهن وصياغة خطة العمل المعتمدة -
  .اللجنة الوطنية ضمن مصفوفات 

نظرا  لكون اللجنة الوطنية هي األكثر دراية  وتعمقا  باألوضياع الراهنة التي عاشيتها النسياء والفتيات   -
األكثر تعمقييا  ومعرفيية بطبيعيية    األزميية، ولكونهيياواألطفييال وغيرهن من الفئييات الهشيييييييييييييييية في ظييل  
التي عملت في إطارها فسييييييييييييوف يتم االسييييييييييييتناد  الظروف والمشييييييييييييكالت والتحديات في القطاعات  

واالعتماد بالدرجة األولى على المعلومات والوثائق واالرقام والمؤشيييييرات والتوصييييييفات التي سيييييوف  
 تتقدم بها اللجنة الوطنية )اعضاء فريق العمل األساسي(.

 التزامات فريق العمل باألطر المنهجية
 التزامات فريق العمل باألطر المنهجية التالية:تم في الورشات واللقاءات تحديد 

 جمع المعلومات حول الواقع، والعمل على توصيف الواقع الراهن باألرقام والنسب.  -
اعتماد أكثر من طريقة منهجية في جمع المعلومات السييييييييييييتكمال جوانب التوصيييييييييييييف والتحليل    -

 وتكوين الصورة الحقيقية حول المشكالت واألوضاع.
ئق والتقارير وتثبيت المرجعيات التي اعتمدت في الحصيييول على المعلومات واألرقام  تقديم الوثا  -

 والوثائق.
جمع المعلومات بحيث تراعي التوزعات حسييييييييب العمر والجنس وأن تكون هذه األرقام والنسييييييييب  -

 متضّمنة في التوثيق والتحليالت.
وضيييييياع ذات أن تكون التوصيييييييفات ذات صييييييفة شييييييمولية وال تقتصيييييير على توصيييييييف حاالت وأ -

 خصوصية ومنفردة.
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صيييييييييييييييياغية وتقيديم التحليالت في القطياع اليذي يخصييييييييييييييهم مع األخيذ بعين االعتبيار واقع األزمية   -
 والظروف المحيطة ومقارنة النسب واألرقام قبل األزمة وبعدها.

 مرحلة ما قبل األزمة وبعدها. بالبحث فيتحديد الفجوات والتحديات في القطاع الذي يخصهم  -
ات ومعيايير للقيياس والمتيابعية والتقييم تعتميد على محيددات رقميية وكميية وكيذليك تقيديم مؤشيييييييييييييير   -

 االعتماد على محددات وتوصيفات كيفية في بعع الحاالت. 
 والسياسات.تحديد الجهات الفاعلة والمشاركة في التنفيذ للبرامج  -
 القطاعات. المجموعات. أوأن تكون الحلول والبرامج المقترحة نوعية وتستهدف  -
تحديد السيييييياسيييييات المقترحة وتقديم خطة عمل تفصييييييلية مع توضييييييح الحاجة إلى حلول وبرامج   -

 مشتركة بين أكثر من جهة فاعلة.
تحديد الصيييييييييعوبات المنهجية وآليات العمل التي اتبعت في جمع المعلومات في القطاعات التي   -

 تخصهم.
 معالجة األوضاع أثناء األزمة وبعدها.تحديد التدخالت من قبل الجهات الفاعلة والمشاركة في  -
 من الضروري التعريف بالجهات المفتاحية المشاركة في االستراتيجية والخطط وبرامج العمل. -
المشيياركة الفاعلة حسييب معايير ومؤشييرات مدروسيية ومحددة وتحديد الجهات  وتصيينيف الجهات  -

 المشاركة والتي تأتي بالدرجة الثانية.

 محاور البرنامج الوطني لدعم المرأة في سورية
إن محاور البرنامج الوطني لدعم المرأة سيييوف تنطلق بالدرجة األولى من التوجه اإلنسييياني الجاد في 

والتحديات والصيييعوبات التي أوجدتها األزمة الراهنة، وسيييوف تتوافق وتعتمد على  سيييورية لمعالجة الظروف 
محياور بيجين ومع الغياييات التي ترّكز عليهيا كيل من أهيداف األلفيية للتنميية وأجنيدة التنميية في سييييييييييييييوريية  
ع  وغيرهيا من البرامج واألجنيدات الوطنيية التي يتم السييييييييييييييعي لتنفييذهيا واالنطالق منهيا لالرتقياء بياألوضييييييييييييييا 

االقتصيادية واالجتماعية بعامة وبما يخص النهوض بواقع المرأة والفتيات واألطفال والفئات التي تعاني من  
 ظروف صعبة 

وسييييييييييييييوف يتم التركيز في خطية البرنيامج على منظور النوع االجتمياعي في جميع األبعياد والمنياحي  
فه باتجاه تحديد االحتياجات الفعلية وتوظ يف النتائج إلعداد برامج عمل نوعية  التي ترصيييييييد الواقع وتوصيييييييّ

 ومتكاملة تحقق بمجموعها األهداف المنشودة من مضمون البرنامج والذي يشمل القضايا والمحاور التالية:

 المرأة والفقر  -
 المرأة واالقتصاد  -
 المرأة الريفية  -
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 المرأة والصحة -
 المرأة والتعليم والتدريب  -
 المرأة في مواقع السلطة واتخاذ القرار  -
 المرأة والعنف  -
 المرأة واإلعالم -
 المرأة والبيئة  -
 الفتاة والطفلة  -

 البرنامج الزمني  
تم عقد ورشتي عمل وإدارتها خالل فترة التحضير للبرنامج الوطني مع فريق العمل )اللجنة الوطنية(  

  وسبقه اجتماع تحضيري.

تشرين الثاني    5انعقد االجتماع التحضيري برئاسة السيدة وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل بتاريخ   -
وتم في إطياره منياقشيييييييييييييية أهيداف البرنيامج الوطني وغيايياتيه وأهميتيه في تحيدييد االحتيياجيات    2017

ت التي  المسييييييييييييييتقبليية لالرتقياء بواقع المرأة في سييييييييييييييورية وردم الفجوات وتلبيية المتطلبيات واالحتيياجا
كميا تم فييه التركيز على أولوييات العميل    سييييييييييييييوريية،اسييييييييييييييتجيدت في إطيار األزمية التي مرت على 

وتضييييييييييييييمين الخطية المقترحية برامج نوعيية تلبي احتيياجيات المرأة والفتييات وخياصيييييييييييييية اللواتي يعلن  
 أسرهن واالهتمام بالمرأة الريفية والمسنات واألطفال.

مع أعضييياء اللجنة الوطنية لمناقشييية آليات    2017ثاني  انعقدت ورشييية العمل األولى في تشيييرين ال -
 توفير المعلومات ومنهجية إعداد التقرير. وتم فيه عرض السياسات واألولويات المعتمدة.

حيث تم فيها اسيييييييييييتكمال توصييييييييييييف الواقع   2017انعقدت ورشييييييييييية العمل الثانية في كانون األول  -
 البرامج المقترحة.ومناقشة صعوبات العمل في جمع المعلومات وفي تحديد 

تم عقد اجتماعات متتابعة مع أعضييييييييياء اللجنة الوطنية كل على انفراد لمناقشييييييييية تقرير كل قطاع   -
 على حده.

سييييييييييتم عقد اجتماعات مع أعضييييييييياء الفريق كل على حدة للتدقيق في المصيييييييييفوفات التي يعدونها   -
 للبرنامج في المحور الذي يخصهم. 

ودة التقرير ومراجعته تمهيدا  إلرسييياله للجهات المسيييؤولة  سييييتم عقد ورشييية عمل ثالثة لمناقشييية مسييي -
 البرنامج.عن تبني 
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 مسار العمل في إعداد البرنامج  
 تمت إدارة ورشات العمل المطلوبة مع أعضاء اللجنة الوطنية. -
 تمت متابعة التزام أعضاء اللجنة الوطنية باألطر المنهجية السابقة الذكر والعمل على تحققها  -
 تم توضيح األدوات وآليات البحث المنهجية المالئمة التي تمكن من تحليل الواقع بشكل دقيق. -
 تم االعتماد في إعداد االستراتيجية على المعلومات المقدمة من اللجنة الوطنية -
ة المعلوميات واإلحصيييييييييييييياءات المقيدمية من فريق البحيث والتوصيييييييييييييييفيات حول المحياور  تميت مراجعي -

 المطلوب دراستها والتدقيق في مدى وثوقيتها ودالالتها 
 تم التأكيد على مقارنة األوضاع قبل األزمة وبعدها تبعا  لمؤشرات واضحة ومحددة يتم اعتمادها. -
 ت الراجعة من الفريق الوطني.تم تقييم الفجوات واالحتياجات بعد إدخال المعلوما -
 تم تحديد األولويات في البرامج المقترحة في المستوى الوطني وفي المستوى القطاعي. -
كان منظور النوع االجتماعي حاضييييييييرا  في جميع مسييييييييتويات البحث من التوثيق والتوصيييييييييف إلى  -

 التحليل والتخطيط المستقبلي.
وجداول ومصييفوفات ورسييوم بيانية بهدف الحرص على عرض المعلومات ضييمن التقرير في أطر  -

 التوضيح والتمثيل للحاالت واألوضاع المدروسة.
 تم في المصفوفات تضمين خطة البرنامج المقترح برامج نوعية وخطط متكاملة ومترابطة. -

- 2017تم األخييذ بعين االعتبييار ترتيييب األولويييات في برامج العمييل المقترحيية في المييدى الزمني   -
 حسب أجندة التنمية في سورية. 2030 – 2020وفي  2020

 يتم تقديم مقترح لسلة متكاملة من البرامج ومصّنفة حسب األولويات وضمن مصفوفات. -
التركيز في إعداد البرنامج على األولويات والتي تعد الحوامل األسيياسييية التي تجمع وترفع وتحقق    -

 اآلثار الفاعلة والمؤثرة.
 سساتية في صياغة الحلول والبرامج المقترحة.يتم االهتمام بالريية المؤ  -
تيجي ومنطلقة منه وموظفة  التأكد من أن تكون البرامج المقترحة مسييييييييييييتندة إلى المنظور االسييييييييييييترا -

 .لتحقيقه
مناقشية الصيعوبات التي يمكن أن تواجه اعضياء الفريق في الحصيول على المعلومات واللجوء إلى  -

 استكمالها من مصادر وآليات أخرى تسهم في التوصيف للحاالت. 
دمج المحاور وتكتيلها في مجموعات تمهيدا القتراح الحلول والبرامج. واإلشييارة إلى جوانب لم تكن   -

اع ذاته مثل الجوانب القانونية أو التعليمية أو الصييييييييحية أو النفسييييييييية أو  وقد ال تكون متعّلقة بالقط
 القيمية أو غيرها من الجوانب المؤثرة.
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 المخرجات المتوخاة من البرنامج  
 المخرجات المطلوب تقديمها:

إعداد التقرير األولي حول توصييييف الواقع الذي سيييوف يبنى عليه برنامج عمل تنفيذي بما يخص   -
 حاور السابقة الذكر.القضايا والم

 إعداد مسودة التقرير وتحليل المعلومات المقدمة من أعضاء اللجنة )فريق العمل(. -
مراجعة آليات التعاون والتنسييييييق بين الجهات الفاعلة األسييييياسيييييية والمشييييياركة فيما يخص القضيييييايا   -

 المطروحة.
ف المحيطة بها وبأسيييييرتها  اقتراح برنامج وطني لدعم المرأة وتمكينها واالرتقاء بأوضييييياعها وبالظرو  -

 ضمن مصفوفة.
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 احملور األول 
 املرأة واحلد من الفقر
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 الخلفية النظرية وتعريف الفقر  -1-1
الفقر، وأنواع الفقر للتوجه إلى البد من تحديد تعريف الفقر ومؤشيييييييييييراته وأسيييييييييييبابه وكذلك تحديد خط 

 .مجابهته والحد منه في المجتمع ولدى اإلناث تحديدا  
إن من أحد تعريفات خط الفقر أنه )التكلفة النقدية لفرد معين في زمان ومكان معينين للوصييييول إلى 

هالكية أو  مسيييتوى الرفاه(، والذي يعّرف بدوره من خالل داللة المنفعة وباتجاه الحصيييول على السيييلع االسيييت
 االنفاق االستهالكي.

وتتباين أدوات قياس خط الفقر تبعا للمنظور الذي يتم من خالله قياس مؤشيييييييييرات الفقر وتبعا لتباين  
 الفئات االجتماعية وتباين المراحل الزمنية.

فقيد يتجيه القيياس إلى قيمية إنفياق الفرد حتى ال يعيد فقيرا، ولكن سييييييييييييييمية الفقر تتبياين أيضيييييييييييييييا بين  
ت فميا يعيد فقرا  في مجتمع ميا ال يعيد فقرا في مجتمع آخر. كميا يتجيه القيياس إلى اليدخيل وليس  المجتمعيا

 إلى االنفاق االستهالكي.

ومن الشييائع أن يتم التعرف على الفقر عن طريق قياس أو رصييد اسييتهالا الغذاء تحديد ا  أو تقدير  
االحتياجات األسياسيية للفرد والتي تتوافق    الحاجات األسياسيية وتكلفتها، وتوصييف السيلعة الغذائية التي تلبي

مع نمط االسييييييييتهالا السييييييييائد ومع العادات الغذائية وتوفر المواد والبدائل التي تحقق االحتياجات بأرخص  
  .األسعار

إن تقدير خط الفقر يرتبط أيضييييييا باالحتياجات األسيييييياسييييييية غير الغذائية مثل االحتياجات الصييييييحية 
 والتعليمية والخدمية.

 ؤشرات الفقرم -1-2
إن التعرف على الفقراء هو من خالل دراسيييييييييية أوضيييييييييياعهم في إطار األسيييييييييير التي ال يمكنها تأمين  
االحتياجات األسيييياسييييية وتعاني من الحرمان، أو من خالل دراسيييية نسييييب عدد الفقراء الذي يعيشييييون تحت  

 خط الفقر إلى إجمالي عدد السكان في المجتمع.

 اتجاهات تخفيض الفقر أو الحد منه
 ومن بينها: ،تتعدد االتجاهات والسياسات بتعدد األهداف التي تنطلق منها

 توفير التحويالت المباشرة للفئات األكثر احتياجا وتوفير المعونات النقدية أو السلع. •
 االرتقاء بالقدرات واالمكانات لرفع قدرة الفقراء على الكسب. •
 الة.توسيع فرص التشغيل وتوفير الموارد وتخفيع نسب البط •
 تأمين خدمات البنية التحتية وتوفيرها في جميع المناطق. •
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 تأسيس المشروعات وتأمين وصول الفقراء إلى العمل. •
 االهتمام بالفئات من غير القادرين على العمل كالمسنين وذوي االعاقة والفاقدين لمصادر رزقهم. •
األكثر حاجة وضييمان إيصييال الخدمات اسييتهداف المشيياريع إلى الفئات األكثر فقرا وإلى المناطق  •

 لها.

 مجابهة الفقر والحد منه في الجمهورية العربية السورية -1-3
من المعروف أن الفقر هو ظياهرة اقتصييييييييييييييياديية واجتمياعيية موجودة في جميع المجتمعيات في العيالم 

بعا لمدى انتشيييياره  حتى األكثر تقدما وغنى. وقد تعددت االسييييتراتيجيات والخطط لمجابهة الفقر والحد منه ت
 ومستوياته.

وقد تبنت الجمهورية العربية السيييييورية في خططها الخمسيييييية المتتابعة اسيييييتراتيجيات عمل تنطلق من 
مجابهة الفقر مجابهة شييييييياملة من خالل سيييييييياسيييييييات وبرامج تسيييييييتهدف تولي الدولة مهام تحمل الكثير من  

وتمثلت  لجميع الفئات وفي جميع المناطق.  األعباء في تأمين االحتياجات األسيييييييياسييييييييية لجميع المواطنين و 
 :السياسات فيما يلي

وهو أمر بالغ األهمية    .تبنت الدولة سيياسية مجانية التعليم في جميع مراحله وحتى الدراسيات العليا ▪
ألنه يوفر الشييييييييروط الموضييييييييوعية لتلبية أهم حق من حقوق االنسييييييييان ذكرا  كان أم أنثى في التعلم  

كل مجاني، وألزم جميع األسييير واألهالي بارسيييال أوالدهم ذكورا وإناثا  والوصيييول إلى المعارف وبشييي
إلى الميدارس المنتشييييييييييييييرة في جميع القرى والبليدات والميدن والمحيافظيات. والتي توفرت حتى مرحلية 

 التعليم الثانوي، كما وفرت المعاهد والجامعات في العديد من المحافظات.
يتم تيأمينيه لمن يرغيب بياالسييييييييييييييتفيادة من خيدمياتيه    وفرت اليدولية السييييييييييييييكن الجيامعي للطالب. واليذي ▪

وبأسييييييييييييعار رمزية وقد توفرت لجميع الطالب والطالبات ومن مختلف المسييييييييييييتويات االقتصييييييييييييادية  
 واالجتماعية ومن جميع المحافظات.

تبنت الدولة سييييياسيييية توفير الخدمات الصييييحية عبر المشييييافي والمراكز الصييييحية ومراكز اإلرشيييياد  ▪
 .الصحي

الدولة خدمات الطرق والمواصيييييالت والكهرباء وأوصيييييلت المياه النظيفة والصيييييرف الصيييييحي  وفرت   ▪
 إلى جميع المدن والقرى.

وفرت الدولة الدعم للعديد من المواد الغذائية وعلى رأسييييييييييها دعم أسييييييييييعار الخبز وتأمين وصييييييييييوله  ▪
مناطق التي  لجميع المواطنين وحتى في مرحلة األزمة كانت تتولى إيصييييييييييييياله إلى المواطنين في ال

 سيطر عليها اإلرهابيون تأمينا منها لحق المواطنين بالغذاء الرئيسي.
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تسييييييعى الدولة وباسييييييتمرار إلى رفع المعاشييييييات للعاملين في الدولة ورفع معاشييييييات المتقاعدين عن   ▪
 طريق مؤسسات الدولة التي تضمن التأمين للعاملين.

سيار التنمية وتوضييح وضيع الفئات الهشية، اسيتخدمت سيورية دليل الفقر متعدد األبعاد في تفسيير م ▪
وأبعاد الفقر حسيييييييب المناطق الجغرافية. وحققت انخفاضيييييييا  ملحوظا  في مناحي الفقر وتحسييييييينا  في 

ضييييييييييت لدى السييييييييييكان بين األعوام  انخفقد  الفقر نسييييييييييبة  حيث تبين أن   ،معدالت التنمية البشييييييييييرية
لتباين في مسيييتويات الفقر  كما لحظت المشييياريع آنذاا ا .%8،7الى   %12،4 من  1997-2009

بين الريف والحضيييييييييييييير حييث كيان االنخفياض في المنياطق الريفيية أكثر وضييييييييييييييوحيا  من المنياطق  
بين الريف والحضييييييييير عبر السييييييييينوات إلى أن حدثت األزمة فغيرت  وتقلصيييييييييت الفجوةالحضيييييييييرية 
 المعطيات.

أن جميع مؤشيرات الفقر قد كما كان التعليم المسياهم األسياسيي في الحد من الفقر في تلك المرحلة  ▪
انخفضيييت وتحسييينت مسيييتويات المعيشييية على نحو كبير نتيجة تركيز الحكومة على البنية التحتية  

 وعلى الدعم كجزء من سياستها االجتماعية الرامية إلى تأمين االحتياجات لجميع المواطنين. 

ما تم التخطيط إلى زيادة نفاذ المرأة إلى الموارد االقتصيادية من أجل تحقيق رفع مسيتويات المعيشية ك
 والقضاء على الفجوات الجندرية في هذا المجال.

إن ما سييبق ذكره من اسييتراتيجيات ومبادرات قد هيأت لشييروط عيش وظروف موضييوعية تكفل تلبية  
ع المواطنين ذكورا أو إنياثيا وهي مهمية تحميل اليدولية أعبياء  االحتيياجيات األسيييييييييييييياسيييييييييييييييية للعيش الكريم ولجمي

 تأمينها وصوال إلى تحقيق الكفاية.

 التزامات الحكومة السورية ومبادراتها في مجابهة الفقر وخاصة لدى اإلناث  -1-3-1
من أعقد المشييييييييييييكالت وأكثرها الحاحا نظرا النعكاسيييييييييييياتها العميقة على    اإلناث تعد ظاهرة الفقر لدى 

مجمل مناحي الحياة والنشيياطات واألوضيياع التي تعيشييها المرأة. كما تعد السييياسييات لمواجهتها من الركائز 
األسياسيية لضيمان حقوق المرأة اإلنسيانية وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم وتحقيق العدالة والمسياواة في 

 لحصول على الموارد وفرص العمل والكفاية المادية.ا

وقد تجلى االهتمام بقضيييييييييييية الفقر وخاصييييييييييية الفقر لدى المرأة في منهام عمل )بيجين( وفي أهداف 
األلفية الثانية وفي اسييييييتراتيجيات التنمية المسييييييتدامة في سييييييورية فتم التوجه الجاد لإلحاطة بأبعاده وعوامله 

الدراسيييييات لبلورة التوجهات والخطط والبرامج التي من شيييييأنها الحد من الفقر عن طريق  وأجريت العديد من  
 عدة مسارات في التخطيط الشامل والقطاعي والمتخصص.

لقد أولت الخطة الخمسييييية العاشييييرة والحادية عشيييير للدولة اهتماما خاصييييا بمشييييكلة الفقر بعامة والحد  
 هن.من الفقر لدى اإلناث وخاصة اللواتي يعلن اسر 
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تم تخصييييييييييص باب خاص في مكونات الخطة يركز على الحد من الفقر وتمكين المرأة في سيييييييييورية 
 اقتصاديا واجتماعيا.

  الفقر. وتمتم اعتماد اسيييتراتيجية واضيييحة انبثقت عنها سيييياسيييات وبرامج محددة تسيييتهدف الحد من   -
تسيتهدف الحد من   رصيد موازنات مخصيصية من ميزانية الدولة االسيتثمارية لتمويل برامج ومشياريع

 الفقر وتمكين المرأة.
تم التخطيط لبرامج ومشيييييييييياريع تسييييييييييتهدف إدمام المرأة في عملية التنمية واعتمادها بين األولويات   -

والتركيز على النهوض بواقع اإلنيياث االقتصيييييييييييييييادي وخيياصييييييييييييييية في المنيياطق األقييل نموا وللفئييات  
 قر.االجتماعية األكثر احتياجا ممن كن يعشن في مستوى خط الف

نظرت الخطة إلى قضييييييايا الحد من الفقر لدى اإلناث من منظور النوع االجتماعي باعتبارها عبر   -
، حيث يمكن لذلك أن يضيييييييييييمن  قطاعية، ومشيييييييييييتركة من جانب، وقطاعية محددة من جانب آخر

إدمام احتياجات المرأة في األهداف والغايات والبرامج وضييييمان مسيييياواتها مع الرجل في الوصييييول 
 ارد واالنتفاع بالعوائد وتقليص الفجوة القائمة على النوع.إلى المو 

تم تأسيييس شييبكات االمان االجتماعي لتمكين المرأة من المسيياهمة الفاعلة في التنمية وذلك تحقيقا   -
لصيييياغة السيييياسيييات والبرامج التي ترتقي باألوضييياع االقتصيييادية واالجتماعية للمرأة وتحقق العدل 

 .والمساواة 
 .قل مفهوم التمكين من منظوره الرعائي إلى منظوره الحقوقيالتأكيد على ن -
 التأكيد على الدور التشاركي الذي يدعو إلى دمج جهود المرأة مع الجهود الرسمية والمؤسساتية. -
وجهت الحكومة السيييييييورية الجهات المعنية إلى اعداد خارطة للفقر في سيييييييورية يتم فيها توصييييييييف   -

وتم بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة   المناطق والقطاعات،حاالت الفقر ومسييييييييييييتوياته في مختلف  
( والتي 2006وبرنيامج األمم المتحيدة اإلنميائي ووزارة الزراعية اعيداد مسييييييييييييييودة خيارطية الفقر عيام )

اوضييييييحت فيها الصييييييعوبات التي أشييييييارت اليها هيئة مكافحة البطالة ومن بينها صييييييعوبة وصييييييول 
 ا المؤسسات.غالبية الفقراء إلى الخدمات التي توفره

تم اعتماد التوصييات والحلول الالزمة لتحقيق األهداف المنشيودة اسيتنادا  إلى مقاربة الخطة متعددة  -
األبعاد والداعمة لجميع الفقراء وعلى األخص اإلناث والنسيييييياء المعيالت ألسييييييرهن والفئات الهشيييييية 

القادرات على الوصيييول واألكثر احتياجا  كاإلناث من ذوات االحتياجات الخاصييية والمسييينات وغير 
 للموارد.

 والبرامجالمنطلقات األساسية التي اعتمدت في التخطيط للمشاريع  -1-3-2
 تحسين أداء القطاع االجتماعي ومخرجاته كما  ونوعا  وإتاحة فرصة االستفادة الموسعة للجميع -
 تحسن فرص توليد الدخل للنساء داخل األسرة وتوسيعها  -
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الحد من جوانب الهشاشة وتعرض الفقراء إلى التكاليف االجتماعية التي قد تنتج عن اإلصالحات   -
 االقتصادية 

 إعادة النظر بجوانب الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستهدفة ذات الحاجة. -
ييية والييدولييية بهييدف تنفيييذ برنييامج الحييد من الفقر  التنسيييييييييييييييق بين عييدد من الوزارات والهيئييات األهل -

 وتحقيق تكامل الجهود في مجال توظيف الدعم المؤسسي لتحقيق مخرجات المشروع.
تطوير آليات المؤسييسييات القائمة وإنشيياء الجديد منها في إطار برامج التنمية المحلية للوصييول إلى  -

 أوسع شرائح النساء المحتاجات.
 وتنمية قدراتها في توليد الدخل.تدريب المرأة وتأهيلها   -
توفير قاعدة بيانات تعكس الواقع واالجتماعي واالقتصيييييييييييييادي لإلناث في قوة العمل والنشييييييييييييياطات  -

االقتصيييادية وإعداد المسيييوح اإلحصيييائية لدراسييية واقع سيييوق العمل وتصيييميم البرامج التداخلية وفقا  
 لواقع سوق العمل  

 الغذائي في مواجهة الفقر الغذائياألمن  -1-3-3
تداعيات األمن الغذائي وانعكاسييييييييياته على توفير    2015ألسييييييييري لعام  بين مسييييييييح األمن الغذائي ا -

مقومات حصول األفراد على الكميات المناسبة من الغذاء التي تكفيهم للحصول على الحد األدنى  
حريرة )وفقيا  لمنظمية الصييييييييييييييحية العيالميية (وقيد تبين أن    2200من الحريرات المطلوبية يومييا  وهي  

د مال إلى االنخفاض طوال السيييينوات الخمس التي سييييبقت األزمة إال  اتجاه مؤشيييير الفقر الغذائي ق
أن المؤشييييييييرات ارتفعت إلى حد ملحوظ أثناء األزمة والتي نجمت عن نقص إمداد الغذاء مما أدى 
إلى ازدياد نسييييب األسيييير التي بدأت تتعرض لضييييعف األمن الغذائي رغم تكثيف الجهود الحكومية  

ات اليدوليية وهيئيات المجتمع األهلي في إطيار االسييييييييييييييتجيابية  في هيذا المنحى وتعياون بعع المنظمي
 لالحتياجات .

سييييييتهالكية وغير  اال أن هذه الجهود رغم دورها االيجابي في تخفيف تأثيرات األزمة ولكنها كانت إ -
قابلة لالسيييييييتدامة في ظل اسيييييييتمرار الحاجة إلى الموارد وقد تفاوتت المحافظات في نسيييييييب تحقيق  

الغذائي وقد تم اعتماد سييييييياسييييييات بديلة السييييييتعادة األمن الغذائي وخفع معدالت مسييييييتوى األمن  
 الفقر الغذائي وخاصة للفئات الهشة من السكان كاألطفال واإلناث.

وقد تمت زيادة األجور والرواتب لتعزيز األمن الغذائي لألفراد وزيادة مسييييييييتوى الدعم االقتصييييييييادي   -
يتالءم مع متطلبات المرحلة، كما تم التركيز على تعديل الخريطة  نقديا  وعينيا  للمرأة ولألسيييييييير بما  

الزراعية بهدف توفير انتام السييييييييييلع الغذائية لتحقيق االكتفاء الذاتي وتلبيتها ألولويات االحتياجات  
  .حسب النمط االستهالكي لألسر
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ع الزراعات المنزلية  تم إيالء الثروة الحيوانية اهتماما  أكبر وتحسييييييين االنتام الذاتي لألسييييييرة وتوسييييييي -
والحصيييييييييرية بالغذاء والمسييييييييياعدة في توفير أصيييييييييول انتام الغذاء )األغنام واألبقار والمسيييييييييتلزمات  

 الزراعية(.
تم اقتراح إعطيياء االنتييام الصيييييييييييييينيياعي الغييذائي األولوييية يمييا يحقق االكتفيياء الييذاتي في مسييييييييييييييتوى   -

إلنياث في الوصييييييييييييييول إلى الكفيايية  المحيافظيات واألقياليم. وقيد ارتبطيت جملية تليك االقتراحيات بيدعم ا
واألمن الغذائي لهن وألسيييرهن وخاصييية في اقتراح اعادة تموضيييع األسيييواق وتفعيل دور مؤسيييسيييات 

 توزيع المواد الغذائية، واستهداف المناطق والفئات األكثر حاجة.

 االستراتيجيات والبرامج في مجال مجابهة الفقر ودعم المرأة   -1-4
التوجهات السييييييياسييييييية الرائدة في مجال االرتقاء    والعمل تحقيقالشييييييؤون االجتماعية    وزارةاسييييييتهدفت 
ي واالجتماعي وتمكينها من خالل يرامج وفعاليات ومبادرات تتحقق في مسييييييييييييارين  قتصيييييييييييياد بواقع المرأة اال

 االجتماعي والحماية والدعم. وثانيهما المساررئيسيين وهما التمكين االقتصادي 

 ى التخطيطي للتمكين االقتصادي في المستو  -1-4-1
تيأمين المسييييييييييييييتوى المعيشييييييييييييييي الكريم الالئق للمرأة وتوفير فرص عيادلية ومتكيافئية في العميل وفي  −

 الوصول للتمويل والخدمات ومجاالت العمل المنتجة.
 .تنمية قدراتها في تأسيس المشاريع واإلنتام والتسويق −
 .الثالث العامة والخاصة واألهليةرسم سياساٍت داعمة لعملها في القطاعات  −
 .تستفيد منها اإلناث بشكٍل أكبر الصغر والتيتطوير آليات دعم المشروعات متناهية  −
االرتقاء بأدوارها وزيادة مسييياهمتها وحضيييورها في المواقع اإلدارية والوظيفية وفي زيادة مسييياهماتها   −

 وحضورها في مواقع القرار. 
معيشيييييي الئق انطالقا  من دسيييييتور الجمهورية العربية السيييييورية    ربط الحد األدنى لألجور بمسيييييتوى  −

الذي نص في مبادئه األسييييييياسيييييييية على العدالة والمسييييييياوة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز قائم على  
 الجنس حيث ال يوجد تمييز في األجور لدى القطاع العام والخاص بين الذكور واإلناث.

دعم االقتصييييييادي من خالل تعزيز قدرة صييييييندوق  وضييييييع المعايير المحددة السييييييتهداف مشيييييياريع ال −
 وإناثا .  مستحقيه. ذكورا  المعونة المادية للمتابعة في إيصال الدعم إلى 

 تعزيز التوجه التنموي للقطاع األهلي  -1-4-2
من العمل الخيري من تقديم المسييييييييياعدات المادية والعينية للفئات واألسييييييييير   التنموي تم تحويل التوجه 

 هشاشة إلى برامج التمكين والتأهيل والتدريب بهدف خلق فرص عمل للشرائح المستهدفة.األكثر 
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 توليد مصادر دخل للمرأة عن طريق إعداد مشاريع متناهية الصغر. -
 من خالل تطوير المهارات والقدرات االنتاجية. ث األسر واإلنابتمكين  دعم سبل العيش -
 تطوير آليات منح المساعدات من الشكل العيني إلى االستهدافي. -
 تنفيذ مسح خاص بالمرأة المعيلة.  -
 إحداث وحدات في مستوى المحافظات إلدارة الحالة )للفئات المهمشة والمعرضة للمخاطر(. -
لبناء القدرات ومهارات والموجهة للشيييييييباب ذكورا     االسيييييييتهدافيةالمشييييييياريع  توسييييييييع آفاق ومجاالت  -

 وإناثا .
صييياغة برامج خاصيية بفئات المسيينين والمسيينات من منظور تنموي يتم فيه تحقيق االسييتفادة من   -

 طاقات كبار السن. 
 للحد من ظاهرة عمل األطفال ذكورا  وإناثا .تركيز االهتمام على اتخاذ مبادرات فعالٍة  -
برامج لتوظيف طاقات وإمكانات ذوي االحتياجات الخاصيية وإيجاد فرص العمل المالئمة لهم  رسييم   -

 وعلى األخص اإلناث منهن.
التعياون مع وزارة الزراعية وميديريية التنميية الريفيية في تخطيط البرامج االسييييييييييييييتهيدافيية لتمكين المرأة   -

 ل.اقتصاديا  في قطاعات العمل المنتجة والتي تمكنها من توليد الدخ

 تطوير البنية التحتية لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا   -1-4-3
تم وضييييييع منهجية لدعم المشييييييروعات متناهية الصييييييغر مع التركيز على اسييييييتهداف الريف والمرأة   -

الريفية لما لهذه المشيييييييروعات من أثر إيجابي كبير سيييييييواء  على قوة العمل لجهة خلق فرص عمل  
ات االقتصييادية والخدمية وتحريك العجلة االقتصييادية، بالتزامن مع  وتوليد للدخل أو لتلبية االحتياج

مركز االرشيييياد الوظيفي وريادة   –تطوير أدوات تنفيذية لهذه المنهجية )الصييييندوق الوطني للمعونة 
األعمال( بحيث يكون الدور األسياسيي في المرحلة األولى هو بناء القدرات والربط مع أقنية تمويله  

 لنسبة لمركز اإلرشاد الوظيفي ليكون حاضنة لرواد األعمال والعمل الحر.ضمن هذا المجال با
بالتنسييييق مع كافة الجهات المعنية لوضيييع األسيييس الالزمة لعمل الصيييندوق    متكاملةإعداد دراسييية  -

وإدارة  بما يتوافق مع مرسييييييييييييوم إحداثه وبهدف تفعيل دوره كجهة تقوم بادارة عملية الدعم الحكومي
 اهي الصغر تتضمن ما يلي: عملية التمويل متن

إطييار منطقي لتييأمين حزميية الخييدمييات التمويييل متنيياهي الصييييييييييييييغر من حيييث )تييدريييب وتييأهييل   ▪
المتقدمين للمشيييييييييروع األصيييييييييغر ودراسييييييييية جدوى وخدمات التأسييييييييييس وآليات اإلقراض والمزايا  
والخدمات الالحقة الداعمة لنجاح المشييييييييييروع ومنها التسييييييييييويق وتطوير المنتج( ضييييييييييمن إطار 
المفهوم الشييييييامل للتمويل متناهي الصييييييغر وباالسييييييتفادة من تجارب ناجحة تمت بالتعاون بين  

 األمانة السورية للتنمية والمحافظات.
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وإعداده بشيكل مشيروع قانون ينظم    2007مشيروع تعديل مرسيوم التمويل متناهي الصيغر لعام  ▪
 االجتماعية. التمويل متناهي الصغر في سورية من النواحي االقتصادية التشريعية

اقتراح آليات لتحفيز بيئة المسييييؤولية االجتماعية لشييييراكة واضييييحة بين القطاع الخاص والدولة  ▪
 الصغرى.  ودعم المشاريعفي مجال الحد من الفقر 

 أولويات التركيز الجغرافي لخدمات التمويل متناهي الصغر في المناطق الريفية. ▪
 مخاطر المشاريع متناهية الصغر. اقتراح آلية تأسيس مؤسسة ائتمانية لمعالجة  ▪
 اعتماد نماذم المشاريع كمعيار قياسي لمشاريع مشابهة أخرى،  ▪
ربط منح المسيييياعدات اإلغاثية للمسييييتفيدين من خدمات الصييييندوق بفترة زمنية إلى أن يصييييبح   ▪

 المشروع األصغر منتجا .
اون مع القطاعين  ، وال سيييييما ما يسييييتهدف فئة الشييييباب، بالتعوالتوظيفتعزيز برامج التشييييغيل   ▪

 الخاص واألهلي، ضمن اإلمكانات المتاحة وحسب األولويات.
وتضيييييييييمنت حزمة تدريب )منتهي بالتشيييييييييغيل( التي تم تطبيقها في مناطق الريف بالتعاون مع   ▪

سيييييييير وذلك من خالل للنسيييييييياء المعيالت اال  إيالء األولويةالجمعيات والقطاع األهلي حيث تم  
  بمكانالربط بين الصييييييناعيين والسيييييييدات المعيالت من قبل القطاع األهلي عبر برامج تدريب 

  %90وكان  ،  ضييمن منشييأتين صييناعيتين امرأة   200  ما يقارب العمل ينتهي بالتشييغيل تم إفادة 
 .من المستفيدين إناث 

 العقبات التي واجهت تفعيل برامج الحماية االجتماعية والحد من الفقر   -1-5
من خالل تحليييل العقبييات التي واجهييت تحقيق برامج الحميياييية االجتميياعييية وتمكين المرأة والحييد من 
الفقر، تبين أن الفقر أنثوي في معظم حاالته وأن يرتبط بظروف المعيشيييييييية الصييييييييعبة التي كانت تعيشييييييييها  

في الحصييييول على التعليم، كما تقع الغالبية العظمى من    لريف حيث أن المرأة كانت أقل حظا  اإلناث في ا
النساء في شريحة العمل بدون أجر ألنها تعمل لصالح أسرتها دون أجر كما تتمثل العقبات في منعكسات  

ة لدى األسير الفقيرة،  نسيبة اإلعالة العاليدد الكبير من األوالد و عارتفاع معدالت الخصيوبة العالية وإنجاب ال
مع ضيييعف مشييياركتها في   ،ألسييير التي تعيلها النسييياءاكما تتوضيييح آثار العالقة بين الخصيييوبة والفقر في 

برامج التنمية في المسييييييتوى الوطني والمحلي. إضييييييافة إلى ضييييييعف قدرة الجمعيات األهلية السييييييورية على  
 التأثير في السياسات لمصلحة النساء وخاصة الفقراء منهن ومساعدتهن في الدفاع عن مصالحهن. 

اسيييييييييييتدامة الدخل فقط، وإنما   األزمة لم يكن ناجما  عن عدم سيييييييييييورية وقبلمن هنا نجد أن الفقر في 
بسييييييييبب تأثره بالمحددات االجتماعية والتي أدت إلى إضييييييييعاف فرص وصييييييييول اإلناث إلى الدخل والموارد  

 وكذلك ضعف استفادتها من عائدية التنمية.
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 التي مرت على سوريةظهور بوادر الفقر في ظل األزمة   -1-6
ف  لم تشييهد سييورية ومنذ عقود عديدة ظاهرة الفقر المدقع إذ أن المؤشييرات السييابقة الذكر والتي توصييّ

قبل حلول األزمة التي عانت منها سيييييييييورية والتي أجبرتها    بشيييييييييكٍل ملفت خط الفقر بأنواعه لم تكن موجودة  
ت اسييييييييييتقرار سييييييييييورية  على المرور بها دول عديدة تعاونت على محاولة اإلسيييييييييياءة إلى تلك البنى التي حقق

  .سابقا
مراحل الفقر  وتوصيييلهم إلىواسيييتطاعت في سييينوات االزمة أن تسييييطر على بعع المناطق والفئات 

والفقر المدقع نتيجة الحصييييييار والتهجير القسييييييري وضييييييرب البنى التحتية والتجويع والتعطيش وهدم المنازل 
الدولة جاهدة  إلى مجابهتها وسيييد الثغرات    والطرقات والمنشيييات الحيوية مما أفرز تلك الظاهرة والتي تسيييعى

والفجوات، وإلى معيالجية النتيائج الكيارثيية والفقيدانيات التي عيانيت منهيا بعع فئيات الشييييييييييييييعيب والتي ال تقيارن  
 .اح الشهداء شبابا وأطفاال وشيوخابفقدان أرو 
االقتصياد    تعرضيت الحياة البشيرية وسيبل المعيشية الى خسيائر كبيرة من خالل تأثير األزمة علىفقد 

وتدمير البنى التحتية التي أدت الى تراجع مسيييييييييتويات توفير الخدمات وتعطيل عجلة التنمية االقتصيييييييييادية  
واالجتماعية وخسارة ما كان قد تم إحرازه من مكاسب من خالل العقود التي سبقت األزمة األمر الذي حتم  

والتي كانت تشيييييّكل مصيييييدرا  لمعيشييييية    سييييياسييييييةتوجيه الجهود الى إعداد برامج تسيييييتهدف توفير الخدمات األ
وكذلك للفئات الشيييابة من اليافعين    لألسيييرالناس وخاصييية  للفئات الهشييية وأهمها النسييياء وخاصييية المعيالت 

واليافعات وذوات االحتياجات الخاصيية والمسيينين والمسيينات . وكذلك توجيه المسيياعي الى خفع معدالت 
  2015كما ورد في خطة االسييتجابة االسييتراتيجية لعام ص الى ماليين األشييخا وتوفير المسيياعدات البطالة  

  .2016وخطة االستجابة اإلنسانية لعام 
كثر من سيييييييييت سييييييييينوات أثرا  سيييييييييلبيا  على الجهود التنموية  ألبها سيييييييييورية   مرت كان لألزمة التي كما 

امج والمشاريع  المبذولة خالل عدة عقود للحد من الفقر، فباإلضافة إلى تعثر االستمرار في تنفيذ بعع البر 
مع    اليدولية( واليذي تم تنسيييييييييييييييقيه بين هيئية تخطيط 2011-2006)  ومنهيا البرنيامج الوطني للحيد من الفقر

الجهات التنفيذية والتي هي وزارة الزراعة والشييييييييييييؤون االجتماعية والعمل والذي اسييييييييييييتهدف توفير القروض 
والتشييييييييييييييغيل والتأهيل والتدريب .فقد تعرضييييييييييييييت العديد من المناطق العتداءات متكررة من قبل مجموعات  

ري من قتل وخطف إرهابية مسيييلحة مارسيييت مختلف صييينوف األفعال اإلجرامية الغريبة عن المجتمع السيييو 
وتشيييريد وتهجير للسيييكان وسيييرقة ممتلكاتهم وحرق مواسيييمهم ومحاصييييلهم الزراعية واالسيييتيالء على وسيييائل  
إنتاجهم وثرواتهم الحيوانية .. ولقد طالت هذه الجرائم مختلف شييييرائح المجتمع السييييوري إال أن آثارها كانت  

 أشد ضررا  على شريحتي النساء واألطفال.
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الشييييعب السييييوري وعلى األخص النسيييياء بسييييبب تراجع    بالغ علىت االقتصييييادية أثر كما كان للعقوبا
 فعالية المشاريع الدولية الموجهة للحد من الفقر. 

إال أن طبيعة السييييييياسيييييية االقتصييييييادية في الجمهورية العربية السييييييورية التي تعتمد على مبدأ االكتفاء  
تنموية واالقتصيييييييييييادية بحيث تصيييييييييييبح أكثر توجها   الذاتي تتيح إمكانية كبيرة إلعادة توجيه السيييييييييييياسيييييييييييات ال

لالستثمار في المناطق األشد فقرا ، ولتكون أكثر شمولية من خالل اعتمادها مبدأ التنمية البشرية المستدامة 
 مما قد يسهم في تحقيق االستقاللية في النهوض وإعادة البناء والتقدم.

ى اإلناث في إطار األزمة  الحد من الفقر لدالســياســات التي اعتمدتها الدولة في اســتهدا     -1-6-1
 وبعدها

 من وسائل االستهداف:  نوعينالبد من التمييز بين  

االستهداف المباشر عن طريق تحديد   −
الفئييات المشييييييييييييييموليية بييالمسييييييييييييييياعييدات 
االنسيييييييييييييانية المباشيييييييييييييرة )توفير المواد 
الغييذائييية والرعيياييية الصييييييييييييييحييية( مثييل  
األسيييييييييييييير المهّجرة واإلنييياث الفقيرات.  

على    االسييييييييييييييتهييدافويعتمييد شييييييييييييييكييل  
ة التوجه  حجم المشييييييييكلة أدت الى زياد   أن ضييييييييخامةاإلغاثة الطارئة دون الهدف التنموي. باعتبار  

الرعاية االجتماعية للفئات األكثر هشاشة من اإلناث   من خدمات   أكبرلالستهداف اإلغاثي بشكٍل 
التغذية مع  والمسييييييينات وذوات اإلعاقة والنسييييييياء الحوامل أو المرضيييييييعات اللواتي عانين من سيييييييوء 

 أطفالهن.
صيييييفات الفقراء والفئات االسيييييتهداف المسيييييتند إلى توصييييييف للفقر ويتمّثل في التدخل على أسييييياس  −

وهذا النوع من االسيييييتهداف غير المباشييييير قد يكون بناء  على معايير تم  .  األكثر احتياجا  اجتماعيا  
توصيييييفها لتحديد فئات المسييييتهدفين والمسييييتهدفات. وتوفير بعع المزايا حسييييب االحتيام الفعلي. 

 ة من التصدي لهذه اإلشكاليات. ويعتمد نجاح هذه المقاربة على قدرة القائمين على برامج المساعد 
بناء منظومة الحماية االجتماعية على أسييييياس مختلط في برامج قصييييييرة المدى إغاثية تعتمد على   −

مع برامج    وتكاملهالتخطيط    ذلكربط  و المتابعة في برامج المسييييييييييياعدات اإلغاثية الطارئة لألسييييييييييير 
 .لمدى لها صفة االستدامة التنمويةمتوسطة ا
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  سياسات الدولة في الحد من الفقر -1-6-2
األهلي    توجيييه العمييلبرامج تسييييييييييييييتهييدف  تعزيز   -

نحو اإلغاثة االنتاجية لتمكين األسييييييييير واإلناث  
من خالل تطوير المهيارات والقيدرات االنتياجيية  
وتطوير آليات منح المسيييييييييياعدات من الشييييييييييكل 

  اإلنتاجي.العيني إلى 
توسيع برامج تتجه إلى معالجة تفاقم المشكالت  -

 .االجتماعية الناجمة عن األزمة
ة المواضيع  توجيه برامج نحو تحديد درجة أولوي -

لييييدى الوزارة ولييييدى جهييييات أخرى والتي ترتبط  
المسييائل المتعلقة بالتسييول واوضيياع المسيينين   معالجةبالمشييكلة بشييكل مباشيير أو غير مباشيير مثل  

 والمسنات واحتياجاتهن ومعالجة حاالت العنف ضد اإلناث.
ى ثقافٍة ترسيخت  لتغلب علل مرجعية اإلشيراف وضيبط العمل في إطارمتابعة أدوار القطاع األهلي   -

توفير بيئة تشييييييييييييريعية وعملية    خالل األزمة بالتوجه للعمل اإلغاثي وما يترافق معه من سييييييييييييلبيات 
مسياعدة لتطوير التمويل متناهي الصيغر السييما لجهة الوصيول للفئات األكثر هشياشية )المسيتهدفة 

 بالتمويل األصغر(.
اسيييييييييتدامة االسيييييييييتفادة من اإلغاثة اإلنتاجية    وتحقيقتطوير آليات العمل والتخطيط لعملية التمكين   -

 .)التحدي ليس مادي بل بشري(

 في مجال تعزيز قدرات المرأة وتمكينها في قوة العمل -1-6-3
ق  تم اسييتهداف زيادة عدد اإلناث )ثالثة أضييعاف بشييكل تقريبي( مقارنة بعدد الذكور الداخلين لسييو  -

العمل لمعالجة الضييييعف في مشيييياركة المرأة في العديد من األنشييييطة االقتصييييادية مقارنة بمشيييياركة  
 الرجل.

التوسيييييع في تخطيط المشييييياريع متناهية الصيييييغر للمرأة في الريف والحضييييير وتوفير شيييييروط تحققها   -
 المادية واللوجستية والتدريبية.

المهيارات والقيدرات االنتياجيية وتطوير آلييات منح  التحول نحو اإلغياثية االنتياجيية: من خالل تطوير  -
 المساعدات من الشكل العيني إلى االستهداف.

تحديد معايير اسيتهداف الشيرائح الفقيرة والهشية إلعادة توجيه الدعم المادي للنسياء ولألسير وتعزيز   -
 خدمات الرعاية والتمكين للجرحى وأسر الشهداء.
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واصييييييدار ومنح البطاقة الذكية والتي تسييييييمج بوصييييييول المعونة  بناء قاعدة بيانات مسييييييتحقي الدعم  -
النقدية المباشييييرة لألفراد الفقراء واألسيييير والنسيييياء من غير القادرين على العمل والمصيييينفين ضييييمن  

 الفقر المدقع.
 تدريب مهني(. –نقدي  –صحة   –تعزيز خدمات الرعاية والتمكين للجرحى وأسر الشهداء )تعليم   -
مأجور وفق مدخالت ومخرجات محددة، يسيتهدف األوائل من الخريجين   ريب تد تم تصيميم برنامج   -

وفق اختصيييييييييياصييييييييييات محددة وبأهداف متعددة ذات أبعاد اجتماعية   والمعاهد الجدد في الجامعات 
وتنمويية، ويهيدف بمخرجيه النهيائي لتزوييد هؤالء الخرجين بمهيارات وخبرات عمليية تزييد من أمكيانيية  

لعمل، وذلك وفق احتياجات الوزارة والجهات التابعة لها، ويتم العمل تأمين دخولهم السييلس لسييوق ا
 على استكمال إجراءات إقراره.

 إطالق مرصد سوق العمل  -1-6-4
تعد المبادرة إلى إطالق مرصييييد سييييوق العمل الركيزة األسيييياسييييية القتراح السييييياسييييات والبرامج ورفد  -

بسوق العمل وحركة قوة العمل ومؤشراتها. حيث تم العمل ضمن هذا   يتعلقمتخذي القرار بكل ما  
اإلطار على وضييييع ريية مطّورة لمرصييييد سييييوق العمل تهدف لالسييييتفادة من جميع المكونات لدى 
وزارة الشيؤون االجتماعية والعمل من أجل بناء قاعدة بيانات تعكس صيورة واضيحة عن قوة العمل 

السييييييجل   –وتتضييييييمن هذه المكونات )المكاتب العامة للتشييييييغيل   لدراسيييييية تحركها والتنبؤ باتجاهاتها
مركز االرشييييييييياد الوظيفي   –المؤسيييييييييسييييييييية العامة للتأمينات االجتماعية   –العام للعاملين في الدولة  

الشييييييييييييركاء بالقطاع الخاص ..( بالتزامن مع تطوير قواعد البيانات المذكورة من   -وريادة االعمال  
 مجيا .خالل ربطها شبكيا  وترقيتها بر 

 في مجال التعاون مع القطاع الخاص  -1-6-5
تم بالتعاون مع العديد من الشييراكات مع القطاع الخاص تطوير البوابة االلكترونية للمرصييد بحيث   -

تكون المنصيية األسيياسييية لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بمعلومات سييوق العمل عبر مزودي خدمة 
ب العمل والباحثين عنه من جهة، وكذلك يوفر تأمين  بمرحلة الحقة، بما يؤمن الربط بين أصييييييييييحا

المعلومات حول فرص العمل وفرص التدريب وبناء القدرات، ويؤسييس لقاعدة بيانات تعكس الواقع 
 الحقيقي لقوة العمل واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

من أثر   تم االنتهاء من وضييييع منهجية لدعم المشييييروعات متناهية الصييييغر وما لهذه المشييييروعات  -
إيجيابي كبير سييييييييييييييواء  على قوة العميل لجهية خلق فرص عميل وتولييد لليدخيل أو لتلبيية االحتيياجيات  

، بالتزامن مع تطوير أدوات تنفيذية لهذه المنهجية  االقتصادية والخدمية وتحريك العجلة االقتصادية
مركز االرشييييييييييييييياد الوظيفي ورييادة األعمييال( بحيييث يكون اليدور   –)الصيييييييييييييينييدوق الوطني للمعونية  

األسييييياسيييييي بالمرحلة األولى هو بناء القدرات والربط مع أقنية تمويلية ضيييييمن هذا المجال بالنسيييييبة  
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عمال والعمل الحر، أما بالنسبة للصندوق الوطني  لمركز اإلرشاد الوظيفي ليكون حاضنة لرواد األ
للمعونة االجتماعية فسييكون الدور األسياسيي دعم نسيبة الفائدة على تمويل المشيروعات المسيتهدفة 

 بهذه المرحلة )المشروعات الزراعية(.
تم االنتهاء من تصييييييييميم حزمة تدريب منتهي بالتشييييييييغيل تهدف لدعم صييييييييناعيي حلب، وذلك من   -

احتياجات السييييادة الصييييناعيين من اليد العاملة من الذكور واإلناث واختيار الخريجين  خالل تحديد 
والخريجات الجدد من المعاهد والجامعات أو من المتعطلين المسييييييييجلين بمكاتب التشييييييييغيل وتوفير  

 التدريبات على المهن والمهام التي سيقومون بتأديتها.
بالمنشيييأة التي سيييينتهي ضيييمنها التدريب إلى   وينقسيييم هذا التدريب إلى قسيييمين، نظري وآخر عملي -

 اإلنمائي.التشغيل، ويتم بحث تمويل هذه الحزمة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
تم الترويج للشييييييييييييييراكيات التي تقوم بهيا الوزارة مع القطياع الخياص بهيدف زييادة ثقية المتعطلين بهيذا  -

اع عبر أقنية الوزارة، باإلضيييييييييافة للترويج  القطاع، وكذلك تأطير المسيييييييييؤولية االجتماعية لهذا القط
لثقييافيية العمييل الحر وريييادة األعمييال. وتوفير الفرص للييذكور واإلنيياث، كمييا يتم العمييل على إعييادة 
توجيه نشييييييييييييياط القطاع األهلي النشيييييييييييييط بمجال التدريب وبناء القدرات لتلبية االحتياجات الحقيقية  

 ث.لسوق العمل عبر برامجه التدريبية وخاصة  لإلنا
توسييع مظلة الضيمان االجتماعي في القطاع الخاص وزيادة الشيرائح المسيتفيدة من برامجه والعمل  -

بشييييييييكل دائم على تطوير هذه البرامج بما يضييييييييمن زيادة ثقة المتعطلين بالقطاع الخاص ويشييييييييجع  
  .بالتالي القطاع الخاص لتشميل العاملين لديه بالتأمين االجتماعي

باعداد برامج لرفع كفاءات العاملين وإلعداد برامج تدريب للشيييييباب  األسيييييرةسييييياهمت جمعية تنظيم   -
والشييييييابات وتركيز االهتمام على النشيييييياطات الموجهة للمرأة في الريف إطار التمكين االقتصييييييادي 

  واالجتماعي.

 في مجال اإلقراض والدعم المادي -1-6-6
تتسييم بمعدالت خصييوبة سييكانية  في إطار تنفيذ السييياسييات السييكانية االسييتهدافية في المناطق التي   -

تم توقيع اتفاق بين وزارتي الشيؤون االجتماعية ووزارة الزراعة لتنفيذ برامج وأنشيطة تنموية  مرتفعة،  
هن وشيييمل الوعي، ومنح القروض وال سييييما لإلناث المعيالت ألسييير  ورفعبناء القدرات، تركز على  

هذا االتفاق العديد من قرى محافظات حلب وادلب والرقة ودير الزور والحسيييييييكة ودرعا ذات النمو  
السييكاني المرتفع والتي تصييل فيها نسييب األمية والبطالة، أيضييا ، إلى مسييتويات أعلى من مثيالتها  

 في القرى األخرى.
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ء الريفيات دون أي عمولة أو  ( مليون ليرة سيييورية إلقراض النسيييا300)  رصيييد وفي هذا المنحى تم   -
( قرييية وذلييك  150( امرأة ريفييية في )3000فييائييدة، وبلغ عييدد المسييييييييييييييتفيييدات من هييذه القروض )

 .2010استجابة لظروف الجفاف التي ألمت بمحافظة الحسكة في عام 
المتضييمن إنشيياء الصييندوق الوطني للمعونة    13/1/2011تاريخ   9صييدر المرسييوم التشييريعي رقم  -

إلى حميايية األسيييييييييييييير الفقيرة ورعيايتهيا، من خالل تقيديم معونيات دوريية أو   يهيدفاليذي    االجتمياعيية،
طارئة. وارتبط تقديم مثل هذه المعونات بالتزامات تنموية من قبل المسييييييييييييتفيدين تتعلق بالصييييييييييييحة  
والتعليم، وذلك بهدف ربط تقديم المعونة بعمليات التمكين االقتصيييييييييييييادي واالجتماعي والصيييييييييييييحي  

تفيدين منها والسييييييما النسييييياء، وقد بلغ عدد األسييييير المسيييييتفيدة حتى منتصيييييف عام  والتعليمي للمسييييي
 ( ألف أسرة.439) 2012

 مشروع المنح والمساعدات العاجلة -1-6-7
تم بيالتعياون مع العيدييد من الجهيات الحكوميية منح المسييييييييييييييياعيدات العياجلية، بهيدف تحسييييييييييييييين الواقع  

تعاني من الفقر وذلك من خالل تقديم منح إنتاجية )ريوس االجتماعي واالقتصيييييادي لإلناث واألسييييير التي 
أغنام، ماعز، أبقار، دواجن، نحل( لربات األسيييير الريفية في المناطق الفقيرة جدا  والمناطق التي تعرضييييت 
للجفاف والسييول، إضيافة إلى األضيرار التي أصيابت بعع األسير نتيجة األزمة الحالية، بحيث تكون هذه 

صيييييييغير يؤمن اسيييييييتقرار هذه األسييييييير، وقد بلغ عدد األسييييييير المسيييييييتفيدة من هذه المنح    المنح نواة لمشيييييييروع
 ( قرية.375( أسرة موزعة على أكثر من )7640)

ــؤون االجتمـاعـية والعمـل في تعزيز أدوار القطـاع األهلي في بـنا     -1-7 دور وزارة الشـــــــ
 القدرات للمرأة

بناء القدرات وتعزيز دوره في تحقيق الشيييييراكة في قوم وزارة الشيييييؤون بتطوير عمل القطاع األهلي  ت -
التطوعية واحتضيييييانها ورعايتها وصيييييوال  إلى أوسيييييع الشيييييرائح من األسييييير   المبادرات االسيييييتفادة من  و 

 والنساء وخاصة المعيالت لألسر وتحقيق التوازن في نشر الفعالية جغرافيا . 
وييل عميل القطياع األهلي تيدريجييا  من العميل الخيري وتقيديم المسيييييييييييييياعيدات المياديية  التوجيه إلى تح -

األكثر هشياشية إلى برامج تمكين المرأة وتأهيلها وتدريبها بهدف خلق فرص  واألسيروالعينية للنسياء  
  المسييييتهدفة وتوليد مصييييادر دخل لها )مشيييياريع متناهية الصييييغر ودعم سييييبل العيشعمل للشييييرائح 

ن خالل تطوير المهارات والقدرات االنتاجية، تطوير آليات منح المسيييياعدات من  بتمكين األسيييير م
 الشكل العيني إلى االستهدافي.

المحلي في المجاالت اإلشييرافية والتنظيمية والخدمية لتوسيييع افاق دعم المرأة   المجتمعتعزيز أدوار   -
 واألسر اقتصاديا .

 االهلية والخيرية التي تعاونت في دعم المرأة وتشغيلها. الجمعيات تعزيز قدرات  -



 الفقر   من  والحد   المرأة  -   األول   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

37 
 

تواجد العنصيير النسييائي فيها والتي بلغت نسييب  من حيث تعزيز أدوار اإلناث في إدارة الجمعيات و  -
تعمل  من المنظمات   104فقط رغم أن ما يقارب   %26حضييييييييورها في مواقع إدارتها ما يقرب من 

 .المعنفات والمطلقات واأليتام و  تقديم خدمات تخص األراملعلى 

 تطوير العمل التشاركي مع القطاع األهلي -1-7-1
هلي  تم تعزيز آليات تطوير القطاع األ -

واألطر الناظمة لعمله التشيييييييييياركي في 
 .تحقيق التعافي والتنمية االجتماعية

زييييادة طليييب القطييياع األهلي على قوة   -
  النسيييييييييييييييائييية وتلبيييةالعمييل وخيياصييييييييييييييية  

األزمييييية  النييييياتجييييية عن  االحتيييييياجيييييات 
السييييييييييييييما بالملف اإلغاثي وما يتطلبه  

 التحول نحو اإلغاثة التمكينية.
مجال تدريب اإلناث وبناء القدرات لتلبية  في العمل على إعادة توجيه نشياط القطاع األهلي النشيط  -

 االحتياجات الحقيقية لسوق العمل عبر برامجه التدريبية.
ص في تأمين وصول الخدمات لألسر والنساء وخاصة  المعيالت ألسرهن  تطوير دور القطاع الخا -

 لتحقيق المشاركة الفاعلة واالستفادة المثلى من قدرات المرأة ودمجها في عملية التنمية.
تعزيز الخيدميات المجتمعيية الالربحيية لتحقيق شييييييييييييييموليية الخيدميات ولتكون أدوار المجتمع المحلي  -

  .ي تخطط لها الدولة وتنفيذهامكّملة للسياسات والبرامج الت

 المتعطالت عن العمل في مجال تمكين  -1-7-2
 تم تنفيذ المشروع الهام بعنوان )تمكين قدرات الداخلين إلى سوق العمل ويشمل الذكور واإلناث(. -
تم إعداد عدد من تلك الحزم ومنها قيد التنفيذ حزمة دعم صناعي دمشق وريفها ومنها سيتم تنفيذه   -

 .2018عام خالل 
تم االنتهيياء من تجهيز مركز إرشييييييييييييييياد الوظيفي وريييادة األعمييال وتجهيز برنييامجي تعزيز قييدرات  -

بنك البركة( وسييتم توسييع   –بالتعاون مع الشيركاء بالقطاع الخاص )بنك سيورية الدولي اإلسيالمي  
 .2018مجال استهداف هذه البرامج للعام 

م من الذكور واإلناث نتيجة أثر األزمة على سييوق تم تصييميم مشييروع )إعادة دمج من فقدو أعماله -
 العمل(.

تم تنفيذ لمشيروع بعنوان )تمكين المتعطلين عن العمل( وتسيتحوذ المرأة وخاصية المرأة المعيلة على   -
 أولوية االهتمام فيه.
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تم االنتهيياء من تجهيز مركز اإلرشييييييييييييييياد الوظيفي وريييادة األعمييال وتجهيز عييدد من البرامج لبنيياء   -
لداخلين من الذكور واإلناث الجدد لسييييييوق العمل لتزويدهم بالمهارات الالزمة لتعزيز فرص قدرات ا

 حصولهم على عمل.

 مشروع )تعزيز الحوار االجتماعي( -1-8
تم تأسيس المجلس االستشاري للحوار االجتماعي فيما يخص قضايا العاملين وتحديد الحد األدنى   -

 .الحاجة إلى ذلكلألجور ويجتمع المجلس كلما دعت 
تم تفويع السيييييييييييييييادة المحيافظين بترأس لجيان الحيد األدنى ألجور المهن والرجوع إلى المراسيييييييييييييييم   -

 .2011التشريعية القاضية بزيادة األجور التي صدرت منذ عام 
تمت دراسيييييييييييية قضييييييييييييايا األجور وتحديد الحد األدنى للرواتب في جميع القطاعات )العام والخاص  -

كما، كما تم تحديد سييييييقف الراتب في القطاع العام دون   16175وللذكور واإلناث بمبلغ  واألهلي( 
وهي تدابير تسعى لضمان مستوى معيشي الئق وسد الفجوة   48600التمييز بين الذكور واإلناث 

 .من خالل الشركاء االجتماعيين قدر اإلمكان
  2016الزيارات التفتيشيية خالل عام  تم إطالق مشيروع )تعزيز فعالية تفتيش العمل(: لقد بلغ عدد  -

 .2018/ زيارة تفتيشية ومن المتوقع التوسع في مهامه في عام 855/
تم إعداد مشييييييييروع دليل لتفتيش العمل وتم إرسيييييييياله إلى رئاسيييييييية مجلس الوزراء تمهيدا  السييييييييتكمال   -

 .إجراءات إصداره

 الدولية(مل في ضو  معايير العمل  إطالق مشروع )تعزيز تطبيق قانون الع -1-9
 المتضمن نظام تشغيل النساء. 2017/ لعام 482تم إصدار القرار الوزاري رقم / -
نظمت وزارة الشييييييييؤون االجتماعية والعمل مؤتمرا إقليميا بعنوان التفعيل االسييييييييتراتيجية العربية للحد  -

والحد منه  من الفقر تم فيه اسييتعراض التجارب الغربية في إعداد السييياسييات الخاصيية برصييد الفقر  
  .لدى النساء

قامت وزارة الشييييييؤون االجتماعية والعمل باعداد الوثيقة التحضيييييييرية للبرنامج الوطني لتمكين المرأة   -
والحد من الفقر بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة اإلنمائي في سيورية ويتم العمل مع وزارة التعليم  

تيياجيات الحقيقيية لسييييييييييييييوق العميل وربط  العيالي والمكتيب المركزي لإلحصيييييييييييييياء من أجيل تحيدييد االح
  2018لعام  8مفاضلة القبول الجامعي لهذه االحتياجات وسيتم االنتهاء من العمل لنهاية الشهر 
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 ية في مجال برنامج الحد من الفقراألنشطة التي نفذتها وزارة الشؤون االجتماع -1-10
( قرية منها  75المسييييتفيدة من البرنامج )%( كما بلغت عدد القرى    59تم تنفيذ المشيييياريع بنسييييبة ) -

 قرية/. 100( قرية ضمن مشروع / تنمية أفقر 36)
( مسيتفيدة ومنح  1323( امرأة دورات على تأسييس المشياريع الصيغيرة. وتم تدريب )3547اتبعت ) -

 ألف ل.س( للقرض الواحد. 145قسم منهن قروضا  بمتوسط )
( مسيتفيدة اتبعن دورات تأسييس  3297ر المهارات )بلغ عدد المسيتفيدات من دورات التوعية وتطوي -

 مشروع.

ــؤون االجتـماعـية في  -1-11 المرأة االجتـماعي وحـماـية    مـجال تمكينمـبادرات وزارة الشـــــــ
 األسرة 

سيييييعت الوزارة إلى التخطيط الشيييييامل لضيييييمان حصيييييول المرأة على فرص عادلة في منظومة الحماية  
االجتماعية بأعمدتها الثالث )الضمان والتأمينات المعيشية والصحية وتطوير منظومة الحماية االجتماعية  

المهمشيييات وذوات األمان االجتماعي والتركيز على اإلناث الفقيرات والمعيالت ألسيييرهن وذوات الشيييهداء و و 
االحتياجات الخاصية واللواتي تعرضين للعنف واألذى والصيدمات والفتيات الفاقدات للغاية السيرية والمسينات  

 .في الريف والحضر
تأمين المسييييييتوى المعيشييييييي الكريم الالئق  يتم التخطيط باسييييييتمرار وفي كل البرامج والمشيييييياريع إلى  -

فرص عيادلية ومتكيافئية في العميل وفي الوصييييييييييييييول للمرأة وتيأمين شييييييييييييييبكية حميايية كفوءة لهيا وتوفير  
للتموييل والخيدميات ومجياالت العميل المنتجية، وتنميية قيدراتهيا في تيأسيييييييييييييييس المشييييييييييييييياريع واإلنتيام  

وذلك عن طريق رسييييم سييييياسيييياٍت داعمة لعملها في القطاعات الثالث العامة والخاصيييية  والتسييييويق  
المواقع اإلدارية والوظيفية والتخطيطية   واألهلية واالرتقاء بأدوارها وزيادة مسيييياهمتها وحضييييورها في

 .وفي وزيادة مساهماتها وحضورها في مواقع القرار
ينم تركيز االهتميام على إعيادة هيكلية هيذا اليدعم من خالل توجييه اليدعم الحكومي لتحقيق تعويع   -

)الجرحى أسييييير المعيشييييية لألسييييير واألفراد المسيييييجلة بنظام الدعم بالتركيز على الفئات الهشييييية من  
فقراء الحي( وكخطوة السييييييعي للوصييييييول إلى هدف  –المهجرين    –النسيييييياء المعيالت  –الشييييييهداء  

متوسيط المدى ببناء نظام منح بطاقات اجتماعية ذكية بقيمة محددة مع خدمات وإعفاءات مناسيبة  
 في جميع القطاعات.
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ــة    -1-12 ــة االجتمــاعي منظومــة الحمــاي
ــبكــات األمــان االجتمــاعي( في وزارة    )شـــــــ

 الشؤون االجتماعية والعمل
االجـتمـــــاعي    -1-12-1 الـــــدعم  إدارة  تـطوير 

 االستهدافي
تم تحويل إعانات الشييييلل الدماغي النقدية  •

/ ل.س 418,836,000بمبلغ إجمالي قدره /  2016/ أسر ترعى هذه الحاالت للعام 29,142لييي /
 المستفيدة.أسهمت في تخفيف األعباء المعيشية عن األسر 

تم وضيع حزمة توصييات لدعم خدمات التمويل متناهي الصيغر )بناء قدرات، أنماط التمويل، الحد  •
من المخاطر االئتمانية، التسيويق...( بالتنسييق مع الجهات ذات العالقة حيث سييسيتهدف التمويل  

 األصغر النساء المعيالت كأولوية بهدف تحسين سبل العيش.
محافظة، لتعزيز عملها التنموي وفق أوجه إنفاق تهدف   13معية في ( ج98تم تقديم منح لييييييييييييييييييييي ) •

لتحسيييييين مؤشيييييرات التعليم والصيييييحة والخدمات االجتماعية بشيييييكل أسييييياسيييييي وذلك باعتماد معايير  
 / مليون ل.س.48االحتيام واالنتشار الجغرافي للخدمات بحوالي مبلغ /

 تطوير نظم حماية األسرة -1-12-2
ألسييرة لدى الهيئة السييورية لشييؤون األسييرة والسييكان. لرعاية وإدمام النسيياء اوحدة حماية  تم تجهيز   •

  20/ حالة لكل دورة حماية وتتراوح مدة الدورة من 80واألطفال ضييييييييييييحايا العنف واالتجار بمعدل /
 يوم. 60 إلى

الدليل إحالة( مع   -إبالا    -تم انجاز نظام متكامل إلدارة الحالة لحماية األفراد المهمشيين )رصيد   •
 التدريبي. قابل للرصد وتتبع الحاالت الفردية بهدف الرعاية واإلدمام.

 تم إقرار الخطط واالستراتيجيات الوطنية لنظم حماية كفوءة للفئات الهشة في المجتمع. •
متابعة تفعيل عمل لجنة مكافحة ظاهرة التسيييول والتشيييرد ومعالجة أسيييبابها ونتائجها وإعداد مسيييودة  •

 ول وأسوأ أشكال عمل.خطة مكافحة التس
االهتميييام بكفيييالييية األيتيييام ورعيييايتهم في جميع المنييياحي والمجييياالت ذكورا  وإنييياثيييا  وتيييأمين الرعيييايييية   •

المؤسييسييية والرعاية البديلة وتوفير جميع الخدمات والمسييتلزمات الكفيلة بتأمين المسييتوى المعيشييي  
 الالئق لهم.
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عدالة حصييييييييولهم على خدمات متكاملة وعدم    قاعدة بيانات موحدة لرعاية األيتام. لضييييييييماننجاز  إ •
 ازدواجية الخدمة على مستوى دمشق.

لمعيالجية أحيد أثيار األزمية المتمثيل بيارتفياع أعيداد مجهولي النسييييييييييييييب  رعيايية  قيانون إنجياز مشييييييييييييييروع   •
 األطفال فاقدي الرعاية األسرية والمنفصلين أسريا .

 شبكات الضمان االجتماعي -1-12-3
المظلة التأمينية  و تم البدء ببرامج توعية وحوار ثالثي األطراف لتوسييييع مظلة الضيييمان االجتماعي   

للذكور واإلناث على حٍد سييييواء وزيادة الشييييرائح المسييييتفيدة من برامجه والعمل بشييييكل دائم    ونسييييب التغطية
، ويشيييييييجع القطاع  على تطوير هذه البرامج بما يضيييييييمن زيادة ثقة المتعطلين بالعمل لدى القطاع الخاص 

الخاص لتشميل العاملين لديه بالتأمين االجتماعي وتحسييييين الخدمات و المزايا للمشييييتركين و المتقاعدين  
بتحسيييين الحد األدنى من التقاعد والتعويضيييات المعيشيييية والتدفئة بما هو متاح، توسيييييييييييييييييييييع مقرات الفروع  

 في المدن الصيناعية المقررة. القائمة و بناء مقرات جديدة، إحداث مكاتب تأمينات جديدة

 تطوير سياسات واستراتيجيات رعاية األسرة وتمكينها -1-13
ورعايتها انجاز العديد من االسييييييييييتراتيجيات الفرعية التي على األسيييييييييير التي تعيلها المرأة  تم التركيز 

 ومنها: ،ترعى شؤون النساء

 استراتيجية دعم األسرة وحمايتها  -1-13-1
بعمل وحدة حماية األسيرة وإحداث وحدات في مسيتوى المحافظات إلدارة الحالة )للفئات  تم اإلقالع   •

 .المهمشة والمعرضة للمخاطر(
تم التدريب على إدارة الحالة المرتبط بحاالت العنف ضييييييييد النسيييييييياء وبالتعاون مع صييييييييندوق األمم   •

لترسييييخ أسيييس نظام إدارة الحالة إنجاز أتمتة النظام لربطه بمديرات الشيييؤون  . وتم  المتحدة للسيييكان
 بالمحافظات.

 تفعيل الخطة الوطنية لإلعاقة -1-13-2
، والذي وضع تعريفا  للشخص ذو اإلعاقة سمح 15/11/2017بتاريخ   لإلعاقات تم تصنيف جديد 

توسيييع الشييريحة المسييتفيدة من خدمات األشييخاص ذوي اإلعاقة كأعداد ليتمكنوا من االسييتفادة من المزايا  ب
التي منحتها القوانين والتشيييييييييريعات مما يسييييييييياعد في تخفيف أعباء الحياة على األشيييييييييخاص ذوي اإلعاقة  

 خاصة النساء.
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ليترافق مع اعتماد وزارة الصيييحة لنظام الكشيييف ديد التصييينيف الوطني بصييييغته الجديدة والمرنة  تح •
المبكر عن اإلعاقة للتخفيف من حدة اإلصيييييييييابات كما يتم إجراء مسيييييييييح لخدمات الرعاية المقدمة 

 مع اليونيسف. وإناثا بالتعاون الى ذوي اإلعاقة ذكورا  
تم التوجيه لتفعييل المجلس المركزي لشييييييييييييييؤون المعوقين وتعزيز أدواره وتم تعيين امرأة بمرتبية أمين   •

 عام المجلس وهي من النساء ذوات اإلعاقة. 
ومتابعة توصيييييييات المجلس تطوير جودة الخدمات وكفاءتها في رعاية ذوي االحتياجات الخاصيييييية  •

 اث. المركزي لذوي االحتياجات الخاصة من الذكور واإلن

 برامج لرعاية الطفولة والمرأة واألفراد المهمشين -1-14
 من خالل:

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية واألهلية ذات الصييييييييييييلة والمنظمات الدولية )صييييييييييييندوق  -
 األمم المتحدة للسكان( بي:

ضيحايا العنف   –متابعة وضيع النسياء األكثر تضيررا  خالل األزمة الحالية )ضيحايا العنف األسيري   -
القائم على النوع االجتماعي من جميع النواحي وتقديم خدمات الرعاية الالزمة )صييييييييييييييحة انجابية،  
مشيييييورة قانونية دعم نفسيييييي اجتماعي، تدريب وتأهيل مهني، تأمين فرص عمل( حيث يتم التركيز  

 على النساء المعيالت ألسرهن.
اية الطفل التي تقدم خدمات الدعم  وضييييييييييع دليل يشييييييييييرح مهام مركز التعافي األسييييييييييري ومراكز رع -

أطفال...( ويتم العمل على إحداث مراكز    –النفسيييييييييي االجتماعي لفئات األكثر تضيييييييييررا  )نسييييييييياء  
التعيافي األسييييييييييييييري واإلرشيييييييييييييياد األسييييييييييييييري في عيدد من المحيافظيات إلدارتهيا وتفعيلهيا بيالتعياون مع  

 الجمعيات األهلية.
وبناء قدرات العاملين الحكوميين واألهليين في  تضيييمين النسييياء المعنفات ضيييمن نظام إدارة الحالة -

 .هذا المجال
التعاون والتنسييييييييييييق مع الجهات الحكومية والجمعيات األهلية والمنظمات الدولية لدعم المشييييييييييياريع   -

متناهية الصغر وسبل العيش التي ستركز في استهدافها لألسر األكثر تضررا  ولألسر التي تعيلها  
 .النساء

   واللواتي لديهن مشاكل مع القانون   والفتيات المعنفات  رعاية النسا -1-15
تطوير عمييييل معيييياهيييد رعيييايييية األحيييداث ومراكز مالحظيييية األحيييداث للفتيييييات الجييييانحييييات بكييييافييية   -

 .المحافظيات 
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  -مهنيا    -صيييييييييحيا     –نفسييييييييييا    –تحسيييييييييين خدمات حماية األحداث الجانحات وتأهيلهن )اجتماعيا    -
 .تربويا (

ن في مجال رعاية األحداث من كوادر وزارة الشيييييؤون االجتماعية والعمل بناء قدرات لجميع العاملي -
 .والقطاع األهلي

الجمعية السييييييييييورية للتنمية االجتماعية(  -توقيع عقود شييييييييييراكة مع الجمعيات األهلية )حقوق الطفل -
 لتحسين جودة الخدمات المقترحة لألحداث وخاصة لإلناث الجانحات. 

 مكافحة التسول -1-16
وتفعيل  تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التسييول من حيث )اسييتكمال المتطلبات العملية لتنفيذ الخطة   -

عمل دور رعاية وتشييغيل المتسييولين من األطفال الذكور واإلناث والذين تشييردوا وزيادة عدد الفرق 
التطوعية الشيريكة، والتعاون مع القطاع األهلي بالنسيبة للتوعية والمكافحة وإدرام موضيوع التسيول 

 .في خطة مكافحة أسوأ أشكال عمالة األطفال
تسيييييول وبشيييييكل خاص لدى األطفال الذكور واإلناث باعتبارها  تأمين مسيييييتلزمات الحد من ظاهرة ال -

 خدمات صحية(. -مأوى  -تمكين  –أسوأ أشكال عمالة األطفال )تعليم 
 .توفير خدمات الدعم النفسي االجتماعي للفئات المستهدفة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع -
شييؤون االجتماعية والعمل والقطاع  بناء قدرات جميع العاملين في مجال التسييول من كوادر وزارة ال -

 .األهلي ضمن نظام إدارة الحالة
سيييييييييتم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الهالل األحمر العربي السييييييييوري لتحسييييييييين الخدمات في دار  -

 تشغيل المتسولين والمتشردين.

 رعاية فئة المسنات -1-17
الصييييييحية المعالجة الفيزيائية  تم انجاز االسييييييتراتيجية الوطنية لرعاية المسيييييينين )وتتضييييييمن الرعاية   -

 مع الجمعيات األهلية. واألنشطة بالتعاون 
إجراء دورات تدريبيية وبنياء قدرات كمسيييييييييييييياعدات للمسيييييييييييييينيات بالتعياون مع المعهيد األوربي للتعياون   -

 جودة الخدمات والكفاءات للقائمين على رعاية المسنات. والتنمية. وتوفير

 في مجال دعم الفتيات اليافعات   -1-18
 انجار برنامج نماء ومشاركة اليافعين واليافعات ودعم مبادراتهم بالتعاون مع منظمة اليونيسف.  تم -
يتم العمل بالتعاون والتنسيييييييق مع الهيئة السييييييورية والجهات الحكومية واألهلية إلنجاز اسييييييتراتيجية   -

 دعم الشباب والشابات.
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عاهد ومؤسيييييييييسيييييييييات الرعاية  يتم تدريب ميسيييييييييري من االخصيييييييييائيين االجتماعيين والنفسييييييييييين في م -
 اليافعين واليافعات.االجتماعية التابعة للوزارة على تمكين 

 في مجال تعزيز العمل التطوعي   -1-19
إن ضيييييخامة متطلبات الرعاية والحماية لإلناث والنسييييياء الفقيرات وخاصييييية  المعيالت ألسيييييرهن خالل 

د وحتمت ضيرورة تعزيز العمل التطوعي  األزمة وعلى امتداد السينوات السيت الماضيية تطلبت تكاتف الجهو 
 .الفقرمن حدة  لتحقيق كفاية الخدمات وتلبية االحتياجات األساسية وخاصة  التخفيف

وزارة الشييييييييييييييؤون بتطوير عميل القطياع األهلي وتعزيز دوره في تحقيق الشييييييييييييييراكية في بنياء   قياميت   وقيد 
القدرات واالسيييييتفادة من المبادرات التطوعية واحتضيييييانها ورعايتها وصيييييوال  إلى أوسيييييع الشيييييرائح من األسييييير  

 .نشر الفعالية جغرافيا  والنساء وخاصة المعيالت لألسر وتحقيق التوازن في 
تطوعي من العمل الخيري وتقديم المسيييييييياعدات المادية والعينية للنسيييييييياء واألسيييييييير وتم توجيه العمل ال

األكثر هشياشية إلى برامج تمكين المرأة وتأهيلها وتدريبها بهدف خلق فرص عمل للشيرائح المسيتهدفة وتوليد 
مصيييادر دخل لها )مشييياريع متناهية الصيييغر ودعم سيييبل العيش بتمكين األسييير من خالل تطوير المهارات 

  قدرات االنتاجية، تطوير آليات منح المساعدات من الشكل العيني إلى االستهدافي.وال
أدوار المجتمع المحلي في المجاالت اإلشييييرافية والتنظيمية والخدمية لتوسيييييع افاق دعم    تم تعزيز  وقد 

آفاق العمل واألطر الناظمة لعمله التشييياركي في تحقيق التعافي والتنمية    اقتصييياديا . وتطويرالمرأة واألسييير 
 االجتماعية.

مل النسيييييييييائية لتلبية  كما تم السيييييييييعي الى توسييييييييييع مجاالت مسييييييييياهمة القطاع األهلي في دمج قوة الع
االحتياجات الناتجة عن األزمة السييييييييييييما بالملف اإلغاثي وما يتطلبه التحول نحو اإلغاثة التمكينية. وبرز 

القطاع الخاص في تأمين وصيييييييول الخدمات لألسييييييير والنسييييييياء وخاصييييييية  المعيالت ألسيييييييرهن لتحقيق   دور
اسييتهدفت الوزارة بذلك   التنمية. وقد في عملية   المشيياركة الفاعلة واالسييتفادة المثلى من قدرات المرأة ودمجها

الخييدمييات المجتمعييية الالربحييية لتحقيق شييييييييييييييمولييية الخييدمييات ولتكون أدوار المجتمع المحلي   التوجييه تعزيز
  .مكّملة للسياسات والبرامج التي تخطط لها الدولة وتنفيذها

 الصعوبات التي تواجه تنفيذ البرامج والفعاليات   -1-20
تعيدد التبعيية اإلداريية والمياليية للمشيييييييييييييياريع المنفيذة لتمكين المرأة والحيد من الفقر قيد أدى إلى تكرار   -

  .المشاريع وتشتت التمويل والتنفيذ وحصر المخرجات 
تي تحتيام لتعيدييل هنياليك حياجية مياسييييييييييييييية إلى تعيدييل بعع المواد في قيانون العالقيات الزراعيية ال -

 وضرورة تحديثها بحيث تصبح داعمة ومساندة لعمل المرأة الزراعي. 
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تييأثير بعع العييادات والتقيياليييد االجتميياعييية الموروثيية التي تعيق الجهود المجتمعييية المبييذوليية في  -
  تمكين المرأة اجتماعيا  واقتصيييييياديا ، األمر الذي أسييييييهم في بقاء وجود الفجوة النوعية في التعليم وال
سيييما في الريف رغم تقلصييها نسييبيا  في السيينوات األخيرة، واسييتمرار حاالت تنازل المرأة عن حقها  

 الشرعي والقانوني في ميراث األرض الزراعية في بعع المناطق الريفية.
صيعوبة قياس أثر الجهود المبذولة لتمكين المرأة الريفية اقتصياديا  بمعزل عن أسيرتها، ال سييما في  -

قالليتها االقتصييييييييادية بعيدا  عن الرجل )األب، الزوم، األإ، ..(، إضييييييييافة إلى عدم  ظل عدم اسييييييييت
 اعتبار عملها في األرض الزراعية عمال  مأجورا .

رغم أهمييية تركيز برامج تمكين المرأة والحييد من الفقر على المنيياطق الريفييية، إال أن هنيياا حيياجيية   -
في المدن، وال سيييما اللواتي يعشيين على أطرافها  ملحة لتأمين شييمولية هذه البرامج النسيياء الفقيرات  

 في العشوائيات.

 آليات مواجهة التحديات -1-21
اسييتمرار التنسيييق إلدارة الدعم االجتماعي تدريجيا  للوصييول إلى معايير اسييتهدافية ومنح البطاقات   -

 الذكية.
االنزياح السيييكاني  إعداد دراسيييات لربط الحد األدنى لألجور بمسيييتوى معيشيييي الئق ودراسييية ترصيييد  -

 وأثر ذلك على اإلناث وانخفاض مستواهن المعيشي نتيجة التهجير والتشرد.
اسيييييتكمال مأسيييييسييييية خدمات التمويل األصيييييغر من حيث التشيييييريعات وآليات تقديم حزمة الخدمات  -

 الفقيرات.اإلناث  المستهدفة. وخاصةوقواعد البيانات التي تتيح الوصول إلى الفئات 
الشيييييييراكات مع القطاع الخاص واألهلي لتعزيز برامج التشيييييييغيل والتوظيف وبناء  االسيييييييتمرار ببناء   -

  .وخاصة النساء المعيالت ألسرهن بالتشغيل لإلناث القدرات والتدريب المنتهي 
االسييييييييتمرار بالتفعيل بالطاقة القصييييييييوى لمراكز التنمية الريفية ووحدات الصييييييييناعات الريفية وإعداد  -

نظام متطور لعمل هذه المراكز والوحدات بما ينعكس على تشييييييييييييغيل اإلناث وتعزيز قدراتهن على  
 الفقر.توليد الدخل وتحقيق الكفاية والحد من 

 الفقيرات.جية وفرص عمل وخاصة لإلناث إقامة مشاغل إنتاجية تتبع للوزارة تحقق إنتا -
النسيييياء في الريف والحضيييير   االجتماعي ومنتجات إقامة تجربة رائدة لمعرض دائم لمنتجات العمل   -

 منتجاتهن.ومراكز التجمع لمساعدة اإلناث على تسويق 
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 احملور الثاني 
 املــرأة واالقتصـاد 
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شيييييييهدت الجمهورية العربية السيييييييورية منذ عقود عديدة تحوالت اقتصيييييييادية بنيوية كفلت للمرأة حقوقها 
نوعية وتغييرات  ثم تم في بداية األلفية الثالثة احداث نقالت  ،  العادلة في العمل والمشييييييييييياركة االقتصيييييييييييادية

جذرية في التوجهات العامة للسييياسييات التخطيطية في مجاالت االقتصيياد والتي اسييتندت إلى مفاهيم وريى  
إصيييييالحية جديدة تنحو إلى صيييييياغة سيييييياسيييييات اقتصيييييادية كلية وشييييياملة تتجاوز برامج التخطيط لالرتقاء  

أدوات وسيييياسيييات مالية وتجارية  بالمجاالت القطاعية، إلى صيييياغة سيييياسييية اقتصيييادية تعتمد آليات عمل و 
شيياملة ومتكاملة، وإصييالحات تشييريعية، وتطوير مؤسييسيياتي انطالقا  من ريية الحكومة السييورية لإلصييالح  

 .كمنطلق للتطوير والتحديث في جميع المستويات واألصعدة

 في المستوى التخطيطي   -2-1
تركيز اهتمام هيئة    2025تم منذ بداية الخطة الخمسييييييية العاشييييييرة وكذلك في إطار مشييييييروع سييييييورية 

تخطيط الدولة على إنجاز دراسات اقتصادية استشراقية، ترصد الواقع ومسيييييييييييارات التطوير وآلياته لمعالجة  
مسييييتقبلية من شييييأنها  األوضيييياع، وإحداث التغييرات الجذرية في العقدين المقبلين، واقتراح سييييياسييييات تنموية  

تحقيق اقتصيييياد متوازن، وتحقيق نمو اقتصييييادي شييييامل، مع مراعاة عدالة التوزيع، واالهتمام بجميع الفئات  
االجتماعية، وكان المعلم األبرز في تحقيق اإلصيالح االقتصيادي، التخطيط لمواجهة التحديات واالسيتعداد 

تصيييييييييييييياديية التي يمكن أن تنجم عنهيا، والتي يمكن أن  للتعياميل معهيا وتخفيف اآلثيار الجيانبيية للتحوالت االق
 يكون لها آثار أكبر على الفئات األقل تمكينا .

فقد ورد في الخطة الخمسييييييييييييية العاشييييييييييييرة حول ذلك، )نعي تماما  طبيعة التحديات، ونمط التطورات   
وقعا  فاعال ،  االقتصيييادية السيييريعة القادمة، وندرا بأنها من أجل أن تضيييمن للمجتمع ولالقتصييياد السيييوري م

فهي خطة تحولية المنحى تستند أهدافها إلى ريية مجتمعية أوسع تقود جميع الجهود اإلصالحية السياسية  
واالقتصييييييادية واالجتماعية، وتسييييييتجيب لطموحات المواطنين في مواكبة روح العصيييييير، وتحقيق حياة أكثر  

 حداثة ورفاه. 

ق االجتماعي يسيتلزم توفير بيئة تمكينية، وتوفير وقد أدرا المخططون أن االنتقال إلى اقتصياد السيو 
مسيتلزمات نجاحه، وضيمان االسيتجابة االيجابية، والمشياركة الفاعلة لجميع القوى االجتماعية األسياسيية في 

 المجتمع. 

وقييد كييان التحييديييث اإلداري من أهم محيياور العمييل والتخطيط بيياعتبييار أن كفيياءة إدارة التنمييية هي  
ح أداء السياسات ألدوارها، وتجاوز العقبات، كما أن الحوكمة، أو الحكم الرشيد كان  الشرط الضروري لنجا

 .أحد أهم التوجهات التي تتحقق في إطارها جميع برامج اإلصالح
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وفي إطار التحوالت االقتصيييادية الجذرية التي عاشيييتها سيييورية، فقد ركزت الخطة الخمسيييية العاشيييرة 
في مواجهة مرحلة االنتقال إلى اقتصييييياد السيييييوق االجتماعي، والتي على قضيييييايا تمكين المرأة االقتصيييييادي  

 يمكن أن يكون لها بعع اآلثار الجانبية على النساء، وعلى األخص في سوق العمل الخاص.

 األهدا  المنشودة في مجال الدعم االقتصادي للمرأة في الخطة -2-1-1
للمرأة، وقد    العمل وظروف االسيييتخداملقد حددت الخطة الخمسيييية العاشيييرة مسيييتلزمات تأمين فرص   

 ساسية وهي:أهدافا  أ وضعت لذلك  
، وإلى  2010عييام    %21.3إلى   2004عييام    %17.3رفع نسييييييييييييييبيية اإلنيياث في قوة العمييل من   -

 .2025عام  %30، وإلى 2020عام  25%
إلى   2004عام    %9.2رفع معدل مسييييييييياهمة المرأة الخام في النشييييييييياط االقتصيييييييييادي من حوالي  -

 .2025عام  %30، وإلى 2020عام  25%

 في مجال تنفيذ الخطة  -2-1-2
وضيييييعت الخطة اسيييييتراتيجية خاصييييية بالتمكين االقتصيييييادي للمرأة تقديرا  ألهمية الدور الذي تلعبه   -

فقيد أطلقيت الحكومية البرنيامج الوطني ليدعم وتمكين المرأة والحيد من الفقر، المرأة في االقتصيييييييييييييياد 
بهدف ردم الفجوة التنموية عن طريق برامج اسييتهدافية تنهع بالخدمات العامة وتحسييين ظروف 

ركزت على  و   ،التدريب(  –التوعية    –لمعيشيييييييييييييية للمرأة عبر برامج التمكين الخاصيييييييييييييية )االقراض ا
تعزيز حقوق المرأة االقتصيييادية واسيييتقاللها االقتصيييادي بما في ذلك حصيييولها على فرص العمالة 

 وظروف االستخدام المالئمة، الوصول إلى الموارد االقتصادية.
واعتماد بيانات ومؤشييييييرات ترصييييييد واقع قوة العمل النسييييييائية،  انطلق التخطيط من أسييييييس علمية،   -

ومدى مشياركتها في النشياط االقتصيادي والعوامل المؤثرة في صيياغة ذلك الواقع، وتم الطلب إلى 
المكاتب اإلحصيييييييييييييائية لتوفير البيانات اإلحصيييييييييييييائية، وتوسييييييييييييييع المؤشيييييييييييييرات المتعلقة بالتمكين  

 .نوع االجتماعي لبيان الفجوات ومعالجتهااالقتصادي، وتوفير إحصاءات مصنفة حسب ال

 في مجال البحوث والتوعية والتدريب -2-2
تم تكثيف الجهود الوطنيية الحكوميية وغير الحكوميية في هيذا المنحى، وقيد تم التعياون بين وزارة   -

االقتصييييييييييياد مع مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي في مجال تقديم محاضيييييييييييرات وخبرات 
ر اتفاقيات التجارة على النسيييييياء والتركيز على تمكين المرأة االقتصييييييادي في هذا مكتسييييييبة عن آثا

 المجال.
 قامت جمعية مورد بتنظيم ندوة حول التجارة االلكترونية والتبادل االلكتروني لوثائق التجارة. -
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تعقد وباسييييييتمرار لجان سيييييييدات األعمال في غرف التجارة والصييييييناعة في المحافظات السييييييورية    -
 .وعية إللقاء الضوء على المرأة في قطاع األعمال من حيث التحديات والفرص ندوات ت

، الذي  2008شيييياركت وزارة االقتصيييياد في ملتقى المرأة في إدارة األعمال واالسييييتثمار األول عام   -
 .)ريى مجتمع األعمال واالستثمار( عقد برئاسة وزير االقتصاد والتجارة، والملتقى الثاني حول

ؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة االتصييييييييياالت وبرنامج األمم المتحدة عملت وزارة الشييييييييي -
 نفاذ(.) (اإلنمائي على نشر المعلومات عبر )شبكة المعرفة الريفية

في دولية اإلميارات العربيية المتحيدة مؤتمرا  تحيت عنوان   2008عقيدت منظمية المرأة العربيية عيام   -
اإلنسيييييان، المنظور العربي والدولي(، حيث ركزت السييييييدة أسيييييماء )المرأة في مفهوم وقضيييييايا أمن  

األسيييد في كلمتها على مفهوم أمن اإلنسيييان وأمن المرأة في أبعاده االقتصيييادية والثقافية والصيييحية  
 والبيئية في إطار عولمة االقتصاد والسياسات االجتماعية.

انون العمل في ضيوء معايير  تمت دراسية معايير العمل في إطار إطالق مشيروع )تعزيز تطبيق ق -
 العمل الدولية(.

 في مجال تشريعات العمل -2-3
البد من التأكيد على أن قوانين العمل في الجمهورية العربية السييييييييييورية هي تشييييييييييريعات غير تمييزية  
تسييياوي في حقوق العمال بين الذكور واإلناث فقد سييياوت قوانين العمل السيييورية بين الرجل والمرأة وكرسيييت 

مرأة وهو الفصيييييل فصيييييال خاصيييييا لعمل ال  2010لعام    17قاعدة األجر المتسييييياوي. وأفرد قانون العمل رقم 
الثالث الذي يأخذ بعين االعتبار مراعاة أهمية تخصييييص المرأة العاملة بمحددات وشيييروط ناظمة بما يكفل  

 المتعددة.تأسيس الظروف والشروط المواتية التي تراعي احتياجات المرأة العاملة في أدوارها 

 وتتمثل في عدة نقاط جوهرية منها:
 التي تنص على ما يلي: 121 كاملة االجر وفقا للمادة امومةمنح المرأة إجازة  -

تمنح العاملة، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل، إجازة أمومة بكامل األجر   -أ
يوما  عن الوالدة   (75)  .يوما  عن الوالدة الثانية  (90) .عن الوالدة األولى يوما    (120) :مدتها

 .الثالثة فقط
 .يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة األمومة خالل الشهرين األخيرين من الحمل -ب 

موادا  ناظمة لحقوق فقد تضيييييييييّمن  وتعديالته    1952لعام   92 رقماالجتماعية    التأمينات قانون  أما  -
االجتميياعييية في جميع قطيياعييات العمييل   التييأمينييات العيياملين والعييامالت المسييييييييييييييجلين لييدى دوائر  

  يلي:وهي كما  والعامةمنها الخاصة 
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يسيييييييييييتمر صيييييييييييرف :  (2014  لعام  28)معدلة بموجب القانون    (التأمينات )قانون   /90المادة / -أ
 :الحصة المنتقلة من المعاش للمستحقين وفق االتي

 .مدى الحياة او لحين التحاقه بعمل او مهنة  لألرمل .1
 .مدى حياتها او لحين زواجها او التحاقها بعمل او مهنة  لألرملة .2
 .للبنات واالخوات حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل او مهنة .3
و يلتحقوا  واالخوة الذكور الذين لم يتجاوزوا سيييين الحادية والعشييييرين ما لم يتزوجوا ا لألوالد  .4

 :حوال االتيةبمهنة وفي األ
الجامعات او معاهد التعليم وذلك الى ان يتم    باحدىكان مسييييييييتحق المعاش طالبا    إذا ➢

 .السادسة والعشرين
كان مصييييابا بعجز كامل يمنعه من الكسييييب وتثبت هذه الحالة بشييييهادة من طبيب    إذا ➢

وتمنح البنات ما كان يسييييتحق لهن من معاش   .وذلك الى ان يزول العجز  المؤسييييسيييية
طلقن او ترملن خالل عشيييييير سيييييينوات على االكثر من تاريخ الزوام حتى لو كان    إذا

 .الزوام قبل وفاة صاحب المعاش
 .للوالدين مدى حياتهما ما لم يلتحقا بعمل او مهنة .5

ممثلين عن كل   يةوالعمل وعضيييو تم مؤخرا تشيييكيل لجنة برئاسييية السييييدة وزيرة الشيييؤون االجتماعية  و 
اتحاد غرف السيييييييييييياحة   –اتحاد غرف الصيييييييييييناعة السيييييييييييورية   –االتحاد العام لنقابات العمال   -من )الوزارة
جامعة    –اتحاد غرف التجارة السيييورية التجارة السيييورية المؤسيييسييية العامة للتأمينات االجتماعية    –السيييورية 
/ وكذلك إعداد 17مشييييروع لتعديل لقانون العمل رقم /من أجل إعداد  وزارة العدل(    –كلية الحقوق  دمشييييق/

 .وتعديالته 1959/ لعام 92مشروع تعديل لقانون التأمينات االجتماعية رقم /
 وحاليا  تعقد اللجنة اجتماعاتها للنظر في المواد الواجب تعديلها.

 أثر األزمة التي مرت بها سورية -2-4
ى االقتصيييييييياد فقد أدت األزمة الى تعطيل تطور  كان لألزمة التي مرت على سييييييييورية وقع شييييييييديد عل

العجلة االقتصيادية وتعّثر تنفيذ البرامج التنموية وتسيببت في خسيارات ماديٍة فادحٍة في القطاعات اإلنتاجية  
والمنياطق الصيييييييييييييينياعيية من الخراب واليدميار وكيذليك تم تخرييب العيدييد من المراكز  الرئيسيييييييييييييية ، فقيد عيانيت  

اإلنتاجية والقطاعات االقتصيادية الرئيسية التي كانت تشيكل المصيدر االسياسيي لمعيشية الناس وقد  المنشيات 
اصييييييييييبح  أنه   إالمن فرص العمل في المناطق الريفية قبل األزمة    %42كان قطاع الزراعة يسييييييييييتحوذ على  
 .اسعالطبيعية والبيئية على نطاق و مما أدى الى شح الموارد  يوفر فرص عمل محدودة بعد األزمة
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باإلضييييييافة الى   تراجع إنتام القطاع الزراعي وكذلك قطاع النقل واالتصيييييياالت   فقد عانت سييييييورية من
  ض قيمة الصيرف لليرة السيوريةاوانخف  واسيتنزاف المدخرات وضيعف االسيتثمارات   الرأسيماليةخسيارة األصيول 

سيييييييعار وزيادة  زمة في غالء األ, وبالمجمل فقد تسيييييييببت األ  ومحدودية التجارة بين سيييييييورية والدول المجاورة
منعكسييييييييييييييات كيل تليك النتيائج وعلى  اللواتي عيانين من  نسيييييييييييييييية من يعيانون من الفقر وغيالبيتهم من اإلنياث 

وأصييييييييييبحن يعتمدن على    ص الفقر وعدم القدرة على تأمين االحتياجات الغذائية ألنفسييييييييييهن واسييييييييييرهناألخ
 سرهن .دات الغذائية في معيشتهن ومعيشة أالمساع

  بالنسيييييياء الخاص   االجتماعي  األمان شييييييبكات   تأثرت  كما
  االحتيياجيات   ذوي   من  الفئيات   وكيذليك  لليدعم  بحياجيةٍ   كن  اللواتي
 . واألطفال والنساء الخاصة
إيجابي على األداء االقتصييادي إذ   أثر  كان لسييياسييات االقتصيياد الكلي على مدى العقدين السييابقينو 

العالم   أصيييابت على الرغم الهزات االقتصيييادية    %5،1بلغت نسيييبة نمو الناتج المحلي السييينوي ما يقرب من  
في مجال االقتصاد وعلى األخص    هداف اإلنمائية لأللفية الثالثةفي تحقيق األ  نجحت سورية والمنطقة فقد 

 .في مجال الحد من سوء التغذية

األعمال االرهابية التي قام بها المسيييييلحون عددا هائال من فرص العمل  السيييييوريون نتيجة  وقد خسييييير  
جراء تدمير المصييانع والمنشييات وسييرقة محتوياها كما حصييل في أكثر من محافظة سييورية، ومثال ذلك ما  
حصييييييل لمعامل ومصييييييانع محافظة حلب ومؤسييييييسيييييياتها االنتاجية واالقتصييييييادية والخدمية، حيث اسييييييتهدف  

بيون هذه المنشيييات وقاموا بسيييرقتها ونقلها إلى تركيا، كما قاموا باالسيييتيالء على المحاصييييل الزراعية  االرها
أو حرقهيا، وحرموا المزارعين من التوجيه إلى حقولهم بقطع الطرقيات أو تخريبهيا أو جعلهيا غير آمنية عبر  

 استهدافها بقذائف الهاون أو القناصة أو األلغام األرضية. 
بعع المجموعات االرهابية المسيييييييييلحة في بعع المناطق اضيييييييييطر األهالي للنزوح   ونظرا  لسييييييييييطرة

أعمالهم االعتيادية وأنشطتهم االقتصادية والخدمية .. مما أدى إلى ارتفاع كبير جدا في   لأو تعطيواغالق  
ارتفعت في   قد بين الذكور معدالت البطلة   وتشييييير التقديرات األولية غير الرسييييمية الى أن  معدالت البطالة
كما    2013عام    %36الى   2011عام    %14.9من الى معدالت غير مسيبوقة حيث ارتفعت  إطار األزمة 

وشيييييييكل معدل البطالة  حسيييييييب ما ورد في تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    2014عام    %57.7 بلغت 
ما  د السييكان العاطلون عن العمل  ووصييل عد لدى اإلناث حوالي ثالثة أضييعاف معدل البطالة لدى الذكور 

حسييييب تقرير لجنة األمم المتحدة االقتصييييادية واالجتماعية كما ارتفع معدل  مليون شييييخص   3.7  من ب يقر 
الحالة المعيشييية   وتعّرضييت  ،الظروف المعيشييية لمجموعات كبيرة من السييكان  وتردت االعالة االقتصييادية،  

  .دائرة الفقرلماليين من األشخاص من الذين دخلوا في للتدهور 

أدت األزمةةةة الي عةةةةةةةةةةةيةةةا       بير  من  
المكتسةةةةةبات االقتصةةةةةادية التي  ان  قد  

  األزمة.تحقق  في العقود التي سبق   
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كما كان للعقوبات االقتصييادية الخارجية المفروضيية على الشييعب السييوري األثر المباشيير في التسييبب 
ت االقتصيادية الخاصية والعامة بسيبب فقدان بعع المواد اخطوط االنتام في العديد من المنشيبتوقف سيير  

الغييار الالزمية إلصييييييييييييييالح بعع اآلالت .. األوليية اليداخلية في عمليية االنتيام، أو عيدم توفر بعع قطع  
األمر الذي أدى إلى اقفال آالف الورش االنتاجية الخاصيييييية وتسييييييريح عدد كبير من العمال والعامالت في 
القطاع الخاص. كما أدى إلى انخفاض االنتاجية في مؤسيييييييييسيييييييييات القطاع العام التي احتفظت بقوة عملها  

 .العمل فيها واستمرت في صرف الرواتب لعمالها رغم توقف

 في العملآثار األزمة على مساهمة اإلناث 
أدى تهجير السييييييكان ونزوح القوة العاملة وخاصيييييية  من الذكور داخليا  وخارجيا  الى دخول أعداٍد   •

كبيرة من اإلناث الى قوة العمل والمسييييييياهمة في النشييييييياط االقتصيييييييادي بحكم الحاجة الى إعالة  
المعيل بسيبب التهجير أو النزوح أو الموت أو االختطاف األمر الذي  نفسيها وأسيرتها بعد فقدان 

أدى الى زيادة غير اعتيادية في عدد اإلناث في قطاع األعمال واالقتصياد وبنسيٍب تقّدر بثالثة  
أضيييييعاف مقارنة بعدد الذكور الداخلين لسيييييوق العمل مع اسيييييتمرار ضيييييعف مشييييياركة المرأة في 

 نة بمشاركة الرجل.بعع من األنشطة االقتصادية مقار 
تركز الطلييب على قوة العمييل في مراكز المييدن وهييذا بييدوره أثر على فرص اإلنيياث في إيجيياد  •

 فرص عمل لهن في مناطقهن.
تركز الطلب على قوة العمل في اإلدارات الحكومية مقارنة بضيييييعف الطلب في لقطاع الخاص  •

 والمناطق.مجاالت وهذا بدوره قد انعكس على فرص العمل لإلناث سلبا  في بعع ال
ازداد طليب القطياع األهلي على قوة العميل النسيييييييييييييييائيية لتلبيية االحتيياجيات النياتجية عن األزمية  •

  .السيما بالملف اإلغاثي
انخفضيت مسياهمة القطاع الزراعي في التشيغيل بشيكل ملحوظ، واسيتمر قطاع الخدمات بتمثيل   •

 .الحصة األكبر من التشغيل وازدادت نسب مشاركة اإلناث فيه
إن االسييييييييتنزاف المسييييييييتمر الذي حصييييييييل لقوة العمل نتيجة الهجرة أدى الى دخول مزيد من قوة   •

 العمل النسائية في مجاالت جديدة لم تكن تشارا فيها سابقا .

 والفجوة الجندريةقبل األزمة  واقع مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي  -2-5
ال شيييييييييك أن متغيرات عديدة اجتماعية واقتصيييييييييادية وتعليمية قد اثرت على تشيييييييييكيل الفجوة الجندرية 

وفي   االقتصيييييياديةالمتمثلة في اسييييييتمرار زيادة نسييييييب مشيييييياركة الذكور في العديد من القطاعات والمجاالت 
ة الى التسيييويق  المشييياريع الى المسييياهمة في القطاعات االقتصيييادية المختلف  تأسييييسجميع مناحيها بدءا  من 
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كما كان للتعليم اثر في معدالت مسياهمة النسياء في النشياطات االقتصيادية ،حيث تشيير   والتجارة والتطوير
البيانات فيما يخص التوزع النسيييييييبي للمشيييييييتغالت وحسيييييييب الحالة التعليمية، أن الوزن النسيييييييبي لإلناث من  

د في مقابل الوزن النسييييييييبي لإلناث من ذوات ذوات المسييييييييتوى التعليمي المرتفع )الجامعة والمعاهد( قد ازدا
المسيييييييتويات التعليمية الدنيا )ابتدائية فما دون( واللواتي شيييييييكلن في أوقات سيييييييابقة نسيييييييبة كبيرة من إجمالي  

، بينما  2007- 2005بين عامي    %33.7إلى   %42اإلناث المشييييتغالت، حيث انخفضييييت نسييييبتهن من 
اهد المتوسييطة، والحاصييالت على شييهادة جامعية فأكثر  ارتفعت نسييبة اإلناث الحاصييالت على شييهادة المع

في األعوام المييذكورة، في حين حييافظييت اإلنيياث ذوات المسييييييييييييييتويييات التعليمييية    %4.1، و%4.7بمقييدار  
األزمة قد غّيرت بعع المؤشييرات فيما يخص العمالة النسييائية حيث    نتقريبا . ولكالمتوسييطة على نسييبتهن  

مجاالٍت جديدة  التعليمية وفيخدام اإلناث في مختلف المسييييتويات  أدى الطلب على سييييوق العمل الى اسييييت
أفرزتها ظروف األزمة وتتم دراسيية التوزعات الجديدة والبحث في منعكسيياتها على معدالت مسيياهمة اإلناث  

 األعمال.في قطاعات 

 ت من اإلناث فوق سن الخامسة عشرنسبة مشاركة المشتغال -2-5-1
حيث هذا المعدل من  األزمة،كان معدل النشيياط االقتصييادي الخام قد ارتفع في الفترات التي سييبقت  

بالنسبة الى معد   أما  2011عام    %27.5ثم ارتفع الى    2009عام    %27.5لى  إ  1990عام    %23حوالي 
ثم ارتفع ارتفاعا  طفيفا     2009عام  %43 الى  1990عام    %41النشيييييياط االقتصييييييادي المنّقح فقد ارتفع من  

 .2011عام  %43.5الى 
وتختلف النسييييييييييييييبية بين اليذكور واإلنياث في هيذا المنحى حييث بيدت الفجوة الجنيدريية جليية  حييث بلغيت 

كيانيت    د اإلنياث فقيأميا عنيد    .2011لعيام    %71.2و  2009عيام   %71.7و  1990عيام   %72عنيد اليذكور  
ثم طرأت تبيديالت وتغييرات ملموسيييييييييييييية   .2011عيام    %14.8و  2009عيام   %13و  1990عيام   10.4%

على تلك المعدالت السيييييييييييييييما لدى القطاع الخاص وغير المنظم منه تحديدا ، ومن الطبيعي أن تندرم تلك 
يجاد الحلول وإحداث التغييرات المناسييبة في توازن توزعات  وإلحاحا  إل  لة بين المواضيييع األكثر أهمية  المسييا

العمل حسيييب الجنس والقطاعات وبما يعّدل االنحرافات التي سيييببتها األزمة في تلك المرحلة إلعادة صيييورة  
االرتقاء في معدالت مسييييياهمة كال الجنسيييييين في القطاعات تبعا  لالحتياجات والكفاءات وبما يحقق العدالة 

 الفجوات.م الجندرية ويرم
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 الجندرية والفجوة واإلناثكور البطالة وارتباطها بمستويات التعليم للذ -2-5-2
 (1الشكل رقم )

 م الجامعي )مستوى مماثل للتعليم(معدالت البطالة في مراحل التعلي 

 
المتعلقة بالبطالة للذكور واإلناث من حملة الشيييييييييييهادة الجامعية يتبين أن نسيييييييييييبة    التوزعات من قراءة 

  2011إلى عام    1990البطالة لدى اإلناث الجامعيات تفوق نسييييبة الذكور على امتداد السيييينوات من عام  
  %39بينما تراوحت نسيب بطالة الجامعيات بين    %16.4إلى   %11حيث تراوحت نسيب بطالة الذكور بين  

وهذا يدل على وجود فجوة جندرية واضييييييييحة في مجال مشيييييييياركة المرأة    2011عام    %43إلى   1990عام  
 في قطاعات العمل واإلنتام. 

وبسيييبب تداعيات األزمة وباالسيييتناد الى حجم الضيييرر الذي لحق بالمنشيييات الصيييناعية واالقتصيييادية  
.ومن المتوقع أن تصيييييل  2014عام    %43وإلى   2011عام    %20والخدمية فقد ازدادت نسيييييبة البطالة من  

بياالسييييييييييييييتنياد الى قيياس المرونية بين حجم القطياعيات االقتصيييييييييييييياديية وأعيداد   2015عيام    %50الى نسييييييييييييييبية  
 المشتغلين.

كما أنه من المتوقع ازدياد الفجوة الجندرية في التشيييييييييغيل في إطار األزمة إذ من المتوقع ان تصيييييييييل 
كما أن شييييريحة السييييباب هي األكثر تأثرا  في   الذكور،نسييييبة البطالة لدى اإلناث الى ضييييعف نسييييبتها لدى 

ة العمل وبين  من قو   %42تقلص فرص العمل المتاحة إذ من المتوقع أن تشييييكل نسييييبة المتعطلين الشييييباب  
  .%66الى حوالي  أنفسهمالشباب 

  

2015تقدير 199020102011

معدالت البطالة بين الشباب
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16.4

39

49
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 2014حتى  1990توزع عمل المرأة حسب القطاعات من  -2-5-3
 (2الشكل رقم )

 2014 حتى 1990 من القطاعات حسب المرأة عمل توزع

 
إلى نسييب مسيياهمة المرأة وتركزها في قطاعات العمل الزراعي بنسييبة  1990تشييير التوزعات في عام  

نتيجة األزمة وما   2014في عام    %5.9  وإلى نسيييييييبة  2010عام    %22.2ثم تناقصيييييييت إلى نسيييييييبة    45%
 سببته من نزوح وتهجير للريفيات وصعوبة متابعتهن ألعمالهن في الزراعة.

 .2014عام  %5.1 إلى 1990عام  %11كما انخفضت نسبة مساهمة المرأة في الصناعة من  
مسييياهمتهن في قطاعات المال والتأمين بينما ازدادت نسيييب مسييياهماتهن في قطاع   نسيييبةوانخفضيييت  
وذليك يعود أيضيييييييييييييييا  إلى  2014عيام   %78وإلى    2010عيام    %75إلى    1990عيام    %20الخيدميات من  

طاعات الزراعيية أو اإلنتياجية التقلييدية ودخولهن بشييييييييييييييكيٍل أكبر في قطياعات الخيدمات تركهن العميل في الق
المتفرقة نتيجة التهجير واالضيييييطرار للعمل في قطاعات الخدمات بمختلف أنواعها وفروعها، وهذه النسيييييب  

  من حيث ترا العمل واإلنتام الزراعي والذي سييياهمن به لعقود طويلٍة واضيييطرارهن سيييلبيتدّل على وضيييع 
للعميل في مييدان الخيدميات وفي قطياعيات أغلبهيا يتبع للقطياعيات غير الرسييييييييييييييميية والتي ال تحقق لإلنياث 

 ظروف عمٍل أو أجور منصفة .

 مقارنة الطلب على قوة العمل بين القطاعات العامة والخاصة  -2-6
نسيييييب الطلب على العمل حسيييييب القطاعات العامة والخاصييييية والمشيييييتركة    توزعات من خالل مقارنة  

وحسييب المحافظات اسييتنادا  إلى البيانات التي رصييدتها المؤسييسيية العامة للتأمينات االجتماعية خالل الربع  
 ( يتبين ما يلي:2017األول من العام )

نسيب الذكور وخاصية في إن نسيب اإلناث اللواتي تقدمن إلى القطاعين الخاص والعام هي أكبر من  
الذكور الذين تقدموا للعمل في القطاع الخاص وذلك يعود إلى انعكاسييييييات   نسييييييب مدينة دمشييييييق بينما تزيد 

 األزمة التي مرت على سورية وبدلت من توزعات العمل والتوظيف بين الذكور واإلناث.
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 (3الشكل رقم )
حسب   ( حسب المحافظات2017االجتماعية خالل الربع األول من العام )بيانات المؤسسة العامة للتأمينات يتضمن 

 مشترك(  –خاص  –الطلب على قوة العمل )عام 

 
 في مجال التأهيل والتدريب   -2-7

فيميا يخص تحقيق تكيافؤ الفرص في االرتقياء بقيدرات المرأة في مجيال التيدرييب والتيأهييل فقيد تم اتخياذ  
تدابير لحصيييييييول المرأة على التدريب المسيييييييتمر وازدادت نسيييييييب الموفدات العامالت في الجهات الحكومية  

من أصيل عدد ،  %70لحضيور الدورات التدريبية داخل سيورية وخارجها، ووصيلت في وزارة الصيناعة إلى 
من الموفدين، وذلك   %25الموفدين أما في وزارة االقتصيييييييياد فكانت نسييييييييبة النسيييييييياء الموفدات خارم البالد 

 ؤهلهن للمشاركة الفاعلة في العمل.للمشاركة في دورات تجارية واقتصادية واستثمارية ت

تدريبية الخاصيييييييية كما أشييييييييركت وزارة الزراعة أعداد كبيرة من المهندسييييييييات الزراعيات في الدورات ال 
  .بالتنمية الريفية ودورات التوعية والتأهيل والتدريب المهني

ونظميت لجنية المرأة العياملية في اتحياد نقيابيات العميال، وفي اتحيادات المحيافظيات العيدييد من اليدورات 
اخل البالد التدريبية بغية االرتقاء بالمسييييييييتوى المعرفي للمرأة العاملة والنهوض بتمكينها الثقافي والفني في د 

  .وخارجها

وبقي التحدي األبرز في هذا المجال هو إيجاد تحقيق االسييييييييييتمرار في دمج العامالت في القطاعات  
الخياصيييييييييييييية والعيامية في مجيال التيدرييب وتنميية القيدرات مع الظروف الراهنية التي تواجيه سييييييييييييييوريية في إطيار  

 األزمة.
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 التأهيل المهنيعدد االناث المستفيدات من برامج ومراكز 
االجتماعية إلى تركيز االهتمام على توفير برامج تأهيلية وتأسييييييييييييس مراكز   الشيييييييييييؤون سيييييييييييعت وزارة  

مسيييييييييتفيدة، ومن المؤسيييييييييف أن    144602للتدريب والتأهيل. وقد اسيييييييييتفادت من مراكز التدريب في الريف 
مسييتفيدة عام    61411ظروف األزمة والتهجير قد اثرت سييلبا  على أعداد المسييتفيدات حيث انخفضييت من 

  2013مسييتفيدة وفي عام    39419إلى   2012ثم ارتفع نسييبيا  في عام    2011عام    10384إلى   2010
  3488 وإلى  2014مسيتفيدة في عام    9109مسيتفيدة ثم عادت لالنخفاض حتى وصيل إلى   20827إلى 

تفيدة عبر  مسيييي 32863. كما سيييياهمت هيئة المشييييروعات في تأهيل ما مجموعه  2015مسييييتفيدة فقط عام  
 فقط. 2012إلى  2010األعوام من 

 (4الشكل رقم )
 ناث المستفيدات من برامج ومراكز التأهيل المهني يبين عدد اإل 

 
الدعم الذي قدمته المنارات المجتمعية في األمانة السورية للتنمية للمرأة في مجال    -2-8

 التدريب والتأهيل  
 المعيشي وتوفير الخدمات ومنها: المادي والدعمساهمت المنارات في مختلف مجاالت الدعم 

تنفيذ ورشيات التدريب المهني المجانية التي تمّكن المسيتفيدين والمسيتفيدات دخول سيوق العمل أو  -
 الخاصة.فتح المشاريع 

دعم المشييييياريع الصيييييغيرة عبر تنفيذ دورات تدريبة مجانية حول تأسييييييس المشييييياريع وإدارتها ويتبع   -
 ذلك شراء معدات العمل وتوزيعها على الخريجين. والخريجات.

قيائيب عيدة العميل، وهي عبيارة عن منح معيدات عميل كياملية لمهن مختلفية )نجيارة، حالقية، توزيع ح -
خيياطية ... إلخ(، ويتم توزيعهيا لخريجي وخريجيات ورشييييييييييييييات التيدرييب المهني أو للمسييييييييييييييتفييدين  

 والمستفيدات من النازحين الذين خسروا ورشاتهم أو معداتهم.
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في محييافظييات   2016ت ومبييادراتهييا عييام  بلغ مجموع أعييداد المتييدربييات في إطييار عمييل المنييارا -
  متدربة اي بنسيبة  3207متدربة اسيتفادت منها    6406الالذقية وحلب ودمشيق وريفها وطرطوس 

50%. 
بلغ مجموع أعيداد اإلنياث المتيدربيات في برامج التيأهييل والتيدرييب في كيل من محيافظيات الالذقيية  -

متدربة   3331تفادت منها  ( متدربة اسيي4868)  2017وحلب ودمشييق وريفها وطرطوس في عام  
 من العدد اإلجمالي للمتدربات. %68أي بنسبة 

 مجال الخدمات التجارية والتسويقية   -2-9
ترّكزت اسيييييييييييتراتيجية وزارة االقتصييييييييييياد والتجارة في مجال توفير الخدمات التجارية، واالرتقاء بسييييييييييبل  

لى تحقيق تنمية اقتصيييييييادية  الدخول لألسيييييييواق والوصيييييييول إلى المعلومات في الخطة الخمسيييييييية العاشيييييييرة ع
وتحديث   مسييييتدامة، ورفع معدالت النمو في التجارة واالسييييتثمار، وتهيئة بيئة تنافسييييية لالقتصيييياد السييييوري،

التشيريعات التجارية بهدف تحقيق أهداف تنموية هامة، منها تحويل االقتصياد الوطني إلى اقتصياد تنافسيي  
ومندمج مع االقتصياد العالمي، والعمل على توفير التسيهيالت المصيرفية، مع األخذ بعين االعتبار منظور  

 التخطيطية. النوع االجتماعي في التخطيط لتعزيز مساهمات اإلناث في السياسات 

وقد تم اسييييتصييييدار العديد من التشييييريعات المحفزة على االسييييتثمار ومجابهة آثار العولمة على أنماط  
العمييل واإلنتييام، وإعييداد برامج لتشييييييييييييييجيع العمييل عن بعييد وبنيياء مجتمع المعلومييات، وتوفير بيئيية علمييية،  

 .وهياكل مؤسسية تحقق تسريع االبتكارات 
القتصييييييييييييييياد بتعزيز دور المرأة ودعمهيا في مواجهية تحيدييات العولمية  وفي هيذا المنحى قياميت وزارة ا 

 االقتصادية، وتوفير التدريب وسبل الوصول للمعلومات واألسواق.

أما في إطار األزمة التي مرت على سيييييييورية فقد تم التعاون بين الجهات الحكومية واألهلية لمجابهة  
ولويات في تلبية احتياجات قطاعات العمل واالقتصياد التغييرات التي تمت في إطار األزمة والتي بّدلت األ

وتم اعتماد سييييياسييييات وبرامج اسييييتهدافية لتلبية المتطلبات األكثر إلحاحا وتأمين احتياجات القطاعات التي  
سيييييييييياسيييييييييات تلبي    وإناثا واتباعالالئقة للمواطنين ذكورا     المسيييييييييتويات المعيشييييييييييةتخص تأمين الحفاظ على  
  المرأة على دعم المرأة وتمكينهيا من المشيييييييييييييياركة في العميل وفي تولييد الدخل ودعم   االحتيياجات مع التركيز

 ألسرتها.المعيلة 

 الدخول لألسواق والمعلوماتتوفير الخدمات التجارية وتسهيل سبل   -2-10
وعلى األخص   االقتصييييياديةكانت سيييييورية وما تزال داعمة للمرأة في مجاالت المشييييياركة بالنشييييياطات  

والمعلوماتية،    التكنولوجيةتعزيز دخولها ومسييييياهماتها في مجال التسيييييويق والتمكين من المهارات في مجال 
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وقد تم عقد المؤتمر الدولي )المرأة في قطاع األعمال( لهذا الهدف تحت رعاية السييييد أسيييماء األسيييد عقيلة  
لتجارب اقتصيييادية نسيييائية ناجحة، إضيييافة  السييييد رئيس الجمهورية، وقد تضيييمنت أعمال المنتدى عروضيييا   

إلى عقد جلسييييات عمل حول تطوير األعمال مع الفوائد البيئية واإلدارة االسييييتراتيجية للمشيييياريع، والتخطيط  
 .المصرفي والمالي، والتسويق، والعالمات التجارية للسوق العالمية

وقامت مؤسيسية مورد بتقديم االسيتشيارات والمسياعدات التقنية للشيركات التي تملكها سييدات وتم تنفيذ  
نفذت   دورة تدريبية في سييت مناطق سييورية في مجاالت المهارات اإلدارية، والمبيعات، والتسييويق، كما  30

 .ورشتي عمل في دمشق وحلب حول التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة

 فير الدعم في إطار األزمة المساعي لتو 
أطلقت لجنة سييييدات األعمال في غرفة تجارة دمشيييق المبادرة صيييباال التي تهدف إلى   2012عام  في 

دعم سييييدات األعمال السيييوريات والشيييابات وصييياحبات المهن عبر ايجاد األطر الكفيلة بتسيييويق منتجاتهن  
 ات لخدمة سيدات األعمال.والسعي لتأسيس شراكات بينهن وتسخير عالم االتصاالت والمعلوم

أقامت األمانة السيييورية للتنمية بالتعاون مع مؤسيييسيييات أهلية فعالية )عشيييتار وطن    2014عام  في  -
في روح امرأة من دمشيييييق إلى حلب(، تضيييييمن بازار لألعمال اليدوية والحرفية شييييياركت به أطياف  

شيييييهداء، ومعرض للصيييييور  متعددة من النسييييياء السيييييوريات منهن نسييييياء مهجرات وزوجات وأمهات 
الضيييييييوئية وحفل فني، حملت الفعالية أهداف متعددة منها تسيييييييليط الضيييييييوء على الحرف واألعمال  
اليدوية، وذلك بهدف تشييجيع السيييدات السييوريات وصيياحبات المشيياريع الصييغيرة ومسيياعدتهن على  

 تسويق منتجاتهن. وتأكيد على دور المرأة وقدرتها على االنجاز.
جنة سييدات أعمال حلب مشيروع بعنوان )االقتصياد المنزلي(، يهدف المشيروع أطلقت ل  2015عام   -

إلى تمكين السيييييدات اللواتي ليس لديهن عمل لدعمهن اقتصيييياديا  ومعنويا  وللمسيييياهمة في تحسييييين  
مسيييييييييتوى معيشييييييييية أسيييييييييرهن، عبر خلق فرص عمل تحد من البطالة والفقر ما أمكن، باإلضيييييييييافة  

يدات لمشاريع صناعية صغيرة بغية دعمها واحتضانها من قبل الستقبال جميع المقترحات من الس
اللجنة. وإقامة معرض بعنوان )المرأة الحلبية صيييييييييمود وتحدي وابداع(، لعرض منتجات السييييييييييدات 

 الصناعيات وأصحاب المهن الصغيرة وبيعها.
نظمت سيييييييدات األعمال في غرفة صييييييناعة دمشييييييق وريفها مؤتمر االسييييييتثمار    أيضييييييا    2016عام   -

شياركية الثاني ومعرض سييرفكس لخدمات الشيركات ورجال األعمال تحت شيعار )يدا  بيد نبني  والت
 .سوريا الغد(
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 دور المؤسسات النقابية في دعم عمل المرأة   -2-11
صيييييييييدر قرار من المجلس العام لالتحاد العام لنقابات العمال لزيادة مشييييييييياركة النسييييييييياء العامالت في 

وتم رصييييد اعتماد    %25  النشيييياطات والفعاليات بما فيها الوفود الداخلية والخارجية بحيث ال تقل عنجميع  
م رصيييييييييد مبالغ  لنشييييييييياطات المرأة العاملة في االتحادات، كما ت  2014–2002خاص في موازنات االعوام  

 .خاصة لتكريم المرأة العاملة في عيد المرأة العالمي وعيد األم

أما حول تشيييييجيع انتخاب المسيييييؤوالت النقابيات وضيييييمان حمايتهن الوظيفية، فان هذا األمر متحقق  
العامالت في تماما  في القطاع العام، ويبذل اتحاد نقابات العمال المزيد من الجهود للتوسييييييع في مسيييييياهمة  

القطاع الخاص، وتأمين حماية النقابيات فيه، وقد تمثلت المرأة في أعلى الهيئات إذ أصيييييبحت المرأة وألول  
مرة عضييييييييوة المكتب التنفيذي لالتحاد العام ورئيسيييييييية لجنة المرأة العاملة السييييييييورية، وازدادت أعدادهن عبر  

 السنوات التي تلت.

 أدوار المرأة في العملول تعزيز في مجال المبادرات ح -2-12
دراسييية معايير العمل في إطار إطالق مشيييروع )تعزيز تطبيق قانون العمل في ضيييوء معايير   تمت  -

 .العمل الدولية(
تم إعداد مشييييييييروع دليل لتفتيش العمل وتم إرسيييييييياله إلى رئاسيييييييية مجلس الوزراء تمهيدا  السييييييييتكمال   -

 إجراءات إصداره.
 المتضمن نظام تشغيل النساء. 2017/ لعام 482/تم إصدار القرار الوزاري رقم  -
 .تم إطالق مشروع )تعزيز برامج التعرف على عالم العمل( -
يتم العمييل مع وزارة التعليم العييالي والمكتييب المركزي لإلحصييييييييييييييياء من أجييل تحييديييد االحتييياجييات   -

العمل   نالحقيقية لسيييوق العمل وربط مفاضيييلة القبول الجامعي لهذه االحتياجات وسييييتم االنتهاء م
 .2018لعام  8لنهاية الشهر 

تم تنفيذ برنامج تدريب بمكان العمل بشيييييييكل تجريبي لدى منشيييييييأتين صيييييييناعيتين وتتم دراسييييييية هذه  -
التجربية وأعيداد تقرير مفصييييييييييييييل عن هيذه التجربية وأهميية التيدرييب بمكيان العميل للربط بين الخبرات  

 .النظرية واالحتياجات الفعلية لسوق العمل
تجهيز مركز اإلرشييييييييييييياد الوظيفي وريادة األعمال ليكون حاضييييييييييييينة لريادة األعمال   تم االنتهاء من -

 .ومركزا  لدعم المشروعات متناهية الصغر
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 في مجال توفير القروض لإلناث   -2-13
 وفرت القروض للذكور ولإلناث في الريف والحضيييييييير وفي مجاالٍت عديدة،  التيعديدة هي الجهات 

أطلقت األمانة السيييييييييورية للتنمية برنامج )مشيييييييييروعي( بدأ في خمس محافظات من خالل   2011ففي عام  
إلى اسييييتحداث   2015مليون ليرة، وصييييل مع بداية العام    84صييييندوق، برصيييييد افتتاحي قدره   53إحداث  
مليون ليرة وبلغ عدد المسييييييييييييتفيدين اإلجمالي من المنح    626ة برصيييييييييييييد محافظ  11صييييييييييييندوق في   286

مليون ليرة    848ألف مسييييتفيد ومسييييتفيدة بقيمة قروض بلغت   15األسيييياسييييي والقروض والتدوير ما يقارب 
 سورية.

 2015-2010عدد القروض الممنوحة للمرأة خالل الفترة 
ورية للتنمية اتفاقية توسيييع برنامج مشييروعي  وقعت وزارة اإلدارة المحلية واالمانة السيي  2015في عام  

صييييييندوق في كل   1500ألف مسييييييتفيد ومسييييييتفيدة عبر    63وتطويره ومدتها خمس سيييييينوات للوصييييييول إلى 
ويعد برنامج مشييروعي تتويجا  لخبرة األمانة السييورية للتنمية على  .مليارا ليرة سييورية  2,5المحافظات بقيمة  

اسيييييتند على سييييينوات طويلة من العمل والخبرة في   2011ي عام  مدى سييييينوات عديدة فالبرنامج الذي بدأ ف
، لدعم اإلناث  15مجال القروض عبر المؤسييييسيييية الوطنية للتمويل الصييييغير والمرخصيييية على القانون رقم 

 والذكور وتمكينهم في المجتمع مع التركيز على المرأة المعيلة ألسرتها.

توزيع القروض بين الذكور واإلناث يعود إلى أسييييييييباب عديدة يتعلق بعضيييييييها   نسييييييييب في التفاوت  إن 
بيالموروثيات الثقيافيية والعيادات والتقيالييد التي تحرم اإلنياث غيالبيا  من إرث واليديهيا رغم أن الشييييييييييييييرع والقيانون  
يمنحيانهيا ذليك الحق األمر اليذي حرمهيا بيالتيالي من الحصييييييييييييييول على الضييييييييييييييميانيات المياديية والكفيالية التي  

تلزمها إجراءات منح القروض كما يعود إلى عدم إقبال اإلناث وخاصيييية  في مراحل سييييابقة إلى تأسيييييس  تسيييي
 مشاريع خاصٍة بها نتيجة عقبات نفسية ومادية سنأتي على ذكرها بالتفصيل الحقا .

من هنا كانت التوزعات تظهر الفجوة الجندرية والتفاوت في نسييييييييييييب االسييييييييييييتفادة من القروض والتي 
 ا يلي:تتبين فيم

قرضيييييا  شيييييّكل نسيييييبة    612في مشيييييروع تطوير الثروة الحيوانية بلغ عدد القروض الممنوحة لإلناث  •
 من مجموع القروض الممنوحة في هذا المنحى. 44%

  %41شيكلت نسيبة االسيتفادة من القروض من مشيروع التنمية الريفية في المنطقة الشيمالية الشيرقية  •
 من مجموع القروض.

من مجموع القروض   %100ة من القروض الممنوحة مديرية التنمية الريفية  شيييكلت نسيييبة االسيييتفاد  •
وكذلك كانت نسيييييييييبة اسيييييييييتفادة اإلناث من القروض من مشيييييييييروع تمكين المرأة والحد من الفقر وقد 
تراوحت نسييييب اسييييتفادة اإلناث من قروض هيئة تنمية المشييييروعات الصييييغيرة ومشييييروعات األمانة  
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  أما تمويل بنك إيداع للتمويل  %40  نية للتمويل الصييغير في حدود السييورية للتنمية والمؤسييسيية الوط
 من اإلناث. %38الصغير فقد استفادت منه نسبة 

وفي المجمل إن هذه المبادرات على تفاوت نسيييييييب االسيييييييتفادة منها لدى اإلناث إال أنها شيييييييكلت نواة 
والمتوسييييطة وهيأ المناإ االجتماعي  توجه جاد شييييجع المرأة وعزز طاقاتها في تأسيييييس المشيييياريع الصييييغيرة  

 واالقتصادي لمزيد من مشروعات التمكين وتوسيع فرص اإلقراض لإلناث في سورية.
 (5الشكل رقم )

 2015-2010عدد القروض الممنوحة للذكور واإلناث خالل الفترة يبين 

 
 (6الشكل رقم )

 2015-2010نسبة القروض الممنوحة واإلناث خالل الفترة يبين 
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 في مجال دعم أسر الشهدا  واإلناث ذوات الشهدا  والمعيالت لألسر   -2-14
أبناء الشييهيد( والمسييؤولية    –أم الشييهيد   –في إطار الدعم المسييتمر ألسيير الشييهداء )زوجة الشييهيد  -

المجتمعية من قبل القطاع األهلي، سييييجلت مؤسييييسيييية بصييييمة شييييباب سييييوريا عدد المسييييتفيدين من  
، وتمكين اإلناث في أسير الشيهداء 2017( أسيرة شيهيد حتى منتصيف العام  30791شيفا )مشيروع 

  .من النهوض بأعباء األسرة وتحّمل المسؤوليات 
أطلقت لجنة سيدات أعمال حلب بالتعاون مع مجلس الشعب البرنامج التدريبي )نساء    2016عام   -

العربي السيييييييوري إلقامة  صيييييييامدات( يهدف لتمكين السييييييييدات من ذوات الشيييييييهداء وجرحى الجيش  
مشييييياريعهن الصيييييغيرة عبر التأهيل والتدريب، تضيييييمن برنامج التدريب المحاور التالية : ))مهارات 

مهارات فريق  -مهارات إدارة الوقت   -ريادة األعمال    -كيفية ايجاد فكرة مؤسييييييسيييييية  -التواصييييييل 
عقود لغير  ال  -مهارات التسييييييييييييييويق   -خطة عمل    -دراسيييييييييييييية جدوى   -تسييييييييييييييعير المنتج   -العمل 

اتكيييت العمييل((، ونجحييت اللجنيية بتخريج دفعتين من    -التعييامييل مع المصيييييييييييييييارف    -المتعيياقييدين  
 السيدات المنتسبات للبرنامج في حلب تحت اسم )نساء ماهرات(.

أطلقت سييييييدات أعمال غرفة صيييييناعة دمشيييييق وريفها بالتعاون مع مؤسيييييسيييييات   2015كما تم عام   -
  .والتشاركية األول إلعادة اإلعمارأهلية مؤتمر االستثمار 

إن هذه المنجزات إنما هي بعع الصيييييييور التي تجسيييييييد االتجاه السيييييييياسيييييييي العام الداعم لعمل المرأة 
واجتماعيا  في جميع القطاعات العامة والخاصيييييية وفتح المجال أمامها لالرتقاء    واقتصييييييادياوتمكينها قانونيا  

جازات على امتد اد مسياحة سيورية وعبر السينوات الماضيية والذي بواقعها وهنالك المزيد من المشياريع واإلن
اسيييييييتمر بصيييييييور ومعطيات مماثلة ونوعية في إطار األزمة التي امتدت لسييييييينوات وجوبهت من قبل الدولة 

 والمجتمع وعلى األخص اإلناث بصمود والتفاف وتحد للصعاب واستمرار بالعمل واإلنجاز.

 والتحديات التي تواجه تمكين المرأة االقتصادي بشكٍل عامطبيعة الصعوبات   -2-15
رغم أن اآلالف من اإلناث العامالت وصيياحبات العمل في سييورية قد نجحن في تأسيييس مشيياريعهن  
الخاصييية وإدارتها، واسيييتطعن تطوير أنفسيييهن اجتماعيا  وأصيييبحن صييياحبات قرار في أسيييرهن ومشييياريعهن  

هن نتيجة جهودهن الخاصيية وجهود الدولة والمؤسييسييات والهيئات التي  االنتاجية واالسييتثمارية، وحققن نجاح
وفرت لهن الخبرة الفنية في مجال تأسيييييييييييس المشيييييييييياريع والتي حصييييييييييلن عليها عن طريق التدريب و تراكم  
الخبرات لديهن، باإلضيييييييييييييافة إلى االصيييييييييييييرار والطموح لديهن والرهبة الحقيقة بالنجاح إال أن هناا عقبات  

جههن وتجعلهن يترددن عند التفكير بتأسيييييس أو امتالا مشييييروع صييييغير وإدارته، ويعود عديدة ما تزال توا
 السبب إلى وجود بعع العقبات التي تقف أحيانا عائقا  أمام طموحهن، ومن بينها:
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المرتبطة بالعادات والتقاليد والتي رسييمت صييورة  اسييتمرار اآلثار السييلبية لبعع الموروثات التقليدية   ▪
اإلناث النمطية وانعكسييييييت سييييييلبيا  على دور المرأة االقتصييييييادي وحّدت من أهميته الحيوية أو ادوار  
 نجاحه.

في تحملهيا المسييييييييييييييؤولييات العيائليية  كثرة األعبياء الملقياة على كياهيل اإلنياث في الريف والحضيييييييييييييير   ▪
 المتعددة واألدوار النمطية والتي تصبح عبئا  كبيرا  يعيق ادماجها في عملية التنمية. 

والذي يجعل من موارد ف االسيتقاللية االقتصيادية للمرأة داخل أسيرتها مقارنة باسيتقاللية الرجل ضيع ▪
المرأة االقتصيييادية التي تمتلكها أو تحصيييل عليها نتيجة نشييياطها االقتصيييادي موردا  ال يعود بشيييكل  

 مباشر على المرأة ذاتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا اال فيما ندر.
والذي يشيييّكل احيانا  عائقا أمام فرص تثمارية في المشييياريع التي تؤسيييسيييها المرأة ضيييعف البيئة االسييي ▪

 االستثمار لكل من المرأة والرجل على حد سواء. 
لم تعد غزارة االنتام في العديد من المشييييييييييييياريع التي تديرها النسييييييييييييياء في ظل األزمة تتفق مع قدرة  ▪

 األسواق المحلية على االستيعاب أو التصريف.
إال أن ندرة امتالا اإلناث في ية المصيارف تطلب ضيمانات عقارية مقابل منحها للقروض  إن غالب ▪

سيييورية وخاصييية في الريف األراضيييي والعقارات بسيييبب إحجام األسييير عن توريث اإلناث األراضيييي  
من تركة والديها ألسييييييييييييييباب عديدة تتعلق بالمواقف االجتماعية الموروثة رغم أن الشييييييييييييييرع والقانون  

األنثى لألرض وضييمن حصييص وانصييبٍة محددة، فقد أدى ذلك الوضييع المتم ثل في   يؤكدان توريث 
قلة امتالا اإلناث لألراضييييييييييي والعقارات إلى عدم تمكنها من االسييييييييييتفادة من القروض ومن فرص 

أو قد تعيلها    تأسييس المشياريع الخاصية بها والتي يمكنها أن توّلد الدخل الخاص بها وتدعم أسيرتها
 .من المشروع

ك موقف سييييييييييييييائيد يرتبط بيالمواقف واالتجياهيات االجتمياعيية السييييييييييييييائيدة وهو أنيه وحتى في حيال هنيالي ▪
حصيييول اإلناث على القروض فان غالبيتهن يسيييتثمرن تلك القروض التي يحصيييلن عليها في تلبية  
احتياجات األسييرة والتي ال ترتبط بمشيياريع لتوليد مزيد من الدخل لها بل لدعم أوالدها وتزويجهم أو 

ق األسييييييري أو قد تنفقها أحيانا  على المشييييييروعات الصييييييغيرة النمطية المتعارف عليها تاريخيا  لإلنفا
على أنها من اختصييياص المرأة كالغزل والنسييييج والصيييناعات الغذائية والتراثية .. مما يكرس الدور 
النمطي لها، ويسيييييهم مجتمعها األسيييييري المحيط بها على تشيييييجيعها على ممارسييييية مثل هذه المهن 

دهييا عن المهن األخرى بحجيية عييدم تنيياسييييييييييييييبهييا مع قييدرتهييا على التجييديييد والمغييامرة أو تحمييل ويبعيي
 المجازفة أو المخاطرة في استثمار القروض في مهن ال تليق أو ال تناسبها اجتماعيا. 
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رغم عدم تمييز القانون السيييييييييييييوري في األجر بين المرأة والرجل فانه اليزال هناا نسيييييييييييييبة قليلة من   ▪
وخاصييية في الورش الصيييغيرة أو في األعمال الزراعية. ويرجع  بأجر أقل من الرجل،  النسييياء يعملن  

ذليك إلى بعع العيادات والتقيالييد السييييييييييييييلبيية والظروف العميل لبعع المهن والوظيائف واألنشييييييييييييييطية  
االنتاجية. وتظهر هذه المشيكلة بوضيوح لدى جزء من العمالة النسيائية في القطاع االقتصيادي غير  

اإلناث العامالت لبعع حقوقهن ويتعرضيييييين لالبتزاز واالسييييييتغالل االقتصييييييادي   المنظم حيث تفتقد 
 أحيانا من قبل أرباب العمل في هذا القطاع.

التخوف والحرم من الفشيييييل والذي قد يواجه اإلناث في مرحلة التخطيط للمشيييييروعات الخاصييييية  إن  ▪
ييادين العميل بيالجرأة  يجعلهن يترددن ويحجمن عن المغيامرة كونهن غير ميدربيات على اقتحيام م  بهن

والمواجهة للمجتمع ومواقفه والتي قد تكون سييييييييييلبية منها، ذلك الشييييييييييعور المرتبط بأسيييييييييياليب التربية  
والتنشييييييييييييئة القائمة على مواقف قيمية تقليدية من أدوار اإلناث في المجتمع، والتي تشييييييييييييير إلى أن 

، والسييييييييييييما األمور والمهام ذات الرجل قادر على القيام باألمور التي ال تسيييييييييييتطيع المرأة القيام بها
  .العالقة باألموال والربح والخسارة. لذلك نجد المرأة تترد كثيرا  قبل البدء بالمشروع

قد ندرة مشيييروعات التدريب والتأهيل سيييابقا  فيما يخص التأهيل المادي والنفسيييي الموجه لإلناث إن  ▪
خاصيييييية بها، األمر الذي يوجب توفير  أّثر سييييييلبا  على إقدام المرأة بجرأة على تأسيييييييس المشيييييياريع ال

تدريبات خاصيييييييييية مادية ونفسييييييييييية وفكرية لإلناث اللواتي يتقدمن ألخذ القروض وبطلبات تأسيييييييييييس  
المشييييييييييييييياريع إلعييدادهن لهييذه المهميية البنيياءة واإليجييابييية ولكي تؤدي هييذه القروض هييدفهييا بييالتمكين  

 الحقيقي للمرأة وال تبقى مجرد خدمة مالية فقط.
، اذ نجد سييييييييييواق التي تتعامل معها النسيييييييييياء ترتبط أحيانا  بمحدودية إلنتام ونوعيتهمحدودية األإن  ▪

المرأة ال تغامر بنوعية المشييييييييييييروع بل تلجأ إلى ما هو مألوف عادة ومجرب ولديها خبرة فيه األمر 
الذي ينعكس على منتجها والذي غالبا  ما يكون محدودا  أو محصييييييييييورا  في القطاعات المضييييييييييمونة  

 ة وعاجزا  عن المنافسة أو تلبية احتياجات األسواق خارم إطار القرية أو المدينة أو البلد.والتقليدي
افتقيار بعع النسيييييييييييييياء للمعلومات اإلدارية والقيانونيية حول متطلبيات الحصييييييييييييييول على القروض أو  ▪

وحقوق الملكية والعقود وغير ذلك من اإلجراءات التي لم تكن  تسجيل المشاريع والعالمات التجارية  
  .ضمن اهتمامات اإلناث وخبراتهن في أدوارهن التقليدية السابقة

وبالتالي يؤدي ذلك إلى عرقلة   ع على محدودية االسيتعانة بالمسياعدينتأثير الحجم الصيغير للمشيرو  ▪
األعمال وعدم تسيييييييييهيلها من حيث توزيع األدوار، وتقسييييييييييم المهام واألعباء األمر الذي يحتم على  
األنثى صييياحبة المشيييروع أن تصيييبح هي البائع وهي المحاسيييب والمنتج ومسيييؤولة المشيييتريات وهذا 

 ارات وبفترة قصيرة.يتطلب اكسابها كل هذه المه
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الصيييعوبة التي تجابه اإلناث صييياحبات المشييياريع الصيييغيرة في منافسييية المشييياريع األكبر سيييواء من   ▪
 ناحية السعر أو الجودة او قنوات التوزيع.

ضيييعف وصيييول النسييياء صييياحبات المشييياريع الصيييغيرة إلى مصيييادر المعلومات المتعلقة باالقتصييياد   ▪
والتدريب والذي ينجم أحيانا  عن انخفاض مسيييييييتواها التعليمي  والترويج والتمويل ومهارات التسيييييييويق  

 ومحدودية حركتها أو وبسبب صورتها النمطية في المجتمع.
تفضيييييل غالبية النسيييياء العمل المأجور عند الغير على البدء بمشييييروع خاص بهن، والسيييييما العمل  ▪

 في عملها الخاص.في القطاع الحكومي ألن ذلك يقدم لها مزايا عديدة وتسهيالت ال تجدها 
عدم وجود مؤسييييييييسييييييييات تأمينية تغطي خدمات المشيييييييياريع المتناهية الصييييييييغر ألن مخاطرها عالية   ▪

وبقاعها الجغرافية محدودة، وهذا يشيييييييييكل تحدي للمرأة صييييييييياحبة المشيييييييييروع وللجهة المشيييييييييرفة على  
 التمويل.

في أنشيطة تقليدية    إن ربحية المشياريع المتناهية الصيغر محدود جدا  وغير مغرية ألن المرأة تنخرط ▪
وبيأسييييييييييييييالييب تقلييديية حييث تمييل المرأة إلى نشيييييييييييييياط متواضييييييييييييييع من حييث رأس الميال والتكنولوجييا  

 المستخدمة فيه مما يعود عليها بربح محدود جدا .
ميل غالبية النسياء إلى المشياريع المنزلية وإلى النشياط االنتاجي والتسيويقي الذي ال يحتام إلى تنقل   ▪

 ذا يقود المنتج إلى محدودية التصريف والتسويق وضعف المنافس.أو مغادرة المنزل وه
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عديدة بأولوية االهتمام في إطار السياسات التخطيطية  لقد حظيت المرأة الريفية في سورية منذ عقود  
والبرامج نظرا  ألهمية مسيييييييييياهمتها في العمل واالنتام من جهة وتقديرا  لجهودها وأعبائها في العمل الزراعي  

 ورعاية الحيوانات والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية.

 التخطيط وإعداد المشروعات  تخصيص المرأة الريفية باالهتمام في استراتيجيات -3-1
تحويل وحدة تمكين المرأة الريفية في   امجها العديد من المشروعات ومنهاتم تضمين خطط الدولة وبر 

وشييييييييييييييياركيت الميديريية بمهيام تخطيطيية وتنفييذيية   2006وزارة الزراعية إلى ميديريية تنميية المرأة الريفيية عيام  
 وتدريبية عديدة منها:

العميييل على رفع مسييييييييييييييتوى أداء المرأة الريفيييية في العميييل الزراعي واالنتيييام الحيواني وتزوييييدهيييا   -
بالمعلومات والمعارف واالهتمام بتأهيلها باقامة دورات تخصيصيية في تحسيين أدائها في المجاالت  

 التسويق.الزراعية واستخدام المكننة ومهارات 
بيالييات الحصييييييييييييييول على القروض لتموييل مشيييييييييييييياريعهيا وبيدأت  االهتميام بتوفير القروض والتعريف   -

من الحصييييول على القروض للمرأة لتتمكن مسييييتقبال  من الحصييييول على نسييييبة    %30بتحديد نسييييبة  
 . ثم اتسعت مجاالت تخصيص القروض للريفيات إلى درجات أعلى.50%

ادين التعشيييب وجمع  زيادة إمكانية اسييتفادتها من الوسييائل التكنولوجية في األعمال البسيييطة في مي -
 المحاصيل وتعبئتها وغير ذلك من المعلومات واألنشطة اإلرشادية المختلفة.

تدريب النسيياء من جميع المسييتويات االقتصييادية في الريف على مهارات تأسيييس مشيياريع خاصيية   -
بها ومولدة للدخل والتركيز على النسييييياء الريفيات ذوات المسيييييتوى المنخفع من الدخل أو اللواتي 

 من باعالة أسرهن.يق
تدريب الريفيات على إعداد دراسيييييات للجدوى االقتصيييييادية للمشيييييروعات وحسييييياب الربح والخسيييييارة   -

 ومعرفة قضايا التضخم لضمان عائدية عملها.
دعم مشيييياريع المرأة الريفية المتناهية الصييييغر األمر الذي أدى إلى إيجاد اآلالف من فرص العمل  -

 /.2006ألف فرصة حتى عام / 45د قدرت ب للريفيات من خالل ذلك التمويل وق
التركيز على دور المهندسيييييييييييات الزراعيات وضيييييييييييرورة مشييييييييييياركتهن في المتابعة الميدانية واألدوار  -

اإلرشيييييادية في الريف. وتم توسييييييع مجاالت تدريبهن وإرسيييييالهن في الوفود للحصيييييول على التأهيل  
 التخصص.

 مواضيع ترشيد المياه وحسن استخدامها.تم التركيز على إرشاد الريفيات إلى  -
 تمت إقامة دورات في مجال االرتقاء بوعي الريفيات في مجال التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة.  -
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تنفييذ آالف الزييارات الحقليية والمنزليية   2005تم في إطيار أعميال ميديريية التنميية الريفيية ومنيذ عيام   -
نمية المهارات وتربية الحيوان وتأسيييييييييييس المشيييييييييياريع  إلرشيييييييييياد الريفيات حول القضييييييييييايا الزراعية وت

 االنتاجية.
تميزت مديرية التنمية الريفية بانجازاتها العديدة والفاعلة في مجال التأهيل التخصييييييييييييييصييييييييييييييي للمرأة   -

/ دورة  307/ دورة تربيية حيوان و/102/ دورة زراعيية و /70/  2008الريفيية فقيد نفيذت حتى عيام  
/ ألف زيارة حقلية أو  30تؤسييييييييسييييييييين مشييييييييروعا ( إضييييييييافة إلى / / دورة )كيف39تنمية مهارات و/
على سييييييبيل المثال وكان الهدف منها اإلرشيييييياد بالقضييييييايا الزراعية وتنمية    2005للمنازل في عام  

 المهارات المتعددة.
تم تأسييييييس الصييييييندوق السييييييوري لتنمية الريف فردوس والذي صييييييار أسييييييمه )مورد( فيما بعد بهدف  -

 المستدامة.فية وتحقيق أهداف التنمية ين المرأة الر تحسين شروط الحياة وتمكي
/ قرية من مختلف المحافظات، وقدم قروضييييييييا  صييييييييغيرة، واسييييييييتفاد من هذه 60انطلق العمل في / -

/ قرية في الريف السييوري. إضييافة إلى 98/ ألف نسييمة في /155المشيياريع التنموية ما يزيد عن /
عمييل للعيياطالت عن    وإيجيياد فرص  في الريف  تييدريييب اإلنيياث الريفيييات في المنيياطق األكثر فقرا  

العمل عبر وحدات تشيييييغيل صيييييغيرة على أعمال تقليدية مثل التطريز وبعع الصيييييناعات الغذائية  
 والنسيجية.

تم إعداد مدربات ومسياعدات مدربات إلرشياد اإلناث الريفيات طبقا  للدليل التدريبي الذي تم أعداده  -
ن التدريب على دراسيات الجدوى االقتصيادية والوصيول حول )كيف تؤسيسيين مشيروعا ( والذي تضيم

لمصييييييادر اإلقراض والمعرفة بمدى تناسييييييب المشيييييياريع مع البيئة المحيطة والموارد واألسييييييواق. وتم  
 / مدربة مساعدة على الدليل التدريبي.100/ مدربة و/40تأهيل /

 الريفية وأدوارها واجهت المرأةالتحديات والفجوات الجندرية التي  -3-2
تتمثيل مختلف أنواع الضييييييييييييييغوط االجتمياعيية والتحيدييات في مظياهر ومنياحي عيدييدة تبرز من خاللهيا 

  ما يلي:ومنها  ،تنعكس على حياة المرأة وأدوارها وإنتاجيتها المتعددة والتيالفجوات الجندرية 
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 أدوار المرأة الريفيةتعدد  -3-2-1
 الدور اإلنجابي  (1

ويشييييمل معظم المسييييؤوليات التي تلقى على عاتق المرأة 
من إنجاب وتربية األطفال وإدارة األسيييييييييرة وزراعة الحقل 
الملحق بالمنزل والزراعة في الحقول التابعة لألسييييييييييرة أو 

 المأجورة.
كما تقوم المرأة باألعباء األسييرية والمسيياهمات في رعاية  

 افراد األسرة وكبار السن.
 الدور االجتماعي  (2

ويتضيييمن المسييياهمة في الجهود والمبادرات التطوعية واالنضيييمام إلى اللجان والمؤسيييسيييات والتنظيمات  
فهو دور يتنيامى مع ازديياد وعي المرأة بيأهميية مشيييييييييييييياركتهيا في الحيياة في الحيياة االجتمياعيية وانعكياس  

 إلى المعلومات والتدريبات والقروض والخدمات بأنواعها.ذلك على شخصيتها وقدرتها على الوصول 
 الدور اإلنتاجي  (3

بمختلف اعبائها والعمل في الصيييييييييناعات الغذائية من المنتجات    الزراعةويتضيييييييييمن العمل في مجال 
 الزراعية وكذلك بعع الصناعات التقليدية والنسيجية والحرفية األخرى.

 أثر الواقع التعليمي -3-2-2
لقد تمثل الظلم والتمييز ضيد الفتاة والشيابات والنسياء في الريف في ضيعف الحاق اإلناث في التعليم  
في العقود السييييييييييييييابقية وفي انخفياض نسييييييييييييييب تعليم اإلنياث في المراحيل التعليميية الثيانويية والجيامعيية، حييث  

عية السييابقة التي لم تشييجع على اسييتفادة اإلناث  ارتبطت مسييتويات تعليم اإلناث الريفيات بالمواقف االجتما
من فرص التعليم اإللزامية والمجانية في المراحل األسييييياسيييييية بسيييييبب الضيييييغوط األسيييييرية واالجتماعية التي  
تجسييد المواقف والمفاهيم التي كانت سييائدة في الريف سييابقا  والتي شييكلت تلك الفجوة الكبيرة بين مسييتويات  

الحضيييييير. وكذلك الفجوة الجندرية في التباين الواضييييييح في مسييييييتويات التعليم بين  تعليم اإلناث في الريف و 
 الذكور واإلناث في المناطق واألعمار ذاتها.

وأن تلييك الفجوة الجنييدرييية قييد تركييت أثييارهييا العميقيية والخطيرة على واقع اإلنيياث الريفيييات وأدوارهن 
 ومشاركتهن في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

ويعد السييييعي الرتقاء مسييييتوى تعليم اإلناث الريفيات وتأكيد التحاقهن بالمدارس ومحو أمية اللواتي لم 
 تتح لهن فرص التعليم المداخل األساسية لتغير واقع اإلناث الريفيات على مختلف األصعدة والمستويات.
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 عائدية المرأة الريفية من عملها قلة -3-2-3
كانت مسييياهمات المرأة الريفية سيييابقا  ال تتجاوز إطار العمل األسيييري وملكية األراضيييي األسيييرية التي 
تعمل فيها دون أجر في معظم األحيان كما بينت نسييييييييييييييب توزعات عمل المرأة حسييييييييييييييب ما يدعى )الحالة 

بينت اإلحصاءات    العملية( التي يتبين فيها مستوى تقاضي المرأة الريفية األجر عن عملها االنتاجي. حيث 
األقرباء  وعلى مدى عقود طويلة اسيييتمرار ظاهرة عمل المرأة دون أجر لدى ذويها وأسيييرتها ولدى الغير من 

 .والمعارف
وقد انعكس ذلك عليها تعبا  وإرهاقا  ومسييييؤوليات تضيييياف إلى مسييييؤولياتها األسييييرية في االنجاب وفي 

ي اعيداد المنتجيات الغيذائيية وبعع المنتجيات التقلييديية من  تربيية األوالد والقييام بيالمهيام األسييييييييييييييريية المنزليية ف
 خياطة وحياكة وتطريز وغيرها من المنتجات الشائعة في كل منطقة.

وقد تولد عن ضييييييعف مسيييييياهمات اإلناث في العمل المأجور أو العمل في القطاعات الرسييييييمية واقع 
يعود عملهن عليهن بالعائدية   اقتصيادي ومادي ضيعيف لدى اإلناث من الشيابات أو ربات األسير حيث ال

المادية رغم ضييييييييخامة األعباء والمشيييييييياركة الحقيقية في جميع األعمال الزراعية والتي تبينت في المسييييييييوح  
والدراسييييات التي اسييييتقصييييت توزع عمل اإلناث حسييييب األعباء واألعمال الزراعية، حيث تقوم المرأة الريفية  

ية الحيوانات األليفة في األسييييرة ويختص الرجل في الريف بالبذار والتعشيييييب والحصيييياد كما تقوم بمهام رعا
بالحراثة والتسييييييييييييويق من هنا فان عائدية عملها ال تعود عليها وإنما تدخل في نطاق النفقات األسييييييييييييرية وال  

 تحتسب ملكيتها لها كما ال تحتسب عائديتها في الدخل القومي أو اإلنتام التنموي بعامة .

 عدم وراثة المرأة الريفية لألرض  -3-2-4
تتمثل الفجوة الجندرية للمرأة الريفية في سيييييييييييييورية في عدم توريث اإلناث لألرض من تركة أهلها تلك 

والتقيالييد السييييييييييييييائيدة في الريف رغم أن الشييييييييييييييرع والقيانون يؤكيدان حقهيا في   عن المواقفالفجوة التي نجميت  
لتكافل االجتماعي في النطاق األسييري فقط حيث عوضييت  اإلرث. فتبقى أوضيياع اإلناث في الريف رهينة ا

المرأة عن عدم ملكيتها للعمال واألراضيييييييييي باللجوء إلى إنجاب أعداد كبيرة من األوالد ضيييييييييمانا  لمسيييييييييتقبلها  
 .وتلبية احتياجاتها في عمر الشيخوخة أو حاالت المرض والعوز

 فقط. %5بشكل عام ال تتجاوز  وقد بينت األرقام والنسب أن ملكية اإلناث الريفيات لألراضي

هذا الواقع قد انعكس على المرأة اقتصيييييييييييييياديا  حيث أنه في حال عدم تملك اإلناث لألرض أو العقار 
يحول دون أن تتاح لهن الفرص لالسيييتفادة من القروض لتمويل المشييياريع اإلنتاجية الخاصييية بهن صيييغيرة   

 كانت أم كبيرة.

الية المتمثلية بصييييييييييييييكوا الملكيية األمر اليذي حرمهن من فرص  حييث تفتقيد غيالبيية الريفييات إلى الكفي
اإلقراض وتأسيييس المشيياريع وهذا األمر يسييتلزم أن تقوم الهيئات المعنية بايجاد حلول نوعية أخرى لتمكين  
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الريفيات من التمويل والقروض. والعمل على ايجاد سيييييييييييبل لكي تحصيييييييييييل الريفيات على التمويل ضيييييييييييمن  
ل من أجل تخصيييصييها باالسييتفادة من المشيياريع وأن تكون عملية تمكينها  ضييمانات أخرى بمعزل عن الرج

 غير مرتبطة به.

 ضعف الخبرات ونقص القدرات  -3-2-5
تعياني اإلنياث الريفييات من نقص الخبرات في مجيال تيأسيييييييييييييييس المشيييييييييييييياريع وكيذليك في إدارتهيا وفي 

االعتبار قضايا التضخم، ومهارات   امتالا مهارات تتعلق بتقدير الجدوى االقتصادية للمشروع واألخذ بعين
التسيييييييييييويق والتعرف على معايير الجودة وتحقيق التنافسيييييييييييية كل ذلك قد انعكس على تردد بعع الريفيات  

 أحيانا  في تأسيس المشاريع والخوف من الفشل.
إن البنيياء التعليمي والثقييافي المحيط بيياألنثى الريفييية في قطيياع األعمييال منحيياز للرجييل حيييث تظهر 

 المواقف المرتبطة بقضايا المواقف التميزية ضد األنثى وعملها ومكانتها والثقة بأدوارها وقدراتها.

من معييدالتهييا لييدى الييذكور األمر الييذي    مرتفعيية أكثركمييا أن معييدالت األمييية بين اإلنيياث العييامالت  
حسيييييييين  ينعكس على ضييييييييعف وصييييييييولهن لمصييييييييادر المعلومات والمعارف التي يمكن أن ترتقي بأدائهن وت

 إنتاجيتهن.

 الحالة العملية لإلناث والعمل غير المأجور  -3-2-6
ضييييييمن إطار العادات والتقاليد وظروف العمل النسييييييائية وخاصيييييية في الريف تنتشيييييير ظاهرة معروفة  
ومؤيدة من المجتمع بأن تعمل األنثى الريفية لدى ذويها ولدى أسيييييرة زوجها وأسيييييرتها دون أجر مادي، من  

الزراعية بجميع أعبياءه وفي رعيايية الحيوانيات في األسييييييييييييييرة وفي انتيام الصيييييييييييييينياعيات    منطلق أن عملهيا في
ولكنه يرتد بشييييكل سييييلبي على اإلناث من  مفهوم  ، وهذا األمر شييييائع و غذائية والنسيييييجية في إطار األسييييرةال

ع  حيث عدم تملكها للموارد المالية مما يحول دون اسييييتقالليتها االقتصييييادية أو تمكينها من تأسيييييس مشيييياري 
خاصييييية بها وتوليد الدخل منها، أو تملكها لألرض أو العقار الذي يمكنها من تقديم الكفالة السيييييتحقاق نيل  

 القروض لتأسيس المشاريع االنتاجية الخاصة بها صغيرة كانت أو كبيرة .

، بينما هي ال تملك %40فقد بينت اإلحصيييياءات أن نسييييبة مسيييياهمة اإلناث الريفيات في العمل تبلغ  
من حيازة األراضيي كانت تعود إلى الذكور حسيب إحصياءات عام    %95من األراضيي مقابل    %5بة  إال نسي
، بياإلضييييييييييييييافية إلى الفجوة في امتالا األبقيار والمياعز واألغنيام واليدجيام رغم أن اإلنياث هن اللواتي 1994

 يقمن باالعتناء بها.
ت اإلحصييياءات أنه في عام  أما فيما يخص عمل اإلناث ونسيييب مسييياهمتها في إعالة األسيييرة فقد بين

يكون فيه العمل لحسيابها وقد تغير    %5.3مقابل    %40كانت نسيبة عمل اإلناث لدى األسيرة تشيكل    1990
 تعمل لحسابها. %10لعملها لدى أسرتها مقابل  %18فأصبح بنسبة  2010في عام 
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 معدالت التأنيث في قطاع الزراعةظاهرة ارتفاع  -3-2-7
إن زيادة مسيييياهمة المرأة الريفية في القطاع الزراعي كان يمكن أن يعد أمرا  إيجابيا  في حال حصييييول 

واآلليات   للممتلكات الريفية على عائدية عملها وتمكينها من الحصيييول على ملكية األراضيييي والحيازة    المرأة 
الريفية في حقل األسيييييييييييييرة    المرأة عمل الزراعية واإلنتاجية والحيوانات والقدرة بالتالي على االقتراض ، ولكن  

دون عائدية تحتسييييييييب لصييييييييالحها ال يعكس اندمام اإلناث الريفيات في التنمية الحقيقة كمفهوم إنتاجي وال  
 .يعود بالمردود على اإلناث 

عام    %98إلى   %94فقد تبين على سيييبيل المثال أن معدالت التأنيث في قطاع الزراعة قد ارتفع من  
العمالة األسييرية وغير المأجورة. كما أنها على الغالب وكما تعكسييها اإلحصيياءات  ومعظمها ضييمن    2002

 هي عمالة مؤقتة.
وتظهر الفجوة الجندرية في مجال مساهمة المرأة الريفية في العمل الزراعي بطبيعة األعمال الزراعية  

لمحاصيييييييييييل ورعاية  التي تقوم بها اإلناث الريفيات والتي تحتام إلى صييييييييييبر وعناء مثل التعشيييييييييييب وجني ا
( سيييييياعة اسييييييبوعيا ، بينما  48( سيييييياعة إلى )43الحيوانات وتحتام إلى أوقات طويلة تم حصييييييرها ما بين )

 تغيب اإلناث الريفيات عن التسويق للمنتجات التي ساهمت هي بانتاجها.
هني رغم زيييادة أعييداد الييدورات التييدريبييية والتييأهيلييية الموجهيية لإلنيياث في الريف إال أن التييدريييب الم

الزراعي غالبيا  ما يسييييييييييييييتفييد منيه الذكور نتيجية أسييييييييييييييبياب عديدة ترتبط بتعيدد أدوار المرأة وأعبيائهيا والظروف  
 المحيطة بها.

 مساهمة اإلناث الريفيات في مواقع القرار -3-2-8
مع انتشييييييييار اللجان والمجالس لقد تنامت أدوارها السييييييييياسييييييييية واالجتماعية والريادية في مواقع القرار 

المحلية واإلدارية ومع ازدياد تولي الريفيات مواقع صييييينع القرار والمشييييياركة في السيييييلطات اإلدارية المحلية  
 وفي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

واقع القرار في اللجان والجمعيات التعاونية الفالحية والجمعيات الزراعية  أن مسيييييياهمة الريفيات في م
والمجالس اإلدارية في القرى والمحافظات هي أقل بكثير من الرجال عبر السيييييينوات رغم االزدياد الواضييييييح 

 في دخول الريفيات ذلك المجال بجرأة وقوة في السنوات األخيرة.

في عدد في عدد األوالد المرغوب انجابهم في األسييييييييييييرة ال يرتبط    مازال الدور اإلنجابي واتخاذ القرار
كليا  بالمرأة الريفية حيث يتدخل الزوم وأسييييييييييييرة الزوم في القرار طبقا  لألعراف والمواقف السييييييييييييائدة والمؤيدة 

 لحجم األسرة الكبير والتي ترتبط أيضا  بتفضيل الذكور.
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األزمة في ســـــورية وانعكاســـــاتها على اإلناث  المشـــــكالت والتحديات التي أفرزتها  -3-3
 الريفيات

لقيد عيانيت جميع فئيات الشييييييييييييييعيب وجميع المواطنين في سييييييييييييييوريية من األزمية الكيارثيية والخطيرة التي 
أحاطت بجميع الجوانب والجهات وأدت إلى خسيييارات في األرواح والممتلكات كما أدت إلى تهجير ماليين  

معظم أهيالي الريف إلى الميدن والمنياطق الحضييييييييييييييريية وإلى خيارم القطر من المواطنين ذكورا  وإنياثيا  ونزوح 
 أحيانا .

وال شييييييييييييييييك أن النزوح والتهجير اإلجبييياري قيييد ترا أثيييارا  عميقييية تنعكس على جملييية منييياحي الحيييياة 
ن أكثر الفئات تأثرا  وتضررا  بنتائج األزمة ألنهن عانين  كاإلناث  أن   إال  االجتماعية واألسرية واالقتصادية.

أوالدهن وأزواجهن وأهاليهن وفقدان أنواع    أو تهجيرن تشيييييييتت اقامتهن وتشيييييييتت أسيييييييرهن وفقدان أو نزوح  م
السييييييند واألمان والضييييييمان والكفالة االجتماعية التي كانت تعوض لهن ما يخسييييييرن من نتائج جهودهن في 

 العمل والزراعة واألعمال التقليدية.
عرضيا  لألذى من المناحي السيابقة الذكر باإلضيافة إلى من هنا فان األنثى الريفية هي أكثر الفئات ت

إمكانية تعرضييها لألذى والعنف واالغتصيياب والرضييوإ ألوامر االرهابيين الذين فرضييوا نمطا  قاسيييا  ومغايرا   
  من الحياة على الريفيات.

االقتصيييييادية الخارجية المفروضييييية على الشيييييعب السيييييوري األثر المباشييييير في التسيييييبب  للعقوبات كان  
الزراعي والصيييييناعات    باإلنتام االقتصيييييادية والمتعلقةت ابتوقف سيييييير خطوط االنتام في العديد من المنشييييي

 الغيذائيية والتقلييديية وذليك في القطياعيات الخياصيييييييييييييية والعيامية وكيذليك فقيدان بعع المواد األوليية اليداخلية في
عملية االنتام، أو عدم توفر بعع قطع الغيار الالزمة إلصيييييييييييالح بعع اآلالت .. األمر الذي أدى إلى 
اقفال آالف الورش االنتاجية الخاصييييية وتسيييييريح عدد كبير من العمال والعامالت في القطاع الخاص. كما  

 أدى إلى انخفاض االنتاجية في مؤسسات القطاع العام أو توقف العمل فيها.

 زمة وعانت منها النسا  الريفياتالمشكالت االجتماعية واالقتصادية التي أفرزتها األ  -3-3-1
النزوح والتهجير القسيييري من الريف للريف أو من الريف للحضييير والمدن أو من الريف إلى خارم   •

 القطر.
العمل فقدان مصييادر الدخل وهي األرض التي أرغمن على تركها ومصييادر الرزق التي تتمثل في  •

الزراعي، وفقدان الثروة الحيوانية التي كانت تشييكل لهن وألسييرهن مصييدرا  للغذاء والدخل من خالل 
 الصناعات اإلنتاجية والغذائية التي ترتبط بمنتجات الحيوانات.
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فقدان الكفالة االجتماعية األسيييرية التي كانت تشيييكل الضيييمان المادي واالجتماعي النفسيييي وفقدان  •
 و األبناء أو تشرد األطفال.االب أو الزوم أ

 الريفيات للبحث عن العمل في مناطق جديدة وغريبة عليها. اإلناث خروم  •
فقدان السيييييييييييييكن واالضيييييييييييييطرار إلى السيييييييييييييكن في مناطق عشيييييييييييييوائية وفي أحياء ومناطق لم تألفها   •

 ومجموعات بشرية ال تنتمي إليها.
أوالدها   المرأة وصيييييييييحة  انعكاس تغيير البيئة السيييييييييكنية وتردي األوضييييييييياع والظروف على صيييييييييحة •

 الصحة.والمعاناة من نقص التغذية واإلصابة باألمراض أو اعتالل 
أصيييبحت معظم الريفيات شيييابات ونسييياء معيالت لألسييير حيث ازدادت نسيييبة األسييير التي تترأسيييها   •

 النساء. بسبب فقدان مصادر الدخل الذي أدى إليه التهجير والنزوح. 
يجاد فرص عمل جديدة في مناطق النزوح في المدن وفي واجهت الريفيات صييييييعوبات عديدة في إ •

أطراف المدن أو المواقع التي لجأن إليها وذلك بسبب انخفاض مستوى تعليمهن أو نقص خبراتهن  
والمنافسيييية الكبيرة للسيييياكنين األصييييليين مما اضييييطرهن للقبول بأعمال قد تكون هامشييييية وال تحتام  

م والمقيياهي أو تنظيف المنييازل وإلى مييا هنييالييك من  إلى خبرات ومهييارات مثييل العمييل في المطيياع
مهن لم تكن هي معتادة عليها أو تعملن بها ولكن ظروف الضييييييييييائقة االقتصييييييييييادية وانعدام الحيلة  
أمامهن واضييييييطرارهن إلعالة أسييييييرهن اضييييييطرهن الى تحمل كامل المسييييييؤولية في تلبية احتياجات  

 جميع أفراد األسرة كبارا  وصغارا .
حاالت الخضيييييييييوع لمواقف وقيم وممارسيييييييييات مؤذية من قبل الجماعات التكفيرية  انتشيييييييييار الرعب و  •

واإلرهابية التي سيطرت على بعع القرى والمناطق وأجبرت الفتيات واإلناث على تغيير عاداتهن  
وسييييييييييلوكهن مثل التشييييييييييرد المتمثل وإلزام اإلناث بالنقاب والقفازات والبقاء في المنازل وعدم الخروم 

الظهور في األماكن العامة كما انتشييييييير الرعب من العقوبات التي فرضيييييييت على  دون محرم وعدم  
 النساء مثل الرجم والجلد لمن تخالف القوانين الجديدة.

تردي الحالة الصييييييييحية لإلناث وتعرضييييييييهن للموت واألخطار والسيييييييييما في حاالت الوالدة وتدهور   •
 خدمات الصحية للنساء.الخدمات والنقص الحاد في الكوادر، ومنع الرجال من توفير ال

ازدادت أعداد حاالت تعدد الزوجات بسيييبب الحاجة في إطار الصيييعوبات االقتصيييادية التي ترتبت   •
عن األزمة فلقد لجأ بعع األهالي وخاصييييية النازحين والمهّجرين داخليا  إلى القبول بتزويج بناتهن  

 الحضر. كزوجة ثانية بسبب ظروف األزمة وانتشرت الظاهرة في الريف وكذلك في
التركيبية أو البنيية التي كيانيت سييييييييييييييائيدة في طبيعية العالقيات في الريف   درامياتيكي فيحيدث تغيير  •

نتيجة األزمة، حيث واجهت الريفيات أدوارهن الجديدة وتحّملن الصييييييعاب وحملن مسييييييؤولية العائلة  
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حق التقدير  بأكملها وفي جميع المناحي وعملن في مواقع وأماكن لم يعتدن عليها، األمر الذي يسييت
والعميل على تمكين الريفييات في أمياكن إقيامتهن الجيدييدة والعميل على توفير مصييييييييييييييادر لليدخيل لهيا 
عن طريق معونيات أو قروض أو منح فرص عميل جيدييدة وتزوييدهيا بيالمعيارف عن طريق التيدرييب 

 والتأهيل، ودعمها نفسيا  لالستمرار في أدوارها اإلنتاجية الجديدة واإليجابية.

 ذكورا  وإناثا  في الريف انعكاس األزمة على األطفال  -3-3-2
وخياصيييييييييييييية  اإلنياث وبحرميانهم    لعيل أخطر اآلثيار وأكثرهيا كيارثيية هي تليك التي وقعيت على األطفيال •

من التعليم في مدارسيييهم واالضيييطرار إلى الرحيل من قراهم إلى مناطق لم يألفونها ومدارس جديدة 
ات التي كانت تتوفر لهم، وأن انتشيييار ظاهرة التسيييرب لدى قد ال تكون تتمتع بذات الميزات والسيييم

األطفال بسيبب النزوح وبسيبب االضيطرار للعمل مبكرا هي أزمة إنسيانية بكل المعاني وتعاني منها  
حيث تسييرب معظمهن بسييبب الخوف والقلق عليهن من االعتداء    ،الفتيات الصييغيرات بشييكل أكبر

اضييطرار بعع األهالي من إلى تزويجهن في سيين مبكرة  أو لعدم توفر المدارس القريبة أو بسييبب  
بسييييييبب الضييييييائقة االقتصييييييادية والخوف عليهم من االعتداءات أو االغتصيييييياب .وقد أدى تسييييييرب 
الفتييات من الميدارس بسييييييييييييييبيب النزوح وتغيير األمياكن وعيدم توفر الميدارس وفقيدان الميأوى وفقيدان 

تعليمية وخاصييية  لدى اإلناث أو ارتدادهن الى األوراق الثبوتية والشيييهادات الى تردي المسيييتويات ال
 األمية.

ازدادت ظاهرة التسول والبيع في الشوارع لألطفال ذكورا  وإناثا  وهذا ما ال يرضاه الضمير اإلنساني   •
ولم يكن ليحصييييييييييييييل لوال هيذه األزمية وسيييييييييييييييطرة كيل أنواع اإلرهياب على المجتمع اليذي كيان يتمتع  

 المستويات التعليمية واالقتصادية واالجتماعية.باألمان واالرتقاء في جميع 
سينة خوفا    17-13بينت بعع المسيوح والدراسيات ازدياد أعداد زوام القاصيرات في األعمار بين   •

 عليهن من الخطف أو القتل أو االعتداء الجنسي.
نتج عن زوام القاصييييرات غير الشييييرعي وغير القانوني حصييييول حمل من الزوام أو من االعتداء   •

ا نتج عنه أعداد كبيرة من األطفال غير المسييييييييجلين وليس لديهم أوراق رسييييييييمية تثبت نسييييييييبهم  وكم
نتيجة أنواع الزوام لقسييييري أو غير الشييييرعي أو االغتصيييياب فأصييييبحوا من فئات مجهولي النسييييب  

 الذين تعمل الجهات الرسمية على ايجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم.
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ــاع رات الوطنية في مجابهة التحديات  المباد -3-4 ثنا   ألريفية في ا  المرأةومعالجة أوضــــ
 األزمة وبعدها

أطلقت األمانة السيورية للتنمية برنامج )مشيروعي( بدأ في خمس محافظات من خالل   2011عام   -
/ مليون ليرة سيييييييورية، وصيييييييل مع بداية العام  84/ صيييييييندوق، برصييييييييد افتتاحي قدره /53إحداث /
/ مليون ليرة وبلغ عدد 626/ محافظة برصيييييد /11/ صييييندوق في /286حداث /إلى اسييييت  2015

/ ألف مسييييييتفيد بقيمة قروض 15المسييييييتفيدين االجمالي من المنح األسيييييياسييييييي والتدوير ما يقارب /
 / مليون ليرة سورية.848بلغت /

تم اعتماد أسييييييييياليب متنوعة تتمكن فيها الريفيات من تأسييييييييييس الصيييييييييناديق الدوارة التي سييييييييياعدت   -
 الريفيات على إقامة مشاريعهن االنتاجية الصغيرة وقصيرة المدى وتوليد الدخل لهن وألسرهن.

وقعييت وزارة اإلدارة المحلييية واألمييانيية السييييييييييييييورييية للتنمييية اتفيياقييية تطوير برنييامج    2015في عييام   -
/ صيييندوق في كل 1500/ ألف مسيييتفيد عبر/63مشيييروعي ومدتها خمس سييينوات للوصيييول إلى /

 / مليارات ليرة سورية.5,2المحافظات بقيمة /
قامت مديرية التنمية الريفية بتنفيذ برنامج التمكين االقتصيييييييييادي للمرأة الريفية عن    2016في عام   -

/ مشييييييروعا   19835طريق منحها القروض الميسييييييرة لتأسيييييييس المشيييييياريع المولدة للدخل وتم تنفيذ /
 بكلفة مليار ليرة سورية تقريبا .

استهدف البرنامج الوطني للزراعة األسرية في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي حوالي   2016عام   -
/ أسيرة ريفية قامت بانشياء زراعات أسيرية صييفية وشيتوية من خضيار وبقوليات ونباتات  24030/

 طبية وعطرية وخضار ورقية، األمر الذي يحقق االكتفاء الذاتي للمرأة وأسرتها من هذه المنتجات. 
عياونيت ميديريية التنميية الزراعيية مع العيدييد من منظميات األمم المتحيدة التي تعنى بقضيييييييييييييياييا المرأة  ت -

الريفيية وتلبيية احتيياجياتهيا وذليك بيالتعياون في إجراء دراسييييييييييييييات مييدانيية حول واقع المرأة الريفيية في 
ك  المنطقيية الجنوبييية، وفي منطقيية جبييل الحص، ومنطقيية الحزام األخضيييييييييييييير وكييان التركيز في تليي

المسيييييوح والدراسيييييات على احتياجات المرأة الريفية وتخصييييييص ميزانيات لتأسييييييس صيييييناديق ومنح  
 قروض للتنمية لتلبية احتياجات النهوض بأوضاعها وتمكينها اقتصاديا . 

وقد تحققت من هذه المشياريع امتالا العديد من الريفيات لألسيهم في تلك صيناديق القرية والحصيول  
 قتراض والتسديد وكفالة المقترضين وتحسين ظروف ودعم أسرتها ماديا .على أرباح سنوية واال
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وشييييييييييييييجعيت ميديريية التنميية الريفيية المرأة على االنتسيييييييييييييياب للمجيالس واللجيان المحليية في القرى وتم  
/ دورة حول تدريب تلك اللجان ومسيييييييييياعدة الريفيات على إدارة مشيييييييييياريع خاصيييييييييية بهن، ودورات 54تنفيذ/

 راعيات وإعداد مدربات يدربن مستفيدات جديدات في مجال تأسيس المشاريع.خاصة بالمهندسات الز 
 2016–2011مواجهة األزمة خالل   الريفية فيمنجزات مديرية تنمية المرأة  -3-5
 تصادي واالجتماعي للمرأة الريفيةبرنامج التمكين االق -3-5-1

الراهبات بتأسييس مشياريع متناهية الصيغر  يعتمد البرنامج على منح قروض نقدية للنسياء الريفيات   •
حيث بلغ عدد  ،مولدة للدخل مع تقديم التدريب الفني الالزم لالسييييييييتفادة القصييييييييوى من هذا القرض 

في المجاالت الزراعية وتربية  مسييييييييييييتفيدة  /  19828من القرض /ات النسيييييييييييياء الريفيات المسييييييييييييتفيد 
 الحيوانات المنزلية والصناعات الغذائية والريفية.

 تميت الموافقية من رئياسيييييييييييييية مجلس الوزراء على دعم قروض التصيييييييييييييينيع الغيذائيية والريفيية  وحيالييا   •
 .2018رة خالل عام / أس1000الستفادة /

 برنامج الزراعات األسرية –3-5-2
تقوم على فكرة اسييتثمار مسيياحة األرض الملحقة بالمنزل بتأسيييس زراعة منزلية للخضييار الصيييفية   •

ري وتقديم كافة مسيتلزمات اإلنتام والتدريب لألسيرة مجانا  بهدف والشيتوية في حال توفر مصيدر لل
تأمين االكتفاء الذاتي وتمكين األسيييير الريفية وتحسييييين وضييييعها االقتصييييادي الذي تدهور في ظل 

صيييييعوبة وصيييييول   –فقدان العمل   –ارتفاع األسيييييعار   –منعكسيييييات األزمة السيييييلبية )فقدان المعيل 
 المواد الغذائية(.

 ./ أسرة من برنامج الزراعات األسرية في مختلف المحافظات 24030تم استفادة / •
 .2018-2017ألف أسرة خالل الموسم  /25وحاليا  دعمت الحكومة هذا البرنامج الستفادة / •

 برامج ومشاريع تمكين اإلناث الريفيات المعيالت ألسرهن  -3-5-3
 دخلهن.رصد عدد اإلناث المعيالت لسرهن في الريف ورصد مصادر  •
 تنفيذ برنامج تدريبي لإلناث الريفيات المعيالت ألسرهن. •
 تنفيذ برنامج إقراض خاص بهن. •
 توفير برنامج تامين منح وإعانات خاصة بهن. •
 توفير برنامج يؤمن لهن معونات غذائية. •
 برنامج تحسين إنتاجية مشاريعهن الخاصة. •
 والتوضيب لإلناث صاحبات المشاريع.تنفيذ برنامج تدريبي عن مهارات التسويق  •
 تنفيذ أسواق بيع لمنتجاتهن. •
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 إعداد مواد إعالمية مروّجة لمنتجات اإلناث الريفيات. •
 خلق جسر تواصل بين اإلناث الريفيات لمنتجات والسواق المحلية والدولية. •
 تنفيذ المعارض المتخصصة بانتام اإلناث الريفيات. •
 لمنزلي ويشمل دورات تدريبية حول مهارات التصنيع الغذائي.تنفيذ برنامج التصنيع الغذائي ا •
 برنامج الزراعة األسرية ويشمل دورات تدريبية على زراعة الخضار الصيفية والشتوية. •

 شبكة المعرفة الريفية ودورها في ردم الفجوة الرقمية -3-6
المتحدة اإلنمائي السييتخدام تقانة  ضييمن برنامج التعاون بين وزارة االتصيياالت والتقانة وبرنامج االمم  

 المعلومات في التنمية االقتصادية واالجتماعية:

تم استهداف إتاحة تقانة المعلومات واالتصاالت للريف وللمرأة الريفية وتعزيز ثقافة المعلومات في  -
هيذه المنياطق عبر نوادي االنترنيت ومراكز النفياذ في كيل من بصييييييييييييييرى والزبيداني واليدريكيش وبيت  

 وط والسلمية ومعرة النعمان وتل تمر والشدادة وموحسن والبصيره.ياش
وتيأمين األجهزة والشييييييييييييييبكيات المحليية وطيابعيات ليزريية وهياتف وفياكس دوليين ووحيدة تنظيم جهيد 
كهربائي واالثاث الالزم وتجهيزات لضيييييييييعاف البصييييييييير بالتعاون مع برنامج اقتدار للقيام بأنشييييييييطة  

 .سح الضوئي والطباعة والبحث والتصويرالخدمات واالنترنت والهاتف والم
تمت إقامة دورات للشيييييييييييييهادات في البرمجة واللغة االجنبية ونظام تشيييييييييييييغيل ودورات انترنت وبريد  -

الكتروني ودورات محياسييييييييييييييبية ودورات خياصيييييييييييييية بياألطفيال ودورات للمهنيدسييييييييييييييين واالطبياء وليذوي 
 .االحتياجات الخاصة

المعلومات كشييييبكة متعاضييييدة وتلقى اهتمام شييييعبي  فنيا وتمت تبادل   26تم تامين فريق عمل فني  -
 .وتم انشاء مراكز النفاذ ومقاهي االنترنت 

تم التفاعل مع انشييييييييطة ومشيييييييياريع اخرى قائمة والترويج لثقافة المعلومات واصييييييييبحت نقاط دخول  -
 .لسكان المجتمعات المحلية المختلفة للوصول للمعلومات التي تهمه

 برنامج جرحى الحرب -3-7
تقوم فكرة البرنامج على تأسييييييس مشييييياريع مولدة للدخل متناهية الصيييييغر ألسييييير ذوي المصيييييابين من 
العسييييييييييييييكريين والميدنيين في اليدولية وفي الريف خياصيييييييييييييية ، ويهيدف البرنيامج إلى رفع الروح المعنويية لهؤالء  

سيييييييييتمرار  الجرحى والمصيييييييييابين وتكريس فكرة رعاية الدولة لتضيييييييييحياتهم ودعمهم وتحفيزهم على العمل واال
بحياتهم الطبيعية ومساعدتهم على ايجاد مصدر رزق دائم لهم لتحسين الواقع االقتصادي واالجتماعي لهم  



 الريفية   المرأة  -   الثالث   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

80 
 

وألسييييرهم وذويهم عن طريق تأسيييييس مشيييياريع صييييغيرة مولدة للدخل في الريف والمدينة حيث تم اسييييتهداف 
 / اسرة في مختلف المحافظات.466/

 برنامج المنح اإلنتاجية -3-8
ثابة مشيروع صيغير يتم تقديم مسيتلزماته كمنحة لألسير االشيد فقرا واألكثر تضيررا  من االزمة تعتبر بم

  –منحية بيذار الشييييييييييييييعير  –منحية اعالف  –الحياليية حييث تم تقيديم المنح في مجياالت مختلفية )منحية اغنيام  
وفق   منحة بقوليات( –منحة بذار خضييار شييتوية   –منحة نحل   –منحة دجام بياض   –منحة بذار القمح  
 الجدول التالي:

 (7الشكل رقم )
 اإلنتاجية  المنحمن  المستفيدين عدديبين 

 
 برنامج تنمية المرأة الريفية لرفع إنتاجيتها وتوعيتها وإدماجها في العمل الزراعي   -3-9

/ نيييدوة لتوعيييية المرأة الريفيييية في مختلف المجييياالت الزراعيييية واالجتمييياعيييية    30440تم تنفييييذ /   -
 / امرأة ريفية.365280والثقافية والقانونية والبيئية والصحية استهدفت /

/ بييان عملي لتنميية مهيارات المرأة الريفيية في مجياالت الصيييييييييييييينياعيات الغيذائيية  15354تم تنفييذ / -
 / امرأة ريفية.184248والريفية واليدوية والزراعية استهدفت /

يعملن في مختلف المحاصيييييييل الزراعية )القطن    / زيارة حقلية للمزارعات اللواتي60568تم تنفيذ / -
 / امرأة ريفية.302840/ استهدفت الحيوانات الزراعية .. الخ(  –األشجار المثمرة  –الشوندر  –

 برنامج رفع كفا ة المرأة الريفية وتنمية مهاراتها في مختلف المجاالت   -3-10
راعييات العيامالت في مجيال تنميية  / دورة تيدريبيية لتيأهييل كيادر المهنيدسييييييييييييييات الز   215تم تنفييذ /   -

 / مهندسة.5375المرأة الريفية استهدفت /

1625

19767
14228

59595

16045
30

30230

3500

منحة دجاج بذار قمحبذار شعيرمنحة أعالفمنحة أغنام
بياض

منحة بذار منحة نحل
خضار شتوية

بقوليات



 الريفية   المرأة  -   الثالث   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

81 
 

/ دورة تدريبية للنسيييياء الريفيات حول مختلف المواضيييييع الفنية الزراعية والتصيييينيع  370تم تنفيذ /   -
 / فالحة.7400الغذائي استهدفت /

 مجال منح القروض تنفيذها فياألنشطة التي تم  -3-11
  –الالذقية   –دير الزور -الرقة  –/ أسيييرة في محافظات )الحسيييكة   236  تم إعطاء قروض لييييييييييييييييي / -

 السويداء(. –حلب  –طرطوس 

/ أسرة في محافظات 535خالل إعطاء منح إنتاجية لييييييييييييييي / والجرحى منتم مساعدة اسر الشهداء   -
تربية   –حمص( وهذه المنح هي )تربية أغنام   –طرطوس   –الالذقية  –ريف دمشييق   –)السييويداء  

 تربية دواجن .. الخ(. –تربية نحل  –ماعز 

بلغ عدد الدورات  اإلنتاجية حيث تم تنفيذ تدريب فني متخصيييص للمسيييتفيدات من القروض والمنح  -
  –/ أسييييييييرة في محافظات )ريف دمشييييييييق  3060/ دورة تدريبية اسييييييييتهدفت /157التدريبية المنفذة /

 .طرطوس( –الالذقية  –حمص  –السويداء  
  –الدورات التدريبية المنفذة حول المواضيييييع التالية )تنمية المجتمع المحلي  وقد تمحورت مواضيييييع  
تربية األغنام    –محو األمية   -النوع االجتماعي / الجندر/  –توعية بيئية    –تأسييييييييييس المشييييييييياريع 

الفطر الزراعي    –المهارات اليدوية    –التصنيع الغذائي   –تربية النحل   –تربية الدواجن    –والماعز 
 برامج الدعم النفسي(. –الصحة واإلسعافات األولية  – والمحاري 

/ مسييتفيدة لرفع الوعي في مجال الصييحة العامة والصييحة  1600/ ندوة اسييتهدفت /147تم تنفيذ / -
 .التغذية –زوام األقارب  –المواضيع الفنية الزراعية  –اإلنجابية وتنظيم األسرة والزوام المبكر 

إسيعافات أولية   –مسيتفيدة حول مواضييع )التصينيع الغذائي   /500/ بيان اسيتهدفت /45تم تنفيذ / -
 مهارات يدوية إلحياء الصناعات الغذائية واليدوية والزراعية(. –

/  250000تحويل وحدات( بقيمة / –بقالية  -سيييييمانة   –تربية أغنام    –تقديم منح )تسيييييمين خراف   -
 ليرة سورية للمحررات في الريف الشمالي في محافظة الالذقية.

خضيييار  -/ مسيييتفيدة في محافظتي ريف دمشيييق والالذقية تتضيييمن بذار 1500ديم منحة ليييييييييييييييييي /تق -
كريك( وذلك -رفش  –بعع مسيييييييييتلزمات العمل الحقلية البسييييييييييطة )خرطوم -صييييييييييفي وشيييييييييتوي  

لمسيييياعدة األسيييير على تحسييييين المسييييتوى الغذائي إضييييافة إلى تأمين اسييييتقرارها في قراها والحد من  
 هجرتها.
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 احملور الرابع

 املرأة والصحة 
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ل الصيييحة محورا  هاما  من محاور التنمية البشيييرية كما تجسيييد أهم األهداف اإلنسيييانية حيث تمس مثت
من بين أهم المجاالت التي تمكن اإلنسان من التمتع  الخدمات الصحية  حياة اإلنسان ووجوده، ويعد قطاع  

ي التخطيط للتنمية  بحياة منتجة وأمنة ومثمرة اجتماعيا  واقتصيييييييييياديا  كما تعد من األولويات األسيييييييييياسييييييييييية ف
 المستدامة.

والبد لإلحاطة بالواقع الصيييحي وطبيعة الخدمات وتقييم مسيييتوياتها من تحديد المؤشيييرات ذات الداللة 
على مجمل األوضيييييياع الصييييييحية، من الجوانب الكمية والكيفية وعرضييييييها وتحليلها من منظور سييييييياسيييييياتي  

 وتخطيطي وتنفيذي. 

 المواطنين ذكورا  وإناثا  الكفالة الدستورية لحماية صحة  -1–4
في سيورية تقع مسيألة حماية صيحة المواطنين ذكورا  وإناثا ، أطفاال  وشيبابا ، شييوخا  وعجزة على عاتق  
الدولة كحق لهم على مجتمعهم الممثل بالدولة، فقد كفل دسيييييتور الجمهورية العربية السيييييورية السيييييابق لعام  

 ما يلي:  22في مادته  2012والدستور الجديد لعام  46في مادته رقم  1973
 تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. -
 تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. -

قيمة  إن الكفالة الدسييييييتورية لحماية الصييييييحة للمواطنين جميعا  في مناحيها المتعددة هي مسييييييألة ذات 
إنسيييييانية عالية، حيث ماتزال دول عديدة في العالم المتقدم أو النامي ال تضيييييمن حقوق مواطنيها الصيييييحية  
وتتركه للقطاع الخاص ليتحّكم بمصيائر الناس وصيحتهم وهو توجه شيمولي وإنسياني عادل ومنصيف حيث  

إليصييييييالها إلى جميع  أفسييييييحت الدولة المجال أمام القطاع الخاص باإلسييييييهام في تقديم الخدمات الصييييييحية 
المناطق ولجميع الفئات، تحقيقا  لتكامل الخدمات وتوسييييع مجاالت توفير الرعاية الصيييحية للمواطنين وفي 

 مختلف مستوياتهم.
وفي المجال التشيريعي وكفالة التأمين الصيحي للمواطنين من العاملين في الدولة من الذكور واإلناث 

 في للعاملين الصييحي للتأمين عقود  ابرام والمتضييمن  2009  امع /65/ رقم التشييريعي المرسييوم فقد صييدر
 لجميع إلزامي الصييييييحي التأمين أصييييييبح بحيث  ،الصييييييحي للتأمين السييييييورة العامة المؤسييييييسيييييية مع الدولة

 تقوم العام القطاع ت امنشيييي في تعاونية صييييناديق وجود  ذلك الى يضيييياف.  الدولة في والعاملين العامالت 
  .الجراحي العمليات  أجراء حال وفي والوالدة الزوام عند  الدولة في للعاملين االعانات  بعع  بتقديم
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 ل رصد واقع صحة المرأة في سوريةالجهود التي بذلت في مجا -4-2
 األسرية ةح الصحيو تنفيذ المس -4-2-1

تنفيذ المسييييييييح العنقودي متعدد   2006تم عام   األسييييييييرة كماصييييييييحة تنفيذ مسييييييييح   2001تم في عام  
تم فيه التركيز على تشييييخيص    األسييييري الذيتم تنفيذ المسييييح الصييييحي   فقد   2009عام   المؤشييييرات أما في

المسييييتقبلية    التخطيط للسييييياسييييات عليها في   العلمية واالعتماد الواقع الصييييحي األسييييري لالسييييتناد الى نتائجه  
عام ومجاالت الصيييييييحة اإلنجابية بشيييييييكٍل    المرأة بشيييييييكلٍ االسيييييييتهدافية المالئمة والملبية الحتياجات    والبرامج
 خاص.

بجميع القضيييايا والمحددات والمؤشيييرات التي تتعلق    وقد اسيييتهدف المسيييح الصيييحي األسيييري اإلحاطة
 بهدف  رجاتهاوظائفها ومخ  بالصييييييييييييحة اإلنجابية ورعاية األمومة والطفولة والتعمق في تفصيييييييييييييالتها وترابط

التخطيط لتلبية االحتياجات األسييياسيييية و بما يكفل الحياة الصيييحية السيييليمة و يسيييتهدف تنمية القدرات لدى 
المرأة على حرية قرار اإلنجاب واسيييتخدام وسيييائل تنظيم األسيييرة المأمونة وتيسيييير الحصيييول عليها، وتأمين  

اسيييييييييييية وهي الرعاية قبل الوالدة للوقاية من  األمومة األمنة بمناحيها الشييييييييييياملة والتي تقوم على ركائز أسييييييييييي
األمراض وضيييييييييمان الكشيييييييييف المبكر عن المضييييييييياعفات ومعالجتها، وكذلك الوالدة المأمونة ورعاية ما بعد 
الوضيييييييييييع لألم والطفل، والرعاية الوالدية األسييييييييييياسيييييييييييية لحاالت الحمل ذات الخطورة العالية وغير ذلك من  

 المناحي التي شملها المسح الصحي.
التعّمق في تفاصييييييييل تلك القضيييييييايا وتوصييييييييفها تبعا الرتباطاتها   الصيييييييحيم في إطار المسيييييييح كما ت

بييالمسييييييييييييييتويييات التعليمييية والمراحييل العمرييية والتوزع الجغرافي والمنيياطقي وتوزعييات االعمييار ومييدى توفر 
عاد  الخدمات ومدى االسييييتفادة من الخدمات المتوفرة واسييييباب عدم تلقي تلك الخدمات من خالل رصييييد األب

 بتشكيل األوضاع والحاالت. والمعرفية المرتبطةاالجتماعية 

المكتب المركزي    باشرافويتم حاليا  تنفيذ المسح الديموغرافي االجتماعي المتكامل المتعدد االغراض  
 خاص.وتخصيص مؤشرات الصحة اإلنجابية باالهتمام بشكل  الصحيةلإلحصاء بهدف تحديد المؤشرات 

 ومحدداتها االجتماعية والثقافيةالصحة اإلنجابية  -4-2-2
بمختلف المحددات    2009لقد أحاط المسيييييح الصيييييحي األسيييييري في الجمهورية العربية السيييييورية عام  

حيث تعد خدمات رعاية األمومة جزءا  أسيياسيييا     األمومة،والمؤشييرات التي ترتبط بالصييحة اإلنجابية ورعاية  
في مسييييييييتوى الترابطات والوظائف وتمثل في مسييييييييتوى المخرجات ما يمكن    من خدمات الصييييييييحة اإلنجابية

من حيث اسيييتهداف تنمية القدرات لدى المرأة  وصيييفه بالمخرم النوعي للصيييحة اإلنجابية بمفهومها الشيييامل 
على حرية قرار اإلنجاب واسيتخدام وسيائل تنظيم األسيرة المأمونة وتيسيير الحصيول عليها. واألمومة األمنة  

الكشيييف المبكر عن المضييياعفات ومعالجتها،    وضيييمانتشيييمل الرعاية قبل الوالدة  الشييياملة. والتيا  بمناحيه
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وكذلك الوالدة المأمونة ورعاية ما بعد الوضيع لألم والطفل، والرعاية الوالدية األسياسيية لحاالت الحمل ذات 
 الخطورة العالية.

تبعا الرتباطاتها    اإلناث وتوصييفهااإلنجابية لدى   بالصيحة الجوانب المتعلقةوسيوف نشيير الى بعع 
 والمناطقي.والقيمية والتوزع الجغرافي  واالجتماعيةبالمتغيرات والمحددات الصحية والتعليمية 

 في مجال الخصوبة ومحدداتها  -4-2-2-1

  ترتبط قضيييييييايا الخصيييييييوبة ومعدالتها بقضيييييييايا عديدة أهمها السييييييين عند الزوام والمواقف االجتماعية
ل، وتنعكس   على صييييحة األمهات واألطفال وعلى حجم السييييكان    نتائجهاوالقيمية من حجم األسييييرة المفضييييّ

 وتغيراته على مدى السنوات والعقود.
أجريت دراسيييييييييات عديدة صيييييييييحية وديموغرافية واجتماعية رصيييييييييدت محددات الخصيييييييييوبة   وكانت قد 

حاطة بها وإدراا منعكسييييييييييياتها في رسيييييييييييم والعوامل التي تتدخل في تشيييييييييييكيلها انطالقا  من تعاظم أهمية اإل
سيييياسيييات الخدمات الصيييحية في مجال الصيييحة اإلنجابية ورعاية األمومة والطفولة وصيييياغة برامج تنظيم  

 األسرة.

أن معدالت الخصوبة الكلية كانت قد انخفضت    2009وقد بينت نتائج المسح الصحي األسري عام  
  2001مولود لكل سييييييدة عام  %3،8من    2009و  2001عبر العقود الزمنية، كما انخفضيييييت بين األعوام  

 .2009مولود لكل سيدة عام  %3،5إلى 

أظهرت الدراسيييييية اختالف معدالت الخصييييييوبة بين الريف والحضيييييير وبين المسييييييتويات التعليمية    وقد 
وفئات األعمار، حيث تقل معدالت الخصيييييييييوبة الكلية مع ارتفاع المسيييييييييتويات التعليمية نتيجة ارتقاء وعي  

وقدرتها على اسييييييتخدام وسييييييائل تنظيم األسييييييرة وقدرتها على اتخاذ القرار في حجم األسييييييرة وفي عدد   المرأة 
األطفيال التي ترغيب بيانجيابهم ومواجهية التيدخالت االسييييييييييييييريية واالجتمياعيية والنياجمية عن الموروثيات القيميية  

ألسييييييييرة كبيرة العدد  ومن اهمها تفضيييييييييل حجم اوالثقافية التي كانت تؤثر على قرارات اإلنجاب في األسييييييييرة  
 وتفضيل إنجاب الذكور وتكرار الحمول لضمان إنجاب العدد المرغوب من الذكور في األسرة.

وال شيييييك ان آثار تلك المحددات االجتماعية والتي سييييياهمت سيييييابقا  في رفع معدالت الخصيييييوبة لدى 
ا نتيجة تنفيذ سييييييييياسيييييييية  المرأة قد انخفع تأثيرها وقّل مع ارتفاع مسييييييييتويات وعي المرأة ومسييييييييتويات تعليمه

التعليم اإللزامي ومجانيته وارتفاع سييييين الزوام وانتشيييييار خدمات التوعية والتثقيف حول اهمية المباعدة بين  
المرأة وحمايتها من تكرار الحمول الذي يّعد من أهم اسيييييباب اعتالل صيييييحة    علىالحمول وأثارها الصيييييحية  

 األمهات.
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ة قد انخفضييت في السيينوات األخيرة في إطار األزمة وما الخصييوب أن معدالت والبد من اإلشييارة الى 
نتج عنها من نزوٍح لألسييييييييير وتهجير وتفكك أسيييييييييري وتغيرات ديموغرافية ونقص في اعداد الذكور بسيييييييييبب  

 الوفاة.الهجرة أو 

 الفجوة الجندرية في مجال خدمات تنظيم األسرة  -4-2-2-2
بين نسيييب اسيييتخدام وسيييائل تنظيم األسيييرة بين الريف والحضييير وقد وفرت وزارة   واضيييحةهنالك فجوة 

الصييييييحة خدمات تنظيم األسييييييرة من خالل شييييييبكة من المراكز الصييييييحية واتي اسييييييتهدف معظمها المناطق  
الريفية، كما شييييييييييياركت جهات أخرى حكومية وغير حكومية بدورها في توفير خدمات تنظيم األسيييييييييييرة، وقد 

عام    %46،6لة في هذا المجال إلى ارتفاع نسييييييب اسييييييتخدام وسييييييائل تنظيم األسييييييرة من  ادت الجهود المبذو 
 .2009عام  %53،9إلى  2001

وقد أشيييارت البيانات في المسيييح الصيييحي إلى مجمل نسيييب توزعات اسيييتخدام وسيييائل تنظيم األسيييرة 
تصيييادية ومدة الزوام الحديثة منها والتقليدية، وتوزعاتها حسيييب الريف والحضييير والمسيييتويات التعليمية واالق

أن نسيب اتخاذ القرار المشيترا باسيتخدام وسيائل تنظيم األسيرة تتباين حسيب   األرقاموعدد األوالد. كما بينت  
بين الجامعيات. كما تبين الفرق في مجال    85،8بين األميات إلى   %42،7المسيييييتوى التعليمي من نسيييييبة  

من األميات ال يرغبن باسيييتخدام    %50،4بين فيه أن النية والرهبة باسيييتخدام وسيييائل تنظيم األسيييرة والذي ت
من اللواتي يحملن الشييييييييييييهادة الجامعية. وقد عاد ذلك إلى الرهبة    %33،6وسييييييييييييائل تنظيم األسييييييييييييرة مقابل  

 .أو إلى مواقف األزوام الرافضة لهباإلنجاب 
والرجال في   وإن التعمق والتفصييييييييل في هذا المنحى يفيد في التنبيه إلى أولويات التوجه إلى النسييييييياء

التوعية وكذلك تعزيز دور وسائل اإلعالم ودور قادة الراي وخاصة رجال الدين والدعاة والداعيات لتوضيح  
األسيرة لتحقيق المباعدة في الحمول حفاظا  على صيحة األمهات واألطفال    تنظيمإيجابيات اسيتخدام وسيائل 

لمادية لألسيييييييرة ومسيييييييتلزمات التنشيييييييئة والرعاية  وتحقيقا  لحجم األسيييييييرة المقبول والمتناسيييييييب مع اإلمكانيات ا
 السليمة.

وطبقا  لنتائج المسيييييوح الصيييييحية يتبين ارتفاع نسيييييبة اسيييييتخدام وسيييييائل تنظيم األسيييييرة الحديثة، وازدياد  
الوعي لدى السييييدات باسيييتخدام هذه الوسيييائل، حيث ارتفعت نسيييبة النسييياء الالتي يسيييتخدمن وسيييائل تنظيم  

 تخدمات حاليا .األسرة الحديثة من بين المس

 في مجال خدمات رعاية األمومة  -4-2-2-3
إن توفير الرعاية الصيييييييييييحية للمرأة في مرحلة اإلنجاب هي من أهم أولويات القطاع الصيييييييييييحي حيث 
تضيييييييييييمن الرعاية أثناء الحمل ووصيييييييييييول الخدمات لألم والجنين إلى تمام الحمل بسيييييييييييالم من خالل توفير  
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الفحوص الدورية والتركيز على التثقيف الصيييييييحي بخصيييييييوص الحمل واإلرضييييييياع وكشيييييييف الحمول عالية  
 رة والفحص الطبي الشامل والرعاية أثناء الوالدة وما بعدها.الخطو 

وقد بينت نتائج المسيييح في هذا المنحى انه كلما ارتفع المسيييتوى التعليمي للسييييدة كلما حرصيييت على  
تلقي الرعاية الصييحية، فقد بلغت نسييبة السيييدات اللواتي تلقين الرعاية الصييحية من كادر طبي مؤهل أثناء  

. هذا %70،9حيث كانت النسييبة    2001وحققن تقدما  ملموسييا  عن سييابقه في عام    %87،7الحمل األخير  
باإلضافة إلى بيان تفصيالٍت تتعلق بقياس جميع اإلجراءات ذات الصلة من قياس الوزن والتصوير وتلقي  

 التغذية.

 في مجال الرعاية الصحية أثنا  الوالدة  -4-2-2-4
من الوالدات، وأن   %78،2لقد أظهر المسيح الصيحي أن نسيبة الوالدات في مرافق صيحية قد شيكلت 

الوالدات من   %45حيث كانت تشييييييكل نسييييييبة    2011الوالدات المنزلية قد تناقصييييييت في سييييييورية حتى عام  
نسيييييبة الوالدات المنزلية بشيييييكٍل ملحوظ مع    تبين انخفاض ، كما 2001حسيييييب مسيييييح صيييييحة األسيييييرة لعام  

لدى الحاصيييييالت على التعليم    %8لدى األميات مقابل  %37،4المسيييييتويات التعليمية للسييييييدات لتبلغ    اعارتف
 الثانوي.

من الوالدات قد تمت على ايدي مدربة، وبالمقابل ترتفع نسييييييييبة الوالدة   %96،2ويظهر الممسييييييييح أن 
يات التعليمية  المنزلية في الريف عنها في الحضيييييييييير ولدى األميات عنها لدى الحاصييييييييييالت على المسييييييييييتو 

 الثانوية فما فوق.
من الوالدات التي تمت خارم المرفق الصييييييحي قد تمت   81،2أما اإلشييييييراف على الوالدة فان نسييييييبة  

ايضيييييا  على ايدي األطباء والقابالت والممرضيييييات وكانت غالبيتها في الريف وتوزعت تلك النسيييييبة حسيييييب 
ى السييييييييييدات الحاصيييييييييالت على المسيييييييييتويات  لد   %2لدى األميات مقابل    %28المسيييييييييتويات التعليمية إلى 

 التعليمية.

 هاتمض المرتبطة باإلنجاب واعتالل األاألمرا -4-2-2-5
هنييياليييك أمراض عيييدييييدة مرتبطييية بييياإلنجييياب كهبوط الرحم وسييييييييييييييلس البول وااللتهيييابيييات وقيييد بينيييت  

التباينات بين  من السييدات قد افدن بان صيحتهن جيدة، إال أن هناا بعع   %68،8اإلحصياءات أن نسيبة  
المحافظات حيث ارتفعت فيها نسيب من أشيرن إلى أن صيحتهن بعد الوالدة كانت سييئة، وال شيك أن معظم  
األسيييييباب المتعلقة بذلك قد تعود إلى نقص الخدمات الصيييييحية أو عدم تمكن السييييييدات من الوصيييييول لتلك 

 الخدمات ألسباب عديدة.
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ى بين اسيييييييييباب اإلصيييييييييابة باالعتالل وهبوط الرحم أن تكرار الحمول يأتي في الدرجة األول  وال شيييييييييك
بين السيييدات في الحضيير وذلك بسييبب    %5مقابل    %6والذي تبين أنه ينتشيير بين االمهات الريفيات بنسييبة  

األعباء الكبيرة التي كانت تقع على المرأة الريفية باإلضيييييييييييافة إلى تكرار الحمول، وهنا يأتي دور الفحوص 
 تهن بأهمية تلقي الرعاية.الشاملة للنساء وضرورة توعي

لم تتوفر لهن الرعاية الصييحية،    %40.4ممن يشييتكين من سييلس البول منهن    %3.7كما توجد نسييبة  
لم يلجأن    %20.5باإلضييييييافة إلى نسييييييبة من المتزوجات اللواتي يعانين من التهابات بولية وتناسييييييلية منهن  

 لطلب االستشارة الطبية.
ة من خدمات الرعاية الصيييحية لألمهات يعود إلى عدم التوازن أحيانا   كما كان التفاوت بين نسيييب االسيييتفاد 

في توزيع الكادر الطبي المتخصييييص بين المناطق الجغرافية وعلى الريف والحضيييير، األمر الذي أدى إلى 
 حدوث فجوات نوعية في مستويات توفر الخدمات الوقائية منها والعالجية والتثقيفية.

 مجال الصحة اإلنجابية تي تمت فيال  اإلنجازات -4-3
في ذليك   البرامج للعميلاالنجيابيية تم توجييه   بخيدميات الصييييييييييييييحيةفيميا يخص المبيادرات التي تتصييييييييييييييل  

 المنحى كما يلي:

كما   %70بعد أن كانت   2009  عام  %87.7ارتفعت نسيييييييييييبة التغطية في مجال رعاية الحامل إلى  -
 .2001ورد في مسح صحة األسرة عام 

من الوالدات وذلك على حسيييياب   %70.4ارتفعت نسييييبة الوالدات التي تتم في مرافق صييييحية لتبلغ    -
 الوالدات المنزلية مع وجود بعع التفاوت بين الريف والحضر.

لتوليييييد الطبيعي في ولتخفيع الوالدات المنزلييييية تم افتتيييياح عييييدد من مراكز ا  1995ومنييييذ عييييام   -
سييياعة تحول قسيييم منها فيما بعد إلى مشيييافي مناطق تقدم فيها   24على مدى  النائية تدارالمناطق  

خيدميات الرعيايية التولييديية الشيييييييييييييياملية، وقيد بقي عيدد من هيذه المراكز تقيدم خيدمياتهيا للسييييييييييييييييدات في 
الطالبات فيه قبول مناطقها يتم تخريج أعداد من طالبات التمريع والقبالة بشييييييييكل سيييييييينوي ويراعى  

 المناطق النائية. لصالح
تم افتتاح اختصياصيات تمريضيية جديدة كاختصياص العناية المشيددة، وتمريع األطفال، وتمريع  -

 .المجتمع
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 مهاتتخطيط استراتيجيات العمل في مجال تحسين الخدمات الصحية للنسا  واأل -4-4
 بينها:حثيثة بذلت إليصال الخدمات إلى أكبر شريحة من النساء واألمهات، ومن  إن جهودا  

 وهي:تم التخطيط لتحقيق األهداف التي وضعتها الخطة الخمسية العاشرة  -
إلى  2004والدة حيية للعيام   100.000وفياة لكيل    58تخفيع معيدالت وفييات األمهيات من   ➢

 .2015وفاة في عام  32
إلى   2004وفاة لكل ألف والدة حية للعام    17.1تخفيع معدالت وفيات األطفال الرضع من   ➢

 .2015وفاة عام  12
وفاة لكل ألف والدة حية    19.3تخفيع معدل وفيات األطفال دون سيييييين الخمس سيييييينوات من   ➢

 .2015وفاة عام  13إلى  2004للعام 
عام  % 60إلى   2004للعام   %49زيادة انتشيار وسيائل تنظيم األسيرة بين النسياء المتزوجات من   ➢

2015. 
  2004للعام    %89.7رفع نسييبة الوالدات تحت إشييراف عنصيير طبي اختصيياصييي ومدرب من   ➢

 .2015في عام  %100إلى 
( وكذلك  2015ييييي2011وضع اإلطار االستراتيجي لمكافحة اإليدز للفترة )  2010تم في نهاية عام   -

الموافقة على تحويل المقترح المقدم إلى الصييييييييييييندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسييييييييييييل والمالريا في 
ذلك ووضيييييع االقتراحات لجعل اإلجراءات المتخذة دورته العاشيييييرة، وتم اختبار األنشيييييطة التطبيقية ل

 أكثر فعالية.
وقعت الهيئة السيييييييورية لشيييييييؤون األسيييييييرة والسيييييييكان في إطار عملها على تنفيذ البرامج االسيييييييتهدافية   -

، لشراء وتشغيل ستة 2011الخاصة بمشروع السياسة السكانية، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة عام  
لمناطق الريفية النائية التي تتصييييييييف بمعدالت خصييييييييوبة سييييييييكانية  عيادات متنقلة تغطي عددا  من ا

مرتفعة، وذلك بهدف توفير خدمات الرعاية الصيييييييييحية ووسيييييييييائل تنظيم األسيييييييييرة وخدمات الصيييييييييحة  
 اإلنجابية بشكل عام لهذه المناطق.

 اإلنجابيةما تم تنفيذه في مجال الصحة  -4-5
 : ما يليتوجيه األنشطة لتحقيق تم 

 في مجال التوعية الصحية  -4-5-1
تم اسيييييتقصييييياء دور اإلعالم ومدى وصيييييول الرسيييييائل اإلعالمية الموجهة في إطار التوعية الصيييييحية  

من السييييدات   %90،9أن نسيييبة    2009بشيييقيها العالجي والوقائي فقد تم تحديد نسيييبة متابعة الصيييحي عام  
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في الريف. وأن   %87،1ضييييير وفي الح  %93،7يتابعن وسيييييائل اإلعالم وقد توزعت نسيييييبة المشييييياهدة إلى 
من    %16،7. ويلي التلفزيون في األهميية الراديو اليذي تتيابعيه %2نسييييييييييييييبية من لم تتيابع التلفزيون تقيّل عن 

تم في هيذا    أسييييييييييييييبوعييا . وقيد من اإلنياث يقرأن الصييييييييييييييحف والمجالت يومييا أو   %12اإلنياث بيالمقيابيل هنياا  
 المنحى:

حول قضييايا الصييحة اإلنجابية، ومنها التعاون بين وزارة  إعداد نشييرات وأدلة ومدونات لنشيير الوعي   •
 الصحة ووزارة األوقاف والجمعيات المعنية بتقديم الخدمات وبرفع مستوى الوعي الصحي والفكري.

  2011تم إعداد دليل إرشيييييييادي لخطباء المسييييييياجد حول قضيييييييايا االسيييييييرة والصيييييييحة اإلنجابية عام   •
 في نشر الوعي في المجتمع حول هذه المسألة. انطالقا  من إدراا أهمية دورهم كقادة رأي

م تفعيل مدونة الكشيييييف المبكر عن السيييييرطانات النسيييييائية واسيييييتهدفت النسييييياء في القرى بالتثقيف  ت •
 والتدريب.

تم تدريب مندوبات األحياء اللواتي على مواضييييييييييع صيييييييييحية وتنموية حيث بلغ عددهن ما يقارب    •
شييييابة وسيييييدة، ووصييييل عدد القرى المشييييمولة في برنامج القرى الصييييحية في وزارة الصييييحة    6500

 .2010قرية بنهاية  513 والتثقيف إلىالعمل المجتمعي للتوعية  والذي يعتمد 
ج التوعية والتثقيف والدورات والندوات في مجال صيييييييحة اإلناث  أشيييييييرفت وزارة الصيييييييحة على برام •

معها في نشيييير الوعي الصييييحي  والتوعوية وتشيييياراالعديد من النشييييرات التثقيفية   باصييييداروقامت 
اتحاد الفالحين  وشييييييييييييييعبية، من بينها اتحاد نقابات العمال، نقابة المعلمين   رسييييييييييييييميةجهات عديدة  

 والسالمة المهنية، ونقابة األطباء.والمعهد العربي للصحة 

 في المجال البحثي والمعرفي -4-5-2
يتم باسيييتمرار دعم البرامج التي تتوجه إلى تشيييجيع البحوث والدراسيييات ونشييير المعلومات عن صيييحة  

 المرأة.

تم إنجاز عدد من الدراسيييييات حول تنظيم األسيييييرة، منها دراسييييية االحتياجات غير الملباة في مجال   •
 ة. تنظيم األسر 

تم إنجاز دراسييية تحليل المضيييمون للحاالت المتعلقة بقضيييايا الصيييحة اإلنجابية التي أشيييرفت عليها   •
 .2007الهيئة السورية لشؤون األسرة وأنجزت عام 

تم إجراء مسيييوح للخدمات التوليدية الموجودة في مناطق المحافظات الشيييرقية سييينويا  بهدف حصييير  •
 الحاجة إلى التأهيل إلنقاص معدالت وفيات األمهات.مقدمي خدمات التوليد وتقدير 
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بينت أن وفيات اإلناث هي أدنى من    2008تم إجراء دراسيييييييية حول أسييييييييباب وفيات األطفال عام   •
لكيل   26والدة حيية، بينميا كيانيت وفييات اليذكور   1000لكيل    17وفييات اليذكور حييث سييييييييييييييجليت  

 والدة حية. 1000
طوير أتمتة المعلومات، وتطوير وتوسيييييييييييييع مراكز البحث يتم باسييييييييييييتمرار تحديث النظم اإلدارية وت •

والتدريب مثل مركز الدراسات االستراتيجية. ويتم االهتمام بتطوير القوى البشرية العاملة في مجال  
الصييييييييييييييحية بزييادة عيدد االيفيادات الخيارجيية لالسييييييييييييييتزادة من المعرفية والتعميق في مجياالت البحيث 

 العلمي.

 حماية صحة األسرةما تم تنفيذه في مجال   --46
( على استكمال العمل لتحقيق  2015ي  2011لقد ركزت الخطة الخمسية الحادية عشر بين األعوام )

 االهداف وتطويرها وتحسينها في مجال تأمين الرعاية الصحية للمرأة ولألمهات واألطفال. 

تابعت وزارة الصييييحة بصييييفتها الجهة الرئيس في تقديم الخدمات الصييييحية وتفعيل البرامج الصييييحية   -
البرامج المجانية المتعلقة بالصييييييييحة اإلنجابية في نطاق الرعاية الصييييييييحية    بالمرأة وخاصييييييييةالمعنية  

المراكز التي تلك    2017مركزا  صيييييييييييييحيا  حتى نهاية عام    1000  ما يقارب األولية وقد وفرت لذلك  
تقدم المشييورة الصييحية لألمهات أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدة كما تقدم خدمات تنظيم األسييرة  

  الضرورية.والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي إضافة إلى خدمات اإلحالة 
 المنتشرة.افي بتقديم الخدمات التوليدية والنسائية مجانا  ضمن المشالصحة  وزارةاستمرت  -

 أثر األزمة التي مرت بها سورية على صحة اإلناث واألمهات -4-7
بما أن اإلناث واألمهات واألطفال هن أكثر الفئات هشيييييييياشيييييييية وتعرضييييييييا  لألضييييييييرار والمخاطر أثناء  
األزمات، فقد أّثر تردي األوضيييياع الصييييحية ونقص الخدمات أو انعدامها في سيييينوات األزمة السييييابقة التي  

 سورية على الواقع الصحي لإلناث واألمهات اللواتي أصابهن األذى الفادح.مرت في 

فقد قامت الجهات اإلرهابية المسيلحة ومنذ بداية األزمة بتدمير المشيافي والمراكز الطبية والصييدليات 
واسيتهداف والمخابر أو االسيتيالء عليها وسيرقة محتوياتها باإلضيافة إلى تدمير أو سيرقة سييارات االسيعاف  

الكادر الطبي العامل في المجال الصييييحي بالقتل والخطف والتشييييريد والتهديد، وكذلك اسييييتهداف المنشييييات 
الصييييييييييحية حتى في المناطق األمنة والبعيدة عن سيييييييييييطرة الجماعات اإلرهابية بقذائف الهاون أو العمليات 

 الصحية للمواطنين.التفجيرية أو االنتحارية لمنعها من مواصلة عملها في تقديم الخدمات 
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من   %90كما تم اسيييييييييييتهداف وتدمير وسيييييييييييرقة معظم معامل األدوية والتي كانت تؤّمن ما يقرب من  
حاجة المواطنين من األدوية األمر الذي نجم عنه نقص كبير في األدوية والمسييييييييييتلزمات الطبية وأدى إلى 

 ارتفاع أسعارها.

خدمة، وتوقفت العديد من المراكز عن أداء  مركزا  صيحيا  عن ال  669مسيتشيفى وخروم    62تم تدمير  
دورها في توفير الخدمات وذلك نتيجة اضييييطراب الوضييييع األمني فيها وصييييعوبة وصييييول العناصيييير الطبية  

 إليها.

أميا فيميا يخص الكيادر الطبي ومقيدمي الرعيايية الصييييييييييييييحيية والخيدميات بيأنواعهيا من أطبياء وقيابالت  
ر نتيجة خروجهم ونزوحهم أو تهجيرهم داخليا   وممرضييييييييات وممرضييييييييين فقد نقصييييييييت أعدادهم بشييييييييكل كبي

وخارجيا . كما أنه من المؤلم تعرض المختصييييين والعاملين في الحقل الطبي إلى األذى أو االسييييتشييييهاد فقد 
 من المخطوفين. 26جريحا  و 111شهيدا  في الحقل الطبي و 89تم استشهاد 

إلى   2010بيييب عييام  ( ط31194تنيياقص عييدد األطبيياء في االختصييييييييييييييياصيييييييييييييييات المختلفيية من )  -
 .2016( طبيب عام 29200)

 ( لنفس الفترة.4283( إلى )6094كما تراجع عدد القابالت العامالت من ) -
( وأدى ذليك إلى صييييييييييييييعوبيات في تقيديم  30507( إلى )33959وتنياقص عيدد الممرضييييييييييييييات من ) -

 الخدمات الصحية وتخديم المناطق البعيدة.

 
رقميٍة حول الوضييييع الصييييحي في جميع جوانبه إال أنه ورغم عدم توفر احصييييائيات دقيقة ومؤشييييرات 

 مالحظة بعع المشكالت والتغيرات في السلوكيات الصحية وطبيعة الخدمات ومستوياتها. ومنها:يمكن 

o   ارتفاع كلفة الخدمات الصييييييحية وأسييييييعار األدوية الذي أثر سييييييلبا  على طلب الخدمة الطبية عند
 ن للصيادلة طلبا  للدواء والمشورات دون التوجه لألطباء.الحاجة وازدياد عدد األفراد الذين يلجؤو 

o  نقص القدرة االقتصييييييادية لدى العائالت وخاصيييييية التي فقدت معيلها وأصييييييبحت األم هي المعيلة
 مما أدى إلى وضع أولويات لالنفاق لم يكن من ضمنها تعزيز الصحة والخدمات الوقائية.

o مة عن نقص االمكانيات المادية للعائالت ونقص دخول العمل اإلغاثي لمحاولة سيييد الثغرة الناج
الكوادر الصييييييييييييييحيييية أظهر مشييييييييييييييكالت أخرى تتعلق بنوعيييية الخيييدميييات المقيييدمييية وعيييدم االلتزام  
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بالبروتوكوالت والمعايير مما أدى لظهور مشيكالت جديدة كارتفاع نسيبة القيصيريات عند الوالدة، 
فعت هذه النسيييييييبة في المشيييييييافي وارت  2009عام    %20فقد كانت نسيييييييبة القيصيييييييريات ال تتجاوز  

 . 2016خالل  %75وأصبحت في الكثير من المشافي الخاصة فوق  %43العامة حتى قاربت 
o   رغم الجهود الحكوميية المبيذولية في التعويع السييييييييييييييريع لمواطنيهيا لتلبيية  احتيياجياتهم الصييييييييييييييحيية

المجيانيية وحتى فيميا يخص األمراض المزمنية والخطيرة والمكلفية، إال أن ظروف األزمية الحياليية 
أحيدثيت خلال  كبيرا  في وصييييييييييييييول جميع المواطنين ومن جميع المنياطق وال سيييييييييييييييميا اإلنياث لهيذه  

وفي ظل عدم امكانية اجراء المسيييوح وعدم موثوقية األرقام تزداد الخشيييية من الصيييحية  الخدمات  
المؤشييرات الصييحية التي عملت سييورية على تطويرها وتحسييينها لعدة عقود، وكانت قريبة   تراجع

 األلفية اإلنمائية. جدا  من تحقيق ما قد رسمته لبلوا أهداف

آليات مجابهة الصــــعوبات الناجمة عن األزمة في مجال توفير الخدمات الصــــحية   -4-8
   للمرأةوالموجهة  

 ما تم تنفيذه في مجال حماية صحة المرأة  -4-8-1
الصيحية بشيكل عام ينعكس ايجابا  على صيحة المسيتهدفين بالخدمات   الخدمات ال شيك أن تحسيين   •

بينت بيانات المسيح الصيحي   االناث حيث ية التي تخص  ولكن هناا الخدمات الصيح  وإناثا .ذكورا  
  الشيييييييرياني. وهنااأمراض المفاصيييييييل وارتفاع التوتر    الذكور مناألسيييييييري معاناة اإلناث أكثر من  

الحاالت الصيحية الخاصية بالحمل والوالدة والنفاس، والسيرطانات الخاصية باإلناث )سيرطان الثدي 
السييينوات الماضيييية ورغم الصيييعوبات التي واجهت القطاع الصيييحي   (. وخاللوسيييرطان عنق الرحم

فقد اسييييتمر تقديم الخدمات الصييييحية بجهود العاملين في المرافق المختلفة فبقيت الخدمات المقدمة 
انتقال السييكان واكتظاظهم في المناطق اآلمنة   وأدى والمسييتشييفيات،ى مسييتوى المراكز الصييحية  عل

الى ازدحام المرافق الصيييييحية التي تمت اضيييييافة بعع الخدمات اليها للتعويع عن خروم بعع  
 .المشافي من الخدمة

صييييييييييييييعبية    التولييد الطبيعي التي لم تخرم عن الخيدمية بعميل متميز في المنياطق  مراكزكميا قياميت   •
الوالدة بمعدل ضيييييعف الى  ما بعد الوصيييييول حيث قدمت الخدمات التوليدية واالسيييييتشيييييارات ورعاية  

 ضعفي عملها السابق.
  يقيدمن التولييد في المنياطق البعييدة على الرعيايية التولييديية االسييييييييييييييعيافيية،  اللواتيتم تيدرييب القيابالت  •

 تدبير الحاالت االسعافية.وكذلك تدريب أطباء األسرة واألطباء األخصائيين على 
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اسيييييييتلزم الوضيييييييع الصيييييييحي اضيييييييافة برامج خاصييييييية تعنى بالمشيييييييكالت التي تولدت بنتيجة األزمة   •
وتمت اضيييافة  الصيييحية،فأضييييفت خدمات الصيييحة النفسيييية الى الخدمات التي تقدم عبر المراكز 

اجعات  هذا المكون الى خدمات الصييييييحة االنجابية السييييييتقصيييييياء وتدبير الحاالت النفسييييييية لدى مر 
 .الصحيةعيادات الصحة االنجابية في المراكز 

التغذية لدى األطفال ثم أضييييف ترصيييد سيييوء التغذية لدى الحوامل  سيييوءتم العمل ببرنامج ترصيييد  •
والمرضيييييييعات، ويتم تدبير ومعالجة حاالت سيييييييوء التغذية والتي أظهرت ان عدد اصيييييييابات الذكور 

حالة    2226من عدد اصييييييييابات االناث )بسييييييييوء التغذية الشييييييييديد الحاد هي أعلى بشييييييييكل طفيف  
 .حالة اناث( 2222ذكور/

من األمراض وازداد   لوقاية األطفالاسيييييييييييتمرت حمالت التلقيح الهادفة الى رفع التغطية باللقاحات   •
عدد الفرق الجوالة للوصييييول لجميع األطفال وخاصيييية الذين يجد ذويهم صييييعوبة في الوصييييول الى 

الحمالت وجهود العاملين فيها تم القضيييييياء على حاالت شييييييلل  وعن طريق هذه    المرفق الصييييييحي،
 .فال ذكورا  واناثا  ويستمر العمل للحفاظ على صحة األط 2013األطفال التي ظهرت في عام 

برنامج حول صييييحة األم والوليد وتم البدء بتنفيذه عن طريق دراسيييية الوضييييع الصييييحي    تأسيييييستم   •
افي التولييد العيامية والخياصييييييييييييييية، تعيين الثغرات  والخيدمية المقيدمية لالم والولييد في عيدد من مشييييييييييييييي

والمشييييكالت ومعالجتها وذلك بغرض تحسييييين الخدمة المقدمة وتخفيع مراضيييية ووفيات األمهات  
 وحديثي الوالدة.

اسيتمر تقديم حزمة خدمات الصيحة االنجابية المتكاملة والتي تتضيمن الكشيف المبكر عن سيرطان   •
وتعتمييد هييذه الخييدمييات على وجود التجهيزات    صييييييييييييييحيييةالمراكز العنق الرحم والثييدي، في أغلييب  

منها واالضييييييافة حسييييييب   ما فقد واألخصييييييائيين المدربين ويتم اسييييييتقدام التجهيزات لمحاولة تعويع  
التشيييخيص.  اضيييافة الى التدريب المسيييتمر لألخصيييائيين حول أحدث المسيييتجدات وطرق  الحاجة،

وكان ذلك واضييحا  من خالل االقبال   لوحظ زيادة الوعي واالقبال على خدمات الكشييف المبكر  وقد 
على الخدمة والتجاوب مع الحملة الوطنية للتوعية حول الكشيييييف المبكر عن سيييييرطان الثدي التي  

 تشهد اقباال  متزايدا  كل عام. 
تحتام االسييتفادة من هذه الخدمات الى زيادة رفع الوعي عند السيييدات المسييتهدفات وأفراد أسييرهن  

 .الخوف والقلق اللذان يحوالن دون اجراء الكشف الباكر لخلق الدافع والتخلص من
لجهات الحكومية  الى اضيافة  باإلأسيهمت جهات عديدة في سيورية بتقديم الرعاية الصيحية للنسياء، ف •

كما   الصييييعبة،سيييياهمت في رفع العناء عن السيييييدات في الظروف  األهلي خدمات قدم القطاع  فقد 
وضييييييييمن البرامج اإلغاثية قامت بعع المنظمات   قدم القطاع الخاص نسييييييييبة جيدة من الخدمات.
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بطاقات لدفع أجور الخدمات التوليدية والعمليات النسيييييييييييييائية االسيييييييييييييعافية للنسييييييييييييياء   الدولية بتوزيع
 المحتاجات.

 في مجال االهتمام باألمراض المنقولة جنسيا   -4-8-2
تحاط عادة  بالخجل والسيييييييييييرية وغالبا  ما تنشيييييييييييأ عن عالقات غير   من المعروف أن هذه األمراض  •

هنا فقد تولدت  الصييييييييييييادلة. منآمنة، وال يتم فيها مراجعة الطبيب واالكتفاء بسيييييييييييؤال المعارف أو  
الحاجة إلى نشيييييير المعرفة حول سييييييبل الوقاية والتي هي من األهمية بمكان، وكذلك الحرص على  

 معالجتها فوريا  ونشر المعرفة حول سبل الوقاية.
ومن المحتمل أن تلك األمراض قد زاد انتشيارها في سينوات األزمة مع تحركات السيكان وتجمعاتهم   •

اآلمنية وغير المقبولية إنسيييييييييييييييانييا  واجتمياعييا  ومع ازديياد حياالت  والعالقيات غير الشييييييييييييييرعيية وغير  
االغتصيييييييييابات واالعتداءات الجنسيييييييييية التي تحدث عادة مع انتشيييييييييار فوضيييييييييى الحروب واألزمات 

 وسيطرة الفئات المسلحة اإلرهابية على بعع المناطق حيث عاثت فيها الفساد.
وإن االنتباه إلى هذه المشييكلة الصييحية التي تفاقمت بعد أن كانت في السييابق وقبل األزمة محاطة    •

ضيييييييييمن برامج العالم والوقاية. وهنا البد من إعطاء هذه المسيييييييييالة األولوية في  وملحوظةبالعناية  
ميياكن توفر االهتمييام في تخطيط البرامج بكييل أنواعهييا الوقييائييية والعالجييية والتثقيفييية، والتعريف بييأ

العالم والتحصيييييييين والوقاية للحد من تلك المشيييييييكلة قبل زيادة تفاقمها مع التسيييييييتر عليها من قبيل  
 .حال التستر عليها أو إخفائها الخجل أو عدم المعرفة بأعراضها ومنعكساتها في

 مجال االهتمام بالنسا  المسنات في -4-8-3
كانت أوضاع النساء المسنات من بين أولويات االهتمام لدى وزارتي الصحة والشؤون االجتماعية   •

رعاية المسيييينين هو أحد برامج الرعاية الصييييحية    ، فبرنامجاألسييييرةوالعمل والهيئة السييييورية لشييييؤون  
ة  تم إعداد الخطة الوطنية لرعاي   الصيييييحية وقد األولية الذي يقدم خدمات للمسييييينات ضيييييمن المراكز 

  .في الرعاية الطبية والنفسية ومتكاملةالمسنين والتي تشمل مناحي متعددة 
إعداد   2010تم بالتعاون بين الهيئة السييورية لشييؤون األسييرة وصييندوق األمم المتحدة للسييكان عام   •

مسيييح ميداني اجتماعي شيييمل ثالثة آالف مسييين ومسييينة في جميع محافظات سيييورية رصيييد الواقع 
واالحتياجات الحقيقية للمسييينين والمسييينات وتوصيييل المسيييح الى العديد من التوصييييات والمقترحات 
التي اسييييييتمدت من اللقاءات المباشييييييرة مع المسيييييينين والتي اظهرت الحاجة الماسيييييية الى المزيد من  

والمزيد من التركيز على الخدمات الصيييييحية لألمراض المرتبطة بالشييييييخوخة والتي تعاني    االهتمام
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ية واالجتماعية وخاصيييييية  وفي ها النسيييييياء المسيييييينات كما بينت احتياجات المسيييييينات للرعاية الماد من
 .الريف

والمسيينات من نقص الرعاية وخاصيية في حال هجرة األوالد الى المدن طلبا  للعمل   يعاني المسيينون 
سييييري وال شييييك أن أوضيييياع المسيييينين والمسيييينات خالل األزمة قد تردت نتيجة التهجير الق  والتعليم.

بسييييييييييييبب االعتداءات اإلرهابية فبقيت المسيييييييييييينات على    أو خارجياونزوح الذكور داخليا الى المدن 
الذي يسييييييييتلزم    األمروالمعيشييييييييية  الغالب دون معيل وعانت من نقص الغذاء والخدمات الصييييييييحية 

 ئهيا األولويية فيعهيا في البرامج المسييييييييييييييتقبليية وإعطياتركيز الجهود على االهتميام بهيا والنهوض بواق
 واالجتماعية. والنفسية   الصحية والغذائيةاالهتمام كأكثر الفئات هشاشة وأكثرهن احتياجا  للخدمات  

شيراف  اب تم اسيتنادا الى الدراسية المسيحية السيابقة الذكر إعداد دليل التعامل مع المسينين والمسينات  •
خبة من الخبراء  في إعداده ن للسييكان شيياراالهيئة السييورية لشييؤون األسييرة وصييندوق األمم المتحدة 

وتم فييه إدرام أنمياط التعياميل مع    والطبيية والقيانونييةوالبياحثين في العلوم االجتمياعيية والنفسيييييييييييييييية  
المسيييييييينين والمسيييييييينات بشييييييييكل خاص وبما يحقق تلبية االحتياجات النفسييييييييية والصييييييييحية والقانونية  

لمضيمون الدليل في وتم عقد دورات تثقيف وتوعية حول االهتمام بالمسينات اسيتنادا    واالجتماعية،
 .2012العديد من محافظات سورية عام 

بسييبب األزمة    بعد معاناتهنبالنسيياء والمسيينات ودراسيية احتياجاتهن الراهنة    االهتماممن الضييروري  •
إلى الخدمات  وصييييييييعوبة وصييييييييولهنواضييييييييطرارهن إلى تغيير مكان إقامتهن وهياب المعيلين لهن  

لتوفير  الصييييييييييحية والرعاية في ظروفهن الجديدة والصييييييييييعبة حيث البد من بذل مسيييييييييياٍع إضييييييييييافية  
 بوجودها وباليات االستفادة منها. الصحية وتعريفهنمن الخدمات  احتياجاتهن

هي الوقاية والكشييف المبكر عن ترقق العظام )هشيياشيية  الصييحية للمسيينات من الخدمات األسيياسييية  
 ميا يزييد رض مزمن تكمن خطورتيه في عيدم وجود أعراض واضييييييييييييييحية ليه، يؤثر على وهو م العظيام(
عدة وتؤدي  مليون امرأة في العالم ويؤدي الى سيييهولة االصيييابة بالكسيييور التي قد تكون مق  200عن  

تزداد االصيييييييييابة بهشييييييييياشييييييييية العظام مع زيادة معدل االعمار وتغير نمط ،  للوفاة في بعع األحيان
 .قلة النشاط البدني والتغذية غير المتوازنة والتدخينالحياة الذي سيطر عليه 

 مبادرات الجمعيات األهلية في مجال توفير الخدمات الصحية لإلناث   -4-9
تقوم الجمعيات األهلية في سييييييييييورية ومن بينها جمعية تنظيم األسييييييييييرة من خالل العيادات والمراكز   -

ندوات التوعية والورشييييييات التدريبية في مجاالت  المنتشييييييرة في المحافظات السييييييورية بعقد العديد من  
 الصحة اإلنجابية والتعامل مع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الموجه ضد اإلناث.
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االنجابية والدعم  خدمات الصييييييييييييحةزادت عدد الخدمات المقدمة عن طريق الجمعيات وتشييييييييييييمل  -
ات النسيائية عن طريق قسيائم خاصية يتم  اضيافة الى اجراء الوالدات واالسيعاف  االجتماعي،النفسيي  

 دعمها من قبل المنظمات الدولية.
قام عدد من الجمعيات بتأسييييييييييس فرق جوالة لتقديم خدمات الصيييييييييحة االنجابية في القرى البعيدة  -

 .صحية فيها لتبعثر سكانها مرافقاقامة  ال يمكنوالتي 

رات في السييينوات السيييت السيييابقة غير  وجملة القول أنه من الضيييروري اإلشيييارة إلى أن األرقام والمؤشييي
إال أن وقائع الحياة تشيييهد على حضيييور الدولة بمؤسيييسييياتها الرسيييمية وبالتعاون مع المجتمع بهيئاته   متوفرة،

األهلية والخيرية ومع المنظمات الدولية ذات الصييييلة، كل ذلك حقق أهدافا  صييييحية وإنسييييانية شييييملت جميع  
يية الوطنيية إلى جيانيب العيافيية الصييييييييييييييحيية لألمهيات واألطفيال  الفئيات والمنياطق ومهيدت السييييييييييييييترداد العياف

 .والمواطنين
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 احملور اخلامس 
 املرأة والتعليم يف سورية 
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 والتعليم في مرحلة التعليم األساسية والثانوية والمعاهد: المرأة القسم األول
يأتي التعليم في سيييورية بين أهم الحقوق اإلنسيييانية التي يكفلها الدسيييتور فهو حق من حقوق اإلنسيييان  
والذي يأتي في المرتبة التالية لحق الحياة في أهميته وانعكاساته على مجمل حياة اإلنسان وإنتاجيته وأدواره  

والمجتمع والتنمية، بل أنه يعد المدخل األساسي لالرتقاء الفكري والحضاري. وهو األداة الرئيسة  في األسرة  
 والفاعلة في تحقيق أهداف التنمية، وهو أحد الجسور للعبور إلى المستقبل الزاهر المشرق والمستنير.

حق   2012عام  والدسيييتور الجديد   1973وقد كفل دسيييتور الجمهورية العربية السيييورية السيييابق لعام  
التعليم وكفل تأمينه لجميع األطفال ذكورا  أو إناثا  بشيكل مجاني في جميع مراحله منذ الطفولة المبكرة وإلى 

 آخر مراحل التعليم الجامعي والعالي.

ومن أجل ضييييييييييييمان تمتع الجميع بحق التعليم أصييييييييييييدرت الجمهورية العربية السييييييييييييورية قانون التعليم  
ثم تم تعديل إلزامية التعليم حتى نهاية الصف التاسع وصدر   1981اإللزامي حتى صف السادس في عام  

يتضيمن    ( الذي وسييع مرحلة التعليم األسيياسييي اإللزامي، والذي7(القانون رقم   2012بهذا الخصييوص عام  
( سنة بالحاق  15ييييييييييييييييييييي6إلزام الدولة لجميع أولياء الطالب السوريين ذكورا  وإناثا  والذين تتراوح أعمارهم بين )

أطفالهم في مدارس التعليم األسييياسيييي. ووفرت لتحقيق ذلك األبنية المدرسيييية والجهاز التعليمي ومسيييتلزمات  
يصيال موجبات هذا الحق ومتطلباته لجميع األطفال  التعليم في كل حي أو قرية أو مكان تأكيدا  وضيمانا  إل

 في سورية.
وقد كان لصييييدور هذا القانون األثر البالغ في ارتفاع نسييييب التحاق الطالب ذكورا  وإناثا  في المدارس  
ومتابعة التحصيييييل حتى نهاية الصييييف التاسييييع ومن ثم التعليم الثانوي والجامعي بعد أن كانت نسييييبة كبيرة  

بتعليم أوالدها وعلى األخص اإلناث منهن إلى المرحلة التعليم األسيياسييي حلقة أولى التي  من األسيير تكتفي  
/ فقط ثم تتسرب أعداد من الطالب وخاصة اإلناث من المدارس لتقمن  4/ حتى الصف /1تشمل الصف /

  .بأدوارهن التقليدية في المنزل أو يتم تزويجهن مبكرا  
المتتالية في سييييورية ذلك االرتفاع المشييييهود به في معدالت   وقد بينت المؤشييييرات الرقمية عبر العقود 

التحصييييييييل ومتابعة التعليم في المراحل الثانوية والجامعية العليا للذكور واإلناث على حد سيييييييواء كما بينت  
زيادة نسيييبة تعليم اإلناث عن الذكور في مراحل وتخصيييصيييات عديدة تجسيييد منعكسيييات أثر القوانين وتوفير  

 ة والبنى التحتية على نجاح سورية في تأمين حق التعليم للجميع.الشروط الموضوعي
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 في مجال إعداد المناهج الدراسية -5-1
قامت وزارة التربية باعداد المناهج الدراسييييية لجميع المواد والمقررات التدريسييييية التي يتم تدريسييييها في 

/ واإلعدادية مرحلة 4تى الصييف // ح1المراحل المرحلة التعليم األسيياسييي حلقة أولى التي تشييمل الصييف /
/( والثانوية، وتم تكليف نخب من األسييياتذة  9/ حتى الصيييف /5التعليم األسييياسيييي حلقة ثانية من الصيييف /

والمتخصييصييين والموجهين التربويين في إعدادها ثم في تقييمها المسييتمر وتطويرها وتحديثها بما يتوافق مع  
لطالب والطالبات المهارات الحياتية، والقيم األخالقية  تطور مسيييييييييييييتلزمات التقدم والتحديث وبما يكسيييييييييييييب ا
 واالتجاهات الحضارية المنفتحة على ثقافات العالم.

كما تم اعتماد األسييييياليب المنهجية في تقديم المواد العلمية والمعرفية في المناهج، فاسيييييتحقت التقدير 
مها منظمة اليونسيييييييكو التي عبر  العالي من حيث مضيييييييامين المناهج التدريسيييييييية من المنظمات الدولية وأه

تقييماتها ومعاييرها العالمية تم إدرام الشيييييهادات الثانوية السيييييورية بفروعها بين أحسييييين الشيييييهادات العالمية  
 التي يقبل الحاصلين عليها في أحسن وأرقى الجامعات العالمية.

ع المواد ولجميع  كما أّعد المتخصيييييييييييييصيييييييييييييون والموجهون التربويون األدلة التعليمية للمعلمين في جمي
الصيييفوف لتمكينهم من أداء أدوارهم الوظيفية والتربوية في أحسييين مسيييتوى بهدف إيصيييال المعارف ضيييمن  
طرق تدريسيييييييييية مالئمة ومتطورة تحقيقا  للنتائج المرجوة منها في تحقيق األهداف المعرفية والعلمية في كل 

 مجاالتها.

 الرعاية والتربيةاالهتمام بالطفولة المبكرة في مجال  -5-1-1
لقد حظي موضييوع تربية الطفل في الجمهورية العربية السييورية باهتمام واضييح والتزام شييمولي لجميع  
األطفال وتم لتحقيق منهام عمل ومضيمون تعليمي جيد تأسييس مراكز متخصيصية تواكب مسيتجدات العلم 

بية بالتعاون مع منظمة اليونسيكو أول في قضيايا التربية والتعليم لألطفال ما قبل المدرسية وأسيسيت وزارة التر 
مركز لتنمية الطفولة المبكرة لتدريب المعلمين والمتخصيصيين على تبني األسياليب التربوية الحديثة والبناءة  

 .في توفير المعلومات والمعارف والتدريبات وتنمية المهارات لألطفال في مراحلهم التعليمية المتتابعة

 ويعد مركزا  اقليميا  للتعليم والتدريب استنادا  إلى المعايير الدولية.افتتاح المركز  2009وتم عام 
وقيد قياميت وزارة التربيية بتوسيييييييييييييييع أفياق الرعيايية والتربيية لألطفيال في مرحلية الطفولية المبكرة وتيأمين  

. ولكن عددها قد انخفع ولألسف الشديد مع حدوث 2012( عام  2147رياض األطفال ليصبح عددها )
( روضييييييية بسيييييييبب تداعيات األزمة. ولكن الدولة عوضيييييييت عن الدور التي  2013ح عددها )األزمة ليصيييييييب

توقفيت والتي كيانيت مسييييييييييييييتثمرة من قبيل القطياع الخياص فبيادرت إلى زييادة أعيداد الريياض الحكوميية وافتتياح  
 رياض أطفال ملحقة بمدارس التعليم األساسي لتعويع النقص الحاصل.
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( سيييييييييييينوات في العام 5-3ياض األطفال في المرحلة العمرية )وقد بلغت نسييييييييييييبة وجود الفتيات في ر 
(  2013- 2012( وحافظت هذه النسييبة على مسييتواها في العام الدراسييي )%47)  2000-1999الدراسييي 

لم يتبين    المذكورة حيث وهي نسيييبة جيدة تقترب من نصيييف مجموع األطفال الملتحقين في المرحلة العمرية 
ى رغم عييدم اإللزامييية في هييذه المرحليية المبكرة من العمر، األمر الييذي وجود فجوة جنييدرييية في هييذا المنح

 يعكس مدى اهتمام الدولة والمجتمع في سورية بالتربية والتعليم المؤسساتي لألطفال وفي جميع األعمار.
( أن مجموع األطفال المنتسييييييييبين إلى رياض 1فقد بين الجدول رقم )  2017أما في إحصييييييييائية عام  

% من    48،22من الذكور مقابل    %51.77توزعوا بنسييييييبة    18691القطاع الرسييييييمي قد بلغ  األطفال في 
من الذكور   %51،79توزعوا إلى   72864اإلناث. وفي رياض األطفال الخاصييييييية بلغ مجموع المنتسيييييييبين  

  .من اإلناث  %48.20مقابل 
مقييابييل    للييذكور  %51.50توزعوا بنسييييييييييييييبيية    15320أمييا في القطيياعييات األخرى فقييد بلغ مجموعهم  

 % لإلناث. 49،49

وبهذا نجد أن نسيييييب توزعات األطفال حسيييييب الجنس هي متقاربة جدا  في جميع المراحل والسييييينوات  
 المتتابعة.

أما توزعات الهيئة التعليمية واإلشييييييييييييرافية في رياض األطفال فقد تبين من اإلحصيييييييييييياءات العامة أن 
بينما بلغ عدد الذكور   %95.13أي بنسييييبة    6732أعداد المعلمات والمشييييرفات في رياض األطفال قد بلغ  

وهم من المشيرفين أو اإلداريين في الرياض. وهذا أمر يتوافق مع أدوار المرأة في   %4.86أي بنسيبة    344
 رعاية األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

 مؤشرات تمكين اإلناث في مجال التعليم -5-1-2
ناث خاصيية االهتمام في السييياسييات والبرامج التخطيطية  اسييتقطبت أهداف االرتقاء بالتعليم عامة واإل

في سييييييورية حيث ركزت الخطة الخمسييييييية العاشييييييرة على تحقيق زيادة نسييييييب الملتحقات اإلناث للذكور في 
، وزيادة نسييبة  2015عام    %100إلى   2004عام    %92( سيينة من نسييبة  11-6مرحلة التعليم األسيياسييي )

عام    %91.8إلى   2004عام    %88( سيييييييييينة من  14-12اسييييييييييي )اإلناث للذكور في مرحلة التعليم األسيييييييييي
، وكذلك تركز االهتمام على زيادة نسييييييييبة  2015ويتم اسييييييييتهداف إيصييييييييالها إلى نسييييييييبة أعلى عام    2007

إلى نسب أعلى عام    2004عام    %92( سنة من  17-15المتعلمات من اإلناث الى الذكور في األعمار )
2015. 

مرحلة التعليم المرحلة التعليم األسييياسيييي حلقة أولى التي تشيييمل وقد ارتفعت نسيييبة القيد الصيييافي في 
  %45.9/ إلى نسيييب متقاربة حيث ارتفعت نسيييبة الطالبات إلى الطالب من 4/ حتى الصيييف /1الصيييف /

كما ارتفعت نسييييييبة الطالبات إلى   2007عام    %47.9ووصييييييل إلى   2006عام    %47.1إلى   2003عام  
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عام    %52.2ووصييييل إلى   2006عام    %51.3إلى   2005عام    %50.5  الطالب في المرحلة الثانوية من
2007. 

أظهر أن نسييييييييييييبة    2009وحتى عام    1990وإن تحليل التطور الذي طرأ في مجال التعليم بين عام  
، كما حصيييييلت نسيييييبة زيادة في %7.1الفتيات إلى الفتيان قد ارتفعت في مرحلة التعليم األسييييياسيييييي بنسيييييبة  

 .%32التعليم الثانوي بنسبة 

 توزع مجموع الطالب في مرحلة التعليم األساسي حسب الجنس -5-1-3
( لتكون منطلقا  في التأشيييير والداللة على  2010-2011إذا انطلقنا من إحصييياءات العام الدراسيييي )

واقع توزعات المدارس والطالب والطالبات والهيئة التعليمية والهيئة التدريسيييييية فسيييييوف يتبين لنا المعطيات  
لرصييييييييييييد الواقع وما حدث فيه من تغيرات دراماتيكية، وبيان الجهود التي بذلت في تغطية النقص  المطلوبة 

 أو التراجعات، والحلول النوعية التي اتخذت لردم جميع الفجوات والثغرات.

( ما 2011–2010بينت اإلحصياءات في مجال التعليم في مرحلة التعليم األسياسيي للعام الدراسيي )
 :يلي

طالبا  وبهذا   362078طالبة مقابل    332234البات في مرحلة التعليم األساسي  بلغ مجموع الط ▪
لإلناث مقابل    %47،8ما يعادل    694312شيييييييكلت نسيييييييبة الطالبات من أصيييييييل المجموع البالغ  

 % للذكور. 52،2نسبة 
  2017- 2016أما توزعات الطالب والطالبات في مرحلة التعليم األسيييياسييييي في العام الدراسييييي  ▪

طيالبيا  كميا بلغ عيدد الطيالبيات في   1734352ن مجموع عيدد الطالب اليذكور قيد بلغ فقيد بينيت أ
وبهذا فقد شيييييييكلت   3425140طالبة من أصيييييييل المجموع العام البالغ    1690788تلك المرحلة 
وهي نسييب متسيياوية تقريبا . األمر الذي يشييير الى عدم    %49،3مقابل    %50،63نسييبة الطالب 

 المنحى.ي هاذا وجود فجوة جندرية ذات قيمة ف

 توزع مجموع الطالب في مرحلة التعليم الثانوي حسب الجنس  -5-1-4
 ما يلي: 2011- 2010بينت اإلحصاءات في مجال التعليم الثانوي للعام الدراسي 

طالبا  وشكلت    199803طالبة مقابل    320899بلغ مجموع الطالبات في مرحلة التعليم الثانوي   ▪
 للطالب. %46،4مقابل نسبة  %53،6نسبة  430702المجموع البالغ الطالبات من أصل 

للعييام الييدراسييييييييييييييي  360896بلغ مجموع الطالب والطييالبييات في مرحليية التعليم الثييانوييية العيياميية   ▪
طالبا  وبهذا تشيييييييييكل نسيييييييييبة الطالبات   162783طالبة و  198113توزعوا إلى   2016-2017
 للذكور. %45،1مقابل نسبة  54،8%
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أن نسييييييييبة الطالبات في المرحلة الثانوية تزيد عن نسييييييييبة الطالب، ويعود ذلك ألسييييييييباب وبهذا يتبين  
عديدة منها توجه الذكور لالنتسيياب إلى الثانويات الصييناعية والمهنية والرياضييية والتجارية بنسييب أكبر من  

ي مع األخذ اإلناث. إال أن مؤشيييرات ارتقاء نسيييب التعليم لدى اإلناث على امتداد األعوام هو مؤشييير إيجاب
 ار األزمة وما سببته من تغييرات.بعين االعتبار الظروف التي سادت في إط

 2011-2010توزع الهيئة التعليمية حسب الجنس في العام الدراسي  -5-1-5
- 2010بلغ مجموع أعداد أعضيييياء الهيئة التعليمية في مرحلة التعليم األسيييياسييييي في العام الدراسييييي 

من الذكور وبحيث بلغت نسيييييييييبة اإلناث    17301من اإلناث مقابل    22758تورعوا إلى   40059  2011
، وال شييييك أن سييييياسيييية تأنيث التعليم التي اعتمدت منذ عقود عديدة ونجاح  %43،1% مقابل نسييييبة    56،8

المعلميات في مهيامهن التربويية وكيذليك تقبيل المجتمع ألدوار اإلنياث في القطياعيات التربويية كيامتيداد ألدوارها  
ي تربييية األوالد هو الييذي أدى إلى هييذه الزيييادة الملحوظيية في توزع نسيييييييييييييييب اإلنيياث في التعليم  التقليييدييية ف
 األساسي.

  2011-2010توزع أعضا  الهيئة التدريسية في مرحلة التعليم الثانوي في األعوام  -5-1-6
من   238671توزعوا حسيييييب الذكور واإلناث إلى   372884بلغ مجموع أعضييييياء الهيئة التدريسيييييية 

  %36مقابل نسيييييييييبة    %64من الذكور وبهذا شيييييييييكلت نسيييييييييبة اإلناث إلى المجموع   134314اإلناث مقابل  
 للذكور وهي مؤشر هام على ارتقاء أدوار اإلناث في التعليم في المراحل التعليمية األعلى.

 2017-2016توزع أعداد الهيئة التدريسية حسب الجنس في العام الدراسي  -5-1-7
فقد    2017-2016هيئة التعليمية في مرحلة التعليم األسيييييياسييييييي للعام الدراسييييييي بلغ عدد أعضيييييياء ال

من الييذكور وبهييذا تكون نسييييييييييييييبيية    174664من الييذكور ومقييابييل    58166توزعييت إلى    232830بلغييت  
لليذكور وهيذا ينفي أي وجود لفجوة جنيدريية في مجيال توزع ادوار   %25مقيابيل    %75مسيييييييييييييياهمية اإلنياث هي  
 .المجالبل على العكس يثبت نجاح اإلناث وتفوقهن في هذا  اإلناث في مجال التعليم

 المبادرات التي بذلت لتقليص الفجوة الجندرية في توفير التعليم للجميع -5-2 
لقد سعت الدولة إلى تقليص الفروق التي يمكن أن توجد بين المدراس في المناطق المختلفة والبيئات  
االجتمياعيية والثقيافيية المتفياوتية، فتم إحيداث قنياة تربويية تعليميية إلفسيييييييييييييياح المجيال أميام جميع الطالب من  

 والدقيقة.الحصول على المعلومات الموسعة 
ة مرنة في المدارس لزيادة معدالت القيد، واسيييييتبقاء الفتيات، جرى  وتحقيقا  ألهمية وضيييييع برامج زمني

تطبيق العام الدراسيييييييييييي المنزلق الذي يمتاز بالمرونة من حيث بدايته ونهايته، بحيث يتوافق مع المواسيييييييييييم 
مدرسييييييييييييية متنقلة ألبناء البادية، وهي عربات    86الزراعية في الريف تفاديا  لتسيييييييييييييرب الفتيات. كما أحدثت 

تلميذا  وتلميذة، وغرفة سكن للمعلم، ويتم جر السيارة عن طريق    40ؤلفة من غرف صفية تتسع ليييي متنقلة م



 سورية   في   والتعليم  المرأة   -  الخامس   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

104 
 

جرار زراعي لضييمان وصييولها إلى جميع المناطق في البادية، ويقوم المعلم بتدريس عدة مسييتويات تعليمية  
 ضمن الغرفة الصفية.
التي تسييييييييييييييمح بياحيداث ميدارس    خيمية متنقلية كحيل مؤقيت لحين توفر اإلمكيانيات   48كميا تم إحيداث  

 داخلية ألبناء البادية، كما يتم دعم أهالي المتسربات ببعع الحوافز المادية إلعادة بناتهن إلى المدرسة.
ويجري حاليا  وبالتعاون مع بعع المنظمات الدولية مشروع تجريبي لدمج ذوي االحتياجات الخاصة 

فاهيم ومصيييييييفوفات الدمج لذوي الحاجات الخاصييييييية في من الجنسيييييييين في التعليم اإللزامي والبدء بادخال م
  الكتب الجديدة وإعداد دليل للمعلمين بهذا الخصوص.

كما تم تدريب المعلمين في مراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصييييييييية والمعالجين الفيزيائيين بالتعاون  
فال المتوحدين وتم  في تلك مراكز على التعامل مع األط  العاملينمع مؤسييييسيييية كريم رضييييا سييييعيد، وتدريب  

تلميذ من ذوي االحتياجات الخاصييية سييينويا  على المهن    200افتتاح شيييعبة خاصييية بهم، وتم البدء بتدريب 
 المختلفة.

كما ازداد عدد المرشييييدين النفسيييييين واالجتماعيين في المدارس من صييييفوف الحلقة األولى إلى نهاية  
 المرحلة الثانوية.

 ري والصناعيواقع التعليم النسوي والتجا -5-3
من المعروف أن توزع الطالب والطالبات على فروع الثانويات الصييييييناعية والتجارية و النسييييييوية هو  
أمر يرتبط بطبيعة األدوار النمطية السييييييييييييائدة والمتعارف عليها في المجتمع كما يرتبط بصييييييييييييعوبات العمل 

 وبيئته ومدى قبول لإلناث لالنتساب إليه.
طيالبيا  وطيالبية توزعوا إلى   47953الثيانوييات الصيييييييييييييينياعيية في سييييييييييييييوريية  فقيد بلغ مجموع الطالب في 

طالبة. وكانت معظم الطالبات قد انتسييييييييبن إلى التقنيات االلكترونية وتقنيات    5420طالبا  مقابل    42533
الحاسيييييييوب وصييييييييانة األجهزة الطبية بالمقابل هناا ندرة أو انعدام انتسييييييياب الطالبات في التخصيييييييصيييييييات 

 ال التكييف والتبريد.الميكانيكية وأعم
طيالبيا   21546أميا في الثيانوييات التجياريية فقيد بلغ مجموع الطالب في جميع محيافظيات سييييييييييييييوريية  

طيالبية  أي أن التوزيع كيان بنسييييييييييييييٍب متقياربية جيدا  نتيجية رهبة   10692طيالبيا  و  10854وطيالبية توزعوا إلى 
توقع حصيييولهن في المسيييتقبل على فرص اإلناث باألعمال التجارية والمكتبية والتي هي أقرب باهتمامهن و 

 عمل مالئمة. 

طالبا  فقط مقابل    94منتسيييييبا  منهم   11312أما في التعليم النسيييييوي فقد بلغ مجموع المنتسيييييبين إليها 
 طالبة وذلك بسبب طبيعة التخصص وإقبال اإلناث على االنتساب إليها. 11218
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 تبني منظور النوع االجتماعي في مجال التعليم   -5-4
في مجال توجيه التعليم بما يحقق أهداف العدالة والمسيييييييياواة واإلنصيييييييياف بين الجنسييييييييين فقد تم تبني  
مفاهيم وقيم تعزز تلك األهداف وضييييييمن منظور النوع االجتماعي وتتم صييييييياغة المناهج انطالقا  من ذلك 

ي من أي تمييٍز  التوجييه منييذ مرحليية الطفوليية المبكرة كمييا يتم إعييادة النظر فيهييا لتحقيق المضييييييييييييييمون النق
، وتعمل وزارة التربية اآلن على إنجاز عمل نوعي  ولتصيييييييييبح المناهج خالية من القوالب والصيييييييييور النمطية

لتطوير المنياهج اليدراسيييييييييييييييية من مرحلية ريياض األطفيال حتى الثيانويية في هيذا المنحى، حييث تميت مراعياة  
داو( في المعايير والمخرجات التعليمية  إدخال ما ورد في اتفاقية إلغاء كل أشيييييكال التمييز ضيييييد المرأة )سيييييي

 .مرأة في المناهج والكتب المدرسيةوالوحدات الدرسية بهدف تحديث صورة ال

كما تم وضيييع برامج لتعليم حقوق اإلنسيييان من منظور النوع االجتماعي في مسيييتويات التعليم وإدرام 
هيئة السيييورية لشيييؤون األسيييرة بالتعاون  حقوق المرأة كانسيييان في مناهج ومقررات التعليم العالي، فقد قامت ال

مع وزارة التعليم العيييالي بعقيييد المؤتمر الوطني إلدميييام مفييياهيم حقوق الطفيييل في منييياهج الجيييامعيييات عيييام  
 ، شارا فيه عدد من الخبراء المحليين واإلقليميين.2006

تخصييييص    وفيما يخص آليات التنفيذ ودعمها في مجال تطوير التعليم ومضيييامينه ومنهجياته فقد تم
الموازنات لتأمين الموارد المالية لتنفيذ الخطط التعليمية المتطورة حيث ترتفع وباسييييييييتمرار حصييييييييص التعليم  

 في الموازنة العامة للدولة.

كما يتم وباسيييييييتمرار تأهيل الكادر التدريسيييييييي عبر المعاهد والجامعات وعبر التعليم المفتوح وسيييييييوف  
معلمين والمعلمات في االختصيياصييات التربوية الجامعية والعليا. كما  تبين المؤشييرات الرقمية ازدياد أعداد ال

يتم فتح العديد من مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني للذكور واإلناث والتي تتيح فرص الحصييول على  
 التدريب في مجال تقانة المعلومات لتطوير أدائهم في وظائفهم العامة، وفي مجال التدريس بشكل خاص.

ــه على الواقع  و  -5-5 ــورية وانعكاسـ اقع التعليم في ظل األزمة في الجمهورية العربية السـ
 التعليمي للمرأة

عمدت وزارة التربية في الجمهورية العربية السييورية منذ بدء األزمة إلى التفكير بشييكل ممنهج وتربوي 
دت على مدى السينوات السيبع  لتالفي األخطار المترتبة على )البنى المادية والبشيرية( جراء األزمة التي امت

 الماضية وشمل أثرها السلبي كل مناحي الحياة اجتماعيا  يواقتصاديا  وتربويا  ونفسيا .

ومن المعروف أن قطاع التربية يعّد أحد أهم مكونات المجتمع السيييييوري، وأوسيييييعه انتشيييييارا  فقد أثرت 
معنويات التالميذ األطفال والطالب األحداث على البنية التحتية المادية واللوجسيييييييييييييتية بشيييييييييييييكل عام وعلى 

والطالبات ومسيييتويات التحصييييل العلمي بشيييكل خاص، األمر الذي ترا أبعادا  ومنعكسيييات لن يزول أثرها  
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السييلبي والمؤلم لسيينواٍت عديدة على الجيل الشيياب وعلى منعكسييات التعليم على التنمية واالقتصيياد والثقافة  
وعلى هيكلية المجتمع العامة ومكوناته ومسيييييييارات التنمية والتقدم    والمجتمع وعلى المواقف والقيم والسيييييييلوا

 في سورية.

وال شييييك أن اسييييتهداف فئات األطفال والشييييباب ومحاولة إيقاع األذى على المكون التعليمي البشييييري 
من األطفال واليافعين وإلحاق األذى والتدمير لمدارسيييييييهم واالسيييييييتهانة بأرواحهم الطاهرة النقية وبطموحاتهم  

ي بناء مسيييييتقبلهم ومسيييييتقبل وطنهم كل ذلك كان مقصيييييودا  كأحد سيييييبل الهجوم على سيييييورية وعلى تمّيزها  ف
الحضيييييياري والثقافي الذي كان صيييييياعدا  وباسييييييتمرار في خط يرتقي إلى مصيييييياف الدول المتقدمة في معظم  

 المناحي وخاصة في مجال التعليم والمعارف.

مقصيييييييييييود على المدارس والمنشيييييييييييات التعليمية وعلى  وقد تم توجيه آليات التدمير والتخريب بشيييييييييييكلٍ 
العنصييير البشيييري المكون من التالميذ والطالب والهيئات التعليمية والتدريسيييية في جميع المناطق الجغرافية  
وفي جميع التخصيصيات مسيتهدفين إيقاف المسييرة التعليمية والتربوية التي بنيت مناهجها ومضيامينها على  

 حقيق العدل والمساواة.مبادئ الفكر المستنير وت
فقيد تعرض أطفيال سييييييييييييييوريية إلى العنف الممنهج والمخطط ليه من قبيل جمياعيات اسييييييييييييييتهيانيت بجميع  
القوانين واألعراف والمواثيق واالتفيياقييات والعهود الييدولييية والتي تنص على حقوق األطفييال بييالتعليم والحييياة  

األطفال والطالب بجميع أنواع العنف من  والعيش بسييييييالم وأمان، إال أن الجماعات التكفيرية قد اسييييييتهدفت  
قتيٍل وخطف وترهييب وتجهييل فجعلوا منهم ذكورا  وإنياثيا  هيدفيا  لمخططياتهم التيدميريية وقيد تركيت تليك األزمية  
التي امتدت لسييييينوات بدعم من جهات خارجية لم ترد ان تترا مسييييييرة سيييييورية التقدمية تسيييييتمر في النجاح  

فكان جيل األطفال واليافعين هو الذي تم التركيز على اإلسيييييييييياءة له فعانى  والتمّيز بين باقي الدول العربية  
 .واالجتماعية والتعليمية والنفسيةمن آثار األزمة بكل مناحيها االقتصادية 

( من 475)  2017فقد بلغ عدد الشيييييييييهداء الذين ارتقوا في القطاع التربوي حسيييييييييب إحصيييييييييائية عام  
( المدرسيييييين واإلداريين وهي أعداد كبيرة تشيييييهد على اإلجرام والتدمير الذي اسيييييتهدف ذلك 637الطالب و)

أخرى فألرواحهم القطاع ولعل خسيارة األرواح هي أكبر الخسيارات والفقدان ألم  وقيمة  من أي خسيارة ماديٍة  
 ولسورية النصر والعزة والبقاء على امتداد التاريخ. وتعالىالرحمة والرضوان من هللا جّل 

 فيما يلي: التأثيرات واألضرار التربوية الناجمة عن األعمال التخريبيةويمكن إجمالي 

 ضرار التي تعرض لها قطاع التربيةاأل -5-5-1
 حرق المدارس. •
 قتلهم. التربوية أوخطف المدرسين والعاملين في المؤسسات  •
 سرقة مستلزمات العملية التربوية والتعليمية من المدارس. •
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إرهياب األهيالي والعياملين في الميدارس ليمنعوا أبنياءهم من اليذهياب إلى الميدارس بهيدف أن تتوقف   •
 العملية التربوية والحياة المعتادة.

 التابعة للتربية.سرقة وسائل النقل المتنوعة  •
 العبث باألدوات والوسائل التعليمية والترفيهية للطالب. •
 سرقة أموال مخصصة لرواتب العاملين في المؤسسات التعليمية كافة. •
 منع الطلبة من الذهاب إلى االمتحانات سواء االنتقالية أو العامة.  •
 تخريب مستودعات الكتب وحرقها في بعع المحافظات.  •
 الذهاب إلى الدوام الرسمي في بعع المحافظات. منع الطلبة من  •
 منع المعلمين والمدرسين من الذهاب إلى المدارس. •

 الطالب( –األضرار البشرية التي لحقت بالمؤسسات التعليمة )الكادر اإلداري والتدريسي  -5-5-2
 الكادر اإلداري والتدريسي -5-5-2-1

وتشييويه جسييدي للكادر اإلداري والتدريسييي والتي عمليات ترهيب وخطف وضييرب وقتل واغتصيياب  •
 نجم عنها أمراض جسدية من بتر بعع األطراف أو ترا عاهة دائمة... الخ(.

 ترا المعلمين مدارسهم والتحاقهم بمدارس أخرى بسبب ترا مكان سكنهم. •
 تفاوت نسبة دوام الكادر اإلداري والتدريسي في مدارس المناطق الساخنة. •

 الطالبي الكادر -5-5-2-2

صييييعوبة التحاق الطالب والتالميذ بالمدرسيييية لترا األهل مكان سييييكنهم لكونها مناطق تم االعتداء   •
عليها من قبل المجموعات المسييييييلحة ونتيجة للوضييييييع االقتصييييييادي السييييييي  لألهل سييييييبب نزوحهم  

 وتركهم لعملهم وسكنهم.
األهل وتغيب المعلمين عن  تراجع مسيييتوى التحصييييل الدراسيييي لبعع الطلبة بسيييبب نقص متابعة   •

 المدرسة وانقطاع الطالب عن المدرسة.
 تفاوت نسبة دوام الكادر الطالبي في مدارس المناطق التي تتعرض لإلرهاب.  •

 األضرار التي لحقت بسير االمتحانات االنتقالية والشهادتين األساسي والثانوية -5-5-3
الدخول إليها وقتل المراقبين من المعلمين حيث   تم االعتداء على مراكز االمتحانات ومنع الطلبة من

تعرضيييييييييت بعع المراكز االمتحانية لالعتداء من قبل المجموعات المسيييييييييلحة واختطاف بعع السييييييييييارات  
التابعة للوزارة أثناء تأدية مهمتها واالعتداء على العاملين في قطاع التربية، مما اضييييييييييطر الوزارة إلى تغير  

حاني، وقبول الطالب لتسجيل لالمتحان حتى أخر يوم من بدء االمتحان مما  أو موقع ومكان المركز االمت
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سيييييييييييبب تفاوت في نسيييييييييييبة المتقدمين والمسيييييييييييجلين بين المناطق كافة، ولهذا اتخذت الوزارة منذ بدء األزمة  
مجموعة من اإلجراءات اإلدارية التي تسييييهل عمل سييييير االمتحانات كونها تأثرت بشييييكل مباشيييير إما ألنها  

ق غير آمنة أو من خالل المراكز االمتحانية لطالب والشيييييييييييييهادات العامة والصيييييييييييييفوف االنتقالية  في مناط
 بسبب األوضاع الراهنة.

وبنياء  علييه تم إجراء الكثير من اليدورات االمتحيانيية لطلبية الشييييييييييييييهيادات اإلعيداديية والثيانويية ليتمكن  
من التقيديم، وقيد تم إجراء امتحيان لهم في   للطلبية اليذين لم يسييييييييييييييتطيعوا من التقيدم لليدورة االمتحيانيية األولى

 دورة الحقة، واستمر هذا منذ بدء األزمة.

 وقد تم إجراء التعديالت اإلدارية حسب ما يستجد من أمور أثرت على قيمة االمتحانات العامة:

  2012ولبعع المحييافظييات    2011إعييادة االمتحييان بشييييييييييييييكييل كييامييل في جميع المحييافظييات عييام   •
الشييييييهادة الثانوية ولبعع المراكز االمتحانية التي لم تسييييييتطع أن تجري االمتحان  وثالث مواد من  

 بموعده بسبب الظروف األمنية.
إجراء دورة امتحانيه لبعع الطلبة في كال الشييهادتين التعليم األسيياسييي والثانوية الذين تخلفوا عن    •

لتي شيييييييييهدت انتهاكات من  االمتحان )بسيييييييييبب األعمال اإلرهابية التي أرهبت الطلبة في المناطق ا
 .قبل المجموعات المسلحة والتي منعت الطلبة من دخول المدرسة(

/ لعام  300والمعدل بالمرسيييييييوم رقم /  2011/ لعام  153صيييييييدور مرسيييييييوم نظام االمتحانات رقم / •
المتضيمن إجراء الدورة التكميلية المتحان الشيهادة الثانوية في جميع فروعها بصيفة )مكمل   2012

إعطاء مديريات التربية صييييييييييييالحية طباعة األسييييييييييييئلة وإجراء االمتحانات وتنتيج    محسيييييييييييين( وتم  -
 وإصدار النتائج للشهادة التعليم األساسي. 

النظم المتحانات شييييهادة التعليم األسيييياسييييي الذي يجيز    2013/ لعام 181صييييدور المرسييييوم رقم / •
وتغيب عن امتحان مادة   إعادة االمتحان للطالب الذي لم يتقدم المتحان شييييهادة التعليم األسيييياسييييي

أو أكثر أو دورة امتحيانييه التقيدم في اليدورة الثيانيية االسييييييييييييييتثنيائيية وصييييييييييييييدرت تعليمياتيه التنفييذيية رقم 
 .3/6/2012تاريخ  1444

/ من المرسيوم 1المتضيمن تعديل الفقرة )ب( من المادة /  2014/ لعام  350صيدور المرسيوم رقم / •
حول إجراء اختبيار القبول    2012/ لعيام  300م /والمعيدل بيالمرسييييييييييييييوم رق  2011/ لعيام 153رقم /

للتقدم المتحانات الشيهادة الثانوية للطلبة الدراسية الخاصية )األحرار( غير الحاصيلين على تسيلسيل 
دراسييي يثبت نجاحهم في الصييفين األول والثاني الثانويين العاميين وصييدرت تعليماته التنفيذية رقم 
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تضمنة آلية تنفيذ اختبارات الترشيح ومدة االختبار  الم  10/11/2014( تاريخ  2/1)  3094/543
 .2015ومواده، وتم تطبيقه بدءا  من دورة عام 

 األضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية -5-5-4 
 اصمدارس التعليم الخ -5-5-4-1

الدوام  تأثرت مدارس التعليم الخاص كغيرها من المدارس التعليم الرسيمية والحكومية، من حيث نسيبة  
وعدد الطلبة المسييييجلين بسييييبب موقع المدارس الخاصيييية في المناطق السيييياخنة وخوف األهل على أبنائهم،  
وتم نقل بعع المدارس الخاصة من المناطق غير اآلمنة إلى مناطق أخرى مما أثر على التحاق وتسجيل  

من حرق وقتل ونهب وتضييييررت هذه المدارس كما تضييييررت باقي المدارس األخرى    الطلبة بهذه المدارس،
 وسلب وتدمير.

 المدارس العامة -5-5-4-1
ليمهم في تمييام تعات التي تلزم األهييل والتالميييذ من  قييامييت وزارة التربييية بيياجراء مجموعيية من المبييادرا

 :المراحل التعليمية كافة

وتنتهي  تبنت وزارة التربية مبدأ العام الدراسييي المنزلق في بعع المناطق والذي تبدأ الدراسيية فيه  ➢
في أوقات مختلفة عن أوقات الدراسيييية في باقي أنحاء سييييورية )وإن كانت المدة اإلجمالية للسيييينة 
الدراسية ثابتة لكي تتناسب مع الدورات الزراعية فتوفر لألطفال فرصة التحصيل العلمي وتخفف  

 بالتالي نسب التسرب(.
الرقة،   –حماة    –ير الزور  د  –ريف دمشيييييييق   –افتتاح مدارس داخلية ألبناء البادية في: حمص  ➢

 مشروع المدارس المتنقلة )الكرافانات(.
م المتعلق بتعويضييييييات المدرسييييييين في المناطق  20/7/2008تاريخ    39إصييييييدار المرسييييييوم رقم  ➢

النائية بمنحهم تعويع طبيعة العمل في المناطق النائية وشييبه النائية بهدف إيصييال التعليم إلى 
 كل التالميذ.

م وتعليمياتيه التنفييذيية التي تنص على إلزاميية التعليم حتى  22/2/2012ريخ  / تيا7القيانون رقم / ➢
نهاية مرحلة التعليم األسيياسييي ويضييع اإلجراءات الالزمة للحد من ظاهرة التسييرب. افتتاح شييعب  
خاصيييييية بالمتسييييييربين وغير الملتحقين )تعليم غير نظامي( يسييييييجلون حسييييييب مسييييييتواهم التعليمي  

ذه الشعب ويطبق عليهم المنهام المكثف المؤلف من أربعة أجزاء، السابق والفئات العمرية في ه
(  8+ 7( )6+5( )4+3( )2+1كل جزء منها يتضييييييمن مسييييييتويين تعليميين حسييييييب الصييييييفوف )



 سورية   في   والتعليم  المرأة   -  الخامس   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

110 
 

ويجتاز كل ملتحق في كل عام صييييييفيين دراسيييييييين وحين يجتاز الجزء الرابع يصييييييبح مؤهال  لنيل  
 هذه الشعب حسب ظروف الدارسين فيها. شهادة التعليم األساسي )الصف التاسع( ويكون دوام

إصييييييييييييييدار القوانين التي تتضييييييييييييييمن إلزاميية التعليم المجياني وميا يوازييه من إجراءات قيانونيية تتيح   ➢
التدابير المتخذة من قبل   قانونيا . رغمللجهات التربوية مالحقة أولياء أمور التالميذ ومحاسيييييييبتهم  

التربييييية في مرحليييية األحييييداث من تعليم األط فييييال في مراكز اإليواء وتييييذليييييل اإلجراءات وزارة 
والتعليمات القانونية الناظمة للعملية التربوية إلفسيييييييييياح المجال أمام التالميذ من متابعة تعليمهم،  
إال أنه ومن المؤسييييييييف أن حاالت التسييييييييرب المدرسييييييييي قد ازدادت ويعود ذلك إلى عدة أسييييييييباب 

وبعضييييييها اآلخر متعلق بحاالت الجهل بعضييييييها متعلق بالظروف العائلية المحيطة بالمتسييييييربين  
وقلة الوعي فضييييييييال  عن تأثر بعع التالميذ بالتنقل المتكرر في المسييييييييكن وباألحداث التي تمر 

 بها سورية.

 اإلرشاد المدرسي -5-6 
سيييياهم اإلرشيييياد المدرسييييي بشييييكل كبير في إعداد البرامج اإلرشييييادية الوقائية والعالجية واإلنمائية من 

لمنع التالميذ والطالب ذكورا  وإناثا  من التسيييييرب وإكسيييييابهم مهارات التكّيف  أجل تقديم المسييييياعدة المطلوبة 
 مع المكونات البيئة المدرسية.

 الدامجة( -)المتفوقين  مدارس التربية الخاصة  -5-7
 مدارس المتفوقين -5-7-1

قيد افتتحيت عيددا  من ميدارس المتفوقين في المحيافظيات كيافية، إدراكيا    1987كيانيت وزارة التربيية عيام 
، ومن  أبنائهامنها أن االسييتثمار الحقيقي يكمن في العنصيير البشييري لهذا اعتنت بهذه الشييريحة الهامة من  

 رت كباقي القطاعات التعليمية في جميع المحافظات من حيث:المعلوم أن هذه المدارس تأث

الييييذهيييياب إلى هييييذه المييييدارس وحرق محتوييييياتهييييا وتهييييديييييد معلميهييييا ومنع إجراء  • منع الطالب من 
االمتحانات فيها مما أدى إلى تفاوت النسييييييييييييب المئوية للطلبة المتقدمين لهذه المدارس، ورغم ذلك 

لمتفوقين في موعده المحدد رغم األوضيييياع السييييائدة وتمكن  كان يتم إجراء امتحان القبول لمدارس ا
عدد كبير من الطلبية التقيدم لالمتحيان، مميا حرمهم من حقهم في مدارس المتفوقين، والبعع منهم  
اضيييييييييييييطروا لالنتقال إلى مدارس المتفوقين في المناطق اآلمنة أو إلى المدارس العادية الرسيييييييييييييمية 

نية الراهنة، مما زاد عدد الطالب في الشييعبة الواحدة أكثر  بسييبب انتقال المسييكن أو األوضيياع األم
من العدد المسيييييييييموح به حسيييييييييب أنظمة القبول في هذه المدارس، كما خرم عدد من هذه المدارس 

ومدرسيييييية المتفوقين في الرقة( وحفاظا  على   -خارم الخدمة مثل مدرسيييييية )دوما في ريف دمشييييييق 
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اسييتمرار التفوق للطلبة والتالميذ تم افتتاح مدارس جديدة للمتفوقين في بعع المحافظات )مدرسيية 
التوسيييع في مدرسييية المتفوقين    –مدرسييية الصييينمين الثانية في درعا   -البوصييييري الثانية في دمشيييق

مدرسييية   -مدرسييية المتفوقين الثانية في السيييويداء  –مدرسييية صيييحنايا في ريف دمشيييق  –في حلب 
 مدرسة المتفوقين الثانية في حماه(.  -فوقين الثانية في الالذقية في منطقة جبلةالمت

بهدف حصيييييييييييييول الطلبة الراغبين بالتقدم المتحان القبول في مدارس المتفوقين وليس لديهم بيانات   •
المتفوقين رقم  بمييييدارس  الخيييياص  البالا  الوزارة  الييييدراسييييييييييييييي. أصييييييييييييييييييدرت  تثبييييت تسييييييييييييييلسييييييييييييييلهم 

المتضييييييييمن قبول طلبات الطالب شييييييييرطيا  ويسييييييييمح لهم    3/9/2014( تاريخ  4/13)2349/543
 باتباع االختبار الوطني للقبول في مدارس المتفوقين والدخول إلى مدارس المتفوقين أصوال .

  –الكيمييياء    –الفيزييياء    –إقيياميية دورة تييدريبييية لمييدرسييييييييييييييي مييدارس المتفوقين لمواد )الرييياضيييييييييييييييييات   •
بيق األنشييطة اإلثرائية في مدارس المتفوقين في العطلة المعلوماتية( للتدريب على اسييتراتيجيات تط

 .2014-2013نتصافية للعام الدراسي اال

 مدارس التربية الخاصة )المدارس الدامجة( -5-7-2
تييأثرت المييدارس الييدامجيية في جميع المحييافظييات التي تعنى بيياألطفييال ذوي االحتييياجييات الخيياصييييييييييييييية  

ل األحداث، وال شيييك أن األحداث الراهنة كانت سيييببا  في / مدرسييية قب75المتوسيييطة والخفيفة والتي بلغت /
تخرييب بعع هيذه الميدارس وخرجيت بعع منهيا من الخيدمية، وقياميت وزارة التربيية بيافتتياح ميدارس جيدييدة  

 بدال  منها. 

 المركز الوطني للطلبة المتميزين -5-8
 تأثر المركز الوطني للمتميزين بسبب األوضاع الراهنة من حيث:

 ز ومكانه.موقع المرك -
تم نقل المركز الوطني المتميزين والذي يضييييييم الطلبة من الصييييييف العاشيييييير وحتى الصييييييف الثالث  -

الثانوي من مدينة حمص إلى جامعة القلمون، وبعدها نقل إلى جامعة تشرين في محافظة الالذقية 
األول  / طالبا  في الصييف75والدراسيية مسييتمرة فيه بشييكل جيد وعدد الطلبة الملتحقين في المركز /

 الثانوي.
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 مدارس اإليوا  -5-9
افتتحيت وزارة التربيية عيددا  من الميدارس إليواء المتضييييييييييييييررين في المحيافظيات كيافية، وتم إصييييييييييييييدار  

على تخفيف آثار األزمة لألسيييييير المتضييييييررة وأطفالها القاطنين في مدارس   العملبالغات وزارية تتضييييييمن  
اإليواء من خالل تكليف اإلرشيييييييياد النفسييييييييي واالجتماعي لتقديم الدعم النفسييييييييي االجتماعي وتكليف الكادر 

 (... الخ -فنية -موسيقية -التدريسي في المدرسة بتنظيم أنشطة متنوعة )رياضية 

  1468اإليواء التي عيادت إلى خيدمية الطلبية بعيد عودة األهيالي إلى منياطقهم وقيد بلغ عيدد ميدارس  
مدرسيييية وبلغ مجموع المدارس التي تمت فيها خدمات التعليم واإلرشيييياد   488كما تم إخالء   بقاء(مدرسيييية )
 مدرسة. 1956

 األبنية المتضررة التابعة لوزارة التربية -5-10
من قبل الفئات اإلرهابية وذلك لتوسييييع األذى والضيييرر وتكبيد  التحتية للتعليم    البنيةلقد تم اسيييتهداف  

 .الدولة خسائر مالية فادحة
لقد تم اسيييييييييتهداف األبنية التالية التي تضيييييييييررت بالهجوم عليها: الفضيييييييييائية التربوية، مديرية تقنيات  

مركز المتمّيزين،    التعليم، مشيروع الخريطة المدرسيية المؤسيسية العامة للطباعة، الهيئة العامة ألبنية العليم،
 مركز إنتام الوسائل التعليمية.

 يتبين ما يلي: 2017وفي اإلجمال للوضع التعليمي مجّسدا  باألرقام لعام 

مدرسييييية عام    21525من أصيييييل    2017مدرسييييية عام    14008بلغ عدد المدارس المسيييييتثمرة   ✓
 .%35ونسبة االنخفاض  2010

، وبلغت نسيبة االنخفاض  5348554من أصيل   2017/ عام  4001751بلغ عدد الطالب / ✓
25%. 

، وبلغت نسييييييييبة االنخفاض  2582340من أصييييييييل   2017عام    1977956بلغ عدد اإلناث   ✓
23%. 

إلى   %48بقيت نسييييبة اإلناث للذكور متقاربة خالل سيييينوات األزمة حيث تراوحت النسييييبة بين   ✓
 .2017و 2010خالل األعوام  49%

ونسيييبة    2010عام   354143من أصيييل   2017عام    303727بلغت أعداد الهيئة التعليمية   ✓
 .%14االنخفاض 

 / مدرسة.147بلغ عدد مدارس اإليواء / ✓
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 / مدرسة.2636بلغ عدد المدارس المتضررة جزئيا  / ✓
 / مدرسة.382بلغ عدد المدارس المتضررة كليا  / ✓
 / طالبا .649/ منهم /1109بلغ عدد الشهداء / ✓
 يار./ مل305قدرت أضرار القطاع التربوي بيييييي / ✓

 جهود الدولة ومبادراتها في دعم قطاع التعليم خالل األزمة وبعدها -5-11
تركزت خطط الدولة ومسيييييييييييياعيها في جميع الجهات والهيئات الحكومية والجهات الخاصيييييييييييية المعنية  
بقطاع التربية والتعليم وحماية الجيل على مجابهة تلك الهجمات وآليات التدمير المأسييييييييييييوية بحلوٍل وخطط  

  .ة اإلعمار بشقيه المادي والتربوي وبرامج للنهوض باألعباء المترتبة عن إعاد 
فقيد انبرت الجهيات المسييييييييييييييؤولية في وزارة التربيية منيذ األييام األولى لألزمية بيايجياد العيدييد من الحلول  

مكن  النوعية واتخاذ اإلجراءات والمبادرات السييييييييييريعة لمواجهة تلك التحديات لضييييييييييمان توفير البدائل التي ت
  الطالب السوري من متابعة دراسته وعدم تأثره بمنعكسات اآلثار السلبية لألزمة،

ونظرا  إلى منطلقيات عميل الوزارة ومخططياتهيا وأهيدافهيا فقيد لجيأت إلى تحيدييد األولوييات في ترميم ميا  
كان البد من  لحق بالعملية التربوية إذ أنه ليس من اليسيييير أن تتم عمليات اإلصيييالح التربوي دفعة واحدة ف

 نقطة انطالق تشكل مبدأ العمل وأساسه خالل األزمة فأطلقت مبادرات وبرامج عديدة من بينها: 

 الدعم النفسي واالجتماعي للطالب والطالبات  -5-11-1
بالتعاون مع المنظمات الدولية بتقديم العديد من ورشيييات العمل والدورات التدريبية    قامت وزارة التربية

باإلضيييييييييافة إلى األطفال والتالميذ والطالب في مجاالت مختلفة للكوادر اإلدارية والتدريسيييييييييية في المدارسييييييييي
نتيجة  لصيدمة والذين تعرضيوا إلصيابة أو )ذكورا  وإناثا ( الذين يعانون صيعوبات ومشياكل نفسيية واجتماعية  

فكلفت االختصييييييييياصييييييييييين باإلرشييييييييياد بنوعيه النفسيييييييييي واالجتماعي وبتقديم مختلف البرامج    األزمة الراهنة.
 والمتضمنة ما يلي:المساندة من إقامة الندوات التوعوية والدورات التدريبية 

الكوابيس   -التوتر  وسيائل للتخفيف من  -التقنيات التعبيرية للتفريغ النفسيي   -)اإلسيعافات األولية النفسيية  
  -  المشيييييييكالت االنفعالية العاطفية عند المراهقين  -اضيييييييطراب شيييييييدة ما بعد الصيييييييدمة   -وكيفية عالجها  
حماية الطفل  –التوعية الصييحية    -التعلم العالجي  –التعلم النشييط  -صييعوبات التعلم   -اإلخالء المدرسييي

 لخ(. ا .. األنشطة الالصفية –مدرب فعال  -
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 :ما يلي الدورات ومن هذه 

إقامة ورشييييييات عمل للمدرسييييييين حول الدعم النفسييييييي واالجتماعي والتواصييييييل غير العنيف ليكونوا   •
قيادرين على مسييييييييييييييياعيدة األطفيال في ظيل الظروف الراهنية وبيالتعياون مع الشييييييييييييييؤون االجتمياعيية  

 . واليونيسيف في أغلب محافظات القطر
  اليونيسيييييف/ ورشييييية عمل للمرشيييييدين في مجال الدعم النفسيييييي االجتماعي بالتعاون مع 36إقامة / •

( مرشد ومرشدة اجتماعيين ونفسيين في 1003( فقد تم تدريب )DRCو  pu)اليييييييييييييييييي   وبالتعاون مع
السييييويداء  –الالذقية   –طرطوس  –حماة   –حلب   –حمص  –ريف دمشييييق   -محافظات دمشييييق 

 .2017( من اإلناث وذلك على امتداد عام 857( من الذكور )146القنيطرة من بينهم )–
قيام المرشييييدين النفسيييييين واالجتماعيين بزيارات مدارس اإليواء لدعم األسيييير المتضييييررة والتخفيف   •

 من اآلثار الصادمة عليهم. 
محاضييييرة اسييييبوعية في  اإليواء بمعدلشيييياركت وزارة األوقاف بتقديم محاضييييرات توعوية في مراكز   •

  .أشهرظتي دمشق وحلب وبمعدل دورة كل ثالثة محاف
إقامة دورات للمرشيييييدين النفسييييييين واالجتماعيين )على دليل الدعم النفسيييييي االجتماعي في حاالت   •

( وتم إعداد فريق مركزي مدرب اليونيسفالطوارئ الذي تم إعداده من قبل وزارة التربية مع منظمة  
 / مرشدا .1500وبدوره قام باعداد فريق محلي في المحافظات لتدريب المرشدين عدد/

د كتيب الدعم النفسييييييييي االجتماعي في حاالت الطوارئ للمعلمين والمدرسييييييييين بالتعاون مع  تم إعدا •
 / ألف نسخة على مديريات التربية في المحافظات كافة.41000منظمة اليونسكو وتم توزيع عدد/

القيام بعشيييييرة دورات تدريبية في مجال الصيييييحة النفسيييييية )رأب الفجوة( مع منظمة إسيييييعاف نفسيييييي   •
المرشييييدين النفسيييييين واالجتماعيين في كل من دمشييييق وريف دمشييييق وحلب وحمص أولي لتدريب 

  .متدربا   25متدربة و 125وطرطوس والالذقية والسويداء والقنيطرة استفاد منها 
القيام بدورات تدريبية في مجال الصييييحة النفسييييية )المهارات الحياتية( لتدريب المرشييييدين النفسيييييين   •

 الرياضية ومعلمي الموسيقا واألنشطة الالصفية.واالجتماعيين ومعلمي التربية 
االجتماعيين( والمرشييييييييدات في   -تعميم النشييييييييرات اإلرشييييييييادية على جميع المرشييييييييدين )النفسيييييييييين   •

دور   -أثر األزمة الحالية على األطفال    -أهمية المرشييييييييد ودوره في األزمات   :المدارس تتضييييييييمن
دور   -أثر اإلدمان على الفرد والمجتمع -الصييييييييييدمة النفسييييييييييية    -المرشييييييييييد في رعاية ذوي اإلعاقة

 .المرشد في التعامل مع األطفال العدوانيين
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 توفير البيئة التعليمية المادية اآلمنة -5-11-2
الوزارة على تجهيز جميع المالج  واألقبيية في الميديرييات في الميدارس وتفعييل دور لجنية  عمليت   •

الحماية الذاتية وتجهيز حقيبة إسييعاف في كل مبنى والعمل على تأمين أجهزة اإلطفاء بشييكل دائم  
 وإجراء تدريبات عملية للطالب والمعلمين واإلداريين حول سبل اإلخالء أثناء األزمات.

( غرف صييفية مسييبقة الصيينع توزعت على المحافظات من أجل اسييتيعاب  1500الي )تركيب حو   •
 في المناطق اآلمنة والمناطق التي وفد إليها الكثير من التالميذ.العدد المتزايد من الطالب 

خزانيات ميياه، آالت تصييييييييييييييوير   تقيديم بعع التجهيزات واللوازم الميدرسيييييييييييييييية )مقياعيد، ألواح أقالم،  •
( مقعييد تقريبييا  توزعييت على معظم  146532لحيياجيية من المقيياعييد حوالي )الخ...( حيييث بلغييت ا

 المحافظات.

 مشروع الحماية )التوعية ضد مخاطر مخلفات الحرب(  -5-11-3
قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيييف بعدد من الدورات للتوعية ضييد المخلفات المتفجرة  

الطالب والطالبات واألهالي كانوا قد تعرضيييوا خالل تنقلهم إلى من خالل مشيييروع الحماية كون الكثير من 
 وقد استهدف المشروع ما يلي: ،مخاطر المخلفات المتفجرة في العديد من األماكن

تعريف الطالب والطالبات حول المعلومات األسييييييييياسيييييييييية عن المخلفات المتفجرة لضيييييييييرورة تجنبها   •
 وإبالا السلطات المختصة في حال وجودها. 

 الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب الجسدية والنفسية واالجتماعية. حول األضرارعية التو   •
الحد من سييييييقوط ضييييييحايا جدد بفعل جهل من يعبث بالمواد الخطيرة أو من يسييييييعى إلى االحتفاظ   •

سييينة، باإلضيييافة    15إلى   6بها، اسيييتهدف المشيييروع األطفال ذكورا  وإناثا  في األعمار من سييينوات  
امتد التدريب ليشيييمل   الثانوي، بحيث ارس من الصيييف األول ولغاية الصيييف الثالث إلى طالب المد 

مدرسيييييييية منتشييييييييرة في مختلف محافظات سييييييييورية كمرحلة   700متدربا  ومتدربة  تقريبا  وفي   6000
 ويغطي معظم المدارس في المراحل القادمة. أولى،

 إطار األزمة وما بعدهامعالجة مشكلة التسرب للطالب والطالبات والتي حدثت في  -5-11-4
في إطار دعم عودة األطفال وخاصييييية  اإلناث منهن إلى المدارس ومنعهم من التسيييييرب قامت الوزارة  
بتقيديم العيدييد من الخيدميات بيالتعياون مع المنظميات اليدوليية لتشييييييييييييييجيع الطالب والطيالبيات على العودة إلى 

 ازه في هذا المجال:مدارسهم والحد من نسبة التسرب المدرسي، ومن أهم ما تم انج
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- 1للفئة العمرية من )  -مشيييييروع تعليم الفتيات بالتعاون مع اليونيسييييييف تم افتتاح شيييييعب صيييييفية   ✓

( سييييييييييييينوات يتم فيها تدريس مناهج مكثفة تهدف إلى إعادة الفتيات المتسيييييييييييييربات أو اللواتي لم  10
 يلتحقن بالمدرسة.

لطالب والطالبات إلى المدارس حرصييا   إصييدار بالغات وزارية تهدف إلى تسييهيل عودة التالميذ وا ✓
على عدم تسيربهم وتسيجيل الطالب الذين ال يملكون ثبوتيات للتسيجيل في جميع المدارس )العامة 
والخاصة والمهنية والشرعية(، باإلضافة إلى أنها منحت الطالب فرصة جديدة للتسجيل واالشتراا  

نوا من التسييجيل أو االشييتراا وذلك باجراء سييبر  في االولمبياد لطلبة المرحلة الثانوية الذين لم يتمك
 معلومات للتالميذ والطالب الوافدين والوافدات ممن لم يتمكنوا من متابعة الدراسة في مناطقهم.

التوسييييييييييييييع في مييدارس الييدوام النصييييييييييييييفي خالل األزميية بغييية توفير أميياكن التعليم لجميع الطالب  ✓
إدرام الدوام النصييفي في بعع المحافظات المسييتقرة  والطالبات وللحد من ظاهرة التسييرب. كما تم  

 أمنيا  بسبب نزوح الكثير من األهالي من المناطق المتوترة إليها.
إقيامية دورات مكثفية لميدة شييييييييييييييهرين للطالب والطيالبيات من اليذين لم تسييييييييييييييمح لهم الظروف متيابعية   ✓

سييييي في مواد اللغة دراسييييتهم في مدارسييييهم، وتشييييمل الصييييفوف االنتقالية في مرحلتي التعليم األسييييا
العربيييية والريييياضييييييييييييييييييات والعلوم العيييامييية واللغييية اإلنكليزيييية التعليم المهني في مواد العلوم المهنييية  
واالختصيييياصييييية والتدريبات وإخضيييياع الطالب المتحانات كتابية واعتماد نتيجة االمتحانات معيارا   

 للنجاح أو الرسوب وتنظيم وثيقة رسمية معتمدة أصوال .
طلبات الطالب والطالبات ممن حصييييييلوا على شييييييهادة التعليم األسيييييياسييييييي وليس لديهم  تمديد قبول  ✓

ثبوتيات ويرغبون في التسيجيل شيريطة نجاحهم في امتحان يجرى لهم واعتماد نتيجة هذا االمتحان  
 محصلة لهم وقبولهم من خاللها.

من منطلق الريية فتح فرص العودة للدراسييييية عن طريق فرص التعليم البديلة )المكملون دراسييييييا (:  ✓
المسيييييتقبلية لواقع العملية التعليمية والتربوية في الجمهورية العربية السيييييورية تقوم وزارة التربية ومنذ 
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بدء األزمة بعدد من المشيياريع واإلجراءات للحد من اآلثار السييلبية المتوقعة وتخفيف آثارها وزيادة  
ل تعويع الفاقد التعليمي وتوفير )مشروع القدرة على استيعابها وتأمين حق التعلم للجميع من خال

فرص التعليم البديلة( أي تنفيذ دورات المكملين دراسيا  لمدة شهرين التي تتيح إمكانية تعديل نتيجة  
التلميذ المكمل في مدرسييييييييييييته وتكسييييييييييييبه في حال اجتياز الدورة بنجاح على المتابعة في الصييييييييييييف 

 األعلى.
راسيييييييييييبون في ثالث مواد على األكثر بنتائج العام الدراسيييييييييييي  يلتحق المكملون دراسييييييييييييا  والتالميذ ال

 م.2016/2017م ومادتين على األكثر بنتائج العام الدراسي 2015/2016
وينظر إلى النتيجية الكليية في ضييييييييييييييوء نتيائج اليدورة بعيد مقياطعتهيا مع نتيجية التلمييذ في ميدرسييييييييييييييته  

 ويستفيد التلميذ من الدرجة األعلى لمواد الدورة.
نسييبة اسييتفادة اإلناث من تلك الفرص أكبر من الذكور حيث اسييتفادت من تلك الدورات وقد كانت  
مقابل نسييييبة    %83تلميذا . وكانت نسييييب نجاح التلميذات قد بلغت   13773تلميذة مقابل    22854

 للذكور. 77%
وقد عالجت دورات اإلكمال مشيييييييكلة التسيييييييرب الذي حدث بسيييييييبب األزمة والتي بلغت نسيييييييبتها في 

من    %46بل نسيييييييييييييبة  الذكور مقا من  %54طالبا  وطالبة توزعوا    124912حيث تسيييييييييييييرب   5،6%
 .اإلناث المتسربات 

من التلميذات المتسييييييييربات أي بنسييييييييبة    57431تلميذة من أصييييييييل   9977فقد عاد من التسييييييييرب 
من المتسيييييييربين الذكور من أصيييييييل مجموع المتسيييييييربين    12321كما عاد من التسيييييييرب   17،34%

  .%18،2ذكرا ، أي بنسبة  67481 الذكور والبالغ عددهم
كما تم تنفيذ برنامج اإلكمال الدراسيييييييييي للراسيييييييييبين بالتعاون مع منظمة اليونسيييييييييكو في المحافظات 

( ما عدا الصييف التاسييع األسيياسيي  2و1السييورية كافة، والذي شييمل مرحلة التعليم األسيياسييي حلقة )
تحاق بهذه الدورة بموجب الرسيييييييوب ( حيث يحق للطالب أو الطالبة االل11و10والمرحلة الثانوية )

في أربع مواد، ومدة هذه الدورة شييهرين في فصييل الصيييف بعد انتهاء الدوام الرسييمي في المدارس  
 الرسمية.
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اعتماد المنهاج المكثف / الفئة )ب( الخاص بالطلبة المتسـربين والمتسـربات من   -5-12
 التعليم األساسي

يقوم البرنامج على فكرة تصيييييييميم مناهج لتدريس الغائبين عن المدارس كل عامين دراسييييييييين معا في 
عام واحد وفق مناهج الجمهورية العربية السيييييورية وقد تم إعداد المناهج للمواد األسييييياسيييييية وتم إعداد الكتب 

 لثامن خالل أربع سنوات.إلى احيث يجتاز الطالب الصفوف من األول 

( سييييييينة ولم 15إلى  8)ب( بأنهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )  ن هم طالب الفئةوتم تحديد م
يسييييييبق لهم االلتحاق في المدرسيييييية )ال زالوا أميين(، أو المتسييييييربون أو المنقطعون، واألطفال الذين يعادون  

بعية لوزارة  إلى الميدارس بعيد التسييييييييييييييرب بمن فيهم األطفيال اليذين خضييييييييييييييعوا لبرامج تيأهيليية في المراكز التيا
 الشؤون االجتماعية والمحالون إلى مديريات التربية.

حيث يقبل هؤالء األطفال في شييعب خاصيية ملحقة بمدارس التعليم األسيياسييي وفق سييويتهم التعليمية   
ويطبق عليهم منهام وخطة درسيييييييه تمت صييييييياغتها من قبل وزارة التربية، حيث يمكنهم تجاوز الصييييييفوف 

 ( وفق أربعة مستويات وفق الخطة والمنهام الموضوعين بأربع سنوات.8إلى  1من )

األطفيال ذكورا  وإنياثيا  من اليذين يتقنون القراءة والكتيابية والحسييييييييييييييياب غير الملتحقين في   ويمكن قبول
المدرسية الذين تجاوزا سين السيابعة في مطلع العام الدراسيي في الصيفوف المناسيبة لفئتهم العمرية وسيويتهم  

– 2015وع في عام )تم إطالق المشييير   لمعلوماتهم. وقد العلمية وفق تعليمات القيد والقبول بعد إجراء سيييبر  
(  432( تحيت شييييييييييييييعيار )عيامين بعيام والتعليم تميام( وقيد بلغ عيدد الميدارس المطبقية لهيذا المنهيام )2016

 (.2016تلميذا  وتلميذة حتى نهاية عام ) 42000مدرسة باستهداف 

تلميذا ،   45142( باسيييييييييتهداف  2018-2017مدرسييييييييية عام )  750ويتم تطبيق منهام الفئة ب في 
 مدرسة. 497متدربا  من الكادر التربوي باستهداف  2218كما تم تدريب 

 في مجال معالجة مشكلة نقص الثبوتيات وعدم توفرها   -5-13

تم اتخيياذ تييدابير لمعييالجيية نقص الثبوتيييات وقبول طلبييات من ليس لييديهم ثبوتيييات، وإحيياليية طلبييات   -
وإحيالية طلبيات الطالب الراسييييييييييييييبين  الطالب والطيالبيات من محيافظيات أخرى إلى الوزارة للبيت فيهيا، 

في الصييييييييييييييف الثياليث الثيانوي ولم يتقيدموا لالمتحيان النهيائي أو تقيدموا أو رسييييييييييييييبوا ولم يتمكنوا من  
إحضار الثبوتيات الالزمة للوزارة إلى للبت فيها، وإعادة الطالب الذين لم ترشحهم إدارات المدارس 

ى المدارس الرسييمية شييريطة عدم التعارض المتحان الشييهادة الثانوية بسييبب عدم توافر الشييروط إل
 مع التعليمات النافذة.



 سورية   في   والتعليم  المرأة   -  الخامس   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

119 
 

  31/8/2017لغيايية   2/7/2017كميا تم االسييييييييييييييتمرار بياليدوام في العطلية الصيييييييييييييييفيية اعتبيارا  من  -
 واعتماد منهج الفئة /ب/ فيها.

 التعلم الذاتي -5-14

يسييتهدف مشييروع التعلم الذاتي األطفال األكثر احتياجا  في المناطق التي لم يتمكن األطفال فيها من 
الوصييييييول إلى مدارسييييييهم. حيث تم تطوير أوراق عمل وفق المناهج الدراسييييييية السييييييورية الحديثة ووضييييييعها  

ومنظمة اليونيسييف ووكالة  وذلك بالتعاون بين وزارة التربية  بصييغتها النهائية بعد تدقيقها وهي قيد الطباعة  
كتييييابييييا  في مواد )العلوم واللغيييية العربيييية    50غوث الالجئين الفلسييييييييييييييطينيين )األونروا(، حيييييث تم تييييأليف  

 والرياضيات واللغة اإلنكليزية( وذلك لكامل مرحلة التعليم األساسي.

 األنشطة الثقافية والترفيهية في ظل األزمة -5-15
وإناثا ( نفسيييييييييييييييا  وترويحيا  وذلك باقامة األنشيييييييييييييطة    -دعم األطفال )ذكورا  أولت الوزارة اهتماما  كبيرا  ب

المتنوعة والمتعددة في المحافظات كافة والتي شيييييييييييييملت الحفالت الفنية والمباريات الرياضيييييييييييييية والمعارض 
 الفنية لما لها من ضرورة للتخفيف من أثار الصادمة التي تعرض لها األطفال.

بتطبيق أنشييييييييطة تفاعلية بعنوان الأنا قادرال مع   ورمل للتنامل )اسييي ر تم التنسيييمع األ انا نل السييي
/ مدرسييية حكومية من الصيييف األول وحتى الصيييف التاسيييع األسييياسيييي. وكانت الغاية من  81الطالب في /

 :المشروع

تعزيز النظرة االيجيييابيييية لألطفيييال ذكورا  وإنييياثيييا  تجييياه أنفسييييييييييييييهم وتعزيز ثقتهم بقيييدرتهم وتوجيههم   .1
 .الستخدامها في المساهمة ولو بشكل بسيط في ترا بصمة لمساعدة محيطهم

 تشكيل فريق الدعم النفسي واالجتماعي في المحافظات السورية. .2

 التعاون مع المنظمات الدولية -5-15-1
 فالتعاون مع منظمة اليونيس -5-15-1-1

العودة إلى المدرسيييييييية تحت عنوان  قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيييييييييف بتغطية حملة 
/ مليون  5: شييييملت توزيع /2017)لنتابع تعليمنا( والتي اسييييتهدفت مليون طفل من خالل تقديم اآلتي عام  

ل في حقيبة رياض أطفا  2080اضييييييييييييية.وحقيبة إبداعية ري  5580حقيبة مدرسييييييييييييية على التالميذ. وتوزيع  
  .ا  )طاولة +كرسي( للمحافظات ( مقعدا  دراسي12000جميع محافظات سورية وتم تقديم )
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تنفيذ حملة )راجعلك يا مدرسييتي( والتي تم فيها حمالت إعالمية لحث  اليونيسييفكما تم بالتعاون مع  
حقيبية لتالميذة التعليم    700000األهيالي على إرسيييييييييييييييال أوالدهم وبنياتهم للميدرسييييييييييييييية وتم في إطياره توزيع  

 األساسي.

لتوفير التعليم للطالب والطالبات من الوافدين والعائدين    التعويضييييييييييية  الدروس مشييييييييييروع  تم تنفيذ كما 
 مدرسة في مختلف المحافظات. 74حيث تم تطبيق الدروس في 

إلرشييييييييياد الطالب والطالبات في حاالت دليل الدعم النفسيييييييييي واالجتماعي  تم إعداد    2016في عام  و 
  .مع من تعرضوا للصدمات الطوارئ كما تم إعداد فريق من المرشدين المتدربين للتواصل 

 التعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين -5-15-1-2
نسييييييييخة كتب مجانية لطالب الشييييييييهادة الثانوية في مختلف المحافظات السييييييييورية   20000تم توزيع  

  وتم توزيعحيث قامت وزارة التربية بتوزيع قسيييييييييييييائم للحصيييييييييييييول على هذه النسيييييييييييييخ وقد تم التنفيذ بالكامل. 
 ألف حقيبة على المحافظات. 84000

 التعاون مع المجلس الدنماركي لالجئين -5-15-1-3
حقيبة لكل مدرسيية( على الطالب في المدارس التي   300ع مجموعة من الحقائب المدرسييية )تم توزي

 م.2014-2013نفذ فيها برنامج دروس التقوية للعام الدراسي 
وتم توزيع مجموعة من الحقائب الصييييييييييييييحية على المدارس التي نفذ فيها برنامج دروس التقوية للعام 

دفتر لكل مدرسييية( على المدارس التي نفذ فيها برنامج دروس   5000الدراسيييي وتوزيع قرطاسيييية للطالب )
  .التقوية

 التعاون مع منظمة غوبا -5-15-1-4

 / حصة صحية وقرطاسيه في دمشق.6000تم تقديم / ✓
 / حصة صحية وقرطاسيه في ريف دمشق.8000تم تقديم / ✓
 / حصة صحية وقرطاسيه في القنيطرة.2500تم تقديم / ✓
  2013المدرسيييية وقد تم بالتعاون مع منظمة برنامج الغذاء العالمي تمتم عام  مشيييروع التغذية  ✓

 .طن من الحليب على األطفال ذكورا وإناثا   258388توزيع 

كما قامت منظمة اليونسيييييييكو بالتعاون مع وزارة التربية بتنفيذ دورات إكمال للراسيييييييبين في الصيييييييفوف 
  .يع استفادت منها اإلناث االنتقالية وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجم
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كما تم االسييييتمرار بتأمين غرف صييييفية مسييييبقة الصيييينع ومجهزة وضييييعت في باحات المدارس لزيادة 
  75وهناا    2014غرفة عام    50و  2013غرفة عام    129نسييييييييييبة اسييييييييييتيعاب الطالب والطالبات ونفذت 

 التنفيذ.غرفة قيد 

دريب المدرسيييييييات  وفي مجال خدمة الطالبات تحديدا  فقد تم القيام بدورات متعددة في مجال الفنون لت
المسيييياعدات للفنون النسييييوية على المناهج المتطورة )فن التفصيييييل والخياطة للمالبس والتطريز والكروشييييية 

 وإنشاء القوالب ومهارات الخياطة والفنون التطبيقية والتشكيلية وصيانة اآلالت الصناعية.

 التعاون في مجال تحقيق جودة التعليم -5-15-2
تابعت الوزارة برامجها من إقامة العديد من النوادي التعليمية المدرسيييييييييييية التي تقدم دروس التقوية في 
جميع المواد االختصيييييييييياصييييييييييية للطالب والطالبات من الذين وفدوا من مناطق متضييييييييييررة إلى مناطق أمنة  

ن معاناتهم جراء  تعويضييييييييا  لما فاتهم من دروس، إضييييييييافة لتقديم النشيييييييياطات الترفيهية لألطفال للتخفيف م
الوضيييييع الحالي. وتعاونت الجمعية السيييييورية في هذا المجال مع أربع منظمات: هي اليونيسييييييف والمجلس 

ناديا  اسيتفد    899الدانمركي لالجئين وإسيعاف أولي الفرنسيية والجمعية السيورية وغويا، وقد بلغ عدد األندية  
 من الذكور واإلناث. 138420مجموعه  مما

 ن في مجال تأهيل المدارسالتعاو -5-15-3
يعتبر موضيوع إعادة تأهيل المدارس من أولويات وزارة التربية, حيث تقوم الوزارة بجهود ملحوظٍة في 
هيذا المنحى كميا تعياونيت مع المنظميات اليدوليية والمحليية بياعيادة تيأهييل الميدارس سيييييييييييييييميا في المنياطق التي  

تعرضييييييييت للضييييييييرر، وتشييييييييمل عملية إعادة التأهيل    أوالحالية, اسييييييييتقطبت أعداد من الوافدين جراء األزمة 
وضيع مادة البالسيتك فيلم على الزجام للتخفيف من    –تقديم التجهيزات    –)تأهيل البنى األسياسيية للمدرسية  

حييدة االنفجييارات التي قييد تحييدث، وتم تنفيييذ وضييييييييييييييع خطيية للعمييل في هييذا المجييال للعييديييد من المنظمييات  
غوبا    -اإلغاثة اإلسييالمية الفرنسييية  -ية السييورية للتنمية االجتماعية  الجمع  –لالجئين   الدنماركي)المجلس 

 .إسعاف أولي الفرنسية(–اإلسبانية مكافحة الجوع  –

وفي   2014مدرسية في عام    77و  2013مدرسية عام    28وقد تم تقديم المسياعدة في ترميم وتجهيز  
 سبع محافظات من محافظات سورية.

 في مجال تنفيذ مشروع الغر  الصفية  -5-15-4
ساهمت تلك المنظمات بالتعاون مع وزارة التربية في تحقيق مشروعها الذي طرحته قامت وهو تزويد 
بعع المدارس بغرف صييييييييفية مسييييييييبقة الصيييييييينع مجهزة بشييييييييكل كامل توضييييييييع في باحات المدارس بهدف 

افدين من المناطق غير اآلمنة في المدارس في اسييييييتيعاب الكثافة الطالبية الناجمة عن التحاق الطالب الو 
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المناطق اآلمنة. وقد سييياهمت منظمة اليونيسييييف ومنظمة إسيييعاف أولي الفرنسيييية في هذا المشيييروع بتنفيذ  
 غرفة صفية قيد التنفيذ. 75وهناا  2014غرفة في عام  50و 2013غرفة صفية عام  254

 التعاون في مجال تطوير التدريب المهني -5-15-5
هدف تطوير قدرات الطالب المتسربين من المدارس والطالب القاطنين في مراكز اإليواء، وتسهيل  ب 

مهمة البحث عن مهنة تسيييياعد في تحسييييين المسييييتوى المعيشييييي، تقوم وزارة التربية بالتعاون مع المنظمات  
لمتسيييييييييييربين  الدولية بتطوير برنامج التدريب المهني من خالل اسيييييييييييتهداف مجموعات مختلفة من الطالب ا

حالقية وتجمييل    –وطالب مراكز اإليواء بمهن مختلفية على ميدار العيام. ومن هيذه المهن المطبقية )خيياطية 
نجييارة.(. ويعمييل في هييذا المجييال منظمتي )المجلس   -كهربيياء    –إلكترون   –تكييف وتبريييد    -تريكو    –

 إسعاف أولي الفرنسية(. –لالجئين  الدنماركي
ة في مجال الفنون النسيييوية بهدف تأهيل وتدريب المدرسيييات المسييياعدات كما تم القيام بدورات متعدد 

التطريز   -للفنون النسييييييييييييوية على المناهج المطورة وهي: )فن التفصيييييييييييييل والخياطة مهنة خياطة المالبس  
الفنون التطبيقية    -مبيادئ التصييييييييييييييميم الييدوي مهنية خيياطية المالبس  -والكروشيييييييييييييييية مهنية خيياطية المالبس 

تشييييييغيل    –إنشيييييياء القوالب ومهارات الخياطة مهنة صييييييناعة األلبسيييييية    -خياطة المالبس   والتشييييييكيلية مهنة
 عراوي، أزرار(. وصيانة اآلالت الصناعية )شودير الكي، درزة وحبكة صناعية،

- 2013طالب وطالبة بداية العام الدراسييييي   300قامت منظمة إسييييعاف أولي الفرنسييييية باسييييتهداف  
. كميا 2015و  2014ب وطيالبية في محيافظية دمشييييييييييييييق في عياميطيالي  300، ثم تم تنفييذ تيدرييب  2014

 .2014-2013وطالبة في محافظة دمشق طالب  125لالجئين  الدنماركياستهدف المجلس 

 ما قامت به وزارة التربية في مجال دعم المرأة والعمل على تمكينها   -5-16

قامت وزارة التربية باالطالع على مقترح الخطة الوطنية لتنفيذ توصييييييات اللجنة الدولية لمناهضيييية   -
جميع أشييييكال التمييز ضييييد المرأة كما وردت في اتفاقية )سيييييداو( ووضييييعت مالحظات ومقترحات  

والمتضييييييييييّمن إدرام وزارة التربية ضييييييييييمن الجهات المنفذة    2016/ عام  264بالكتاب الوزاري رقم /
نشيطة المقترحة في بند )القوالب النمطية والممارسيات الضيارة( وخاصية  دورها في مجال التوعية  لأل

والتثقيف للمجتمع وللمرأة حول أهمية حقوق المرأة وإدمام المواضيييع المتصييلة بحماية حقوق المرأة  
لمراحل المفاهيم المسيييتندة إلى توصييييات لجنة سييييداو في مناهج التربية في ا  مناهجها. وإدخالفي 

التعليمية المتتالية، ونشر تلك المفاهيم من قبل المرشدين في المدارس باشراف مديرية البحوث في 
 الوزارة.

قامت وزارة التربية بتنفيذ برامج للفتيات المتضيييييييررات من األزمة وخاصييييييية في مجال التسيييييييرب من   -
 .ةالمدارس وإدرام تلك البرامج في بند )التعليم والصحة( في مناهج الوزار 
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تأسييييييييييس وحدة نسيييييييييائية في وزارة التربية وقامت ببعع النشييييييييياطات والبرامج حول   2016تم عام   -
 قضايا الصحة والتنمية والسكان ودورات إسعاف وتمريع وغير ذلك.

تميت صيييييييييييييييياغية أهيداف ومقترحيات بيالعميل على تعزيز الوعي القيانوني ليدى العيامالت في اإلدارة    -
 مجال التربية الالعنفية.المركزية وكذلك التوعية في 

 تمت إقامة ورشات وندوات للدعم النفسي لإلناث المهّجرات من مناطقهن ومنازلهن. -
شييييييييياركت اإلناث العامالت في وزارة التربية في جميع المسيييييييييتويات بالدورات والفعاليات التي تمت   -

 بالتعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية والجهات األخرى الفاعلة.
مديريات بتسييييييييييييهيل نقل المعلمات إلى المحافظات اآلمنة وتسييييييييييييهيل نقل المتزوجات سيييييييييييياهمت ال  -

 لاللتحاق بمكان عمل الزوم وإقامته.
 ساهمت المديريات بنقل ذوات الشهداء )الزوجة واالبنة(. -
 ساهمت المديريات بنقل العازبات ممن لديهن خدمة عامين في حال توّفر الشاغر واالعتماد. -
 المعلمات إجازات خاصة بال أجر لرعاية أطفالهن في حال الضرورة.منح  -
تفعيل دور اإلناث ضييمن الحقل التربوي كشييريكة فاعلة للرجل في جميع المجاالت وتسييهيل توليها   -

 مواقع إدارية وقيادية.

 في مجال تعزيز وصول اإلناث للتعليم  -5-16-1

 والتشديد على االلتحاق بالمدارس وخاصة  اإلناث منهم.إلزامية التعليم قامت وزارة التربية بتطبيق  •
 وتأكيد حقها في متابعة التعليم.التوعية حول الزوام المبكر لإلناث عززت الوزارة دورها في  •
 والمساواة في الحقوق.في التعلم تضمين المناهج الجديدة التأكيد على حق المرأة  •
هن من قبل المرشيييييييييييد االجتماعي والنفسيييييييييييي في االهتمام بالتلميذات والطالبات ومعالجة مشيييييييييييكالت •

 ومراعاة اللواتي تضررن بسبب األزمة.المدرسة  
اسييييييتقبال جميع الطالبات دون وثائق مدرسييييييية بعد إجراء سييييييبر المعلومات لهن وتسييييييهيل دخولهن  •

 .للمدرسة
بيياقيياميية نييدوات حول هييذا  العمييل على التوعييية القييانونييية للنسييييييييييييييياء العييامالت في اإلدارة المركزييية   •

 الموضوع.
 تمكين المرأة العاملة وإرشادها حول التربية الالعنفية. •
 العمل على إقامة ورشات وندوات للدعم النفسي للنساء المهجرات من مناطقهن. •
 مشاركة المرأة العاملة في وزارة التربية بجميع الندوات والنشاطات والفعاليات مع الجهات األخرى. •



 سورية   في   والتعليم  المرأة   -  الخامس   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

124 
 

 سورية في مجال العديد من اإلجرا ات في مجال والقضايا اإلداريةاستفادة اإلناث في  -5-16-2

استفادت اإلناث من جميع المبادرات واألنشطة والحلول واإلجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال   •
معالجة األضيييييييرار التي لحقت باإلناث أو معلمات أو مدرسيييييييات أو مديرات أو عامالت في قطاع  

في جميع تلك الفعاليات والخدمات، مع تخصييييييييييييييص أوضييييييييييييياعها    التعليم وحظيت بفرص متكافئة
 باالهتمام والرعاية من منطلق تعدد أدوارها التربوية والسرية والمجتمعية وقد استفادت مما يلي:

تم إعفاء الزميالت المدرسيييييات من أعمال المراقبة والتصيييييحيح في االمتحانات في حال الحمل  ✓
 أو الوالدة واإلرضاع.

 إلى جانب الرجل في المهام الموكلة إلنجاز جميع األعمال االمتحانية.تتشارا المرأة  ✓
صييييييييييييدرت عدة قرارات تنقالت للمدرسييييييييييييات المتزوجات والعازبات مراعاة لألزمة التي تمر بها   ✓

 البالد.
المتعلقة بتحديد مركز العمل للمدرسيييييييات نتيجة الوضيييييييع الراهن    التعاميمتم إصيييييييدار كثير من   ✓

 وااللتحاق بالزوم.
ول الطالبات في ظل األزمة في أي مدرسيييية من مدارس القطر بموجب السييييبر أو القبول  تم قب ✓

 الشرطي بدون ثبوتيات.
 قبول استقالة المدرسات ألسباب عائلية وصحية وتصفية حقوقهن التقاعدية. ✓
تم النظر في عودة المدرسيييييييييات في المناطق المتأزمة إلى عملهن وفق قرارات رئاسييييييييية مجلس   ✓

 الوزراء.
 صرف الرواتب المتأخرة للعامالت.تم  ✓
 تمت تصفية الحقوق التأمينية للمدرسات المعتبرات بحكم المستقيل. ✓
تم منح تأشيييرة خروم وجواز سييفر للمدرسييات العامالت في المحافظات األخرى تسييهيال  للوقت  ✓

 والجهد.
 وكذلك إجراءات النقل أو تحديد مركز العمل أو اإلجازة بال أجر.  ✓
من ذوي 13/ معلمييية عييازبيية و /225معلمييية متزوجيية لاللتحييياق بييالزوم و//  1010تم نقيييل / ✓

 / خريجة كلية التربية.440الشهداء تم تعيين /
 / معلمة صف.1500/ مدرسة مساعدة و /1075تم تحديد مركز عمل / ✓
 / معلمة ومدرسة مساعدة إجازة خاصة بال أجر.475تم منح / ✓
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 في مجال محو األمية في سورية -5-17

إصيييييييار    تم  1972عام  فمنذ  األمية،الرائدة في مجال محو    السيييييييورية الدولةكانت الجمهورية العربية  
  األمية معت والمؤسيييييييسيييييييات والمنظمات الشيييييييعبية مهمة محو  من الوزارا ( الذي أوكل للعديد 7القانون رقم )

التركيز على محو أميية اإلنياث الصييييييييييييييغيرات منهن اللواتي تجياوزن عمر االلتحياق للميدارس والكبيرات في 
( سيييييييييييييينيية وتم بييالتعيياون بين وزارة الثقييافيية ووزارة التربييية إعييداد برامج ومنيياهج  45-15الفئييات العمرييية من )

المتييابعيية لنيييل الشييييييييييييييهييادة وبرامج للمتييابعيية للمتحررات من األمييية واللواتي يرغبن بيي  بمحو األميييةخيياصييييييييييييييية  
 االبتدائية.

وقد حققت سورية خطوات ملفتة في هذا المجال وكادت تصل الى محو األمية الكامل نتيجة الجهود  
المتكياملية في هيذا المنحى بيالتوازي مع جهوٍد مكثفية في مجيال تنفييذ التعليم اإللزامي وتوفيره لجميع الفئيات  

 العليا.لدراسات مجانيا  وفي جميع مراحل التعليم حتى ا

كونهن الفئية األكثر معيانياة من األميية واقيل حظيا  في االلتحياق    اإلنياث وقيد تم التركيز على محو أميية 
والنمطية التي لم تكن تحّبذ تعليم    التقليديةبالمدارس في العقود السيييييييابق بسيييييييبب العادات والتقاليد والمواقف  

 السابقة. الفتيات من منطلق قيم بالية موروثٍة لم تكن ترى في تعليم الفتاة ضرورة لها في ادوارها األسرية 

هذا المنحى فقد صييييييييدر قانون إلزامية التعليم إلجبار األهالي على إرسييييييييال بناتهن وأبنائهن الى  وفي
أبنائهن وبناتهن الى   ال يرسييييلون ون وتشييييديد العقوبات على األهالي الذين  المدارس وتمت متابعة تنفيذ القان

 المدارس.

شيد معانيها في الفروق بين نسيب األمية لدى الذكور واإلناث وعملت وقد تجّلت الفجوة الجندرية في أ
  كميا تبين في الفقرات السييييييييييييييابقيةاليدولية تيدريجييا  على تخفيع الفروق وتقليص الفجوات حتى كيادت تزول  

  األسيييييييياسييييييييي، حتىالذكر في تعادل وتوازي نسييييييييب التحاق اإلناث والذكور الى المدارس في مراحل التعليم  
كما سييييييياهمت    2014( بحلول عام  9-1التعليم األسييييييياسيييييييي من ) في  %106بلغت نسيييييييبة التحاق اإلناث  

 األمية.في دورات محو األمية وتعليم الكبار وأصبحن مدربات بعد أن كن ضحايا  أنفسهناإلناث 

بالزامية  وقد اتسيييييييييعت النشييييييييياطات التي تولت محو األمية وخاصييييييييية  لدى اإلناث من منطلق اإليمان  
حاجة لذكر  وال  .التعليم هو المدخل األسييييياسيييييي في طريق تحرر المرأة فكريا  وتمكينها اقتصييييياديا  واجتماعيا  

ومنظمية االتحياد النسييييييييييييييائي   الثقيافية والتربييةف اليدورات التي قياميت بهيا مكياتيب محو األميية التيابعية لوزارة  الآ
على    حملية القضيييييييييييييياءوتم في بيدايية اللفيية إطالق    واألهميية،ألن النتيائج قيد كيانيت خير دلييل على الفياعليية 

 األمية.عاما  وطنيا  لالنتهاء من  2015األمية وإعالن عام 
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الملفت الى األمية لدى نسب كبيرٍة من    االرتداداآلثار التدميرية التي نتجت عن األزمة في    -5-17-1
 طفال من الذكور واإلناثاأل

واألدوار وقضايا التمكين والتحرر هي    لعل من أكثر اآلثار السلبية إيذاء  وانعكاسا  على مجمل الحياة
، ق بالمدارس طلبا  للعلم والمعرفةحرمان لألطفال من االلتحاما تسيببت به األزمة والحرب على سيورية من  

فقد تمت االسيييييييتفاضييييييية في الفقرات السيييييييابقة حول ضيييييييخامة األضيييييييرار التي لحقت بالمدارس كبنى تحتية  
بياإلضييييييييييييييافية الى النتيائج الكيارثيية    بيالقتيل والخطف للهيئية التعليميية والطالب   وإنزال اليذى والتهيدييد   وتجهيزات 

التي كان يعيش فيها السييييييكان واضييييييطرار   صييييييليةمن المناطق األ حمال التهجير والنزوحي تسييييييببت بها الت
 األسر للعيش في مراكز اإليواء أو النزوح أو اللجوء .

ومن المؤكد أن ظروف الحرب والرعب والتدمير منعت األهالي من إرسال اوالدهن ذكورا وإناثا لتلّقي  
ومع اسيتمرار    والخطف.ا عليهن من التعرض لالعتداء واألذى التعليم خوفا  على حياتهم وعلى اإلناث خوف

األزمة لسيييييييت سييييييينوات فان األطفال حرموا من التعليم وكذلك ارتد من كان قد تّعم منهم الى األمية أو الى 
الى   وباسييرهم أوأحاطت بهم  مرحلة اإللمام البسيييط بالقراءة والكتابة نتيجة النسيييان والضييغوط المكثفة التي  

ناهيك عن المعاناة من سييوء التغذية والفقر والتشييرد والرعب   أسييرهم،للعمل وهن صييغارا  إلعالة    االضييطرار
 وإناثا .كل ذلك قد شّكل تدميرا  ممنهجا على األطفال ذكورا  

 بعد األزمة وردم الفجوة الجندرية مستلزمات االستهدافية لمجابهة األميةاآلليات وال -5-17-2

االسيييييتمرار بتقديم برامج تلفزيونية خاصييييية بمحو أمية األطفال والطفالت ممن هن خارم المدرسييييية  •
 ما يلي:وهذا يستلزم 

تطوير مضييييييمون البرامج وتضييييييمينها موادا  مخصييييييصيييييية وموجهة للدعم النفسييييييي وتعزيز الثقة   ➢
 والتعافي من آثار الصدمات باإلضافة الى تعلم القراءة والكتابة.

االسييييييتعانة بالمختصييييييين التربويين إلعداد تلك البرامج والتي يمكن أن يسييييييتفيد منها الكبار في  ➢
 األمية.من  تحررهم

في المشييياركة  لتأهيل األطر التربوية للمتطوعات من اإلناث الشيييابات الراهبات  إقامة دورات مكثفة   •
فادة من خبراتهن في المتقياعدات لالسييييييييييييييت  تأهييلفي دورات محو األميية للصييييييييييييييغيار والكبيار وإعادة 

 األمية.ميات والمتحررات من التعليم ومحو أمية الصغار وتعليم الكبار األ
الشييييؤون االجتماعية والعمل وزارتي   وباشييييرافتشييييكيل لجنة متكاملة االختصيييياصييييات واالهتمامات   •

لدراسيييييييية إطالق حملة رسييييييييمية وشييييييييعبية تطوعية لتحقيق محو أمية للصييييييييغار من  والتربية  والثقافة 
الذكور واإلناث وفي جميع محافظات سييورية ممن هم خارم المؤسييسيية التعليمية والتخطيط لمراحل  
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االحتياجات اللوجسيييييتية    مع مراعاةتنفيذها وتوقيتها واقتراح مسيييييتلزماتها األسييييياسيييييية الواجب تأمينها  
 .إلنجازها ليةوالتأهيوالمعرفية 

يضيييياح ومواد تربوية وإعالمية وتثقيفية  إدراسيييية مشييييروع تأمين مسييييتلزمات تصيييينيع ألعاب ووسييييائل   •
مثل القصيييييص والمجالت واللعاب والمواد التربوية والترفيهية والمناسيييييبة لألطفال   لألطفالوترفيهية  
على المتيابعية  في مختلف أعميارهم من اليذين يرتيادون صييييييييييييييفوف محو األميية لتحفيزهم  والييافعين  

والترفيه عنهم والمسييياهمة في إيصيييال المواد العلمية والتربوية بالشيييكل األمثل ، وذلك بالتعاون بين  
المنظمات الدولية المعنية   كالجهات الرسيييمية وغرف الصيييناعة والتجارة واصيييحاب الشيييركات وكذل

. ساهمت في هذا المجال  تيوكالة جايكا وغيرها من الهيئات ال  -اليونسكو  – اليونيسفباألطفال )
يمية والترفيهية المناسيييبة إلعاقتهم  لوتخصييييص األطفال من ذوي االحتياجات الخاصييية بالمواد التع

 األمية.لتحفيزهم على االنتساب لدورات محو 
التشييييييبيك بين أكثر من مؤسييييييسيييييية رسييييييمية وشييييييعبية وهيئات دولية ذات الصييييييلة باالهتمام بالطفولة   •

شيييييييييروع دعم غذائي يتم توفيره في مراكز محو أمية الصيييييييييغار والكبار يخص تنفيذ م  فيما  والغذاء.
  أميتهم.وفي رياض األطفال لتحفيزهم ومساعدتهم على استكمال الدورات التعليمية ومحو 

خاص  تحديث مناهج محو أمية الكبار بالمعلومات والمعارف الصيييييييييييييحية والوقائية منها بشيييييييييييييكلٍ    •
ات ونشييييرات حول قضييييايا الصييييحة اإلنجابية بكل  صييييفوف محو األمية لإلناث بمعلوم  وتخصيييييص 
 واالجتماعية.وجوانبها الصحية تفصيالتها 

ربط برامج محو أمية اإلناث من الفتيات والنسيياء بتدريباٍت مهنية لتأهيلهن وإعدادهن لسييوق العمل  •
 أميتهن.بعد محو 

األمية  دراسية مسيتلزمات مشيروع تخصييص غرف أو دور لحضيان اطفال المنتسيبات لدورات محو   •
لتحفيز النسيياء ممن لديهن اطفال على ارتياد صييفوف محو األمية ورعاية اطفالهن بشييكل تطوعي  

 األميات.للنساء  اإلنسانيةأو مأجور لتسهيل وصول تلك الخدمة 
العمل على دمج مراكز الكشييييف الصييييحي المبكر عن أمراض النسيييياء مع صييييفوف تلحق بالمركز   •

لمحو أمية النسييييييييييياء وتحفيزهن بتوفير كشيييييييييييف وتحاليل وخدمات صيييييييييييحية مجانية للمتحررات من  
 األمية.
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 محور المرأة في مجال التعليم الجامعي والدراسات العليا القسم الثاني: 
 مستويات التعليم العاليالمرأة في  -5-18

إن االزدياد المشييييييييييييهود له في انتسيييييييييييياب اإلناث إلى الجامعات والمعاهد العليا وتمّيزهن في مجاالت  
نتام جهود مكثفة في الدراسيييييييييييات العليا والتخصيييييييييييصيييييييييييية وفي مجال البحوث والدراسيييييييييييات األكاديمية هو  

ية تنطلق توجهاتها من أطر دسييييييتورية  المسييييييتويات التخطيطية والتنفيذية لمشيييييياريع ومبادرات، وبيئة تشييييييريع
تكفيل تحقيق تكيافؤ الفرص في حميايية حقوق األجييال من الشييييييييييييييبياب ذكورا  وإنياثيا  وتوفير الخيدميات التعليمية  
والشروط الموضوعية الكفيلة بارتقاء نسب انتساب الراغبين والقادرين على إكمال مراحل تعليمهم واستكمال  

 .ليميةتخصصاتهم في أعلى المستويات التع

وإن تحقيق ذلك لجميع الفئات الشيباب ذكورا  وإناثا  قد اسيتند بالدرجة األولى إلى توفير التعليم للجميع  
 بشكل مجاني في جميع مراحل التعليم وهو أمر تتميز به سورية وتتفرد به.

لتنمية  وتعد سييييييييييياسيييييييييية دعم التعليم بمجانيته وتوفره أحد الحوامل الرئيسيييييييييية التي تحقق أبعاد التقدم وا
 المستدامة وأحد الروافع التي ساهمت في ارتقاء المجتمع ثقافيا  واجتماعيا  واقتصاديا .

واسييييييتكماال  لنجاح تلك السييييييياسيييييية االجتماعية الشيييييياملة فقد وفرت الدولة ومنذ عقود الجامعات ذوات  
اح جامعات  التخصيييصيييات في العديد من المحافظات بعد أن كانت محصيييورة في العاصيييمة، فتم تباعا  افتت

وكليات تخصيصيية عديدة فسيحت المجال أمام شيباب المحافظات باالنتسياب إليها وعدم تكبد نفقات السيفر 
 إلى العاصمة واإلقامة فيها.

على ارتقاء نسيب تعليم اإلناث في المراحل العليا كون السيفر للفتاة وحدها   وهذا قد أثر بشيكل مباشير
بها كان يشييكل عائقا  ماديا  واجتماعيا  فتمت معالجة ذلك األمر بتوفير الجامعات  واإلقامةإلى مدينة أخرى  
 بكلياتها المتعددة.

بالمدن الجامعية لسييييييييكن الطالبات والطالب    ما يدعىهذا باإلضييييييييافة إلى توجه الدولة إلى تأسيييييييييس  
ر رمزية وضييمن شييروط والتي يتم تأمين جميع مسييتلزمات اإلقامة والدراسيية وتوفير الخدمات الالزمة بأسييعا

عيش الئقة لفئات الشييييييييييييباب والشييييييييييييابات ونظام إداري يحفظ للجميع األمان والمسييييييييييييتوى الكريم من العيش  
 واإلقامة.

كما توجهت الدولة ومنذ الثمانينات إلى توفير الكتب الجامعية بأسيييييييييييعار تم دعمها عن طريق توفير 
ديا  في الحصييييييول على الكتب والمراجع وعدم  طباعتها في مطابع الجامعة لمسيييييياعدة الطالب والطالبات ما

 مع اإلمكانات المادية لجميع الطالب والطالبات. ال تتناسب احتكارها وبيعها بأسعار عالية 
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إن شييييمولية هذه الخدمات واتسيييياعها لم تؤثر على نوعية التعليم وتوفير جميع مسييييتلزماته اللوجسييييتية 
ومراكز بحثية فقد توفرت في أحسيين مسييتوياتها وتوافقها  يتطلبه من أدوات وتجهيزات ومكتبات ومخابر   وما

 مع حقيقة المتطلبات.

كل ذلك بمجمله قد أدى إلى االسييييييييييتمرار بتخريج دفعات من الخريجين والمختصييييييييييين المتمكنين من 
معارفهم وعلومهم والذين اثبتوا في بالدهم أو في أماكن ايفادهم أو متابعتهم للدراسييات العليا في الخارم أن  

تويات التعليم التي تلقوها هي من أفضييييييييل المسييييييييتويات في العالم وأثبت الخريجون والمتخصييييييييصيييييييون  مسيييييييي
والباحثون في ابداعاتهم وأبحاثهم أنهم كانوا نتام جهود وطنية مخلصييييية وفرت لجميع أبناء الوطن وبشيييييكل 

 إليه من فرص وإمكانات. ما يحتاجون عادل ومنصف 

في التعليم الجيييامعي والعيييالي على المنييياإ الثقيييافي وقيييد انعكسييييييييييييييييت نجييياحيييات الطالب والطيييالبيييات  
واالجتماعي الذي يزداد تأييدا  وافتخارا  بمنجزات جيل الشييباب وخاصيية اإلناث ودعم إدماجهن في قطاعات  
التعليم المختلفة بكل إقدام وذهن منفتح حيث انتسيييييييبت اإلناث إلى كليات واختصييييييياصيييييييات جديدة ومتنوعة  

قا  نتيجة نظرة تقليدية ومواقف نمطية تجاه أدوار اإلناث .اال أن النجاح يعزز  كانت حكرا  على الذكور سييييياب
النجاح وسييييييوف تبرز األرقام والنسييييييب المسيييييياواة تقريبا  في معدالت انتسيييييياب الطالبات والطالب في معظم  
الكليات والتخصييييييصييييييات كما سييييييوف يتبين تفوق الطالبات في العديد في اختصيييييياصييييييات عديدة ونجاحهن  

 يها.المتميز ف
كميا تم افتتياح التعليم المفتوح والجيامعية االفتراضيييييييييييييييية التي كيانيت لهميا األثر الكبير في توفير فرص  
ثمينة للمنقطعات عن الدراسيية الجامعية وفتح الفرص أمامهن لمتابعة التعليم في إطار أوضيياعهن األسييرية  

 واالجتماعية. 

ع في قطاع التعليم والمسييياواة بين الجنسيييين  كما تبين توجه الدولة الكفيل بتحقيق فرص متكافئة للجمي
في تقارب نسيييييب اإلناث في عضيييييوية الهيئة التعليمية والتدريسيييييية في الجامعات وفي نسيييييب التفرا العلمي 
والمسيييييياهمة في البحوث والدراسييييييات، وكذلك المسيييييياواة في فرص االيفاد والبعثات وفرص تولي المناصييييييب  

الية في رئاسييييية األقسيييييام ونائبات للعميد وعميدات الكليات وفي اإلدارية والقيادية، فهي حاضيييييرة وبنسيييييب ع
 أمانة الجامعة ونائبات رئيس الجامعة ووصلت إلى منصب وزيرة التعليم العالي. 

وقد منحت العديد من اإلناث عضيييوات الهيئة التعليمية جوائز بحثية هامة كجوائز اليونسيييكو للنسييياء 
كانت الفائزات في القطاعات الطبية الثالث من اإلناث في التكريم  الشابات الباحثات في علوم الحياة، كما 

 الذي وفرته جامعة دمشق للباحثين المتميزين.
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وقد تم تأسييس مركز المرأة للدراسيات والتنمية في جامعة البعث والذي كان الخطوة األولى من نوعها  
ورها واسييييييييهاماتها في المجاالت  في الجامعات السييييييييورية، ويهدف المركز إلى دراسيييييييية واقع المرأة ورصييييييييد د 

 العلمية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.

كما أن اهتمام الدولة بتوفير التعليم الجامعي والعالي قد شييمل فئات ذوي االحتياجات الخاصيية حيث 
تضيّمن تعديالت أسياسيية وهامة على آلية قبول ذوي   الذي  2011لعام   209صيدر المرسيوم التشيريعي رقم 

اجات الخاصييييية في الجامعات السيييييورية وكان لذلك األثر االيجابي الكبير على تنوع اختصييييياصييييياتهم  االحتي
( أنثى  49( طيالبييا  منهم )166)  2010وفتح المجييال أميامهم لمتييابعيية التعّلم وقيد كيان عيددهم قيد بلغ عيام  

ة الدكتوراه والعودة وازداد عددهم باطراد بعد ذلك، كما سيياهم بعضييهم في التدريس بعد أن تم ايفادهم لمتابع
 ليقوموا بأدوارهم في إطار الهيئة التدريسية.

كما أن أبناء المواطنات السييييييييييوريات المقيمات في الجمهورية العربية السييييييييييورية المتزوجات من غير  
السيييييييوريين أو من في حكمهم، الحاصيييييييلين على شيييييييهادة الثانوية العامة السيييييييورية يعاملون معاملة الطالب 

 في المفاضلة العامة في الجامعات والمعاهد الحكومية السورية.السوريين للقبول 
هذا باإلضيييييييييييافة إلى اعتماد سيييييييييييياسييييييييييية القبول للطالب والطالبات من الدول العربية في جميع فروع 

 الجامعة والتعليم العالي.
الذين عادوا لوطنهم يحملون المعارف والفكر المسييتنير    الخريجينوقد اسييتفاد من فرص التعليم آالف 

الذي احتضييييييييينهم ومنحهم الفرص العادلة كبقية فئات الطالب والطالبات السيييييييييوريين وسيييييييييوف تبرز األرقام  
والنسييييييييييييب الصييييييييييييورة اإليجابية الرتقاء مسييييييييييييتويات التعليم للطالب والطالبات بخاصيييييييييييية وفي جميع الفروع  

 مية العليا.واالختصاصات والمستويات التعلي

 أثر األزمة على متابعة اإلناث للتحصيل في التعليم الجامعي والدراسات العليا -5-19
مما ال شييك فيه أن األزمة التي امتدت لسييبع سيينوات وامتدت أثارها إلى معظم المحافظات والمناطق 

التعليم الجامعي  قد خلفت أبعادا  سيلبية واضيحة على معدالت انتسياب الطالب والطالبات في جميع مراحل 
والتعليم العالي نظرا  لتعرض الطالب والطالبات إلى اإلصييابات بالقذائف في أثناء تنقلهم وذهابهم لحضييور  
المحاضييييييييييييرات مما منع الكثيرين منهم وخاصيييييييييييية في المناطق ذات التوتر والخطورة العالية من حضييييييييييييور  

 المحاضرات أو من حضور االمتحانات.
تقرار األسييير في العديد من المناطق والمحافظات واضيييطرارهم للتهجير  كما أثرت األزمة في عدم اسييي

والنزوح من بيوتهم األمر الذي أدى إلى صيييعوبة االلتحاق بالجامعات وحضيييور المحاضيييرات والتغيب عن  
 االمتحانات، لذلك بدأت تتناقص أعداد الطالب والطالبات رغم أنهم مسجلون وراغبون بالمتابعة.
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ألزمة االقتصييادية وما حصييل من غالء في المعيشيية بشييكل غير مباشيير على  كما أثرت منعكسييات ا
امكيانيية الطالب والطيالبيات متيابعية تعليمهم رغم أن التعليم مجياني ولكن تكياليف االنتقيال والمصييييييييييييييياريف 
المتعلقة بشيييييييييييراء الكتب والمراجع والمسيييييييييييتلزمات المادية من أدوات وألوان أو مواد تسيييييييييييتخدم في تطبيقات  

 وكذلك مستلزمات االنتقال والمصروف الشخصي.التعليم، 

 كل ذلك قد حد بشكل كبير من متابعة الحضور للمحاضرات أو حضور االمتحانات واالستعداد لها. 
وقد اضيييييطرت فئات الشيييييباب ذكورا  وإناثا  للعمل لكسيييييب وإعالة األسيييييرة في بعع األحيان مما جعل 

 ريثما انتهت األزمة بكل أبعادها المادية والنفسية واألمنية.معظمهم يتركون متابعة الدراسة مرحليا  
وال شيك أن معدالت انتسياب الطالب والطالبات ومعدالت الخريجين والخريجات سيوف تصيبح أحسين 

ألن القيم التي رسييييييييييييييخيت مبيادئ تكيافؤ الفرص في التعليم بين اليذكور   علييه بعيد انتهياء األزمية،  مميا كيانيت 
ن اليذي وفرتيه اليدولية في خططهيا وبرامجهيا ميازاليت هي المحفزات اليدائمية التيأثير  واإلنياث، واليدعم والتمكي

ما  من حيث بناء القدرات وتوسييييييييييع األفاق والطموحات لدى الجيل الشييييييييياب وخاصييييييييية اإلناث منهن، وهذا  
 تشهده سورية باذن هللا في القريب العاجل. سوف

– 2013عات في األعوام الدراسـية من توصـيف واقع انتسـاب الطالب والطالبات إلى الجام  -5-19-1
  من منظور النوع االجتماعي 2016

  وحسب الكلياتتوزع نسب طالب الجامعات حسب النوع االجتماعي  -5-19-1-1
تعكس توزعات الطالب والطالبات على الكليات صييييييورا  عديدة ترتبط بالواقع االجتماعي والثقافي في 

التعليمية ومن  سورية، من حيث ردم الفجوات الجندرية وتحقق الفرص المتكافئة في الوصول إلى الخدمات 
من جهة ومن حيث    علقة بحقوق اإلناث في التعليمتصييييييييييييييل في المواقف والمفاهيم المححيث التغيير الذي  

ولكن جملة التوجهات    ،  تقبل المناإ الثقافي لدخولهن في اختصيييييييياصييييييييات وميادين لم تكن مقبولة اجتماعيا
السيياسيية المسيتنيرة افرزت منظومة حقوقية  كانت قد عدلت الكثير مما كان سيائدا  في السيابق باتجاه التقدم  

 واالرتقاء.
لييات الطيب البشييييييييييييييري ان نسييييييييييييييبية الطالب اليذكور إلى فقيد بينيت توزعيات الطالب والطيالبيات على ك

عام   لإلناث   43.5للذكور مقابل    %56.4بين    قد تراوحت   2016إلى   2013اإلناث لألعوام الدراسيية من 
  %53.7ثم إلى   2014-2015لإلنيياث عييام   %46.75للييذكور مقييابييل   %53.25ثم إلى    2013-2014

. وهذه النسيييب تشيييير إلى التقارب الكبير بين النسيييب  2016-2015للعام الدراسيييي   %46.2للذكور مقابل  
 يصل إلى حد المساواة تقريبا .
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وكذلك يتبين التقارب في نسييب التسييجيل للجنسييين في مجال طب األسيينان حيث وردت النسييب على  
ثم بلغيت   ،لإلنياث   %41.5لليذكور مقيابيل    %58.5اليدراسيييييييييييييييية السييييييييييييييابقية اليذكر انهيا كيانيت    لألعوامالتوالي  
األعوام بين    في  لإلنييياث،  %44.4لليييذكور مقيييابيييل    55.5لإلنييياث وإلى    %43.8لليييذكور مقيييابيييل    56.9%
2013-2016. 
أن توزعات الطالب والطالبات على كلية الصيييييدلة في سييييورية تظهر االزدياد الواضييييح في اقبال  إال

  %79.37مقابل   للذكور  %20،63اإلناث على تلك الكلية وبنسيييييييب تفاوٍت كبيرٍة، فقد توزعي النسيييييييب إلى 
%. وال شك   79.6للذكور مقابل    %20،4لإلناث ثم إلى   % 78.14للذكور مقابل  %86.21لإلناث ثم إلى  

الفتيات ومنها أن هذا االختصييياص يوّفر لإلناث فرص عمل   الكفة لصيييالحان هناا اسيييبابا  عديدة رّجحت 
 مواتية لها من حيث الراحة والدوام واالستثمار فلذلك كانت هذه النسب متفوقة لدى اإلناث في هذا المجال.

 هندسة توزع نسب انتساب الطالب والطالبات إلى كليات ال -5-19-1-2
كانت أعداد اإلناث الراهبات في دراسييييييييييييية الهندسييييييييييييية بفروعها المتعددة أقل مما هي عليه في العقود  
األخيرة. وذلك من منطلق النظرة االجتماعية السييابقة والتي لم تشييجع الفتيات على التخصييص في الهندسية  

في هييذه المجيياالت مع  وخيياصييييييييييييييية المييدنييية فيهييا والميكييانيكييية والمعمييارييية، حيييث يحبييذ المجتمع التعييامييل  
المهندسييييييييييييين، ولكن تعزيز ثقة المرأة بقدراتها العلمية والشييييييييييييخصييييييييييييية جعلها تقتحم هذا المجال وتنجح فيه  

  2013فازدادت نسييييب انتسيييياب الطالبات إلى كليات الهندسيييية المدنية وتراوحت تبعا  لألعوام الدراسييييية بين  
دسييية المعمارية فقد كانت نسيييب االزدياد أما في مجال الهن  %42.7إلى   %41,8إلى   %41.4من    2016و

من اجمييالي    %60ووصييييييييييييييلييت إلى    %58.54و  %58.2ملحوظيية بحيييث تراوحييت في األعوام ذاتهييا بين  
 الطالب المنتسبين.

  %28.57وقد ازدادت نسييييييبيا  أعداد اإلناث في مجال الهندسيييييية الميكانيكية والكهربائية وتراوحت بين  
، اال أن التخصييص في مجال الهندسيية الطبية الذي كان  2016عام    %35.2ووصييلت إلى   %33.28إلى 

فرعا  من فروع الهندسييييييية الميكانيكية قد جذب الفتيات إليه فازدادت أعداد الطالبات فيه وتابعن تحصييييييييلهن  
 العالي في هذا المجال كما سنبين الحقا .

يث تراوحت بين  في إطار الهندسييييية المعلوماتية تسييييياوت نسيييييب انتسييييياب الفتيات مع الذكور تقريبا  ح
ولجهة ازدياد أعداد اإلناث في هذا المجال، بينما قلت نسييب انتسيياب اإلناث    %51.7و  %50.5و  49.5%

 .2016عام  %20.8ووصلت فقط إلى  %19.83و %16.38إلى كلية الهندسة التطبيقية وتراوحت 

وكذلك األمر بالنسييبة للهندسيية البترولية حيث يعد قطاعا  يتخصييص فيه الذكور بنسييب أكبر بطبيعة  
  %33.8إلى    %33.30فتراوحيت نسيييييييييييييييب اإلنياث بين    واآلبيارالحيال بسييييييييييييييبيب ظروف العميل في الحقول  

 ، وهو أمر إيجابي بامتياز.2016عام  %39.2ووصلت إلى 
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وقيت أعيداد اإلنياث على اليذكور في مجييال تكنولوجييا  وكمييا في إطيار الهنييدسييييييييييييييية المعلومياتييية فقييد تف
عام    %62.1ووصييييييييييييلت إلى   2015عام    %59.62إلى   2013عام    %57.7وازدادت من    االتصيييييييييييياالت 

2016. 

  %48.5إلى   %45.9إلى   %45.43كما تراوحت أعداد ونسيييب المنتسيييبات إلى الهندسييية التقنية من  
مختلف مجياالت الهنيدسيييييييييييييية بفروعهيا وازديياد ثقتهن  وهي تعيد نسييييييييييييييب متقياربية تيدل على إقيدام اإلنياث على 

 بمقوماتهن وقدراتهن العلمية.

 نسب انتساب اإلناث إلى كليات الزراعة -5-19-1-3
اإلناث مثل زراعة الحدائق   ما يسيييتهوي تتعدد االختصييياصيييات في كلية الزراعة وال شيييك أن من بينها  

والحقول ونبياتيات الزينية والنبياتيات المنزليية فقيد تراوحيت نسيييييييييييييييب انتسييييييييييييييياب اإلنياث إلى كليية الزراعية بين  
 .2016-2015في العام الدراسي  %52.5ووصل إلى  2014عام  %49.4إلى  2013عام  47.06%

  %19.6ور حييث تراوحيت بين بيالمقيابيل كيانيت الفتييات في مجيال الطيب البيطري أقيل بكثير من اليذك
وهذا أمر طبيعي فيما يتعلق بطبيعة العمل بعد التخصييييييييص والتي لم    %9.3وإلى   %8.9وانخفضييييييييت إلى 

 ترغب اإلناث بمزاولته.

 نسب انتساب اإلناث إلى كلية العلوم -5-19-1-4
رتبط  يعد االختصاص في العلوم من االختصاصات التي استرعت اهتمام اإلناث باعتباره تخصصا  ي

بيأحيد منيياحيييه بيالتييدريس وبيالمخييابر والتحيياليييل والبحوث ففيياقيت نسييييييييييييييبيية اإلنياث اليذكور حيييث تراوحيت بين  
 .2016عام  %59.4ووصلت إلى  %56.7و 2013عام  53.07%

 نسب انتساب اإلناث إلى كلية االقتصاد -5-19-1-5

  %49.9إلى   %38.6االقتصييييياد من في كليات االقتصييييياد فقد تباينت نسيييييب التحاق اإلناث في كلية 
 .2016عام  %45.5وإلى 
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 دابنسب انتساب اإلناث إلى كلية اآل -5-19-1-6
داب والتي ترتبط من حيث الهدف  تشييييييييملها كلية اآل يغب اإلناث في دراسيييييييية التخصييييييييصييييييييات التتر 

النسب بشكل ملحوظ والمخرجات بطبيعة العمل المالئمة لإلناث في التدريس والبحوث والتأليف فقد تفوقت  
في   %63.5وإلى   2014عيام   %64.19وإلى   2013عيام  %62.6بين اليذكور واإلنياث ووصييييييييييييييليت إلى  

 .2016-2015العام الدراسي 

 نسب انتساب اإلناث إلى كلية اإلعالم -5-19-1-7

أمامهن  تزايدت عبر العقدين األخيرين نسييب انتسيياب اإلناث لإلعالم مع تزايد فرص العمل المفتوحة 
في العمل اإلعالمي بكل فروعه ومجاالته وتعادلت نسيييييييييييب االنتسييييييييييياب لكلية اإلعالم بل وتفوقت في عام  

، ثم تناقصييييييييت في العام  2014عام    %58.5ووصييييييييلت ال   %53.9حيث بلغت النسييييييييبة    2013-2014
وقد يعود ذلك إلى األزمة التي عدلت في بعع    %47.8لتصيييييييييييل إلى نسيييييييييييبة    2016- 2015الدراسيييييييييييي 

 قف وفتحت فرص مغايرة لالهتمام.الموا

 نسب انتساب اإلناث إلى كلية التربية -5-19-1-8
داب بفروعها من حيث قرب  التربية مع االنتسيييييييييييياب إلى كلية اآليتشييييييييييييابه واقع االنتسيييييييييييياب في كلية 

االهتمام بهذا المجال والرهبة بالتخصيييييييص فيه من منطلقات عديدة ترتبط باألدوار المسيييييييتقبلية لإلناث في 
دريس واالهتمام باألطفال وتنشيئة األجيال والتعليم والتدريب، فقد وصيل التباين إلى حد أن وصيلت نسيبة  الت

  2016- 2015عام    %76و  2014عام    %76.29وإلى   2013عام    %77.44االنتسييييياب إلى الكلية إلى 
 وهذا أمر مفهوم في إطار طبيعة األدوار لإلناث وطبيعة العمل الوظيفي المستقبلي.

 نسب انتساب اإلناث إلى كلية الحقوق  -5-19-1-9

إن ازدياد أعداد المحاميات والقاضييييييييييات في سيييييييييورية قد عكس االهتمام الذي تزايد بدراسييييييييية الحقوق 
والقانون من قبل اإلناث اللواتي أثبتن نجاحهن في العمل في هذا الميدان وقد تراوحت نسيييييب االلتحاق إلى 

 في األعوام الثالثة األخيرة. %31.5% و 30.9و %31.3الكلية في حدود 

 نسب انتساب اإلناث إلى كلية الشريعة -5-19-1-10
الشيريعة في السينوات األخيرة وتسياوت نسيب االلتحاق بتلك الكلية   ةلقد ازداد إقبال اإلناث على دراسي

  %56.8ووصيييييييلت إلى   2013عام    %54.8بين الذكور واإلناث بل إنها فاقت نسيييييييب الذكور حيث بلغت 
 .2016-2015عام  %51.8ثم أصبحت  2014عام 
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 نسب انتساب اإلناث إلى كليات العلوم السياسية -5-19-1-11
التخصييص في العلوم السييياسييية حكرا  على الذكور بل سيياهمت اإلناث في القضييايا السييياسييية  لم يعد  

  %32.8و  %30.4عمال  وانجازا  ومعرفة، وقد بلغت نسيييييبة انتسييييياب اإلناث إلختصييييياص العلوم السيييييياسيييييية  
 في األعوام الثالثة األخيرة. %33.8و

المناصيييب أو في البحوث السيييياسيييية واإلعالم    وال شيييك أن ارتقاء أدوار المرأة في العمل السيييياسيييي في تولي
 المتخصص بقضايا السياسة والوطن قد حفز اإلناث على المتابعة في هذا المنحى والنجاح فيه بامتياز. 

 نسب انتساب اإلناث إلى كليات الفنون الجميلة -5-19-1-12
جياز في مجيال فتتوافق تخصييييييييييييييصييييييييييييييات كليية الفنون الجميلية ومقرراتهيا مع طموحيات اإلنياث في اإلن

وإلى   2013عام    %61.54الفنون بأنواعها لذلك فقد ارتقت نسيب انتسياب اإلناث لتلك الكلية ووصيلت إلى 
 .2016-2015عام  %66ووصلت إلى  2014عام  62.4%

 نسب انتساب اإلناث إلى كليات التربية الموسيقية والرياضية -5-19-1-13
التربية الموسيييييقية والرياضييييية للذكور واإلناث نجد أن اإلناث قد  رغم التشييييجيع على توسيييييع مجاالت  

فقط    %38و  %37.5و  %46.4شيييييياركن بنسييييييبة أقل في مجال التربية الموسيييييييقية أي بنسييييييب تراوحت بين  
من اإلناث إلى كليات التربية    %28و  %25.9و  %26.2خالل األعوام الثالثة األخيرة، كما انتسيييبت نسيييب  

 الرياضية.

 سب انتساب اإلناث إلى كليات السياحةن -5-19-1-14

 .%40.5و %42.5انتسبت اإلناث إلى كليات السياحة بنسب تراوحت بين 
فاذا انطلقنا من مقارنة المجموع العام لنسيب االنتسياب بعيدا  عن الفروقات في كل كلية من الكليات  

لإلناث مقابل    %53,45سيييبين  نجد أنه لصيييالح اإلناث حيث بلغت نسيييبة مجموع أعداد المنتسيييبات إلى المنت
- 2015كما بلغ المجموع العام لنسب انتساب اإلناث للكليات عام    2014-2013للذكور عام    46.55%
 للذكور بعامة . %45.12لإلناث مقابل  54.18% 2016

إن هذه النسيب تشيكل مؤشيرات ذات داللة كافية على تحقيق مبدأ المسياواة والتكافؤ في توفير الفرص  
المجاالت لدخول الفروع والكليات التي يخترنها. وتبقى مسيييييييييييييائل اجتماعية وثقافية وقيمية أخرى هي  وفتح  

التي تؤثر في اختيارات اإلناث لمسييتقبلهن العلمي والذي يرتبط بمسييتقبلهن المهني، ولكن الحواجز النفسييية  
سييييييييييييييهن وقييدراتهن، كمييا أن  واالجتميياعييية بييدأت تتقلص مع ارتقيياء وعي اإلنيياث بييأدوارهن وزيييادة ثقتهن بييأنف

النجاح الذي حققنه قد عزز النجاح المسييييييتقبلي والذي ينعكس في اسييييييتمرار تقليص الفجوات باتجاه تحقيق  
 العدالة واالنصاف والمساواة في الحقوق.
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 االفتراضيةالطالب والطالبات المسجلين في الجامعة  توزع -5-19-2
لقيد كيان اتجياه اليدولية في الموافقية على دخول القطياع الخياص في مجيال المسيييييييييييييياهمية في توسيييييييييييييييع  
الخدمات التعليمية هو اسيييييييتجابة لمتطلبات اسيييييييتكمال أدوار جميع القطاعات في تأمين الخدمات التعليمية  

سييتويات رفيعة  والتي تم تقديمها ضييمن معايير علمية ومعرفية تتوافق مع ما تسييتهدفه سييورية ألبنائها من م
 حظيت بالتقدير العالمي ضمن التوصيفات والمعايير الدولية. 

المجييال أمييام الطالب الراغبين بييالمتييابعيية ممن لم تتح لهم فرص    االفتراضيييييييييييييييييةلقييد فتحييت الجييامعيية  
التسييييييييجيل في جامعات الدولة وذلك عن طريق التسييييييييجيل في المعاهد والجامعات الدولية وذلك عن طريق  

 االنترنت.
طالبة مقابل    835طالبا  وطالبة توزعوا إلى   3462تسيييييجيل    2011- 2010لدراسيييييي وتم في العام ا

للطالب كمييا تبين في   %75.8مقييابييل    %24.2نسييييييييييييييبيية الطييالبييات اإلنيياث قييد بلغييت    طييالبييا  أي أن  2627
 الجدول التالي:

 (8الشكل رقم )
 2011-2010 ربيعإناث(   –)ذكور  االفتراضيةالجامعة   طالبنسبة توزع يبين 

 
 (9الشكل رقم )

 2011-2010 ربيعإناث(   –)ذكور  االفتراضيةالجامعة  طالبتوزع أعداد يبين 

 

24.2

75.8

ذكور

إناث

346
136104249

1322

350490
465

ا االجازة في تكنولوجي
(BIT)المعلومات 

االجازة في االقتصاد 
(BSCE)

االجازة في الهندسة 
(ISE)المعلوماتية 

االجازة في الحقوق 
(BL)

ذكور إناث
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طالبة    1141طالبا  وطالبة توزعوا إلى   4157فقد تم تسيجيل    2012- 2011أما في العام الدراسيي  
 للطالب. %72,5للطالبات مقابل  %27,4طالبا  أي بنسبة  3016مقابل 

 (10الشكل رقم )
 2012-2011إناث( العام الدراسي   –)ذكور  االفتراضيةالجامعة   طالبنسبة توزع يبين 

 
وقد توزعت االختصيياصييات بين االجازات في تكنولوجيا المعلومات والهندسيية المعلوماتية واالقتصيياد 

 والحقوق.
 (11الشكل رقم )

 2012-2011إناث( العام الدراسي  –)ذكور  االفتراضيةالجامعة  طالبتوزع يبين 

 
  

72.5

27.4

ذكور

إناث

352282
102

405

1318

486

483

729

االجازة في تكنولوجيا 
(BIT)المعلومات 

االجازة في االقتصاد 
(BSCE)

االجازة في الهندسة 
(ISE)المعلوماتية 

(BL)االجازة في الحقوق 

ذكور إناث
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 (12الشكل رقم )
 2012-2011و 2011-2010خالل عامي حسب الجنس  االفتراضيةالجامعة   طالبنسبة توزع يبين 

 
 الدراسات العليا في الجامعة االفتراضية:

توزعت االختصييييييييياصيييييييييات في الدراسيييييييييات العليا في مجاالت التأهيل التربوي وإدارة األعمال والتقانة  
والطالبات على شييييييييهادات الدبلوم والماجسييييييييتير توزعوا إلى من الطالب   1002والمعلوماتية وتم حصييييييييول  

 .%72,7مقابل  %27,3من الطالب أي بنسبة  1493من الطالبات مقابل  612
 (13الشكل رقم )

 حسب الجنس االفتراضيةالدراسات العليا في الجامعة  طالبنسبة توزع يبين 
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 (14الشكل رقم )
  في مختلف االختصاصات حسب الجنس االفتراضيةالدراسات العليا في الجامعة  طالبتوزع يبين 

 2011-2010للعام الدراسي 

 
فقد بلغ مجموع المنتسييييييييييبين إلى االختصيييييييييياصييييييييييات ذاتها في الجامعة   2012-2011أما في العام  

للطيالبيات مقيابيل    %27,1طياليب أي بنسييييييييييييييبية    1244طيالبية مقيابيل   464توزعوا إلى    1508االفتراضيييييييييييييييية  
 للذكور، كما يتبين في الجدول التالي:  72,8%

 (15الشكل رقم )
 2012-2011العام الدراسي حسب الجنس  االفتراضيةالدراسات العليا في الجامعة  طالبنسبة توزع يبين 
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 (16الشكل رقم )
 حسب الجنس االفتراضيةالدراسات العليا في الجامعة  طالبنسبة توزع يبين 

 2012- 2011و 2011-2010خالل العامين الدراسيين 

 
 (17الشكل رقم )

 في مختلف االختصاصات حسب الجنس  االفتراضيةالدراسات العليا في الجامعة  طالبتوزع يبين 
 2012-2011للعام الدراسي 

 
 توزع الطالب على المعاهد العليا -5-19-3
 2011-2010توزع الطالب على المعاهد العليا عام  -5-19-3-1

وهي العلوم اإلدارية تم تأسييييييييييييس المعاهد العليا لتعميق االختصييييييييييياصيييييييييييات في مجاالت علوم هامة  
 وقضايا السكان وقد توزعت أعداد الطالب حسب الجنس في المعاهد وفي مجال الدراسات العليا كالتالي:

من الطيالبيات. أي    364من الطالب مقيابيل    895توزعوا إلى   1209بلغ مجموع الطالب والطيالبيات 
 .%71مقابل نسبة الطالب البالغة  %29أن نسبة الطالبات قد بلغت 
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 (18الشكل رقم )
 2011-2010للعام الدراسي حسب الجنس في المعاهد العليا  طالبنسبة توزع اليبين 

 
 (19الشكل رقم )

 2011-2010للعام الدراسي  حسب الجنسفي المعاهد العليا  طالبتوزع اليبين 

 
 2012-2011توزع الطالب على المعاهد العليا عام  -5-19-3-2

طيالبة.    407طيالبيا  مقيابيل    926طيالبيا  وطيالبية وقيد توزعوا إلى   1333بلغ مجموع الطالب والطيالبيات  
 للطالب. %69,5مقابل  %30,5أي أن نسبة الطالبات بلغت 

 (20الشكل رقم )
 2012-2011للعام الدراسي حسب الجنس في المعاهد العليا  طالبنسبة توزع اليبين 
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 (21الشكل رقم )
 2012-2011للعام الدراسي حسب الجنس في المعاهد العليا  طالبتوزع اليبين 

 
 2012-2011للعام الدراسي  أعداد الطالب في الجامعات الخاصة حسب الجنس -5-19-4

لقد سيييييييييييمحت الدولة منذ عقدين تقريبا  للجامعات الخاصييييييييييية بتقديم خدماتها التعليمية لجميع الطالب  
 تتح لهم فرص التسجيل في جامعات الدولة.والطالبات من الذين لم 

وقد وفرت تلك الفرص آفاقا  جديدة لهم وبالمسيييييتوى التعليمي ذاته الذي توفره الجامعات الرسيييييمية من حيث  
 المناهج والمقررات والشهادات المعترف بها في سورية ومن بين أهم تلك الجامعات الخاصة:

في   2012-2011امعيييية القلمون عييييام  بينييييت إحصييييييييييييييييياءات الخريجين من جيييي  جـــامعـــة القلمون:
المتفرقة ومنها الطب البشيييييييري وطب األسييييييينان والصييييييييدلة والهندسيييييييات بفروعها والعلوم   االختصييييييياصيييييييات 

خريجا  وخريجة من    4313قد بلغ    االختصييييييياصيييييييات التطبيقية واإلدارية، أن مجموع عدد الطالب في تلك 
 طالبة. 1379طالبا  مقابل  2934بينهم 

الخاصيييييييييية للعلوم والتكنولوجيا والتي توفرت فيها اختصيييييييييياصييييييييييات االتصيييييييييياالت وعلوم   أما جامعة القلمون 
  824خريج وخريجة توزعوا إلى   1109الحاسييييوب والعلوم المالية والمصييييرفية فقد بلغ عدد الخريجين منها  

 طالبة. 285ذكرا  مقابل 

  1581من الطالب والطيالبيات توزعوا إلى   4957بلغ عيدد الطالب فيهيا  الجـامـعة العربـية اـلدولـية:  
 طالبة. 3376طالب مقابل 

ــورـية اـلدول ــة للعلوم والتكنولوجـيا: الـجامـعة الســـــــ   4483بلغ مجموع عيدد الطالب فيهيا  ـية الـخاصـــــــ
 طالبة. 1304طالبا  مقابل  3179توزعوا إلى 

ول والمعلوماتية  وقد وفرت للجميع فرص التعليم في مجال الطب البشيييييييييري وطب األسييييييييينان وهندسييييييييية البتر 
 واإلدارة.
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بلغ عدد الطالب فيها الطب البشيييري وطب األسييينان  ية الخاصــة للعلوم والتكنولوجيا: الجامعة الدول
داب وبعع فروع الهندسيية وعلوم الحاسييوب واإلدارة والتسييويق والمحاسييبة والتصييميم الغرافيكي واللغات واآل

 طالبة. 1527طالب مقابل  2728، توزعوا إلى 4255
  165طيالبيا  مقيابيل   582توزعوا إلى    747بلغ مجموع الطالب  لخـاصــــــــــة:معـة الوادي اـلدولـية اجـا

طالبة، وقد تخصييييييصييييييوا في مجاالت الهندسيييييية المعلوماتية والكومبيوتر واالتصيييييياالت واإلدارة والمصييييييارف 
 الدولية.

ــة للعلوم الطبية:جامع  بلغ مجموع الطالب فيها في تخصيييييصيييييات الطب البشيييييري   ة األندلس الخاصـ
 .284طالبا  مقابل  435طالبا  وطالبة توزعوا إلى  719والصيدلة وطب األسنان 

ــيدلة  ــة بالصــ طالبا  وطالبة توزعوا إلى   606بلغ مجموع الطالب   والتجميل:جامعة الحواش الخاصــ
 طالبة. 297طالبا  و 309

طالب مقابل    94توزعوا إلى   138بلغ مجموع الطالب والطالبات   الجامعة الخاصة للعلوم والفنون:
 طالبة. 44

 طالبة. 89طالبا  مقابل  574توزعوا إلى  663بلغ مجموع الطالب   جامعة الجزيرة الخاصة:

طيالبيا    80طيالبيا  وطيالبية توزعوا إلى    91بلغ مجموع لطالب  ة العربيـة للعلوم والتكنولوجيـا:  الجـامعـ
 طالبة.11و

ــة /الرـقة/:   115طيالبيا  مقيابيل   581توزعوا إلى    696بلغ مجموع الطالب    ـجامـعة االتحـاد الخـاصـــــــ
 طالبة.

طيالبيا  مقيابيل   724توزعوا إلى   873بلغ مجموع عيدد الطالب    جـامـعة االتحـاد الخـاصـــــــــة /منبج/:
 طالبة. 149

 طالبة. 271طالبا  مقابل  1305توزعوا إلى  1576بلغ مجموع الطالب جامعة اليرموك: 

  73طييالبييا  مقييابييل    261توزعوا إلى    334بلغ مجموع عييدد الطالب فيهييا    جــامعــة الخليج /حلــب/:
 طالبة.

طييالبييا     889بلغ مجموع عييدد الطالب فيهييا    لوم والتكنولوجيـا والنقـل البحري:األكـاديميـة العربيـة للع
 .طالبة 213وطالبا   676وطالبة توزعوا إلى 

  199اإلدارية  بلغ مجموع عدد الطالب في تخصصات الهندسة المعمارية والعلوم   الجامعة الوطنية:
 طالبة. 68طالبا  مقابل  131طالبا  وطالبة توزعوا إلى 
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 (22الشكل رقم )
 2012-2011في الجامعات الخاصة للعام الدراسي  طالبتوزع اليبين 
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 (23الشكل رقم )
 2012-2011في الجامعات الخاصة حسب الجنس للعام الدراسي  طالبتوزع اليبين 

 
المعلومات حول التوزعات الحقيقية حول انتسييييييياب الطالب والطالبات في الجامعات   دقةعود عدم  تو 

إلى أثيار األزمية التي طياليت معظم المحيافظيات التي توجيد فيهيا الجيامعيات  خالل فترة األزمية  الخياصييييييييييييييية  
الخاصييية وعدم وصيييول معلومات كافية عن اسيييتمرارية عملها وعدد الطالب والطالبات فيها، بعد أن كانت  

 السورية.م بجدية في توفير الخدمات التعليمية للجميع وفي معظم المحافظات تساه

 مرحلة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه  -5-20
 2011-2010توزعات طالب وطالبات الدراسات العليا للعام الدراسي   -5-20-1

مجموع طالب وطالبيات الدراسييييييييييييييات العلييا بينيت توزعات البييانات الواردة من وزارة التعليم العيالي أن 
طالبية أي أن    2330طالبيا  مقيابل    2452توزعت حسييييييييييييييب الجنس إلى   4782في مختلف الجيامعيات هي  

وهي نسيييييييييييبة متقاربة جدا  وفي   %48.7للطالب مقابل    %51.2نسيييييييييييبة مجموع الطالب إلى الطالبات هي  
 جميع الجامعات الحكومية واالفتراضية والمعاهد العليا.
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ــي    -5-20-2 ــات العليا للعام الدراسـ ــتويات الدراسـ   2012- 2011توزعات الطالب والطالبات في مسـ
 في الجامعات السورية العامة والخاصة والتعليم المفتوح

تشيير البيانات إلى أن مجموع الطالب والطالبات في مرحلة الدراسيات العليا في الجامعات الحكومية 
للطالب   %56,3طالبة أي بنسييييييييييييييبة    8147طالبا  مقابل    10536طالب وطالبة توزعوا إلى   18683هي  

للطيالبيات وهي نسييييييييييييييب متقياربية تيدل على اقبيال الفتييات على متيابعية تعليمهن إلى المراحيل   %43.6مقيابيل 
 العليا من التخصص.

طالبا  وطالبة توزعوا    2179وفي الجامعة االفتراضية فقد بلغت مجموع أعداد طالب الدراسات العليا 
للطالب   %28.9مقيابيل   %71.1طيالبية أي أن نسييييييييييييييبية الطيالبيات قيد بلغيت   1548طيالبيا  مقيابيل   631إلى  

 وهذا يشير إلى مدى استفادة اإلناث من خدمات الجامعة االفتراضية في ذلك العام.
طالب   344طالب من بينهم    507في المعاهد العليا بلغ مجموع طالب الدراسييات العليا في المعاهد 

 للطالبات. %32.2للطالب مقابل  %67.8ي بنسبة طالبة أ 163مقابل 
 (24الشكل رقم )

 2011-2010 الدراسي للعام حسب الجنس  العليا الدراسات مرحلة في الطالب توزعيبين 

 
 (25الشكل رقم )

 2012-2011 الدراسي للعام حسب الجنس  العليا الدراسات مرحلة في الطالب توزعيبين 

 

2452

164129

2330

18161

هد العلياالجامعة االفتراضيةالجامعات الحكومية المعا

الذكور اإلناث

10536

630344

8147

1548163

هد العلياالجامعة االفتراضيةالجامعات الحكومية المعا

الذكور اإلناث
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 2014-2013عليا في العام الدراسي الدراسات الطالب  -5-20-3
طالبا  وطالبة توزعوا إلى   23453تبين المؤشييييرات الرقمية أن مجموع طالب الدراسييييات العليا قد بلغ  

 .%43,04طالبة أي بنسبة  %10,40مقابل  %56,7طالبا  أي بنسبة  13313

 وقد توزعوا حسب المستويات إلى:

طييالبييا  وطييالبيية    1807طالب والطييالبييات في مرحليية الييدكتوراه إلى  مرحليية الييدكتوراه: بلغ مجموع ال (1
 .%36,25طالبة بنسبة  655مقابل  %63,75طالبا  بنسبة  1152توزعوا إلى 

طالبا  أي بنسيييييبة    9876طالبا  وطالبة توزعوا إلى    17109مرحلة الماجسيييييتير: فقد بلغ مجموعهم   (2
 .%42,28أي بنسبة  7233مقابل  57,72%

طيالبيا  أي   2285طياليب وطيالبية توزعوا إلى    4537: بلغ مجموع الطالب والطيالبيات  مرحلية اليدبلوم (3
 .%49,6أي بنسبة  2252مقابل  %50,36بنسبة 

 (26الشكل رقم )
 2014-2013 الدراسي للعام حسب الجنس  العليا الدراسات مرحلة في الطالب توزعيبين 

 
ــب الجنس    -5-20-4 ــات العليا حســ ــي  توزع طالب الدراســ ــية للعام الدراســ - 2014والمراحل الدراســ

2015 
إذا انطلقنا من مجموع نسيييييييييييب توزعات الطالب في الدراسيييييييييييات العليا غير أن نسيييييييييييبة الذكور بلغت 

وهي تختلف حسيييييب المراحل التعليمية العليا ففي مرحلة الدبلوم تتقارب النسيييييب    %43,56مقابل    % 56,44
بفارق درجة واحدة   %50,5ولدى اإلناث    %49,5ذكور بين الطالب والطالبات حيث بلغت النسيييييييييب لدى ال

  %57,5لصييييييييالح الطالبات أما في مرحلة الماجسييييييييتير فنجد أن الفارق أصييييييييبح أكبر فقد بلغ لدى الطالب 
  % 37,58للطالب مقيابيل    % 62,42، وصيييييييييييييييار الفيارق أكبر في مرحلية اليدكتوراه حييث بلغ  %42,5مقيابيل  

 للطالبات.

2258

9876

1152

2252

7233

655

طالب الدكتوراهطالب الماجستيرطالب الدبلوم

الذكور اإلناث
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ال الطالبات بأدوارهن األسيييييييييييرية بعد مرحلتي الدبلوم والماجسيييييييييييتير  وقد يعود ذلك الفارق إلى انشيييييييييييغ
 واكتفائهن بمستوى تحصيلهن.

 (27الشكل رقم )
 2015-2014 الدراسي للعام حسب الجنس  العليا الدراسات مرحلة في الطالب توزعيبين 

 
 2016-2015توزع طالب الدراسات العليا في العام الدراسي  -5-20-5

توزعوا إلى   24314البيانات حول طالب الدراسييييييييييييات العليا فقط في مجموعها العام وقد بلغ توفرت  
أي أن نسييييييييييييييبيية مجموع الطالب إلى مجموع الطييالبييات قييد بلغييت   11229من الطالب مقييابييل    13085
وقد يعود ذلك التفاوت إلى األسيييييييييييييباب التي سيييييييييييييبق ذكرها فيما يخص توزعات    %46,18مقابل    % 53,82

بات في مراحل الدراسييييييييييييييات العلييا في األعوام التي سييييييييييييييبقيت من حييث تفضييييييييييييييييل الطيالبات  الطالب والطيال
والمتزوجات منهن اسيييييييتكمال أدوارهن األسيييييييرية والتربوية بعد الحصيييييييول على الدبلوم أو على الماجسيييييييتير  
واكتفيائهن، ولكن ذليك ال يعني عيدم قيدرتهن أو نقص رغبتهن وطموحهن عن متيابعية البحيث العلمي واليذي 

اه في سييييييينين أخرى أو اختصييييييياصيييييييات أخرى تفوقت فيها أعداد اإلناث عن أعداد الذكور في مجال  شيييييييهدن
 متابعة التحصيل.

 (28الشكل رقم )
 016-2015 الدراسي للعام حسب الجنس  العليا الدراسات مرحلة في الطالب توزعيبين 

 

2197

9694

1422

2240

7177

10273

طالب الدكتوراهطالب الماجستيرطالب الدبلوم

الذكور اإلناث

2450

9735

900

2586

7959

684

طالب الدكتوراهطالب الماجستيرطالب الدبلوم

الذكور اإلناث
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حافظت على نسييييييبها وتزداد باطراد  حوث العلمية ومتابعة التحصيييييييل لدى اإلناث قد  البإن االهتمام ب
عام    %34فقد بينت اإلحصييييييياءات أن نسيييييييب اإلناث المسييييييياهمات في األبحاث العلمية والتطوير قد بلغت 

  6810أنثى في البحوث مقابل    4218حيث سيييييييييييياهمت   2014عام    %38وتابعت االرتفاع إلى   2011%
 كل مطّرد.من الذكور. ويزداد اهتمام اإلناث في متابعة التحصيل والبحث بش

 (29الشكل رقم )
 2014و 2011 نسب مساهمات اإلناث في األبحاث العلمية والتطوير في عامي يبين 

 
 

 

 

 

  

34

38

20112014
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 احملور السادس 
 مواقع القرارملرأة يف ا
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إن حضيييور المرأة في سيييورية في مواقع القرار ومسييياهمتها في العمل السيييياسيييي والقيادي هي مسيييألة 
تتعدى المؤشييرات الرقمية والصيييغ الكمية ألعداد اإلناث في المواقع العليا لصيينع القرار كما هو مألوف في 

وضيييييع تلك المؤشيييييرات الكمية والكيفية في أدبيات العلوم والبحوث االجتماعية والسيييييياسيييييية. حيث البد من  
 سياقها التاريخي وفي ضوء التأثير والفاعلية الحقيقية لمشاركة المرأة الفعلية في مواقع القرار.

وإذا كانت مشييييياركة المرأة في السيييييلطات التشيييييريعية والتنفيذية والقضيييييائية هي الصيييييورة األعلى لتمتع  
ها، فان المشيياركة الفعلية للمرأة في صيينع القرار في سييورية تتسيع  المرأة بمواطنيتها وممارسيية حقوقها وواجبات

دائرتها لتشييييييمل كل حلقة من الحلقات االجتماعية والسييييييياسييييييية واالقتصييييييادية في بنى الدولة ومؤسييييييسيييييياتها  
التنظيميية واالجتمياعيية، وهيذا ميا سييييييييييييييوف يتبين في تنيامي أعيداد اإلنياث في المواقع القيياديية واإلداريية في 

 ت العمل والحياة.جميع مجاال
فمن المنظور الحقوقي واألطر الدسييتورية والتشييريعية، تمت كفالة مسيياواة المرأة بالرجل في المواطنة، 

 وفي المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.

المرأة ومشياركتها وكان في   حقوق   1973فقد أكد دسيتور الجمهورية العربية السيورية الذي صيدر عام  
مقدمتها حق المرأة في تقلد المناصييييييب القيادية ومباشييييييرة الوظائف في المراتب العليا وكذلك حق الترشيييييييح  

 واالقتراع واالنتخاب إلى الهيئات النيابية والمناصب القيادية في مؤسسات الدولة.
وجاء   27/2/2012النافذ بتاريخ  وقدد أكد تلك الحقوق مجددا  دسييييييييتور الجمهورية العربية السييييييييورية 

تقويما  للمسييييرة التقدمية وتجسييييدا  للعمليات واسيييتجابة للتحوالت والمتغيرات، ومصيييدرا  لتشيييريعاتها وذلك من  
خالل حماية منظومة الحقوق اإلنسيييييانية وتحقيقا  للعدالة والمسييييياواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وحماية حقوق  

/ يؤكد الدسييتور  3ا، حيث تضييمن في مواده ما يكفل ذلك. ففي المادة /المرأة وضييمان العدل واإلنصيياف له
أن المواطنون متسيياوون في الحقوق والواجبات، ال تمييز بينهم في ذلك بسييبب الجنس أو األصييل أو اللغة 

 أو الدين أو العقيدة.
كيل مواطن / أن ل34/ تكفيل اليدولية مبيدأ تكيافؤ الفرص بين المواطنين وتؤكيد الميادة /4وفي الميادة /

حق اإلسييهام في الحياة السييياسييية واالقتصييادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك في إطار المبادئ 
االجتماعية كما تفيد المادة التاسيييييييعة عشييييييير بما يلي / يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السيييييييورية على  

والحرية والمسيييياواة وصيييييانة الكرامة اإلنسييييانية    أسيييياس التضييييامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة االجتماعية
 لكل فرد.

وتجسييييييييدا  لذلك التوجه الحضييييييياري فقد تم تعيين سييييييييدة في منصيييييييب نائب رئيس الجمهورية، كما تم  
تعيين سييدة مسيتشيارة سيياسيية وإعالمية في رئاسية الجمهورية. كما تم تعيين مسيتشيارة في الشيؤون الثقافية،  
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منصييب عضييو القيادة القطرية في حزب البعث العربي االشييتراكي وأصييبح    2005وتبوأت اإلناث منذ عام  
 عضوا . 15عددهن اثنتان من أصل 

كما تنامى حضيييييورها وتم توسييييييع مشييييياركتها في عضيييييوية اللجنة المركزية وفي جميع قيادات الفروع 
 الحزبية وقيادات الشعب والفرق الحزبية.

الحزب الشيييييوعي السييييوري وأصييييبحت عضييييوا  في   وقد كانت سيييييدة قد تولت منصييييب أمينة عامة في
القييادة المركزيية للجبهية الوطنيية التقيدميية، كميا تم في إطيار قيانون األحزاب الجيدييد اليذي صييييييييييييييدر في عيام  

تولي اإلناث رئاسيية األحزاب حتى وصييل عددهن إلى ثالث إناث وكما تم تعيين أنثى في منصييب    2011
  رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 اإلناث في السلطة التنفيذية -6-1
من المعروف أنه وفي سيييورية منذ السيييبعينات تولت سييييدة منصيييب وزيرة الثقافة واسيييتمرت لمدة تزيد 
عن ربع قرن في أداء دورها القيادي المتميز، ثم تم تعيين وزيرات في وزارات التعليم العالي ووزارة الشيييؤون  

أربع    2017المغتربين ووزارة السيييياحة وأصيييبح عددهن في الحكومة الحالية عام  االجتماعية والعمل ووزارة  
ومن الملفت أن إحدى الوزيرات تتمثل في عضيييييوية ثالث لجان من أصيييييل    %7وزيرات وشيييييكلت نسيييييبتهن  

 أربع من اللجان الوزارية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

 حضور المرأة السورية في السلطة التشريعية -6-1-1
كانت المشييييياركة السيييييياسيييييية هي الفعل األكثر تطورا  ومسيييييؤولية فان حضيييييور المرأة في السيييييلطة   إذا

التشيريعية يمثل ذروة النشياط السيياسيي من حيث أهميته في التأثير والفاعلية ومدى قربه من صينع القرارات  
 ياسي واالقتصادي. والسياسات ودراسة التشريعات وتعديلها وإقرارها بهدف إحداث التغيير االجتماعي والس

وإن حضييور المرأة في السييلطة التشييريعية يعد أهم صييور التقدم االجتماعي ويجسييد المناإ السييياسييي 
 والثقافي الذي كفل حقوق المرأة في المواطنة والتعبير والمشاركة في جميع مجاالت الحياة.

ار دسيييتور عام  ثم منحت في إط  1949فلقد حصيييلت المرأة في سيييورية على حق االنتخاب منذ عام  
حيث كان    1971حق الترشيييييييييييح إلى المجلس النيابي ودخلت أول امرأة البرلمان في سييييييييييورية عام    1953

 مجلس تعيين حازت المرأة فيه على أربعة مقاعد.
وقام المجلس بصيييياغة الدسيييتور الذي حدد سيييبل انتخاب المجلس التشيييريعي الذي يلي والذي اسيييتمد 

، واسيييتنادا  إلى الدسيييتور الذي كفل حق الترشييييح واالنتخاب للمرأة  1973عام  شيييرعيته عبر اسيييتفتاء شيييعبي  
(. ثم  %2.7( أي بنسييبة )187والرجل على حد سييواء تم انتخاب خمس سيييدات من أصييل المجموع البالغ )

( أنثى من أصيييل 30بدأ عدد إناث مجلس الشيييعب يتنامى إلى أن وصيييل في الدور التشيييريعي الثامن إلى )
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( أنثى وشيكلن نسيبة  31( ثم وصيل عدد اإلناث في الدور التشيريعي العاشير إلى )%12بة )( أي بنسي250)
(12.4%.) 

 (30الشكل رقم )
 حسب الدور التشريعي اإلناث الشعب أعضا  مجلس نسبة يبين 

 
المصييدر تقرير أوضيياع المرأة في الجمهورية العربية السييورية الديموغرافيا، المشيياركة السييياسييية، المشيياركة االقتصييادية، العنف ضييد  

  2004المرأة ‘صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة، اليونيفيل  

أعداد كبيرة من ولقد كان من الملفت لالنتباه إقبال اإلناث على الترشيييييييييييح في سييييييييييورية حيث تقدمت 
/ سيييدة ووصييلت في 500اإلناث لترشيييح أنفسييهن، وصييلت في الدور التشييريعي السييادس إلى ما يزيد عن /

( من أصيييل المجموع  %8/مرشيييحا  أي بنسيييبة )10405/مرشيييحة مقابل /849الدور التشيييريعي الثامن إلى /
(  31ازت من بينهن )مرشحة ف  1700إلى    2016الكلي، ووصل عددهن في الدور التشريعي األخير عام  

 (.%12,4مرشحة بعضوية مجلس الشعب وشكلن نسبة )
وإن دل هذا األمر على شيييييييييييييء فهو يدل على امتالا المرشييييييييييييحات الثقة بأنفسييييييييييييهن وقدرتهن على  
المشييياركة في الحياة السيييياسيييية وكما يدل على تقبل المناإ االجتماعي لحضيييور المرأة الفاعل نتيجة نجاح  

هن في الدورات التشييييريعية لمجلس الشييييعب واكتسييييابهن للثقة واالحترام وقد تجسييييد ذلك النسيييياء بالقيام بأدوار 
الموقف االجتماعي االيجابي من مشياركة المرأة في السيلطة التشيريعية، في نيل مرشيحتان في مدينة دمشيق 

لمجلس أعلى األصيوات االنتخابية في كل من انتخابات الدور التشيريعي السيادس والدور التشيريعي السيابع ل
وهذا يعد مؤشيييرا  على أن التغيير االجتماعي والمواقف الداعمة للمرأة من قبل القيادة السيييياسيييية قد المسيييت  

 .في القيم و المفاهيم واالتجاهات  القناعات وتركت آثارها

تولي سييييدة رئيسييية مجلس الشيييعب. كما   2016وفي سيييابقٍة من نوعها في البرلمانات العربية تم عام  
 .2007ألول مرة في مكتب مجلس الشعب أمينة للسر وأعيد انتخابها عام انتخبت سيدة 
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( لجنة وقد  17وتشيييييييارا اإلناث في عضيييييييوية جميع اللجان الدائمة لمجلس الشيييييييعب والبالغ عددها )
ترأسيييييييت اثنتان من أعضييييييياء مجلس الشيييييييعب لجنتين هي لجنة حقوق المرأة والطفل ولجنة أسييييييير الشيييييييهداء 

 .منصب مقرر في سبع لجان والضحايا كما تشغل اإلناث 
 (31الشكل رقم )

 حسب المحافظات   2016في الدور التشريعي لعام اإلناث أعضا  مجلس الشعب  يبين توزع

 
على أيية حيال فيان الحضييييييييييييييور الفياعيل والحقيقي لإلنياث في مجلس الشييييييييييييييعيب وغيرهيا من المجياالت 

تنامي أعداد المرشيييحات والمنتخبات بل يتبين في السيييياسيييية ال يتمثل فقط في المؤشيييرات الكمية التي تبين  
المناإ الثقافي وتقبل المجتمع لذلك الحضييييييييييور وتأييده كما يتمثل في ثقة القيادة بأدوار المرأة ومشيييييييييياركتها  

 وتعزيز ثقة المرأة بنفسها.

 حضور المرأة في السلطة القضائية -6-1-2
فيها اإلناث منصييييييب القضيييييياء، حيث لم يميز قانون  تعد سييييييورية من أوائل الدول العربية التي تولت  

بين النسيييييياء والرجال وتتمكن المرأة تولي    1961/ لعام  98السييييييلطة القضييييييائية بالمرسييييييوم التشييييييريعي رقم /
القضييياء مثلها مثل الرجل حيث لم يحدد المرسيييوم شيييرطا  أن يكون القاضيييي ذكرا  وتخضيييع األنثى القاضيييية  

 والتعويع وجميع الحقوق والواجبات.إلى الشروط في التعيين والترقية 
( قاضيية ثم وصيل عام  64إلى )  1991حتى وصيل عام    1975وقد تتالى عدد القاضييات منذ عام  

ال   2011، ثم وصييييل عددهن عام  %12( قاضييييي أي بنسييييبة  1094( قاضييييية مقابل )152إلى )  2003
والجنائي والجزائي في  وهذه التعيينات تشيييمل مجاالت القضييياء المدني  %15( قاضيييية شيييكلن نسيييبة  240)

 جميع درجاته ومستوياته.
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لعام   173كما شييييغلت قاضييييية منصييييب عضييييو محكمة دسييييتورية عليا وفقا للمرسييييوم التشييييريعي رقم 
، والمحكمة الدسيييييييتورية العليا تشيييييييمل من ضيييييييمن مهامها اإلشيييييييراف على انتخاب رئيس الجمهورية  2012

 وتنظيم االجراءات الخاصة بذلك.

ب كثيرة في السييييييلك القضييييييائي: عضييييييو في مجلس القضيييييياء األعلى، منصييييييب وتبوأت المرأة مناصيييييي
محامي عام، رئيس محكمة استئناف مدني، رئيس غرفة في محكمة النقع، قاضي إحالة، ورئيس محكمة  
إحالة ورئيس لمحكمة البداية وقاضيييي تحقيق، رئيس محكمة اسيييتئناف مدنية وجزاء، قاضيييي صيييلح مدني،  

 ي محاكم االستئناف المدني والجزائي، ورئيس محكمة األحداث.وقاضي صلح جزاء، ومستشار ف
وقد تم التخطيط لالرتقاء بأداء القضييياة فتم إعداد دورات تدريبية للقضييياة ذكورا  وإناثا  وقد مانت نسيييبة  

  .%27.3اإلناث من أصل المجموع الذين تدربوا 
 (32الشكل رقم )

 2012 لعام القضائي المعهد التدريبية للقضاة حسب الجنسأعداد المتدربين في الدورات  يبين توزع

 
يث بلغ  من عدد محامي إدارة قضييايا الدولة ح  %37,5أما في إدارة قضييايا الدولة فتشييغل المرأة نسييبة  

 .(400( من أصل )150عددهن )

  2680 (2007)أميا عيدد المحيامييات فقيد ازداد عيددهن بياطراد حييث كيان مجموع المحيامييات عيام  
وازداد عددهن في عام    2009في عام    3285ثم بلغ عددهن    2956( إلى 2008محامية ووصييييييل عام )

( من محاميي  25046من أصييييييل المجموع العام البالغ )  %20( حيث شييييييكلن بنسييييييبة  4765)إلى   2010
عيام   5215و 2014عيام   5356و 2013عيام    5107عربيية السييييييييييييييوريية. كميا بلغ عيددهن  الجمهوريية ال

2015. 

نسيياء   3تضييم    قانونية سييياسييية  وقد شيياركت المرأة في صييياغة الدسييتور الجديد في إطار لجنة وطنية
 .ضاء لجنة مراجعة الدستور وتعديلهعضوا  هم أع 29صل أمن 
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 الدبلوماسيحضور المرأة في السلك  -6-1-3
لتكون أول سيييييييفيرة يتم    1986من األمور التي تدعو للفخر في سيييييييورية أنه قد تم تعيين سيييييييفيرة عام  

تعيينها في مستوى الوطن العربي كله، ثقة من القيادة السياسية في سورية بقدرات المرأة على تمثيل بالدها  
ي السيييييلك الدبلوماسيييييي حتى وصيييييل إلى في الخارم، ثم بدأ عدد السيييييفيرات يتنامى كما ازداد عدد اإلناث ف

 .2004في الدورة الدبلوماسية لعام  %30بعد أن كانت النسبة  2007في الدورة الدبلوماسية لعام  35%

 حضور المرأة في المواقع القيادية واإلدارية العليا -6-1-4
توليت العيدييد من اإلنياث  تتنيامى أعيداد اإلنياث في المواقع اإلداريية في الوزارات والهيئيات العيامية، فقيد  

منصيييب معاون وزير مثل وزارات الصيييحة والعدل واالتصييياالت والتربية واألوقاف والتنمية اإلدارية واألمانة  
 العامة لمجلس الوزراء.

(  450( أنثى من أصيييييل )242كما بلغ عدد العاملين في هيئة تخطيط الدولة وفي اإلدارة المركزية )
كما تم    %35( مديرة أي بنسييييييييبة  14( مديرا  بينهم )40لمدراء فقد بلغ )أما اجمالي عدد ا  %54أي بنسييييييييبة  

، كما تولت أربع  %45تعيين معاونتي رئيس شعبة وبلغت نسبة اإلناث في جهاز التخطيط في المحافظات  
 إناث منصب اإلدارة المركزية في وزارة الثقافة، كما تم تعيين خمس رئيسات دائرة.

، كما بلغ عدد المديرات في وزارة االتصييياالت  %70بة األسيييد الوطنية  وبلغت نسيييبة المديرات في مكت
( مديرات في دار األسييييد للثقافة والفنون، كما تم تعيين مديرة لدار 7( مديرا  و)14( مديرات من أصييييل )8)

 األسد للثقافة والفنون.

 لتكنلوجية.وفي وزارة االتصاالت تم تعيين أنثى في منصب رئيس األكاديمية العربية للعلوم وا
( من 8وتشيييييييييغل اإلناث عددا  من المراكز الوظيفية في وزارة االتصييييييييياالت حيث بلغ عدد المديرات )

 ( مديرا .14أصل )
فقد   2014أما في عام    2008عام    %50بلغت نسيييبة اإلناث في اإلدارة المركزية في وزارة األوقاف 
األولى في تاريخ الدول العربية اإلسيييالمية   تم تعيين أول امرأة في منصيييب معاون وزير األوقاف وهي المرة

( من  5تتولى فيها امرأة في هذا المنصيييييييييب، كمت تم تعيين مسيييييييييتشيييييييييارين في وزارة األوقاف من أصيييييييييل )
 المستشارين.

نجد أنه   2009أما في وزارة الداخلية فقد تولت النسيييييياء فيها عدة مناصييييييب إدارية، فتبعا  لتقرير عام  
مهندسييية. أما في مجال الشيييرطة فقد   20رئيسييية شيييعبة، و  23ئيسيييتا دائرة، وقد تم تعيين خمس مديرات، ور 

تم تعيين خمس سييييدات برتبة عميد في منصيييب رئيس مركز هجرة مطار دمشيييق، ومديرة مدرسييية الشيييرطة 
 النسائية، ورئيسات لفروع الخدمات الطبية، ومنصب قائد دورة.
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ميديريية، كميا  29إلدارة المركزيية من أصييييييييييييييل  أميا في وزارة التربيية، فقيد تم تعيين ثالث ميديرات في ا
 من أصل المجموع العام للموجهين. %21بلغت نسبة الموجهات االختصاصيات 

في الفترة    %16إلى   %9أما نسبة النساء في مواقع إدارية وقيادية في وزارة االقتصاد فقد ارتفعت من  
ومدير عام أو معاون مدير  . فقد وصيييييييييلت مئات اإلناث إلى منصيييييييييب مدير إدارة2007و  2005ما بين  

وكذلك رئيسيييييييييييات اقسيييييييييييام أو ورش باإلضيييييييييييافة الى مئات اإلناث في عضيييييييييييوية مجالس اإلدارة والمجالس 
 اإلنتاجية.

  .وقد وصلت اإلناث في مجالس اإلدارة المحلية إلى مواقع عديدة

 ارة الزراعة.في وز  2006كما تم تعيين سيدة في منصب مديرة مديرية تنمية المرأة الريفية منذ عام 

، تم تعيين  2008وتتنامى نسبة تولي اإلناث المناصب اإلدارية في وزارة اإلعالم، فتبعا  لتقارير عام  
رئيسيييييييييييييية تحرير لجرييدة تشييييييييييييييرين، وتم تعيين ميديرة التلفزيون في الهيئية العيامية لإلذاعية والتلفزيون، وميديرة  

ديرة اإلعالم الخييارجي في وزارة اإلعالم، ومييديرة  البرنييامج العييام في التلفزيون وإدارة القنيياة األرضييييييييييييييييية، وميي
 اإلذاعات التجارية الخاصة بالوزارة، ومديرة إذاعة حكومية، ومديرة موقع االنترنت في الوزارة.

 من مجموع العاملين في الصحافة السورية. %40وتمثل المرأة نسبة 

 تمثيل المرأة في المستوى النقابي  -6-1-5
. وتبلغ نسييييبة تمثيل اإلناث في الهيئات اإلدارية لالتحاد %45الطلبة نسييييبة  شييييكلت اإلناث في اتحاد 
، وفي المكتب %30، وفي قيادات الفروع الداخلية والخارجية ما يقارب %45في مسييتوى الكليات ما يقارب 

 ، كما ترأست فتاة فرع اتحاد الطلبة في جامعة تشرين.%20التنفيذي 

 .%4، وفي مجالس البلدات %8المحافظات  بلغت نسبة اإلناث في إدارة مجالسو 

 سيدة منصب عضوية المكتب التنفيذي في االتحاد العام لنقابات العمال. 1995شغلت عام   وقد 
رئيسييييية لمكتب التنمية والعمل    2005كما شيييييغلت سييييييدة منصيييييب عضيييييوية اتحاد شيييييبيبة الثورة عام  

 التطوعي المركزي.
دسيية في موقع نائب نقيب المهندسييين، وكذلك تعيين سيييدة أما في نقابة المهندسييين فقد تم تعيين مهن

في موقع نقيب المهندسييين الزراعيين وسيييدة في منصييب نقيب أطباء األسيينان وأخرى نقيب للفنانين وتتمثل  
 .2006عام  %8، وفي المؤتمر العام %10النساء في مجلس نقابة المهندسين بنسبة 
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 مجالس النقاباتحضور المرأة في إدارة  -6-1-5-1
تم في هذا المنحى تعزيز االتجاه نحو انتخاب مزيد من النقابات في مختلف االختصياصيات لضيمان 

 وصولهن إلى مراكز قيادية وحمايتهن الوظيفية ودعمهن.
وحاليا  تبذل نقابات العمال جهودا  كبيرة للتوسييييييييع في حضييييييييور المرأة في المواقع اإلدارية في مختلف 

 طاع الخاص وتأمين حماية النقابيات. النقابات في الق

وقد تولت المرأة مناصييييييييييب في أعلى الهيئات النقابية حيث أصييييييييييبحت عضييييييييييو في المكتب التنفيذي  
 لالتحاد العام رئيسة لجنة المرأة العاملة السورية.

 حضور المرأة في أدارة مجالس اإلدارة المحلية -6-1-5-2
يعد نجاحا  في طريق تولي المرأة المهام اإلدارية  إن وصييييييييييول المرأة إلى عضييييييييييوية المجالس المحلية

 المباشرة التي تتفاعل فيها مع واقع حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتفهم مستلزمات التطوير.

 وقد بلغ عدد اإلناث اللواتي حصلن على عضوية المجالس المحلية واإلدارات العليا. كما يلي: 

 ( 198مدير عام أو معاون مدير). 
 (361ديرة إدارة )م. 
 ( 3434رئيسة قسم). 
  (132ة )عضو مجلس إدار. 
  (27( عضو مجلس إدارة محلية )420)عضو مجلس إنتاجي. 

القرى ومراكز في انتخاب مجالس المدن و   %2,6وقد بلغت نسيييبة انتخاب المرأة في المجالس المحلية  
 .2011المحافظات عام 

 ها في المجال القيادي واإلداري تنمية قدرات المرأة لالرتقا  بدور  -6-1-5-3
لقد تجسيييد الهدف الذي ثبتته القيادة السيييياسيييية باتجاه تمكين المرأة السيييياسيييي في رسيييم خطط شييياملة 
وبنى مؤسييييييسيييييياتية تفسييييييح المجال وتفتح اآلفاق أمام جميع اإلناث الكتسيييييياب المهارات اإلدارية المتوسييييييطة  

 .اإلدارية والقياديةوالعليا، تحقيقا  إلعدادها لتولي المناصب 
وفي هذا المنحى توفرت الشيييييروط الموضيييييوعية المتمثلة في تأسييييييس المعاهد العليا للتدريب والتأهيل  

 وقامت بأدوارها في استقبال الذكور واإلناث للتدرب ضمن أعلى المستويات العلمية والتقنية.
هادة الدبلوم في اإلدارة أتاح المعهد الوطني لإلدارة الفرص للتسيييييييجيل في المعهد للحصيييييييول على شييييييي

 العامة. مع توفر الرواتب للمتدربين طيلة فترة التدريب.
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كمييل عملييت وزارة اإلدارة المحلييية على إعييداد خطط لتطوير دور المرأة في اإلدارة البلييدييية من خالل 
 مشروع تحديث اإلدارة البلدية.

/  240العام النسييييائي بتدريب ما يقارب /وقامت الهيئة السييييورية لشييييؤون األسييييرة بالتعاون مع االتحاد  
امرأة من مختلف الجهات الحكومية والشيييييييييعبية على آليات التمكين السيييييييييياسيييييييييي وذلك لزيادة مشييييييييياركة في 
االنتخابات القادمة )البرلمان ،اإلدارة المحلية ( ويأتي هذا النشيييييياط في إطار عمل صييييييندوق األمم المتحدة 

اسيييييييي للنسييييييياء العربيات ضيييييييمن إطار المشيييييييروع اإلقليمي في كل من  اإلنمائي للمرأة لتعزيز التمكين السيييييييي
األردن، سيييييييييورية، لبنان، مصييييييييير، المغرب، اإلمارات، عمان، البحرين، الكويت، العراق، والذي يهدف إلى 

ل مشييييييييييييييياركتهن في العملييات  تعزيز دور البرلميانييات العربييات ليكن قيادرات على إحيداث التغيير من خال
 .السياسية

ئة السيورية لشيؤون األسيرة ال دراسية بعنوان ال نحو التمكين السيياسيي للمرأة السيورية ال شيملت وأعدت الهي
موضييييييوعات حول المرأة والتطور السييييييياسييييييي في الجمهورية العربية السييييييورية، وانتخابات الدور التشييييييريعي  

ضيييييييافة إلى نظرة  األخير، والعقبات الماثلة أمام زيادة مشييييييياركة المرأة في البرلمان، وسيييييييبل التغلب عليها، إ
بتنظيم ثمانية ندوات بمناسيييييييييييبة اليوم العالمي للمرأة في المحافظات   2006مسيييييييييييتقبلية، وقامت الهيئة عام  

 السورية حول الالمرأة الومواقع صنع القرار.
وعلى الصييييييييييييعيد اغير الحكومي تتابع جمعيات أهلية برامجها التدريبية حول تنمية قدرات المرأة على  

 من المحافظات السورية. اتخاذ القرار في عدد 

 الصعوبات والعقبات -6-2
رغم التنامي الملحوظ لدخول المرأة في سيييورية ميادين العمل السيييياسيييي منذ عدة عقود ورغم االزدياد 

المتقدمات للترشيييييييييييح إلى مجلس الشييييييييييعب ومجالس اإلدارة المحلية واللجان النقابية   أعداد المضييييييييييطرد في 
والقيادات الحزبية المتسيييلسيييلة، إال أن الطموح لمزيد من المشييياركة الفاعلة ما زال قائما  لتحقيق التوافق بين  

رة داعمة ومحّفزة  حقيقة إمكانيات المرأة وقدراتها وبين ما يبذل من قبل اإلدارة السييييييياسييييييية من جهود مسييييييتم
لتعزيز حضييييييييييورها الدائم في مواقع اتخاذ القرار وما أتيح لها من فرص وإمكانات وقبول اجتماعي في ظل 

 مناٍإ منفتح مؤيد. 

وقد أجريت دراسيات عديدة ومسيوح لرصيد العقبات االجتماعية التي تحد من إقدام المرأة على ترشييح  
لقييادة في مجيالهيا وتبين أن العوائق كيانيت ترتبط أوال  بيأدوارهيا  ليدخول مييدان اإلدارة وا  المبيادرةنفسييييييييييييييهيا أو  

النمطيية وأولويية مهيامهيا وواجبياتهيا األسييييييييييييييريية وكثيافية اعبيائهيا وتتعلق ثيانييا  بيالموروثيات الثقيافيية واالجتمياعيية  
التي رسيييييخت عبر عصيييييور طويلة النظرة التقليدية ألدوار المرأة ورسيييييمت لها حدودا النطالقتها في ميادين  

لعمل واالرتقاء في السيلم االجتماعي والسيياسيي .كما يرتبط ذلك بنقٍص وضيعٍف في التشيبيك والتنسييق بين  ا
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النسييياء الكفوءات والجديرات بالترشييييح مع بعضيييهن ومع المؤسيييسيييات التي تهيء وتؤهل وتدرب وتوجه إلى 
 .ت االنتخابية وتحقيق النجاح فيهامستوجبات النجاح في الحمال

وجه الجاد وفي سيييييييييييورية إلزالة العقبات التي تحول دون تحقيق مشييييييييييياركتها الكاملة اسيييييييييييتنادا إلى الت
وتمكينها السييياسييي واإلداري والذي ورد في مواد الدسييتور السييوري، فقد بذلت الجهود المسييتمرة في مجاالت  

تعزيز  التييدريييب لتقوييية وتعزيز إمكييانييات المرأة وتمكينهييا، وكييذلييك في إزاليية العوائق االجتميياعييية من خالل  
التوجه للتشيبيك والتنسييق بين المؤسيسيات الفاعلة وبين النسياء والفتيات اللواتي يمتلكن اإلمكانات والجديرات 

 .العليابالترشيح للمناصب 

 أثر األزمة التي مرت على سورية في هذا المنحى   -6-3
اسييية واالجتماعية ولم  لم تترا األزمة في سييورية آثارا  سييلبية في منحى إبعاد المرأة عن المشيياركة السييي

تقلل من أدوار المرأة التي ازدادت فعاليتها وإقدامها على المشيييييييييياركة في جميع ميادين العمل السييييييييييياسييييييييييي  
واإلعالمي واالقتصيييادي واالجتماعي من منطلق إحسييياسيييها الكبير والصيييادق بمواطنيتها وأهمية أدوارها في 

وضييييييرورة مجابهتها وفي عقد المصييييييالحات أو تهيئة    تعزيز الثوابت الوطنية ورفع الوعي حول أبعاد األزمة
المناإ الواعي لتقبلها كما ابتكرت اسييييييياليب نوعية في المقاومة والصيييييييمود أمام الضيييييييغوط والقيام بمبادرات  

 .تى الوسائل واألدوات لمساعدة مجتمعها المحلي بش
واالجتماعية في إطار األزمة بل على  من هنا لم يتبين وجود اي تأثير على مشييياركة المرأة السيييياسيييية 

العكس فقيد اكتسييييييييييييييبيت مزييدا من الثقية بقيدراتهيا على تخطي الصييييييييييييييعياب وعلى إدارة األمور بكفياءة قيياديية  
 ملحوظة.
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 اال تماعي   النو    علي   القةائم   والعنف   المرأة  -   السابع   المحور  البرنامج الوطني لدعم المرأة في الجمهورية العربية السورية 
 

162 
 

يمّثل العنف عقبة  كبيرة  أمام تحقيق العدالة واإلنصيياف ومبادئ حقوق اإلنسييان، ويشييّكل العنف ضييد  
المرأة والعنف القيائم على النوع االجتمياعي أكبر عيائق في وجيه اكتميال إنسييييييييييييييانيية المرأة وتقيدمهيا وتمكينهيا  

رتقاء مكانتها وحضيورها الفاعل في اجتماعيا  واقتصياديا ونفسييا  األمر الذي قد يحول دون قيامها بأدوارها وا
 مختلف مناحي الحياة. 

إن ممارسية العنف ضيد المرأة بشيكٍل عام وفي مختلف أنواعه الجسيدية والمعنوية والتمييز ضيدها من 
منطلق كونها أنثى يهدد إحسيييييياسييييييها باألمن والكرامة والعدالة والمسيييييياواة، والوصييييييول ضييييييمن فرص متكافئة  

لعمل والمشييييييييييييياركة في ميادين  م والعمل وللموارد والخدمات وسيييييييييييييبل االرتقاء في الحقوقها في الحياة والتعلي
 .الحياة

 خلفية االهتمام بقضايا العنف ضد المرأة عالميا    -7-1
مع صيييدور اتفاقيات حقوق اإلنسيييان والعديد  لقد تبلور الوعي بوجود خلل في العالقات بين الجنسيييين  

والتي شييييييييييكلت اإلطار المرجعي للتفكير في مسييييييييييألة القضيييييييييياء على  من االتفاقيات الدولية والعهود الدولية 
 العنف والتمييز ضد المرأة.

اول معياهيدٍة دولييٍة تشييييييييييييييير تحيدييدا  إلى   1945وقيد كيان ميثياق األمم المتحيدة اليذي اعتميد في عيام  
س ثم  تسياوي الحقوق بين الرجال والنسياء. ثم بدأت األمم المتحدة أنشيطتها برفع التمييز على اسياس الجن

صييييدرا لعهدين الدوليين الخاصييييين بالحقوق المدنية واالقتصييييادية واالجتماعية والسييييياسييييية، وتمت المطالبة  
 بتأمين الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة.

ثم أدت المطالبات من قبل النخب الثقافية إلى صيييييييدور اتفاقية القضييييييياء على جميع اشيييييييكال العنف 
 .1979األمم المتحدة عام  والتمييز ضد المرأة التي تبنتها

  1990وفي أوائل التسيعينيات وفي إطار المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسيان والذي انعقد في فيينا عام  
تم إدرام منظور النوع االجتماعي في جدول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسييييييييييييان وقد أقرت الجمعية العامة 

عالقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى الحقا  ذلك اإلعالن واعتبرته مظهرا  من  
هيمنة الرجل على المرأة وممارسيييية التمييز ضييييدها والحيلولة دون نهوضييييها الكامل، مع اإلشييييارة إلى فئات  

 النساء ذوات الهشاشة واألكثر ضعفا  من الالجئات والمهجرات والمسنات وذوات الحاجات الخاصة.

أن العنف ضييييييييييييييد المرأة هو ظياهرة تتخطى حيدود اليدخيل والطبقية والثقيافية وانيه يمثيل   وقيد أكيد اإلعالن
 عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم.
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وفي مؤتمر بيجين تمت مطالبة الدول بايجاد آليات وطنية لمنع العنف ضيييييييييد المرأة   1995في عام  
وص، ورسيييم منهام عمل بيجين اآلليات  وتتم مسييياءلة الدول حول الخطوات التي يجب اتباعها بهذا الخصييي

 لتطويق ظاهرة العنف دراسة اسبابه وعواقبه، وإبراز التدابير الوقائية ضده.

 اآلليات الدولّية التي نفذت في مواجهة العنف ضد المرأة -7-2
العنف ضيييييد المرأة النطاق الخصيييييوصيييييي أو األسيييييري ليتجه إلى اعتماد    لمجابهةلقد تجاوز التخطيط  

ييدة تركز على وضييييييييييييييع برامج تعليميية وإعالميية واجتمياعيية وتنفييذيية شيييييييييييييياملية وفياعلية، كميا  خطط عميل جيد 
سيييياندت المنظمات غير الحكومية في خططها مهمة تنفيذ بنود االتفاقيات الدولية مما أضييييفى عليها سييييمة  

  1995م  الشيييريك في إقرار مواثيق حقوق اإلنسيييان وتنفيذها فتم تأسييييس شيييبكة المرأة والمسييياواة الجندرية عا
وقامت بتنفيذ إعالن عمل بيجين، حيث عملت كوسييييييط في متابعة مسيييييارات عمل وتوجهات االسيييييتراتيجية  
التأطيرية والعملية لألمم المتحدة. وقد شييملت مجاالت اهتماماتها مسيياعدة الدول في برامجها إلزالة العنف، 

ة ورشات عمل لدعم الجهود الوطنية  والعمل على تبادل المعلومات بين وحدات األمم المتحدة ونّفذت الشبك
 بالتعاون مع األمم المتحدة.

مشييييييييييييييتركية وطنيية حكوميية وأهليية تتعياون مع منظمية األمم المتحيدة في وضييييييييييييييع   لجيانكميا تم تيأليف  
مسيييييييييييودة برنامج عمل متعدد النواحي وبرنامج نشييييييييييياطات موّحد، وبرامج للتقويم والمتابعة واالسيييييييييييتفادة من  
الدروس في تطوير العمل، وتم اسييييييييييتنادا  إلى ذلك وضييييييييييع دليل عمل حول العنف ضييييييييييد المرأة، كما تمت  

  2007ضيييد العنف الجنسيييي، وخاصييية خالل الحروب والنزاعات المسيييلحة تم إطالقه عام  صيييياغة برنامج  
وذليك بيالتعياون مع لجنية حقوق اإلنسيييييييييييييييان للحيد من االعتيداءات أثنياء الحروب والمنيازعيات وزييادة الوعي  
وتعزيز أدوار البنى المؤسيييسييياتية ذات الصيييلة، ووضيييعت اسيييتراتيجيات لدعم بعع الدول في تقوية الجهود 

طنية لمنع العنف واالعتداءات الجنسيييية وحماية النسييياء المغتصيييبات والمحتاجات للبقاء وتدريب الكوادر الو 
 في هذا المنحى.

كما تم إنشيياء لجنة القضيياء على التمييز ضييد المرأة تتكّون من مجموعة من الخبراء من ذوي الكفاءة 
ادل ومختلف األنماط الثقافية والنظم القانونية،  المرأة، يمثلون التوزيع الجغرافي الع  حقوق العالمية في ميدان  

وتم تأسييييييس العديد من اللجان والصيييييناديق الدولية لدعم المبادرات في مجال القضييييياء على العنف السيييييري  
 ومعالجة حاالت االغتصاب وتأسيس المعاهد العليا للتدريب والبحوث.

واألطفال حيث تم االنتباه إلى أن النسييييييييييياء كما تم تشيييييييييييكيل لجان لمجابهة خطر المتاجرة بالنسييييييييييياء  
والطفالت تشييكلن غالبية األشييخاص المتاجر بهم واللواتي يصييل عددهن إلى عشييرات اآلالف، واللواتي تتم  

 .المتاجرة بهن بغرض االستغالل الجنسي
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 مفهوم العنف ضد المرأة والقائم على النوع االجتماعي -7-3
الصييييييييييييييادر عن المؤتمر   1993يية العيامية لألمم المتحيدة عيام تم تعريف العنف دولييا  من قبيل الجمع

بأنه )انتهاا لحقوق اإلنسييان، ويمنع المرأة كليا  أو جزئيا  من تمتعها بهذه الحقوق، اإلنسييان  العالمي لحقوق 
وهي الحق في الحياة والمسيياواة والحرية واألمن الشييخصييي، والتمتع بحماية القانون، وشييروط عمل منصييفة  

والحق في عدم التعرض ألي شيكل من أشيكال التمييز، وأن تكون في مأمن من التعذيب والمعاملة اتية  و وم
جاء في المادة األولى منه بأنه )أي عمل عنيف تدفع إليه عصيييييييييبية الجنس   ، كماالسييييييييييئة والالإنسيييييييييانية(
بما في ذلك التهديد   للمرأة سيواء من الناحية الجسيمانية أو الجنسيية أو النفسيية،معاناة  ويترتب عليه أذى أو 

 بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء في الحياة العامة أو الخاصة(.

والحريات األسيييييياسييييييية للمرأة في الميادين السييييييياسييييييية واالقتصييييييادية   الحقوق وقد أشييييييار في مواده إلى 
لمسياواة، والحق في الحرية، واألمن الشيخصيي،  واالجتماعية والثقافية والمدنية وهي حق الحياة، والحق في ا

والحق في التمتع بحماية القانون، والحق في عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز، وكذلك الحق في 
التمتع بأعلى مسييتوى ممكن من الصييحة البدنية، والحصييول على شييروط عمل منصييفة ومواتية، وأن تكون  

 عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو ال

 :وقد تم التأكيد على ضرورة
ل من التزامهييا  أن   ✓ تييدين الييدول العنف وأال تتييذّرع بييأي ع رف أو تقليييد أو اعتبييارات دينييية للتنصيييييييييييييييّ

  .بالقضاء عليه
 أن تّتبع بكل الوسائل ودون تأخير سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة. ✓
قوانينها المحلية جزاءات مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيييييييييييبون النسيييييييييياء أن تدرم في  ✓

 .باألضرار
 .أن تدرس إمكانية وضع الخطط الوطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف ✓
أن تعمل على التكّفل إلى أقصيييييى حد ممكن بتأمين المسييييياعدات للنسييييياء اللواتي يتعرضييييين للعنف  ✓

 ومساعدتهن.

التأكيد على أهمية إجراء البحوث والدراسيييات وتصييينيف اإلحصييياءات وخاصييية ما يتعلق منها    كما تم
بالعنف ضيييييييييد المرأة وأن تسيييييييييتهدف في برامجها النسييييييييياء الشيييييييييديدات الضيييييييييعف، وأن تعترف بالدور الهام  

 للمنظمات غير الحكومية وأن تشجع على االرتقاء بوعي المرأة وتخفيف حدة مشكلة العنف ضد المرأة.
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 النوع االجتماعيأشكال العنف القائم على   -7-4
 العنف األسري  -7-4-1

العنف البدني والنفسيييييي الموجه ضيييييد المرأة والطفلة من ضيييييرب وإيذاء وانتقاص من أشيييييكال  ويشيييييمل 
 القيمة اإلنسانية واالعتداء الجنسي الذي يحدث ضمن نطاق األسرة من قبل األب، أو األإ، أو األقرباء.

 العنف االجتماعي -7-4-2
واالتجاهات التي يتبين فيها الظلم واالضييييييييطهاد واألذى الموجهين لإلناث، المواقف  يتمثل في بعع 

والتي قييد تحييدث في إطييار حيياالت الزوام المبكر، وزوام اإلكراه، وزوام المبييادليية، أو التقليييل من أهمييية  
 لتي تظهر مدى انتشارها.ظاهرة العنف والتستر عليها وإهمال رصد اإلحصاءات والبيانات ا

 العنف العام -7-4-3
وهو حصيييييييييييييييلية أشييييييييييييييكيال ومظياهر التفوق الذكوري، والذي يتجلى في دفع األنثى لمواقع الدونيية، أو 

 اإلهانة، والتحرش والتخويف واالبتزاز واالغتصاب والتهديدات في مجال العمل والحرمان من التعليم.

 االجتماعيأسباب العنف القائم على النوع   -7-5
العنف   المرأة ظيييياهرة  والتمييز  إن حيييياالت  ضييييييييييييييييييد 

موجودة في جميع المجتمعيات وفي مختلف المسييييييييييييييتوييات  
االقتصييييادية واالجتماعية والتعليمية وتعود أسييييبابها إلى ما  

 يلي:

تاريخية، ارتبطت بمراحل تاريخية سييييييييييييييابقة   ب أسييييييييييييييبا (1
 وانبثقت عنها اتجاهات تتضمن النظرة الدونية للمرأة.

انونية وتشييريعية، تتبين في عدم توفر الحماية القانونية الالزمة للمرأة في التشييريعات والقوانين  أسييباب ق (2
 ووجود بعع األحكام التمييزية التي تشكل مرتكزا  ألنواع العنف الجسدي والنفسي.

أسيييييباب إعالمية، تتمثل في االسيييييتمرار ببث صيييييور نمطية عن أوضييييياع المرأة أو برامج تدعي الحداثة  (3
ر المرأة كسيييلعة تجارية، باإلضيييافة إلى هياب الحمالت اإلعالمية اإليجابية في المراحل السيييابقة  وتظه

 والتي تنشر وتعزز المضامين اإليجابية للمرأة.
أسييييييباب تعليمية، تعود إلى عدم تركيز المناهج التعليمية في المراحل السييييييابقة على إنتام مواد تعليمية   (4

مفاهيم العدل واإلنصيييياف للمرأة وإلغاء الصييييور النمطية، والعالقات تؤسييييس لتنشييييئة سييييليمة قائمة على  
 غير المتكافئة، وعلى سبل مجابهة العنف والتمييز ضد المرأة.
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ندرة الدراسييييييات سييييييابقا  حول العنف القائم على النوع االجتماعي والرهبة العامة سييييييابقا  في التكتم وعدم   (5
 يبها.نشر الوقائع حول حاالت العنف في المجتمع وتغي

  حاالت العنف والتمييز التي تواجه اإلناث في ســـورية من منظور النوع االجتماعي -7-6
 والفجوات الجندرية

عديدة هي الحاالت التي يتبن فيها العنف والتمييز وعدم تحقق العدالة واإلنصيييييياف من منظور النوع 
االجتماعي والتي يجب تشيييييييخيصيييييييها وإلقاء الضيييييييوء عليها من أجل تعديلها، فقد تشيييييييكلت تلك األوضييييييياع  

ألجييال من  والعواميل عبر أجييال وعهود تياريخيية طويلية، وترسييييييييييييييخيت وأنتجيت قيميا  ومعيايير تم نقلهيا عبر ا
 خالل عمليات التنشئة األسرية واالجتماعية والمناإ االجتماعي والثقافي العام. 

 من المدارس وعدم متابعة التعليم تسرب الفتيات –7-6-1
التعليم حق من حقوق المواطنين ذكورا  وإناثا  وتتبنى الدولة في سييييييييورية تأمين التعليم بشييييييييكل مجاني  

 إلزاميا  حتى نهاية المرحلة اإلعدادية.في جميع مراحله وأن يكون 
إال أن بعع فئات المجتمع نتيجة عدم قناعتها بضييييييييييييييرورة متابعة تعليم الفتاة وخاصيييييييييييييية في بعع 
المناطق الريفية قد سييييييييياهمت في تسيييييييييرب نسيييييييييبة من الفتيات من التعليم رغم التشيييييييييديد والمتابعة القانونية  

ألسييياسيييية، ويتمثل التمييز في مجال التعليم في التحكم  للحيلولة دون تسيييرب الفتيات وخاصييية في المرحلة ا
بالمراحل التعليمية التي على الفتاة أن تتابعها، والتدخل في اختيار االختصييييياصيييييات أحيانا ، والحيلولة دون 

 إتمام التعليم إلى المراحل العليا، أو السفر واالنتقال بسبب التعليم، أو البعثات. 

 ر الشريكالتدخل في قرار اختيا -7-6-2
لقد بينت الدراسيييات والمسيييوح الميدانية أن اختيار الشيييريك للفتاة كان سيييابقا  من المسيييائل التي يتحكم  
بها الوالدان واألقرباء بنسيييبة كبيرة حيث يتم تزويجها لمن تختاره العائلة، أو تقر به األعراف كزوام الحيار  

األب كزوام المبادلة، دون أن يكون للفتاة فيه رأي البن العم، أو الزوام الذي يتم ترتيبه لمصيلحة األإ أو  
 حر وواع. 

 الزواج المبكر للفتيات -7-6-3
القاصييير وفي سييين مبكرة يعد من أهم مؤشيييرات العنف ضيييدها واالسيييتهانة بحقوقها. الفتاة  لعل تزويج  

حيث كان من المقبول اجتماعيا و أسيييربا في المراحل السيييابقة تزويج الفتاة وهي في سييين صيييغيرة كونها ال  
تسييتطيع أن تتحدى أو ترفع قرار األسييرة بتزويجها، كما يسييهل إقناع الفتاة بالزوام وهي في سيين صييغيرة  

سييياق إلى قدرها للعيش مع زوم لم يكن لها رأي في اختياره، وهذا يعتبر اسيييتالبا  لحق الفتاة في االختيار  فت
والذي أقره الشييييرع والقانون، فالشييييرع يوجب ويفرض اإليجاب والقبول الواعي، والقانون قد حدد سيييين الزوام 
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ى لسييين الثامنة عشييير إال أن التحايل  للفتاة في مواده بأن يكون مع إكمال الفتاة لسييين السيييابعة عشيييرة، وللفت
على القانون واللجوء إلى الزوام خارم المحكمة قد جعل العديد من األسييييييييييير تقوم بتزويج بناتها في سييييييييييين  
مبكرة دون تثبيت زوام، وقد يحدث أن يحصييييييل الطالق قبل تثبيت الزوام فتخسيييييير المرأة بذلك الكثير من  

 حقوقها التي يقرها الشرع والقانون.
هو أشييبه بزوام اإلكراه ألنه لم يصييدر عن قرار الفتاة الواعي ويترتب عليه سييلسييلة المبكر وام إن الز 

من االضيييييييييييييطهادات، والتمييز، والضيييييييييييييغوط، والنتائج الصيييييييييييييحية واالجتماعية الناجمة عن الحمل المبكر 
، ويسيييلبها  يجعل المرأة تعيش في حلقات من المهام واألعباء قبل نضيييوجهاالذي  واإلنجاب المتكرر، األمر 

حقوقها في إكمال تعليمها واختيار مهنتها، واختيار شييييييييييييريكها وأسييييييييييييلوب حياتها، كما يضييييييييييييعها في دوائر 
  الضغوط المغلقة حولها.

 طبيعة توزع األدوار في األسرة -7-6-4
إن من أهم اإلشييييييييييييييكاليات التي تدور حولها المناقشييييييييييييييات والمبادرات البناءة في مجال إزالة الفجوات  
والتميايز بين اليذكور واإلنياث هي التوزع التقلييدي السييييييييييييييائيد لألدوار، فقط أظهرت العيدييد من اليدراسييييييييييييييات 

هيام األسييييييييييييييريية واإلنجيابيية  األدوار لكيل من المرأة والرجيل بحييث تتولى المرأة الميوزع المييدانيية أن المجتمع  
فهي ربية المنزل وأم ترعى أوالدهيا، وتعميل في إطيار العميل الزراعي في الحقول وتربيية الحيوانيات كيامتيداد 
لعملها في المنزل، وتقوم بأدوار إنتاجية في صييييييييييييييناعة األغذية والمنتجات الحيوانية، والحرف اليدوية، ولم 

االبن والزوم في االهتمام بشييؤون األسييرة وتربية األوالد وأعمال يكن المجتمع يقبل سييابقا  أن يشييارا الذكور 
الحقول ورعاية الحيوانات، وما زالت عمليات التنشيئة تميز بين مهام الذكور واإلناث، حيث تسيتنكر األسيرة  
وكذلك المجتمع أن يقوم الذكر بالمشيييييياركة في حمل األعباء األسييييييرية، أو رعاية األوالد واالهتمام بهم رغم  

مية الدور الذي يجب أن يقوم به اآلباء تجاه أوالدهم من رعاية وتدريس وحوار ومشييياركة في النشييياطات أه
 والفعاليات األسرية والمدرسية واالجتماعية. 

 توزع األدوار في إطار العمل -7-6-5
 أنواع األعمال والمهن التي تحظى بالقبول االجتماعي للمرأة وحصييييييييرها في سييييييييابقا  لقد حدد المجتمع  

مهام التعليم لألطفال )كامتداد لدورها التربوي في األسرة(، وكذلك قبول أن تعمل المرأة مربية، أو ممرضة، 
أو طبيبة، أو مرشييييييدة اجتماعية، وصيييييييدالنية، وخياطة. أما األعمال التي تختص بالفعاليات االقتصييييييادية  

عمال التي تتطلب السيييييييييفر والتنقل  الكبيرة كالصيييييييييناعة والتجارة واإلدارة، والمشييييييييياركة في صييييييييينع القرار واأل
والتسييييييييييييييويق، فلم يكن مقبوال  أو موافقييا  عليييه اجتميياعيييا  إلى عهييد قريييب، ورغم دخول المرأة ميييادين العمييل 
واإلدارة وصيييييييييييييينع القرار ونجياحهيا فيهيا، إال أن الموقف االجتمياعي ميا يزال يحتيام إلى تثبييت وتيأكييد ودعم  
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مية الموجهة، ودفاع مركز من قبل رواد من المسيييييتنيرين من رجال من اإلدارة السيييييياسيييييية والرسيييييائل اإلعال
 الفكر، وقادة الرأي، ورجال الدين الذي يكمن دورهم في ترسيخ ركائز التقدم االجتماعي والتغيير المنشود.

 )الحالة العملية(دون أجر عمل المرأة  -7-6-6
في إطار العالقات الريفية وفي إطار التكامل األسييري واالجتماعي تعمل معظم النسيياء سييابقا  ونسييبة  

األسييييييييييرة أو لدى األقرباء دون أجر أو عائدية، حيث يمنع العرف أن تحصييييييييييل الفتاة  حقل  منهن حاليا  في 
ألسيييرة امتدادا  لعملها على أجر من ذويها أو أقربائها على أي مردود مادي، ويعتبر عمل المرأة في حقول ا

داخل المنزل وال يعود عليها العمل بأية عائدية مباشرة وهذا ما تبينه اإلحصاءات والبيانات المتعلقة بتوزيع  
 اإلناث على النشاطات االقتصادية وحسب الحالة العملية. 

 الموقف االجتماعي من عمل المرأة -7-6-7
موقفييا  نقييديييا  من عمييل المرأة خييارم المنزل نتيجيية القنيياعيية  االجتميياعييية  الفئييات  كييانييت تقف بعع   

 بضرورة تركيز عملها وجهدها على أدوارها كأم وزوجة وربة منزل.

ان هذا الموقف الذي كان سيييييييييييائدا  لدى األسييييييييييير لتي تعزز الدور التقليدي للمرأة هو الذي أثر على   
واإلدارية التي تتطلب جهودا  وتركيزا  وهيابا   نسيييب مشييياركة اإلناث في ميادين العمل وفي األعمال القيادية  

 أطول عن المنزل.
قيمة عمل المرأة وجهدها بشيييييييييكل مادي في اإلحصييييييييياءات والبيانات والدخل  احتسييييييييياب كما أن عدم  

القومي وعدم تقدير قيمة تلك الجهود ماديا  في المسيييتوى األسيييري يقلل نسيييبيا  من قيمة جهود النسييياء وقيمة  
أنهن في موقع إنتاجي أدنى من الرجل المنتج ماديا  بشيييييكل مباشييييير والذي يسييييياهم في أدوارهن ويشيييييعرهن ب

 اإلنفاق. 

 عدم توريث المرأة األرض -7-6-8
إن هذه القضية هي تحديدا  مسألة اجتماعية مجحفة بحق اإلناث الريفيات كونها تحول دون حصول 
المرأة على حقهيا الشييييييييييييييرعي والقيانوني نتيجية األعراف والتقيالييد التي ال تحبيذ تورييث المرأة الريفيية ألرض 

، هذا الموقف يؤدي إلى في عدم تفتيت الحيازة رغم أن الشييييرع والقانون يؤكدان حقها في ذلكرهبة  والديها 
عدم تمكن المرأة الريفية من الحصول على قروض أو إقامة مشاريع خاصة بها لتوليد الدخل وإعالة نفسها  
وأسيييرتها واتخاذ قراراتها المادية حيث قدر الشيييرع لها ذمة مالية مسيييتقلة، إال أن العرف يحول دون تمكينها  

 من ممارسة تلك الحقوق.

 فيه التحكمو مرأة بدخلها كيفية تصر  ال -7-6-9
إن القيم والمعايير التي كانت سيييييائدة في المجتمع فرضيييييت بشيييييكٍل غير مباشييييير أن ال تختص المرأة 
بدخل أو مدخرات أو مشييياريع خاصييية بها، بل كانت تشيييجع على الموقف النمطي للمرأة وتحبذ قيم العطاء 
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أو عوز أثناء  والبذل الكامل ألسيييييييييييييرتها وأوالدها وزوجها دون أن تتم حماية حقوقها في حال وقوع خالفات  
يذوب ما تمنحه المرأة من أموال في إطار األسيييييييرة وما تنفقه في بناء كيان أسيييييييرتها وال  حيث الشييييييييخوخة،  

يحتسييييييييييييييب لهيا وهي ال تجري أدبييا  في كثير من األحييان على تثبييت ميدفوعياتهيا أو االحتفياظ بفواتيرهيا، أو  
إلنفاق ويفرض ذلك على الرجل األب أو الزوم المطالبة بما تنفقه رغم أن الشرع والقانون ال يفرض عليها ا

 أو األإ، ولها في القانون ذمة مالية مستقلة.

 الموقف االجتماعي من قضايا الصحة اإلنجابية وحجم األسرة -7-6-10
إن أهم ما يجسييييد أثر المواقف االجتماعية النمطية في الضييييغط على اإلناث هو الموقف من قضييييية 

ضييييل حجم األسيييرة الكبير، حيث يشيييكل عدد األوالد الضيييخم أكبر عقبة تحول  به وتفالمرغوب  عدد األوالد 
دون دخول المرأة مجاالت العمل واإلنتام نتيجة ضييييييييييخامة األعباء الملقاة على عاتقها في تنشييييييييييئة األوالد  
حيث يبرز هنا موقف األزوام وأهل الزوجين في التدخل في قرار اإلنجاب وعدد األوالد المرغوب به، وفي 

المولود وتفضييييل الذكور، األمر الذي يؤثر فعليا  على األسيييرة والمرأة وأدوارها، كما يؤثر على صيييورة    جنس
المرأة النمطية التي تكرس الدور اإلنجابي الذي يعد الدور األسييياسيييي ويسييييء إلى المرأة التي ال تتمكن من  

 اإلنجاب والضغط عليها نفسيا  واجتماعيا .

 النوع االجتماعي القائم على العنفبقضايا ضعف الوعي  -7-6-11
إن اإلحسياس بالمشيكلة هو بداية التوجه للحل، وإن وعي أبعاد النوع االجتماعي والمتغيرات والعوامل  

العمل للتعديل، لذلك فان ضييعف الوعي أو تغييب المشيياكل واألوضيياع التي  باتجاه  المرتبطة به هو خطوة  
شييييييييار االتجاهات  كانت ناجمة عن مواقف المجتمع من قضييييييييايا النوع االجتماعي كان هو السييييييييبب في انت

 والعادات، والممارسات الخاطئة واستمرارها. 

ــتلزمـات في مجـال مجـابهـة العنف والتمييز من منظور النوع    -7-7 االحتيـاجـات والمســـــــ
 االجتماعي  

إن اعتماد المنهج العلمي المسيييتند إلى أسيييس منطقية في رسيييم االسيييتراتيجيات الوطنية يسيييتوجب أن 
االحتيياجيات الفعليية وحقيقية الواقع المعياش للعميل على معيالجتيه وهيذا يتطليب ميا  تحيدييد  ينطلق العميل من  

 يلي: 

 التشخيص العلمي، وقياس الفجوات وتحليلها -7-7-1
قية في مجال مجابهة العنف ضييييييييد األنثى والقائم على النوع االجتماعي  إن معرفة االحتياجات الحقي

تسيييتلزم أن يتم تركيز مزيد من الدراسيييات والمسيييوح الميدانية لدراسييية الواقع الحقيقي الذي تتمثل فيه صيييور  
العنف والتمييز كون األنثى هي في زمن األزمات والحروب هي الفئة الكثر هشيياشيية وأكثر حاجة لالهتمام  

والبد من دراسييييييييية واقع الظروف التي أحاطت باإلناث وتحديد المنعكسيييييييييات والنتائج الكارثية التي  ماية  والح
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نتجت عن ازدياد حاالت العنف، والسيييييعي إلى توفير بيانات إحصيييييائية ومسيييييوح حول حاالت العنف الذي 
مع المؤشرات   يمارس ضد األنثى بهدف توصيف حجم تلك المسالة وتحديدها في مراحل متتابعة ومقارنتها

السيييييابقة والحالية التي نجمت عن األزمة كخطوة منهجية أسييييياسيييييية تسييييياعد في رسيييييم اسيييييتراتيجيات العمل 
 وتخطيط البرامج والمشروعات والفعاليات. 

 دمج مفهوم النوع االجتماعي في استراتيجيات التخطيط -7-7-2
يتحقق من خالل مبادرات محدودة    واإلنصاف وإزالة التمييز والعنف ضد اإلناث الالعدالة إن تحقيق  

ومنفردة تقوم بها هيئات متعددة، بل ال بد من ريية شييييييييياملة وقرارات جادة تسيييييييييتهدف توجه السيييييييييياسيييييييييات  
التخطيطية االجتماعية واالقتصيادية بحيث تأخذ في اعتبارها ومضيمونها مفهوم النوع االجتماعي وصيياغة  

 اعلة.آليات عمل وطنية وبرامج عمل وإجراءات تنفيذية ف

 مأسسة النوع االجتماعي -7-7-3
إن توفر الهياكل والبنى والتنظيمات االجتماعية هو الحامل األسيياسييي لعملية التغيير، حيث ال تكفي  
المبادرات والتوجيهات المحدودة في حل المشيييكالت، ومجابهة العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي  

ومنظمات رسييييمية وشييييعبية تتبنى تنفيذ الخطط ضييييمن آليات عمل وشييييروط مادية  بل ال بد من وجود بنى  
  وبشرية قادرة على تحقيق المشاريع العامة التي تنهع بواقع المرأة اقتصاديا  واجتماعيا .

 التنسيق والتشييك -7-7-4
ت  من المسيييتلزمات األسييياسيييية لنجاح أي توجه أو تخطيط التنسييييق بنجاح ودقة بين مختلف القطاعا 

الرسيييمية والشيييعبية تحقيقا  للتكامل، ومنعا  لضيييياع الجهود أو تكرارها وتشيييتتها وتوظيف الخطط الهيئات  أو 
والبرامج بحيث تصيييييب في حصييييييلة واحدة لخدمة أهداف التنمية واالرتقاء بالواقع االقتصيييييادي واالجتماعي  

 مراحل الحاضرة أو المستقبلية. للمرأة وسد الفجوات وتحقيق العدالة واإلنصاف في جميع المجاالت في ال

 المشاركة المجتمعية -7-7-5
في تحقيق األهداف يسيييتوجب أوسيييع مشييياركة مجتمعية، إذ أن االسيييتجابة الفعالة المشييياريع  إن نجاح  

والمؤيدة للتوجهات والخطط المسييتقبلية هي شييرط النجاح، وأحد أهم عوامل نفاذ المشييروعات ووصييولها إلى 
االجتماعية وأوسييييييعها، وكذلك لضييييييمان عمق تأثيرها واسييييييتمرارها في تحقيق النتائج المرجوة أكبر الشييييييرائح  

 منها.

 مشاركة قادة الرأي والنخب الثقافية -7-7-6
يمثيل قيادة الرأي نخبيا  فكريية وحواميل اجتمياعيية، حييث يتمتعون بيالمكيانية االجتمياعيية واليدور الثقيافي  

االجتماعية، أو في المجتمع بشييييكل عام، ويتمكنون بشييييكل أكثر عمقا  وأبعد أثرا  من نشيييير  مجموعاتهم  في 
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يهم في التأثير على من حولهم  األفكار والمفاهيم وإيصال الرسالة الفكرية إلى من حولهم، ويتم االعتماد عل
  وتحقيق نتائج إيجابية فيما يطرحونه أو يدعون إليه من أفكار.

 رسم استراتيجيات إعالمية مؤيدة -7-7-7

إن خلق المناإ الثقافي وتشييكيل المواقف الفكرية واالجتماعية التي تحقق التغيير االجتماعي الشييامل 
االجتماعي في مسييييييييارات واتجاهات التغيير، هي مسييييييييألة ال بد من  مع األخذ بعين االعتبار منظور النوع 

التخطيط لها من قبل أصيييحاب القرار وراسيييمي السيييياسيييات العامة والمخططين، إذ أن اإلعالم يلعب أدوارا  
 عديدة منها السلبي ومنها اإليجابي.

فكرييية وبمييا أن المجتمع العربي محيياط في وقتنييا المعيياصيييييييييييييير بفضييييييييييييييييائيييات متعييددة االتجيياهييات ال
واالجتماعية فال بد من تركيز الجهود لمواجهة هذا الفضييييييياء اإلعالمي المعولم بالعمل على توسييييييييع إنتام  
مسيلسيالت، وبرامج، وأفالم، ونتام فني درامي يعزز القيم والمفاهيم اإلنسيانية المناهضية للعنف بشيكٍل عام  

يحقق اإلعالم رسيييييييييييييييالتييه االجتميياعيية  والعنف ضيييييييييييييييد األنثى والتمييز القييائم على النوع االجتميياعي وبهييذا  
 واإلنسانية ويحقق االستجابة االجتماعية اإليجابية. 

 بنا  القدرات وإعداد القيادات -7-7-8
للتغيير واإلصييييييالح هو هدف اسييييييتراتيجي يسييييييتوجب التخطيط    –بالحامل االجتماعي   –إن االهتمام  

رامج ودورات تيييدريبيييية إلعيييداد المعنيين  لتوظيفيييه في بنييياء المجتمع المتقيييدم، من هنيييا ال بيييد من تخطيط ب
والمعنيييييات من قييييادة الرأي، ومن العيييياملين في المواقع القيييييادييييية واإلدارييييية في جميع الوزارات والهيئييييات 
والمؤسسات التشريعية منها والتنفيذية، ومن النساء القياديات ومن هن أعالم في مجتمعهن وفي المنظمات  

 لتزويدهم بالقدرات والمهارات إليصيييييال الرسيييييائل المناهضييييية للعنف ضيييييد الشيييييعبية والرسيييييمية، إعدادا  عمليا  
اإلناث بأسييييياليب مقنعة ودراية فنية، ومن خالل أن يكونوا ذكورا وإناث نماذم إيجابية تجسيييييد تلك المفاهيم  

 والقيم الجديدة في حياتهم وسلوكهم وأدوارهم المتعددة.

 جتماعي ومجابهة العنف والتمييز ضد اإلناثتعديل المناهج في ضو  مفاهيم النوع اال -7-7-9
هنالك توجهات جادة قد تمت وتتم في تعديل المناهج لكل أشيييكال العنف والتمييز والتشيييدد والضيييغط 

في االسيير وخاصيية ضييد اإلناث وذلك من منطلق االهتمام باألجيال الناشييئة والذين هم حملة يمارس  الذي  
ام، فياذا لم يتم االهتميام بمضييييييييييييييمون منياهجهم التعليميية فيانهم  الرسيييييييييييييييالية في بنياء المجتمع للقيادم من األيي

 سيعيدون إنتام المواقف النمطية التي تكرس دونية المرأة وأدوارها التقليدية. 
ومن الضيييييييروري االسيييييييتمرار في العمل على تنقية المناهج من صيييييييور العنف والتمييز ضيييييييد اإلناث  

المؤسيسية التعليمية ويسيتلزم ذلك تكليف لجان متخصيصية   واعتبار ذلك أولوية في إطار المهام التربوية في
بمهمية التعيديل في جميع المقررات وجميع المراحل التيدريسيييييييييييييييية، وكذلك من خالل توسيييييييييييييييع حلقيات  للقييام  
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النقاش والندوات التثقيفية، والنشييياطات الترويجية، والمناقشيييات التي تتم في مجلس اآلباء، وورشيييات العمل 
 ي. الموجهة للسلك التعليم

 االهتمام بالفئات الشابة وتحفيز أدوارهم -7-7-01
يمثل الشييييييييييييباب والشييييييييييييابات الشييييييييييييريحة األكثر أهمية في المجتمع من حيث أدوارهم في بناء مجتمع  
المسييييييتقبل، وإن االهتمام بالشييييييباب واليافعين واليافعات والتوجه إليهم بالبرامج والخطط التي ترتقي بقدراتهم  

 حول قضايا المجتمع وتحدياته هو توجه محوري وفعال. آفاقهم وتوسع 
رسيالة التغيير، وعليهم يقع االعتماد في الوقوف تجاه العقبات والتحديات وترسييخ ركائز كونهم حملة 

 .واإلنصافالعدل  

 تعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بقضايا العنف ضد المرأة -7-8
إذا كان الدسيييتور يحدد اإلطار العام الذي تندرم فيه التشيييريعات والقوانين، ويحدد المبادئ األسييياسييية  

السيييورية  ي يتم اسيييتنادا  إليها رسيييم اسيييتراتيجيات التطور االجتماعي، فقد كفل دسيييتور الجمهورية العربية الت
في مواده وفقراته المسييييياواة بين المواطنين ذكورا  وإناثا ، وأكد على ضيييييرورة كفالة تكافؤ الفرص في مجاالت  

إلى أعلى مواقع اتخاذ القرار، إال أن  التمتع بجميع الحقوق اإلنسيييييانية ومنها حق التعليم والعمل والوصيييييول 
مسيييييييييارات التطور وتعقد مجاالت الحياة في مسييييييييييرتها الصييييييييياعدة نحو األفضيييييييييل قد حتمت تعديل بعع  
التشيييريعات والقوانين بما يتوافق مع بنود الدسيييتور ويحقق أهدافه. وهذه المهمة قامت بها اللجان التشيييريعية  

شييييييييييييعبية التي تعد األقنية التي تمر عبرها التحوالت  في مجلس الشييييييييييييعب ووزارة العدل والمؤسييييييييييييسييييييييييييات ال
 االجتماعية لرفعها إلى الجهات العليا الستصدار المراسيم والقوانين واألحكام التشريعية والتنفيذية. 

 التشريعات والقوانين في مجال قضايا العنف الجسدي -7-8-1
لقيد شيييييييييييييييدد قيانون العقوبيات على مرتكبي جرائم القتيل العميد والقتيل للتمهييد لجنحية أو تنفييذا لهيا أو 

تلك الجنحة أو تسيييييهيال لفرار المحرضيييييين عليها أو فاعليها أو المتدخلين    علىتسيييييهيال  لفرار المحرضيييييين  
سييينة أو باإلعدام  فيها عقوبات تتراوح بين السيييجن مع األشيييغال الشييياقة من خمس عشيييرة سييينة إلى عشيييرين  
  536إلى  -533في حال القتل قصييييييييييدا  ألحد أصييييييييييول المجرم. وقد وردت تلك الحكام الرادعة في المواد م

من قانون العقوبات، ويتم تشييييديد العقوبات إلى اقصيييياها في حال االعتداء على حدث دون   558و  556و
 الخامسة عشر.

 أو إيذائه، وذلك في المواد من كما شيييييييددت مواد أخرى معاقبة من يقوم بضيييييييرب شيييييييخص أو جرحه  
معاقبة  و   وذلك لردع األشييييييييخاص عن التسييييييييبب باألذى الذي قد ينتج عنه تعطيل عن العمل.  540-544

المجرم الذي يؤدي اعتدايه إلى اسيييييييييييتئصيييييييييييال عضيييييييييييو أو بتر أحد األطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى 
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الحواس واإلصيييييابة بالعاهات، األشيييييغال الشييييياقة لمدة عشييييير سييييينوات كما يعاقب المجرم بالعقوبة ذاتها في 
 التسبب باجهاض حامل وهو على بحملها.

( من قانون العقوبات 548المتضييييمن إلغاء المادة )  2009لعام   37رقم التشييييريعي  صييييدر المرسييييوم 
المتعلقة بالعذر المحل في القتل واإليذاء والتي تتعلق بالمادة الخاصييييييييية بما يدعى بجريمة الشيييييييييرف بحيث  
أصييبحت أكثر حزما  وتشييير إلى أنه )اليسييتفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصييوله أو فروعه 

ود أو في صييييييالت جنسييييييية فحشيييييياء مع شييييييخص آخر فأقدم على قتلهما أو  أو أخته في جرم الزنا المشييييييه
 (.العقوبة عن الحبس مدة سنتينإيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أال تقل 

ويتم باسييييييييييتمرار تقديم دراسييييييييييات واقتراحات لتعديل بعع مواد القانون لتكون أكثر مواكبة للعصيييييييييير 
خ مبادئها دسيييييييتور الجمهورية العربية  ومتطلباته وبما يتوافق مع الم ضيييييييمون اإلنسييييييياني والعدالة التي يرسيييييييّ

  السورية.
تم في سييييييييورية تعديل المادة التي تخص العذر المحل الذي كان يتعلق بما يدعى )جريمة الشييييييييرف(  

( وتم االسيييييييييييتعاضييييييييييية عنها بالنص التالي الذي ينص على  548وتم إلغاء المادة المتعلقة به وهي المادة )
 :العذر المخفف وهو

)يسييييييييييييييتفييد من العيذر المخفف من فياجيأ زوجيه أو أحيد أصييييييييييييييوليه أو فروعيه أو أخوتيه في جرم الزنيا  
المشييهود أو في صييالت جنسييية فحشيياء مع شييخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل 

 .(القتلس سنوات إلى سبع سنوات في أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خم

 في مجال العنف اللفظي  -7-8-2
على معاقبة من يرتكب عنفا  لفظيا  بتوجيه اإلهانات واالسيييييييييتهزاء بالغير  السيييييييييوري  إن تركيز القانون  

علنا وكذلك بتوجيه التهديد بجناية تكون عقوبتها اإلعدام أو الشييغال الشيياقة عن طريق شييفهي أو كتابة  أو  
بالحبس من سييييينة إلى ثالث سييييينوات وفي حال لم يتضيييييمن التهديد عن طريق شيييييخص ثالث تصيييييل قوبته  

  559حسيييب ما تفيد به المواد    باحدى الجنايات فيتم حبسيييه لمدة تتراوح بين ثالثة أشيييهر إلى سييينتين وذلك
 .564و

بانزال ضييييييرر غير محق إذا حصييييييل بالقول أو حيث تنص هذه المواد على عقوبة من يقوم بالتهديد  
وكان من شيأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيرا  شيديدا  يعاقب   208رة في المادة المذكو  الوسيائلباحدى  

علييه بنياء على الشييييييييييييييكوى بغراميات يتم تحيدييدهيا وهيذه الميادة هي التي تخص العنف اللفظي تجياه المرأة  
  واألنثى والتي تتسيييييييييييييبب في أذى وخوف وقلق يؤثر عليها وعلى قراراتها ويجب التنبيه إلى ضيييييييييييييرورة عدم
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السيييكوت عن العنف اللفظي وخاصييية  إذا كان العنف اللفظي عالنية أمام األهل واألصيييدقاء حيث البد من  
 .تتعلق بالمرأة  أكبرتعديل العقوبة ورفعها إلى مستويات 

 عقوبة التحرش الجنسي بالعامالت في أماكن العمل -7-8-3
ترا العمل للعاملة دون اإلشيييييييييييارة إلى عقوبة    على تبرير  2010لعام    17 القانون رقمتم تركيز مواد  

صيييياحب العمل على اسييييتغالله لمكانته اإلدارية وسييييلطته المالية في قطع األجر أو الطرد، فأشييييار القانون  
التالية  يجوز للعامل أو العاملة ترا العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صيياحب العمل في الحاالت   أنه:
 :66المادة ورد في  كما

 .إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا  مخال  باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته •
 .إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء  مباشر على العامل •
يحق للعامل الذي ترا العمل قبل نهاية عقده ألي سيييبب من األسيييباب السيييابقة أن يرفع دعوى تسيييريح   •

ع عييبء اإلثبييات في هييذه الحيياالت على العييامييل، وعنييد الثبوت يكون  غير مبرر أمييام القضييييييييييييييياء، ويق
 .( من هذا القانون 65ا في المادة )للعامل الحقوق المنصوص عليه

 العنف الجنسي/ االغتصاب وهتك العرض وخدش الحيا  -7-8-4
الجهات الجنسيييييي أو اغتصييييياب اإلناث هي جريمة ال تغتفر، وتسيييييعى جميع    االعتداءمن المؤكد أن 

الرسيييييمية التشيييييريعية والتنفيذية إلى الحد من تلك الظاهرة بوسيييييائل وطرق شيييييتى كما تسيييييعى إليجاد أسييييياس 
تشيريعي وبناء ثقافة اجتماعية تسيهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسين التعامل مع آثارها وتقديم المشيورة  

ت بارتكاب هذه الجريمة ومعاقبة الجاني  في الرعاية الصحية والقانونية والنفسية ،وإزالة الظروف التي سمح
وتشييييييديد العقوبات على مرتكب الجريمة وخاصيييييية إذا ما كان أحد أصييييييول الضييييييحية أو وليها أو كانت له 

باإلضيييييافة إلى االهتمام باتخاذ التدابير في الحماية   ،ن موظفا  من موظفي إنفاذ القانون سيييييلطة عليها أو كا
الية من ظروف التعرض للعنف واألذى مسييتقبال  وذلك بتامين دور المسييتقبلية وتوفير فرص عيش آمنه وخ

 اإليواء والرعاية وإيجاد فرص العيش الكريم مستقبال  .

  عقوبة العنف والسفاح -7-8-5
هل أو غيرهم في دفع الفتيات القاصييييييييييرات واإليذاء على القاصيييييييييير تسييييييييييلط األ العنفيدخل في باب  

 الرتكاب الدعارة مرغمين والحع على الفجور والفساد أو تسهيل ذلك ودفعها للقيام بذلك. 

 وقد تمت صياغة القوانين المتعلقة باالعتداء واالغتصاب وخاصة على القاصر كما يلي:
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 في هذا المنحى ما يلي:  أفاد قانون العقوبات 

السيييييفاح بين األصيييييول والفروع، شيييييرعيين كانوا أو غير شيييييرعيين، أو بين األشيييييقاء والشيييييقيقات واألخوة  .1
واألخوات ألب أو ألم أو من هم بمنزلة هؤالء جميعا  من األصييهرة، يعاقب عليه بالحبس من سيينة إلى 

 ثالث سنوات.
 ة أو فعلية »فال تنقص العقوبة عن سنتين. إذا كان ألحد المجرمين على اآلخر سلطة قانوني .2
 (476)المادة  يمنع المجرم من حق الواليةال. .3
يالحق السييييفاح الموصييييوف في المادة السييييابقة بناء على شييييكوى قريب أو صييييهر أحد المجرمين حتى   .4

 الدرجة الرابعة.
 (477)المادة  .وتباشر المالحقة بال شكوى إذا أدى األمر إلى الفضيحةال

 العنف الجنسي -7-8-6
 .2013 لعام 11تعديل بموجب القانون  (:489  المادة)
 الشاقة المؤبدة.من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب باألشغال  .1
 وتكون العقوبة االعدام إذا: .2

 لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشر من العمر. -     
 السالح.وقع الجرم تحت تهديد  -     

 (:490  المادة)
يعاقب باألشييييغال الشيييياقة تسييييع سيييينوات من جامع شييييخصييييا  غير زوجه ال يسييييتطيع المقاومة بسييييبب نقص  ال

 .الجسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع
 االعتدا  على القاصر -7-8-7 
 ورد في المواد التالية: 

 :(491مادة  ال)
 .الخامسة عشرة من عمره عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات من جامع قاصرا  لم يتم  .1
 .عمرهوال تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من  .2

 :(492)المادة  
إذا جامع قاصييييرا  متما  الخامسيييية عشييييرة وغير متم الثامنة عشييييرة من عمره أحد أصييييوله شييييرعيا  كان أو   .1

أصييهاره لجهة األصييول وكل شييخص مارس عليه سييلطة شييرعية أو فعلية أو  كان غير شييرعي أو أحد  
 أحد خدم أولئك األشخاص عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات.
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ويقضيييييى بالعقوبة نفسيييييها إذا كان المجرم موظفا  أو رجل دين أو كان مدير مكتب اسيييييتخدام أو عامال    .2
 لتي يستمدها من وظيفته.فيه فارتكب الفعل مسيئا  استعمال السلطة أو التسهيالت ا

 :(493)المادة  
من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشييييييمة عوقب باألشييييييغال الشيييييياقة   .1

 .مدة ال تنقص عن اثنتي عشرة سنة
 ال.ويكون الحد األدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره .2

 :(495)المادة  
من ارتكب بقاصييير لم يتم الخامسييية عشيييرة من عمره فعال  منافيا  للحشيييمة أو حمله على ارتكابه عوقب  .1

 . باألشغال الشاقة تسع سنوات 
 .وال تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره .2

 :(496)المادة  
يرتكب بقاصير بين الخامسية عشيرة والثامنة عشيرة    492كل شيخص من األشيخاص الموصيوفين في المادة ال

من عمره فعال  منافيا  للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على خمس عشرة  
 .السنة

 :(498المادة  )
إذا اقترفها  :عقوبات الجنايات المنصييييوص عليها في هذا الفصييييل  247تشييييدد بمقتضييييى أحكام المادة  .1

إذا  شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
أصيييييييب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسييييييبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن  

 عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها. 
ات السييييييييييابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة  إذا أدت إحدى الجناي .2

 ال.فال تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة

 العنف واالستغالل في مجال العمل  -7-8-8
 :(499)المادة   ورد في

كل موظف راود عن نفسييها زوجة سييجين أو موقوف أو شييخص خاضييع لمراقبة سييلطته أو راود إحدى  .1
 . قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثالث سنوات 

وتنزل العقوبة نفسيييها بالموظف الذي يراود عن نفسيييها زوجة أو قريبة شيييخص له قضيييية منوط فصيييلها   .2
 .به أو بريسائه
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 ال.تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفا   .3

 في ما يخص عمليات الخطف  -7-8-9
 ( 500)المادة ورد في 

من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصييييد الزوام عوقب بالحبس من ثالث سيييينوات إلى تسييييع   .1
 سنوات. 

 .يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة .2

 خالل األزمة عقوبة الخطف 
  األشيخاص ويتضيّمنوالذي يتعلق بجريمة خطف   20المرسيوم التشيريعي رقم   2013صيدر في عام  

  .المرسوم في المادة الثانية عقوبة االعدام في حال أقدم الفاعل على االعتداء جنسيا  على المجني عليه
 (:501)المادة  

ارتكاب الفجور به عوقب من خطف بالخداع أو العنف أحد األشييييييييييخاص، ذكرا  كان أو أنثى، بقصييييييييييد  
 باألشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فال تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة. 

 :(502)المادة  
عمر  أو قاصيييييييييييرة دون  تفرض العقوبات السيييييييييييابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصييييييييييير

 .عشرة من عمره الخامسة
 :(504المادة  )

فتاة بوعد الزوام ففع بكارتها عوقب، إذا كان الفعل ال يسيتوجب عقابا  أشيد، بالحبس حتى  من أغوى  
 خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثالثمائة ليرة أو باحدى العقوبتين.

 :(505)المادة  
لم يتم الخامسييية عشيييرة من عمره، ذكر ا كان أو أنثى،    ا  منافية للحياء قاصييير   بصيييورةو داعب من لمس أ

أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشييييييييييرة سيييييييييينة دون رضيييييييييياهما عوقب بالحبس مدة ال  
 تتجاوز السنة ونصف.

 :(506)المادة  
من عرض على قاصير لم يتم الخامسية عشيرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من  

بس  ح شييييييييييييرة سيييييييييييينة عمال  منافيا  للحياء أو وجه إلى أحدهم كالما  مخال  بالحشييييييييييييمة عوقب بالخمس ع
 .التكديري ثالثة أيام أو بغرامة ال تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معا  
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 (508)المادة المحل  العذر -7-8-10
إيجاد المخرم  الفصيييييييييييييل وهيهذا  فيالواردة تتعلق بالحل المتعلق بواقع الجنايات    مسيييييييييييييألةوهنالك  

يسيييييييييييتفيد من العذر المخفف في حال زواجه من المعتدى عليها وفق احكام المادة /   االعتداء بأنهلمرتكب 
ن  وقد كا  فرض.والتي توقف المالحقة، وفي حال كان الحكم بالقضييييييية قد صييييييدر يعّلق تنفيذ العقاب الذي 

التبرير لذلك الرهبة بالتسييييييتر على مرتكب االعتداء أو لسييييييتر الفضيييييييحة التي تلحق العار بالمعتدى عليها  
، ولكن  ب العيار بيل العيار هو على المعتيديلهيا وهي الضييييييييييييييحيية ولم تقم بيالفعيل اليذي يجلي  ب ال ذنيرغم أنيه 

اقف االجتماعية والقيمية التي كانت سييييييييائدة والتي لم تكن منصييييييييفة أو عادلة بحق المرأة وحمايتها من  و الم
  وعنفا  األذى الجسييييييييدي والجنسييييييييي بل إنها كانت تضيييييييييف على ظلمها الذي وقع من خالل االعتداء ظلما  

نواع من العنف واألذى جسيديا  ونفسييا  ومعنويا  آخر باجبارها على الزوام ممن اعتدى عليها وتحمل تلك األ
من اجل التسيييتر على الفضييييحة وهذا بحد ذاته يعد منهى الظلم والعنف القائم على النوع االجتماعي بحق  

 .ف واإلنسانيةالمرأة ويجب تعديله وإلغايه تحقيقا  للعدالة واإلنصا
اـمت بعض  ة    اليدولوـقد ـق ـهذه الـمادة وـطالـبت بـتلـغائـها ونجـحت الجمهورـي ــة  ة  العربيـة بمـناقشـــ اللبـنانـي

 مؤخراً في إلغائها.

 في مجال مجابهة اإلتجار بالبشر -7-8-11
تم  الخاص بمنع االتجار باألشييييخاص،    2010( لعام  3)اسييييتنادا  إلى أحكام المرسييييوم التشييييريعي رقم 

/ص  505على العقوبة في حال ارتكبت ضييييد النسيييياء واألطفال ، وصييييدر قرار وزارة الداخلية رقم  التشييييديد 
المتضييمن إحداث إدارة لمكافحة االتجار باألشييخاص، ومن ضييمن اختصيياصييات هذه   11/3/2010تاريخ  

اعدة  اإلدارة اقتراح السيييييييياسييييييية العامة والبرامج التنفيذية الخاصييييييية بمكافحة االتجار باألشيييييييخاص، وتوفير ق
مرجعييية للمعلومييات والتحقيقييات والبيييانييات اإلحصيييييييييييييييائييية وعلى األخص التي تتعلق بيياإلنيياث في مختلف  

 األعمار، وتنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية واألجهزة النظيرة في الدول األخرى.

 قانون منع اإلتجار بالبشر -7-8-12
 يلي:يخص تعريف اإلتجار بالبشر كما  بالبشر ماقانون اإلتجار  ( من4ورد في المادة رقم )

أو    أو إيوائهم)يعد اتجارا باألشيييييييييييييخاص اسيييييييييييييتدرام أشيييييييييييييخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم   .1
أو وعد  أو معنوي اسيييتقبالهم السيييتخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشيييروعة مقابل كسيييب مادي  

 .من ذلك أو غيره به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي
  بالتهديد باسيتعمالهاالجرمي لألفعال المذكورة آنفا سيواء كانت باسيتعمال القوة أو   يتغير الوصيفال   .2

أو الخيداع أو    أو بياالحتييالأو بياللجوء إلى العنف أو اإلقنياع أو اسييييييييييييييتغالل الجهيل أو الضييييييييييييييعف 
 .له سلطة على الشخص الضحية المساعدة ممنأو تقديم  بالتواطؤباستغالل المركز الوظيفي أو 
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 ية(.بموافقة الضح)في جميع الحاالت ال يعتد  .3

 وهي:العامة  والمبادئتحديد األهداف  (2المادة رقم )كما ورد في 
 يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:

 ضحايا هذا االتجار. للنساء واألطفالمنع ومكافحة االتجار باألشخاص وإيالء اهتمام خاص  .1
 اإلنسانية.لهم واحترام كامل حقوقهم  الرعاية المناسبةحماية ضحايا االتجار ومساعدتهم وتقديم   .2
 .جرائم االتجار باألشخاص  مواجهة مرتكبيتعزيز التعاون الدولي في  .3
تشيييييييريعي لثقافة اجتماعية تسيييييييهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسييييييين التعامل مع  إيجاد أسييييييياس   .4

 .آثارها

 :(3المادة ) المبادئفي و 
باألشييييييخاص عموما    جرائم االتجارتولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسييييييوم التشييييييريعي رعاية لضييييييحايا  

 .اندماجهم االجتماعي بهدفوالعقاب وللنساء واألطفال خصوصا  وبمنأى عن قواعد التجريم 
 :يخص التجريم والعقاب  فيماورد في الفصل الثالث 

 :(4المادة )
أو استقبالهم    أو إيوائهميعد اتجارا باألشخاص استدرام أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم   .1

أو وعد به أو بمنح    أو معنوي السيتخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشيروعة مقابل كسيب مادي 
 .مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره

باسيتعمالها    الجرمي لألفعال المذكورة آنفا سيواء كانت باسيتعمال القوة أو بالتهديد  يتغير الوصيفال   .2
أو الخيداع أو    أو بياالحتييالأو بياللجوء إلى العنف أو اإلقنياع أو اسييييييييييييييتغالل الجهيل أو الضييييييييييييييعف 

 .له سلطة على الشخص الضحية المساعدة ممنأو تقديم  بالتواطؤفي أو باستغالل المركز الوظي
 .بموافقة الضحيةفي جميع الحاالت ال يعتد  .3

 :(5المادة )
يعد بحكم االتجار باألشييييييخاص االسييييييتخدام الجنسييييييي للطفل بأيمن أشييييييكال الممارسيييييية أو بتصييييييوير  

ل العوض مباشييييييرا  أو غير  أعضييييييائه الجنسييييييية أو بالعروض الداعرة اإلباحية لقاء أيشييييييكل من أشييييييكا
( من هذا المرسيييييييوم التشيييييييريعي مع 7مباشييييييير ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصيييييييوص عليها في المادة )

 .( أيضا  8التشديد المقرر في المادة )
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 :(6المادة )
 :يكون الجرم ذا طابع دولي إذا

 .دولةارتكب في أكثر من  .1
 .دولة أخرى  وارتكب فيجرى اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو اإلشراف عليه في دولة  .2
 .أكثر من دولة أنشطتها فيارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس  .3
 .ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى  .4
 .من جنسيات مختلفة ارتكبه أشخاص  .5

نون وهي قييد اليدراسيييييييييييييية كونهيا بحياجية إلى تغيير وتعيدييل. وتتابع  وقيد صييييييييييييييدرت تعليميات تنفييذيية للقيا
اللجان دراسية مسيألة مقاضياة المتاجرين باألطفال ومعاقبتهم وحماية األطفال ضيحايا اإلتجار وضيمان عدم  
إيداعهم في مراكز اإلصييييييييالحيات ريثما يبت بأوضيييييييياعهم. وضييييييييمان التعافي البدني والنفسييييييييي لهم إلعادة  

وتوفير برامج تدريب وتوعيٍة لجميع األشييييييييخاص الذين يعملون لصييييييييالح األطفال ومعهم  دمجهم اجتماعيا ،  
 بحيث تفضي التدريبات إلى زيادة معارفهم وتساعد على منع اإلتجار باألطفال.

كما تتم دراسيييييية السييييييبل لتعزيز التعاون في المسييييييتويين المحلي والدولي أي مع بلدان المنشييييييأ وبلدان 
 ال سيما فيما يخص تبادل المعلومات لمنع اإلتجار بالبشر.العبور وبلدان المقصد و 

وفي هذا المنحى تتم دراسة سبل التصدي لمنع الزوام المؤقت بأنواعه والذي انتشر مع حدوث الزمة  
عن طريق التوعية إلى اآلثار السييلبية لهذا الزوام وضييمان رفع دعاوى قانونية ضييد   التصييديودراسيية سييبل 

 .لاإلناث. لالستبداالمسؤولين عن مثل تلك الحاالت من الزوام غير الشرعي والذي ينتقص من حقوق 

 مجابهة العنف والتمييز ضد اإلناث في سورية   -7-9
الكفيلة لمناهضيييييييييية العنف ضييييييييييد المرأة فقد التزمت الجمهورية العربية  اإلجراءات إيمانا  بأهمية اتخاذ  

السييورية في بنود دسييتورها وفي قوانينها وتشييريعاتها حماية حقوق المرأة والفتاة بما يحقق العدالة واإلنصيياف  
  والحماية لها وضيييمان ارتقائها في مختلف المجاالت، كما انضيييمت الجمهورية العربية السيييورية إلى اتفاقية

وصيييييادقت عليها ودخلت حيز التنفيذ    2002القضييييياء على جميع أشيييييكال العنف والتمييز ضيييييد المرأة عام  
  وتابعت تطبيقها كما تسعى وباستمرار على إزالة التحفظات. 27/4/2003بتاريخ 
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 في مستوى السياسات والخطط الوطنية -7-9-1
 :نية لحماية المرأة من العنفأشارت الخطة الخمسية العاشرة إلى ضرورة إعداد الخطة الوط

 .2010بدأ العمل لتأسيس المرصد الوطني لتتبع حاالت العنف األسري عام  •
تم إنشييياء نظام يربط نقاط رصيييد العنف األسيييري في المشيييافي ومراكز الشيييرطة والجمعيات األهلية   •

بقاعدة معطيات مركزية محدثة في الهيئة السييورية لشييؤون األسييرة والسييكان، بما يسييمح لتلك النقاط  
ي بتسييييجيل حاالت العنف التي تردها. وتم تنظيم دورات تدريبية عدة للعاملين على نقاط الرصييييد ف

الجهات الشريكة بالمشروع بهدف تعريفهم بمفهوم العنف األسري ورفع وعيهم بأهمية رصد حاالت  
 العنف وأشكاله وتم تأهيلهم على كيفية ملء االستمارة المخصصة لهذا الغرض. 

شياركت الهيئة السيورية لشيؤون األسيرة والسيكان بصيفتها الجهة الرئيسية المنسيقة للنشياطات الوطنية   •
ياق بالمشيييييييييياركة بتنظيم فعاليات حولال العنف األسييييييييييريال بالتعاون مع وزارة الداخلية في هذا السيييييييييي

 .(2010-2007وجامعتي دمشق وحلب ومعهد هامبورا للطب الشرعي خالل األعوام )
وتمت خالل الملتقى    2008انعقد الملتقى الوطني األول حول جرائم الشيييييييييييييرف في سيييييييييييييورية عام   •

النظر القانونية والدينية واالجتماعية واالقتصيادية، وقد نتج    مناقشية قضيايا جرائم الشيرف من وجهة
عن الملتقى توصييييييييييييات هامة تم رفعها إلى مختلف الجهات التنفيذية والتشيييييييييييريعية، وبناء عليه تم  

( من قانون العقوبات في سيييييييورية وإلغاء العذر المحل وزيادة العقوبة بحيث ال  548تعديل المادة )
 (. 2011لعام  1ذر المخفف تحت الجرم المشهود )المرسوم رقم سنوات بموجب الع 5تقل عن 

( دورات تدريبية لإلعالميين والمحاميين  2009أقامت الهيئة السيورية لشيؤون األسيرة والسيكان عام ) •
في المنطقة الشييييرقية حول موضييييوع المسيييياواة بين الجنسييييين والعنف ضييييد المرأة واتفاقية السيييييداو،  

 الميين بالمعرفة القانونية المتعلقة بحماية المرأة من العنف.وذلك بهدف تعزيز قدرات اإلع
في دورة إعداد مدربين حول الأدوات   2010شييياركت الهيئة السيييورية لشيييؤون األسيييرة والسيييكان عام   •

إشيييييراا الرجال في مناهضييييية العنف ضيييييد المرأةال، بالتعاون مع بطريركية أنطاكيا وسيييييائر المشيييييرق 
هذه الدورة تطوير وتنمية مهارات المنظمات والمؤسيييييييييييسيييييييييييات حول للروم األرثوذكس، وكان هدف 

منهجيات ومقاربات العمل مع الرجال والفتيان من أجل القضييييياء على العنف ضيييييد النسييييياء آخذين  
 بالحسبان الدور اإليجابي للرجال في مناهضة العنف األسري.

العربية للتدريب والبحوث   أقامت الهيئة السيييورية لشيييؤون األسيييرة والسيييكان بالتعاون مع مركز المرأة  •
)كوثر( دورات تيدريبيية حول تعزيز قيدرات مقيدمي الرعيايية والخيدميات الصييييييييييييييحيية والقيانونيية للمرأة  
المعنفية وذليك بهيدف إعيداد فريق وطني ميدرب من جميع الوزارات المعنيية والجهيات غير الحكوميية  

 العاملة في هذا المجال.
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لخاص بمنع االتجار باألشييخاص الذي أولى أهمية  ا  2010لعام   3صييدر المرسييوم التشييريعي رقم  •
خاصيية للضييحايا من النسيياء واألطفال، واعتبر المرأة والطفل ضييحايا وليسييوا مجرمين، وتم إحداث 
إدارة متخصيصية بمكافحة االتجار باألشيخاص وتشيكيل لجنة وطنية لوضيع الخطط الالزمة تشيارا  

  فيها جميع الجهات المعنية.
بيالتعياون مع المنظمية اليدوليية للهجرة والجمعيية   2008الجتمياعيية عيام  أحيدثيت وزارة الشييييييييييييييؤون ا •

الوطنية لتطوير دور المرأة المأوى المتخصيييييص بضيييييحايا االتجار باألشيييييخاص، وأصيييييدرت الوزارة  
النظييام الييداخلي لييدار رعيياييية ضييييييييييييييحييايييا االتجييار   26/6/2011تيياريخ    1144بموجييب القرار رقم  

يات من غير السيييييوريات اللواتي تعرضييييين لجرائم االتجار  باألشيييييخاص. وتسيييييتقبل هذه الدار األجنب
باألشييييييخاص حتى يتم تسييييييوية وضييييييعها مع إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، وتقدم الدار 
خدمات متنوعة منها الطبابة والطعام والمشيييييييييييورة القانونية واإلقامة. كما أصيييييييييييبح يسيييييييييييتقبل مؤخرا   

لنكاح وزوام القاصيييييرات القسيييييري في ظل الحرب القائمة  الفتيات الالئي تعرضييييين لجريمتي جهاد ا
الوهابيين.  - على سورية بسبب تواطؤ المجموعات اإلرهابية المسلحة مع بعع الالشيوإال اإلرهابيين 

الخاص بجريمة خطف    2013لعام    20وللتصيدي لهذه الجرائم تم إصيدار المرسيوم التشيريعي رقم 
شيييييييييييدد العقوبة في حال قيام الفاعل باالعتداء   األشيييييييييييخاص والعقوبة المترتبة على الخطف، حيث 

 جنسيا  على المجني عليها.
االسييييييييتراتيجية الوطنية لمجابهة العنف ضييييييييد  باعداد مع الجهات الوطنية   سيييييييياهمت وزارة األوقاف •

  وورشيييييييييييييات سييييييييييييياهمت في الندوات   . كما2011قبل اللجان التي تابعت العمل منذ عام   المرأة من
في الندوات والدورات التي بحثت في قضييييييييايا اإلتجار    الشييييييييرف. وسيييييييياهمت العمل المتعلقة بجرائم  

وشيياركت في الجوالت االطالعية على مراكز رعاية المعنفات بالتعاون مع صييندوق األمم    بالبشيير،
ة  اي نلشيييييؤون السيييييرة لالسيييييتفادة من التجارب الدولية في توفير الع  السيييييوريةة ئالمتحدة للسيييييكان والهي
 سورية.لإلناث المعنفات في 

يسييييييييهم المجتمع المحلي كجمعية راهبات الراعي الصييييييييالح في مكافحة العنف، وتقدم هذه الجمعية   •
خدماتها عبر دار مخصييييصيييية إليواء المعنفات، ويتراوح عدد المقيمات في هذه الدار يوميا  ما بين  

ل يختلف من يوم ألخر ومن ساعة  فتاة وسيدة وطفل علما  أن هذا العدد ليس ثابتا ، ب  25إلى    20
حوالي   2013و  2012ألخرى زيادة أو نقصانا . وقد بلغ عدد الحاالت التي استضافتها الدار عام  

 مئة حالة من جنسيات وديانات ومذاهب وإثنيات وأعمار مختلفة.
كما تم باشيييييراف جمعية تنظيم األسيييييرة تقديم خدمات للمعنفات من إسيييييعافات أولية ومشيييييورة فردية  •

وجماعية، وتوعية وإدارة الحالة للناجيات من العنف واإلحالة إلى الجهات المتخصيييييييييصييييييييية بالدعم  
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نية.  النفسيييي واالجتماعي واإلحالة إلى الخدمات الطبية والقانونية وتوفير الخدمات السيييريرية والقانو 
كما وفرت الجمعية للفتيات والشيييييباب والنسييييياء خدمات المشيييييورة حول اإلجهاض اآلمن واألمراض  
المنقولة عبر الجنس وفيروس المناعة البشييييييرية واإلدارة السييييييريرية والخدمات األخرى للناجيات من  

 االغتصاب.
اجات الشيييييباب وتم تحضييييييرا  لذلك تدريب مقدمي الخدمات للعمل بكفاءة وحسييييياسيييييية واحترام الحتي •

الصيييييييحية الجنسيييييييية واإلنجابية. وتقديم التوعية من خالل التدريب على أنشيييييييطة المهارات الحياتية  
 وأنشطة سبل العيش الكريم.

تم العمل على نشيير الوعي حول اتفاقية سيييداو في إطار الورشييات والدورات التدريبية التي نظمتها   •
وات والدورات باشيراا رجال الدين وقادة الرأي في جمعية تنظيم السيرة السيورية. وتم التوجه في الند 

البحث في قضييييييييايا العنف ضييييييييد المرأة والتركيز على دور الجل في تعزيز المواقف اإليجابية تجاه  
 هذه المسألة الحيوية والتي بعد البعد الثقافي واالجتماعي أحد أهم مكوناتها.

هم صيحيا  ورفع مسيتويات الوعي عبر قنوات تم إقامة دورات تدريبية لتنمية المهارات للشيباب وتثقيف •
االتصيييييييييييال الجماعية، وغير ذلك من الخدمات الهامة والصيييييييييييديقة للشيييييييييييباب والتي تم فيها اعتماد  
توجيهات االتحاد الدولي لتنظيم األسيرة بحيث تكون تلك الخدمات متاحة للشيباب وفي بيئة العيادة  

 القانونية والقضائية. ومع الحفاظ على السرية كما يتم التعاون مع الجهات 

 في مجال البحوث والدراسات والندوات  -7-9-2
الهيئة السيييورية لشيييؤون األسيييرة والسيييكان على إنجاز دراسيييات ومسيييوح ميدانية وورشيييات عمل   أشيييرفت 

 عديدة فيما يخص قضايا العنف ضد المرأة ومنها:

الدراسيييية بالتعاون مع  دراسيييية حول )العنف األسييييري ضييييد المرأة السييييورية( تم إعداد   2006تم عام   •
صيييييندوق األمم المتحدة للسيييييكان، وقام باعدادها واإلشيييييراف عليها كل من األسييييياتذة الدكتور محمد 

 أكرم القش والدكتور يوسف بريك.
قامت جمعية تنظيم األسييييييرة بالتعاون مع منظمة اليونيفيل بتنفيذ دراسيييييية حول حقوق المرأة والعنف  •

مارس ضييييييد المرأة وخاصيييييية  في الريف وتحديد المعوقات األسييييييري للتعرف على أشييييييكال العنف الم
التي تحول دون حصييييييييول المرأة على حقوقها اإلنجابية وقد أجريت الدراسيييييييية في خمس محافظات  

 أنثى. 1002وكانت العينة مؤلفة من 
إنجاز دراسييييية كيفية معّمقة بعنوان )العنف ضيييييد المرأة في سيييييورية( إعداد وإشيييييراف   2011تم عام   •

 ة قصاب حسن وذلك بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان.الدكتورة نجو 
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تمت إقامة ورشيييييية عمل حول االسييييييتراتيجية الوطنية لتقدم المرأة )دراسيييييية حول محور العنف ضييييييد  •
 .2006المرأة( إعداد كل من الدكتورة نجوة قصاب حسن والمحامية حنان نجمة عام 

 لعقوبات العربية( باشراف المحامية حنان نجمة.تم إعداد دراسة حول )العنف ضد المرأة وقوانين ا •
بالتعاون بين جمعية تنظيم األسيييييييييييييرة وصيييييييييييييندوق األمم    2012وفي مجال أدلة العمل فقد تم عام   •

المتحدة للسييييييييييكان وجمعية )أيدوس( اإليطالية إعداد دليل عمل بعنوان )دليل التعامل مع قضييييييييييايا  
مي الخدمات الصحية واإلداريين( إعداد الدكتورة  العنف القائم على النوع االجتماعي(، و)دليل لمقد 

نجوة قصيييياب حسيييين وهو دليل يعّد نسييييخة مطّوره عن الدليل الصييييادر عن صييييندوق األمم المتحدة 
 للسكان. ويستند إلى تجربة المشورة الصحية في الحلبوني.

 ظل األزمة   اإلناث فيالعنف ضد  -7-10
والحروب تزداد ظاهرة العنف ضيييييييد المرأة وتأخذ اشيييييييكاال  عديدة من المعروف أنه في إطار األزمات 

حيث تسيييييتخدم المرأة واالطفال وخاصييييية اإلناث كسيييييالح ضيييييد المجتمع وإثبات التسيييييلط والسييييييطرة من قبل 
الجماعات المسيييلحة المعتدية من خالل حاالت االغتصييياب واالسيييتغالل الجنسيييي والتهجير القسيييري والقتل 

القسييييييري والعنف الجسييييييدي واالنتهاكات ومختلف أنواع المعاناة وعدم إيصييييييال  والحمل القسييييييري واإلجهاض  
 .الخدمات والمعونات المادية والصحية

وقد عانت فئات من اإلناث في سيورية في إطار األزمة التي عصيفت لسيبع سينوات في المجتمع من 
ألسيري والمجتمعي، ومن  أنواع العنف وكانت من أكثر المتضيررين جراء هذه األزمة في المسيتوى الفردي وا
 عنف وانتهاكات مبنية على أساس النوع االجتماعي من قبل الجماعات المسلحة.

وبالرغم من عدم توفر اإلحصييييائيات الدقيقة عن السييييوريات الالجئات، إال أن عدة تقارير لمنظمات  
ار، وتعرضيييييهن  دولية أشيييييارت إلى معاناة النسييييياء السيييييوريات داخل مخيمات اللجوء وخارجها في دول الجو 

ألشييكال مختلفة من العنف واالسييتغالل واالغتصيياب، ولمختلف االنتهاكات المباشييرة وغير المباشييرة لحقوق  
اإلنسيييان، ووقوعهن ضيييحية مختلف أشيييكال االتجار بالبشييير واسيييتغالل حاجاتهن المعيشيييية عبر عقد عقود  

على االزدياد على حسيياب السييوريات  زوام مؤقتة أو دفع مبالغ مالية زهيدة ألسييرهن مما شييجع هذه التجارة  
 في مخيمات اللجوء وال سيما القاصرات منهن. 

وبسيييييبب الظروف السيييييابقة التي مرت على سيييييورية فقد تعذر تفعيل االسيييييتراتيجية الوطنية لتحصيييييين  
. كما أن الحجم الكارثي لضييييييييحايا إرهاب الجماعات المسييييييييلحة وعنفها  2016- 2012المرأة ضييييييييد العنف 
والنفسيييي والجنسيييي والذي على النسييياء فاق اإلمكانيات المادية والبشيييرية التي كان يوفرها  المادي والجسيييدي 
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المجتمع السيييوري بمؤسيييسييياته الحكومية واألهلية في توثيق وتسيييجيل جميع حاالت العنف المرتكبة من قبل 
 الجماعات اإلرهابية ضد النساء.

 أثر األزمة االقتصادية العالمية   -7-11
في التأثير سييييلبا  على الجهود المبذولة في سييييورية للحد من العنف ضييييد المرأة  تضييييافرت عدة عوامل

بجميع أشيييييكاله، فقد حّدت األزمة االقتصيييييادية العالمية من المشييييياريع والمسييييياعدات الدولية الداعمة للجهود 
المحلية في التصيييدي لظاهرة العنف ضيييد المرأة وجاءت العقوبات االقتصيييادية المفروضييية على سيييورية من  
قبل بعع الدول الغربية لتحرم الشييييعب السييييوري من الوصييييول إلى بعع الخدمات أو التضييييييق عليه في 
الوصييول إليها عبر المحاصييرة االقتصييادية والتي ترافقت مع الحرب العدوانية التي شيينتها جماعات إرهابية  

د من منجزاته  مدعومة بقوى دولية اسيييييييييتهدفت المواطن السيييييييييوري في أمنه ومعيشيييييييييته وحاولت تدمير العدي
الحضيييييارية والمادية والتسيييييبب في األذى لبناه ونسييييييجه الثقافي واالجتماعي والعودة بواقع المرأة إلى العهود 

 التي كانت مجحفة بحقها وضاغطٍة عليها. 

 المشاريع والبرامج التي تحققت في مجال مجابهة التحديات الناجمة عن االزمة   -7-12
( مركز إيواء اسيييييتضيييييافت فيه عشيييييرات اآلالف من األسييييير النازحة  800)افتتحت الحكومة حوالي   -

والنسيياء المتضييررات من جراء األزمة، وتم في هذه المراكز تقديم جميع أشييكال المسيياعدة والحماية  
لألسييير والنسييياء واإلناث المتضيييررات من خالل تقديم مكان آمن لإليواء وسيييد االحتياجات الغذائية  

ات الصييييييحية وبرامج الدعم النفسييييييي واالجتماعي، وتم التركيز على تلبية  والمعيشييييييية وتقديم الخدم
االحتيياجيات الخياصيييييييييييييية بياإلنياث حييث أشييييييييييييييرفيت على هيذه المراكز جهيات حكوميية بيالتعياون مع  

 جمعيات أهلية تضم متطوعين ومتطوعات مدربين على القيام بمختلف أنواع العمل اإلغاثي.
مة ندوات وورشييييييييييييات عمل أدارها عدد من األكاديميين  ركزت وزارة الشييييييييييييؤون االجتماعية على إقا -

والمهتمين وممثلي المجتمع األهلي المعنيين بقضييييييييييييييايا المرأة بغرض تعميق المعرفة بالواقع الراهن  
والمعاناة التي عانت منها اإلناث في إطار األزمة السورية والسعي لتلبية احتياجاتها بعد أن عانت  

 عباء والمسؤوليات اإلضافية الملقاة على عاتقها.الكثير من آثار األزمة ومن األ
(  2013أقامت الوزارة ورشيييية عمل بعنوان )السييييوريات سيييييدات السييييالم( وذلك في تشييييرين الثاني ) -

بمنياسييييييييييييييبية اليوم العيالمي لمكيافحية العنف ضييييييييييييييد المرأة والتي تهيدف إلى إظهيار تطور دور المرأة  
إلى التأثير اإليجابي على الصييييعيدين اإلنسيييياني   السييييورية خالل األزمة وتحولها من التأث ر السييييلبي

واالجتميياعي، إضيييييييييييييييافيية إلى تعزيز وعي المجتمع المحلي والمييدني والييدولي بييالييدور الفعييال للمرأة  
السيييييورية في صييييينع السيييييالم وفي المسيييييتويين الداخلي والمحلي في ظل األزمة الراهنة، ولقد تم في 
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( وأهمية تحويله إلى خطة عمل توافق 1325) هذه الورشيية تسييليط الضييوء بشييكل كبير على القرار
 الخصوصية السورية. 

مؤتمرا  تحت عنوان )دور المرأة في إنهاء الحرب   2014نظمت وزارة الشيؤون االجتماعية في عام   -
( سييييييييييييييييدة يمثلن القطياعيات الحكوميية واألهليية والفعيالييات  600وإحالل السييييييييييييييالم( وبمشييييييييييييييياركية )
، وتم في نهاية المؤتمر انتخاب لجنة من سيييييدات يمثلن جميع  االجتماعية والسييييياسييييية واألكاديمية

أطياف المجتمع السيييوري والمجتمع األهلي للتحدث باسيييم السيييوريات في المحافل الدولية واإلقليمية  
والوطنية، وصيييييييييييدرت جملة من التوصييييييييييييات عن هذا المؤتمر، تم تحويلها إلى خطة عمل تهدف 

األزمة، وتؤكد على دورها في مجابهة العنف وإحالل بشيييكل أسييياسيييي إلى لحظ دور المرأة في حل 
 السالم والمصالحة وإعادة اإلعمار.

تم اسيتصيدار سيلسيلة األوقاف التنويرية عمال  بقول السييد الرئيس بشيار األسيد )فقه األزمة هو بداية   -
، العمل الديني ( وتم اعتماد منهج موحد يوضييييييييح األزمة وآثارها واألدوار التي يسييييييييتوجب اتباعها  

، وقد انعكس اهتمام السييييييد الرئيس بأدوار الداعيات    2016وتم في هذا المنحى إقامة دورات عام  
ثر الكبير  ألوتثمينه لمسييياهماتهن لديهن عمال  ومشييياركة  وكان للقاءات المتعددة معهن ولتوجيهاته ا

سييخ أسيس هداف المنشيودة في تر في رسيم العمل الدعوي المؤسيسياتي الفعال وتنظيمه بما يحقق األ
، ويتم بياسييييييييييييييتمرار  العميل االجتمياعي والحميايية لإلنياث واألطفيال وفئيات المجتمع من العنف وآثياره 

إقامة دورات للداعيات لالرتقاء بأدائهن وأدوارهن في نشيييييييييير الوعي ، وقد أقيمت مؤخرا  دورتان في 
رى  داعية , كما أقيمت دورات أخرى في أربع محافظات أخ  834دمشيييييييييييييق وحلب شييييييييييييياركت فيها 

جلسة اسبوعية تشمل   20بواقع  داعية وتمتد الدورات ما يقرب من أربعة اشهر  437شاركت فيها  
 الزوجةمرأة  لقدمتها الداعيات في ركزن على مواضييييييع حيوية تخص ا ورشيييييات عمل ومحاضيييييرات 

 .واألم والبنت 
اإلدارة المركزية في  النسيييييييائية فيوقد تم اسيييييييتنادا  ألهمية ادوارهن إحداث مديرية خاصييييييية بالدعوة   -

ليات المواجهة آلثار  آ  إصييييدار قرار من رئاسيييية الوزراء بهذا الخصييييوص لترسيييييخ    األوقاف،وزارة  
 سورية.العنف الذي تم في إطار األزمة في 

  تيياريخ  851  بييالقرار رقمسييييييييييييييرة والمجتمع  األ  لنشيييييييييييييير القيم األخالقييية في  قيم()مركز  تم إحييداث   -
من بين أهم أهييدافييه توعييية المقبلين على الزوام حول تربييية األطفييال وحمييايتهم    كييان 5/5/2015

 .إطار العالقات األسرية العنف فيمن 
لوزارة األوقاف ليكون    اإللكترونيخاصيييييييية بمديرية الدعوة النسييييييييائية على الموقع    أيقونةتم وضييييييييع   -

  فيماوتوحيدها    مرجعا  علميا  معتمدا  حول التدريس الديني النسيييائي بهدف توضييييح الريى المسيييتنيرة
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في موقع الوزارة تعنى هي ايضيييا   قونة الخاصييية بالفتاوى  ييخص قضيييايا المرأة وحقوقها علما  أن األ
ي مجال حماية حقوق  المحورية فبالفتاوى الخاصييييية بحقوق المرأة وتوّفر شيييييروحات حول القضيييييايا  

 اإلناث بعامة.
وتوضييييحا  ألهمية نشييير الفكر اإلنسييياني المسيييتنير فقد تم إقامة منتدى بالتعاون بين وزارة األوقاف  -

وجامعة البيرتا في كندا وتضيييمينه محاور تتعلق بمضيييمون التشيييريع اإلسيييالمي الخاص بالمرأة في 
السيييييييييمحة في تحقيق العدل ضيييييييييوء الريية المسيييييييييتنيرة لفهم التشيييييييييريعات اإلسيييييييييالمية ومضيييييييييامينها  

 نصاف.واإل
جمعية راهبات الراعي الصيييالح بمسييياعدة األسييير من الجمعيات األهلية ومن بينها   انخرطت العديد  -

السييييورية النازحة، وخصييييوصييييا  النسيييياء واألطفال من خالل تأمين المكان اآلمن والرعاية الصييييحية  
ة  واالجتمياعيية والنفسيييييييييييييييية ومحياولية تخفيف آثيار اآلالم النياجمية عن األزمية كميا قيدميت المسيييييييييييييياعيد 

 المناسبة لعدد من الفتيات لمتابعة تحصيلهن المدرسي أو الجامعي.
ضييمن مشييروع حملة الياسييمين الذي قامت به مؤسييسيية بصييمة شييباب سييورية وهي مؤسييسيية أهلية    -

  ومسييتفيدةمسييتفيد    323000  المسييتفيديناسييرة مهجرة وبلغ عدد 83016غير ربحية تم اسييتهداف 
النفسيييييييييييييي وتنمية حس المواطنة باإلضيييييييييييييافة الى توفير   توفرت لهم الخدمات الطبية وبرامج الدعم

بالفتيات واألطفال المنقطعين عن الدراسية عبر إيجاد مدارس   واأللبسية االهتمامالحصيص الغذائية  
 لهم.مؤقته 

باطالق مشيييروع أنت صيييديقي ويسيييتهدف مد يد   2016قامت مؤسيييسييية بصيييمة شيييباب سيييورية عام   -
من الذكور واإلناث وخاصييييية الذين تمت إصيييييابتهم    ةي االحتياجات الخاصيييييو العون الى األطفال ذ 

واالهتمام باعداد برامج تدريبية وتعليمية ودعم نفسيييييييييييي لهم والعمل على دمجهم    الحرب،في إطار 
 المعنية.وتمكينهم االجتماعي وتيسير إجراءاتهم القانونية والصحية واإلدارية لدى المؤسسات 

للتعاون بين وزارة األوقاف   2012تاريخ    3469تم تشييييييييكيل لجنة )لمسيييييييية حنان سييييييييورية( بالقرار   -
ية ووزارة التعليم العيالي )كليية اآلداب والتربيية( مهمتهيا إزالة آثار العنف الذي والشييييييييييييييؤون االجتمياع

وتم عقد    والمسيينين.تعرضييت له سييورية وخاصيية  عند الفئات الكثر هشيياشيية وهي اإلناث واألطفال  
  األخرى.دورات للجهات التابعة للوزارات والمتطوعين في الجهات 

خص اليدعم النفسييييييييييييييي تيدرييب موظفي ميديريية التوجييه  تم في مجيال تطوير الخطياب اليديني بميا ي -
واإلرشيييييييييييياد على دليل المعايير في مجال الدعم النفسييييييييييييي واالجتماعي لإلناث واألطفال في إطار 
األزمات .وقد تم التركيز على تعزيز دور الدعوة النسييييييييييييييائية في تطوير الخطاب الديني بما يحقق  

القيدرات بميا يحقق اليدور التنموي لإلنياث  قنياعيات صييييييييييييييحيحية وتصييييييييييييييحيٍح للمفياهيم الخياطئية وبنياء  
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فعيل أدوارها .ويتم باسيييييتمرار تطوير المنهج المعتمد في التدريب والذي تم تأليفه  توحماية حقوقها و 
من قبل لجان متخصيصية ليكون مرجعا للمرشيدين والداعيات واللواتي يتم إعدادهن وضيبط أدوارهن  

 لمية والمؤهالت والقدرات في غرس القيم اإلنسانية.التوعوية من خالل اعتماد معايير الكفاءة الع
مشييياركتها في إعداد   سييييداو وكذلكتسيييتمر وزارة األوقاف في المشييياركة بالدورات التعريفية باتفاقية   -

بأدوارهن التوعوية   وكذلك والداعيات يسيييتمر خطباء المسييياجد  وخارجها. كماالتقارير داخل سيييورية  
ل تناول قضيييييايا العنف والتمييز ضيييييد اإلناث وعلى األخص  من خال  المرأة حول رفع التمييز ضيييييد  

 اإلناث.قضايا الميراث وحقوق الزوجة وقضايا األمومة والسرور بقدوم 
كمييا تم تطوير الملف الخيياص الييذي تم إعييداده في وزارة األوقيياف والييذي يعنى بقضييييييييييييييييايييا المرأة   -

يهيا في تخطيط البرامج  نياد الالمعلوميات والبييانيات والتي يتم االسييييييييييييييت بياضييييييييييييييافيةوالطفولية وتحيديثيه  
 المستقبلية.

ــر من العنف   -7-13 ــالـحة في حـماـية المرأة واألســـــــ ــؤون المصـــــــ دور وزارة اـلدوـلة لشـــــــ
 واالعتدا ات

ت حياة المواطنين وأمنهم  تمّثلت المعالجة األسيياسييية والجوهرية لقضييايا العنف واالعتداءات التي مسييّ
على سيييييييييورية في جهود الدولة في تحرير األراضيييييييييي من سييييييييييطرة  ذكورا  وإناثا  في إطار األزمة التي مرت 

 اإلرهابيين المسلحين الذين مارسوا أبشع أنواع العنف واألذى بحق المواطنين وعلى األخص اإلناث.

حيث بادرت الدولة عن طريق جميع أجهزتها التنفيذية ومؤسيييسييياتها في تحقيق الحماية وتوفير األمن  
مصيييييييييييييالحات وإعادة المهجرين ومعالجة مشييييييييييييياكل المهجرين والمخطوفين من  واألمان لمواطنيها وتحقيق ال

الذكور واإلناث وقد قامت وزارة الدولة لشيؤون المصيالحة الوطنية بأدوار عديدة في مجال تحقيق االسيتقرار  
 .األسر والنساءودعم اللحمة الوطنية وحماية 

  2017-2014الجهود التي بذلت في األعوام بين 
الوزارة وعلى مدار السيييييينوات األربع السييييييابقة بمبادرات هامٍة اسييييييهمت في إعادة االسييييييتقرار  قامت  -

واألمن إلى العديد من المناطق واألسييييييير وقد شييييييياركت المرأة في معظم تلك المبادرات تمت إعادة 
 األهالي واألسر للمناطق المحررة من االرهاب وتأمين الظروف اآلمنة والحماية للمرأة.

تمت تسيوية أوضياع    2014أوضياع العديد من المواطنين ومن بينهم نسياء ففي عام  تمت تسيوية   -
( مواطن ومواطنة، وتمت 11296تسوية أوضاع )  2015( مواطن ومواطنه، وتم عام  17186)

( مواطن ومواطنه وهؤالء كانوا ممن قد قاموا بحمل السيييالح 3671تسيييوية أوضييياع )  2016عام  
ة وقرروا العودة إلى حضين الوطن وقدموا وثائق خطية تعهدوا  وتم تسيليم أنفسيهم للجهات المختصي

 فيها بالتزامهم بالخط الوطني.
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شياركت الوزارة بأعمال االيواء واالغاثة لألسير والنسياء ومن خالل اللجنة العليا لإلغاثة المشيكلة   -
 لهذا الهدف والغاية.

أشيييييييييييركت الوزارة عددا  من النسييييييييييياء في مجال التفاوض حول ملف األسييييييييييير والنسييييييييييياء واألطفال  -
 ائج إيجابية.المخطوفين، بشكل مباشر أو غير مباشر وعن طريق وسطاء ووسيطات، وحققن نت

االسيييييييتمرار باالهتمام بملف تشيييييييكيل المبادرات األهلية والشيييييييعبية للمصيييييييالحة وتم اعتماد أسيييييييس  -
وضيوابط قادرة على ضيبط عمل هذه اللجان وربطها بالوزارة وكان للسييدات مشياركة فاعلة ضيمن  

 أعضاء اللجان.
ابن(، ومن -زوم -زوجة   –اسيييتقبلت الوزارة طلبات أهالي المفقودين والموقوفين والمخطوفين )أم  -

جميع المحافظات السييييييييييورية، وتم التعامل مع الحاالت االنسييييييييييانية األكثر إلحاحا  بشييييييييييكل خاص 
 والتعامل مع ذوات الشهداء بشكل حساس وإنساني وتقديم المساعدة والدعم النفسي لهن.

في مناطق  عملت بشيييييييييييييكل حثيث إلنجاح ملف تبادل قوائم المخطوفين والمحتجزين ذكورا  وإناثا  و  -
 عديدة.

 اتمام التسويات في العديد من المناطق وتأمين العائالت من نساء وأطفال في مراكز االيواء. -
اتمام المراحل النهائية لبعع المصييييييييالحات في بعع المحافظات السييييييييورية وادخال مئات القرى   -

 والبلدات ضمن إطار مشروع المصالحة الوطنية بالتعاون مع األطراف المعنية. 
الجمعيات الخيرية بالتنسيييييييق مع الهالل األحمر السييييييوري وجمعيات أخرى بتأمين حصييييييص   دعم -

 غذائية وتوزيعها على العائالت المتضررة. 
 :2017في عام  -

 تم إطالق مشروع رحلة العودة ألهالي العديد من المناطق تم فيها إعادة آالف المهجرين. •
مصييييالحات عودة الحياة الطبيعية  تم إطالق مصييييالحات عديدة وإنجازها حيث ضييييمنت هذه ال •

 مليون مواطن ومواطنة. 2واآلمنة لما يزيد عن 
تم تحرير مئات المخطوفين من الذكور واإلناث واألطفال عبر المصييييييييالحات والتفاوض. وتم   •

طي صييييييييييييييفحيات المخطوفين وتحرير المئيات من النسيييييييييييييياء واألطفيال واليذين خطفوا في العيام 
 والسنوات التي تلت. 2013

 .(2017امرأة في العام  1600وضع  يةتمت تسو  •
ورشييييييييييييية عمل )نحو التمكين    2017أقامت وزارة الدولة لشيييييييييييييؤون المصيييييييييييييالحة الوطنية عام   •

السيييياسيييي والمجتمعي للمرأة السيييورية( لتسيييليط الضيييوء على دور االعالم واألحزاب السيييياسيييية  
ل نوعية من والقطاع األهلي في قضيييييييايا تمكين المرأة سيييييييياسييييييييا ، وتم اقتراح توصييييييييات وحلو 

 جميع الجهات المشاركة فيها، حكومية وأهلية. 
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لجنة أهلية تشيارا   80تعمل تحت ترخيص وزارة الدولة لشيؤون المصيالحة الوطنية ما يقارب  •
 النساء في عضوية هذه اللجان.

 الصعوبات والتحديات -7-14
البيانات اإلحصيييييييائية التي تخدم أغراض يتمثل التحدي األبرز المرتبط بهذا المحور في هياب قواعد 

تقييم االحتياجات الخاصيية بالنسيياء اللواتي تعرضيين للعنف واألذى واالغتصيياب وأنواع االسييتغالل الجسييدي 
والجنسييييييي في ظروف األزمة داخليا  في أماكن النزوح وخارجيا  في دول اللجوء، حيث فرضييييييت األوضيييييياع  

اث في العديد من المناطق، وفرض هذا الوضييييييييع االسييييييييتثنائي  السييييييييابقة تحديا  كبيرا  في الوصييييييييول إلى اإلن
ضييييييييرورة التنسيييييييييق والتعاون مع هيئات األمم المتحدة ذات الصييييييييلة باإلغاثة والحماية والرعاية بهدف دعم  

 اإلناث السوريات المتضررات جراء هذه األزمة، وال سيما في دول اللجوء.

ــية تم اتخاذها  أمبادرات   -7-15 ــاســ اإلناث اللواتي عانين من االعتدا ات في  في دعمســ
 واالهتمام بهناألزمات  

 
لقد ترّكز االهتمام الدولي منذ عقود على معالجة أوضييييييييياع اإلناث اللواتي يتعرضييييييييين للعنف واألذى 

في أثناء الحروب واألزمات وتم توظيف خبرات المتخصيييصيييين في العلوم النفسيييية والصيييحية    واالغتصييياب 
واالجتماعية لتحديد آليات مسيياعدة اإلناث في مختلف أعمارهن وأوضيياعهن، والتركيز بشييكٍل جوهري على  

كرة إعادة ثقتهن بأنفسييييييييهن ودمجهن في المجتمع ومعالجة المواقف السييييييييلبية والصييييييييور التي تنطبع في الذا
الجماعية لدى المعنفات ومجتمعهن وقد خرجت الدراسيييات بأدلة عمل وبروتوكوالت هامة وشييياملة لمختلف  

  :ومن بينها ،الحاالت 

 بروتوكول التدبير السريري للمعنفات -7-15-1
تم االسيييتئناس بدليل التدبير السيييريري لضيييحايا االغتصييياب وهو عبارة عن بروتوكول لالسيييتخدام في 
التعامل مع ضيحايا االغتصياب والالجئين والمهجرين في مجاالت تقديم المشيورة وتوضييح األدلة اإلرشيادية  
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ية وجمع األدلة المتعلقة باليات التعامل مع ضيييييييييحايا االغتصييييييييياب وكيفية تقديم الرعاية الصيييييييييحية والنفسييييييييي
الشيييييييييرعية والتوثيق للحاالت وكذلك اتباع البروتوكوالت الوقائية من األمراض المنقولة جنسييييييييييا  والوقاية من  
العنف الجنسييي مع تبعا  لإلمكانات ومع مراعاة السييياسييات واإلجراءات الوطنية .وقد حدد الدليل مواصييفات 

ومنسيييقي الشيييؤون الصيييحية، كما يسيييتخدم الدليل مقدمي الرعاية والخدمات من أطباء وقابالت وممرضيييات 
 في رسم الخطط المستقبلية في مجال معالجة اآلثار الكارثية لالعتداءات على اإلناث في األزمات.

 في مجال التوثيق  -6-15-2
إجراء مسييييييوح متخصييييييصيييييية حول كيفية تصييييييرف اإلناث في دفع األذى ومقاومة حاالت االعتداء   −

 عليها واستغاللها.
 ار الحرب على اإلناث ومنعكساتها االجتماعية والنفسية واالقتصادية.توثيق آث −
تسيييجيل شيييهادات حية وواقعية ترصيييد مدى األذى الجسيييدي وأثاره النفسيييية للتوثيق واالسيييتفادة من   −

 قراءة الحاالت في التوجيه والتدريب للمجابهة أو للتخلص من آثار العنف السلبية.
النفسييية الناجمة عن الصييدمات واالغتصيياب والتشييرد وتحليلها  دراسيية تركز على فهم طبيعة اآلثار   −

 واقتراح آليات المعالجة.
البيد من توثيق حياالت اإلجهياض أو الحمول غير الشييييييييييييييرعيية والوالدات من تليك الحمول والنياتجية   −

 عن االغتصاب واالعتداء الجنسي، وذلك لتقدير حجم الخدمات المطلوبة.

 في مجال التوعية  -7-15-3
برامج تثقيفية وتوعوية حول سيييييبل الوقاية والحماية للنسييييياء والفتيات واالطفال اللواتي يعانين  إعداد  −

 من العيش في إطار األزمة.
االهتمام بتوعية الناجيات بأسيييييياليب مواجهة المجتمع مما قد يحدث من مواقف وإجحاف ضييييييدهن   −

ز واالعتداء الجنسييييييييييييي  ومن ازواجهن وعائالتهن او الشييييييييييييركاء في المجتمع حيث قد يتبع االحتجا
حمييل غير مرغوب بييه ونقييل مرض االيييدز وغيره من االمراض والتي تؤدي إلى الموت أحيييانييا  أو  

  .كما قد يؤدي للمرض واالعاقة واالعتالل ،ب وفقدان العائلة والعزلة والخجلاالكتئا
القيمة وعدم الثقة  التوعية حول األخطار والتشييوهات الجنسييية واالضييطراب واإلحباط والقلق وتقليل   −

بالنفس والشيييييييييعور بنقص األمان ونقص الحركة ومنع التعليم ومتابعته وتقليل الوصيييييييييول للخدمات 
 الصحية وقد يؤدي للفقر والعجز ونقص االمن الغذائي.

اقتراح برامج تدريبية خاصة من خبراء نفسيين لمقدمي الرعاية الصحية والنفسية لمعالجة المعنفات   −
 جديد.ولبناء وعي جمعي 
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 الدعم النفسي للمعنفات والمغتصبات  -7-15-4
االهتمام باعادة الثقة بالنفس للنسييياء حيث أن المرأة المعنفة في الحرب واألزمات يصيييبح لديها قلة  −

ثقة بالعدالة والنظام القضيييييييييائي بما يخص المحاسيييييييييبة بهذا الشيييييييييأن وتدفع هي ثمن عاطفي باهظ  
 وتعيش مخاطر أمنية.

نفيات من التجسييييييييييييييييد الرمزي للعنف والمتمثّيل في ا لتعياميل مع آثيار العنف وفي حميايية اإلنياث المع −
تعنيف المرأة المعنفة والمغتصييييييبة والتحامل عليها في الالوعي والوعي الجمعي وان العنف سييييييوف 
يتجسييد في عنف مقابل ال واعي وقد يتسييلل إلى وعي االجيال القادمة وهذا يهز سييلم القيم القديمة  

 والحديثة.
لضيييروري مسييياعدة المعنفات للعيش بسيييالم بعد االزمة ومن الضيييروري اشيييراكهم في مشييياريع  من ا −

تولد الدخل ومحو امية وإدارة مشييييياريع صيييييغيرة بعد تدريبهم حيث يمكن أن تحقق تلك البرامج فرقا 
بالنسيييييييبة لهن بعد االشيييييييتراا في مشييييييياريع ونشييييييياطات عامة في جماعات ومجموعات بهدف دعم  

كالتهن حيث ان المشييياركة الجديدة تجعلهم يتجاوزن الصيييدمات والصيييعوبات حقوقهن ومعالجة مشييي
 والفقر في آن واحد.

االهتمام بالنسييييياء في الريف والمعتدى عليهن واللواتي يعانين اصيييييال من ثقافه تمييزيه  تخصييييييص   −
 تبعا للعادات التي تجعلها احيانا في مرتبة ثانيه وليس لها صوت وتعتمد على الرجل.

لمزيٍد من مشاركة المرأة في صنع القرارات وفي منع حدوث األزمات أو إدارة الصراع ودعم  السعي   −
 جهود السالم باقتراحات النساء في اقتراح آليا ت صنع السالم.

تبني وجهة النظر الجندرية ومراعاة احتياجات النسييييييييياء بعد انقضييييييييياء االزمة وحفظ حقوقهن والتي  −
 هي محمية اصال في الدستور.

االنتباه إلى احتمال زيادة نسيييييييييييب الطالق في األزمات وبعدها ومحاولة تفّهم األسيييييييييييباب النفسييييييييييية   −
 والمادية واالجتماعية.

االنتباه إلى احتمال زيادة نسيييييييييب حاالت تعدد الزوجات وبالتالي ازدياد الحاجة إليصيييييييييال خدمات  −
 الصحة اإلنجابية وتوفير برامجها.

ها وألدوارها الجديدة وان تكون هي الرائدة والمسييييييييييياعدة على  توجيه النسييييييييييياء لتعزيز تقييمها لنفسييييييييييي −
  .التغيير

 يجب ان نتوجه للنساء المعتدى عليهن وإعدادهن ليكون دورهن هو الحامل لالستقرار. −
 تمكين االرامل ومعيالت االسر للمضي قدما وتوفير فرص العمل لهن ليصبحن مستقالٍت ماديا . −
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ث في أعمال غير تقليدية بسيييييييييييييبب هياب الرجل ونقص العمالة إعداد المجتمع لتقبل توظيف اإلنا −
 من الذكور وظروف األزمة.

تعزيز دور الجمعيات في تخفيف النقلة للتوزع الجديد للعمل والمسيييييييييييييياهمة في توفير فرص العمل  −
 والخدمات.  

ور تعزيز المفهوم الحديث حول قدرات المرأة وأدوارها وبأن المرأة ليسيييييييييت دائما الضيييييييييحية بل لها د  −
  .تنموي وتشارا في المعارا والدفاع وهي تحمي االطفال وترعى المرضى والجرحى وكبار السن

 االهتمام بالمواقف المحيطة بالمعنفات في المجتمع -7-16
ل عيادة  موقف رافع للمرأة في حيال إعالنهيا عميا وقع عليهيا من جرائم ليذليك البيد من إزالية  يتشييييييييييييييكيّ

والذكريات االليمة والمجروحة ومعالجة الذاكرة الجمعية بحيث ال تنعكس آثارها السييييلبية  الذكريات الرافضيييية 
المدمرة على السييييييييييييلوا اليومي وعلى هوية المرأة والرجل بل اسييييييييييييتيعاب ما مر من العنف في المسييييييييييييتوى  

 الشخصي والجماعي ليكون كحدث طبيعي في ظل تلك الظروف.

بناء المواقف واألفكار عن الماضيييييي وعن الحاضييييير    من الضيييييروري التعامل اإليجابي حول كيفية -
ة  والمستقبل وفيما إذا كان باإلمكان محوه أو تحويله أو اعتبار أن ما حدث وترّسخ في ذاكرة رافض 

 .ثارهآقد حدث في الماضي ويجب معالجة 
البد من المسيييييييييييياعدة في تحديد ما يجب ان ينم تذكره وما يجب ان نسيييييييييييييانه والعمل على معالجة   -

الحرب واالعتييداءات وتخفيف آثييارهييا الكييارثييية على الوعي والالوعي والعالقييات األسييييييييييييييرييية    ذكرى 
 واالجتماعية.

اقتراح برامج خاصيييييية من خبراء نفسيييييييين لمعالجة المعنفات ولبناء وعي جمعي جديد يتقبل ويتفهم   -
 الظروف والمعطيات وينسى ويصبح ماضيا ويتعامل مع المستقبل كأولوية.

تبني وجهة النظر الجندرية ومراعاة احتياجات النسييييييياء بعد انقضييييييياء االزمة وحفظ حقوقهن والتي   -
 هي محمية اصال في الدستور.

االهتمام بقادة الرأي من رجال دين ودعاة ومخاتير وشخصيات   -
ه في خيدمية المواقف المنفتحية  اجتمياعيية وتعزيز دورهم وتوظيفي

  .والفكر المستنير
تعزيز التمياسييييييييييييييك االجتمياعي والتكيافيل بين افراد المجتمع والمجموعيات االجتمياعيية وتعزيز أدوار    -

تقيديم الحميايية والمسيييييييييييييياعيدة للنيازحين والمهجرين من النسيييييييييييييياء واالطفيال والمسيييييييييييييينين  المجتمع في 
 .والمعوقين

والعيش   السييييييييييييالم  ثقافة  نشيييييييييييير
وتعزيز   اآلخر وقبول المشيييييترا

 التماسك االجتماعي.
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معالجة معاناة النسييييييياء في حاالت النزوح والرحيل وتبديل البيئة وتوفير برامج خياطه وصيييييييناعات   -
 حيوانات. وتربيةغذائية 

إجراء دورات تدريبية لسييييلك الشييييرطة في جميع مراتبه الوظيفية لتعريفهم بأهمية أدوارهم في حماية   -
 حقوق المرأة وحمايتها من العنف واألذى.

   فال الذين ولدوا بعد األزمة ولم يتم تسجيلهماالهتمام باألط -7-17
من المنطلق اإلنسيييياني كان البد من معالجة مشييييكالت االطفال الذين ولدو بعد األزمة والذين لم يتم  

عديدة تتعلق بحاالت الزوام غير القانونية التي تمت في ظروف األزمة أو حاالت    ألسيييييييييييييباب تسيييييييييييييجيلهم  
االغتصييياب والتي توّلد عنها عدم تثبيت الزوام لدى الدوائر الرسيييمية ومما قد أدى الى ضيييياع حقوقهم في 

 ما يلي:، وفي هذا المنحى تم النسب والتعليم والوصول للخدمات الصحية

تقوم المفوضيييية السيييامية لحقوق الالجئين في سيييورية بدعم برنامج قانوني لتقديم الخدمات القانونية   -
المحلية المضييفة لهم وذلك بالتعاون مع كل من   والمهجرين داخليا ، والمجتمعات   النازحينلكل من 

التابعيين    االمانة السييييورية للتنمية والهالل االحمر السييييوري ،حيث يقوم فريق خاص من المحاميين
بتقديم العديد من الخدمات القانونية الخاصييييييييييييية بمواضييييييييييييييع االحوال   2015لهذا البرنامج منذ عام
عن طريق جلسييييييييييات توعية تتعلق بالزوام المبكر واخطاره على المرأة أو   ماإ الشييييييييييخصييييييييييية وذلك

الطالق الزوجة والفتيات ( والمتعلقة بمواضييييييع الزوام و  –تهم كل من المرأة )االم   مواضييييييع أخرى 
 .اة كل من المرأة الفتيات وحقوقهنواهمية تثبيت هذه الوقوعات على حي

كما يقوم هذا البرنامج بالتدخل القضائي المباشر أمام المحاكم الشرعية المختصة لتسجيل الزوام   -
والذي تم سيييييابقا ,وتسيييييجيل جميع الوقوعات المدنية الناتجة عن    الذي جرى خارم الدوائر الرسيييييمية

 هذا الزوام وذلك بهدف المحافظة على حقوق االطفال ومنحهم حقهم الدسييييييييتوري بالتسييييييييجيل لدى
دوائر االحوال المدنية الخاصية بهم بهدف المحافظة على حقوقهم االسياسيية في الحياة ومن أهمها  
حق الحصييييييييييول على الجنسييييييييييية وما يتبعها من حقوق اخرى كحق النسييييييييييب وحق التعليم والطبابة  
  وسييييائر الحقوق المالزمة للشييييخصييييية القانونية ،وقد كان لتسييييجيل هذه الوقوعات أهمية  بالغة على

ة االمالزمية للزوام كحقهيا في المهر يية في مجيال المحيافظية على حقوقهيا الشييييييييييييييرعيية والقيانونالمرأ 
 وحقها في االرث من زوجها في حال وفاته وحقها في النفقة المترتبة لها.

زمة التي مرت بها سييييورية ممثلة بالقاضييييي الشييييرعي االول بالعمل على  العدل خالل األ  تقوم وزارة -
بمنح الوصاية الشرعية المؤقتة لالم على اوالدها وذلك من اجل تيسير   تسهيل االجراءات الخاصة

وثائق    المئات من  باصدارامورهم في حال هياب او سفر اآلباء حيث يقوم القضاء الشرعي يوميا  
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اعطاء اإلذن الخاص  الوصيياية الشييرعية المؤقتة لالم سييواء من اجل اسييتصييدار جوازات السييفر أو
  ب.األبمرافقة االم في حال هياب  بسفر األطفال خارم القطر

 توظيف اإلعالم في دعم تمكين المرأة بعد األزمة   -7-18
التركيز على أهمية دور اإلعالم في التوعية حول قضييايا الجندر، وإبراز الصييور التي تعزز أدوار  -

الصيييمود والبناء وإعادة المرأة ومكانتها تحقيقا  لتغيير نظرة الناس والمجتمع حول المرأة وقدراتها في 
اإلعمييار بياإلضيييييييييييييييافية إلى أدوارهيا المتعييددة التي نجحييت فيهييا وارتقييت إلى أعلى المراتيب والمواقع 

 اإلدارية والقيادية.
ان يصيبح االعالم صيوت من ال صيوت له ويسيّلط الضيوء على االثار الكارثية التي خلفتها األزمة   -

 على المجتمع وعلى األخص على اإلناث.
اإلكثييار من البرامج الحوارييية التي يشييييييييييييييترا فيهييا قييادة الراي من كييل االتجيياهييات لتثبيييت اللحميية   -

الوطنية والدفاع عن القضييييايا اإلنسييييانية ومن أهمها حماية حقوق المرأة وتحقيق العدل واإلنصيييياف  
 لها في جميع مجاالت الحياة.

تماسييكه وعالقاته وترسييخ دعائم األمن  ن تقوية الفتاة وتمكينها تدعم بنية المجتمع و أفكار بنشيير األ -
 والسالم.

انتام افالم قصييره تسيتهدف اظهار اآلثار المدمرة والكارثية للعنف وإنتام أفالم مسيلسيالت تعرض  -
في المدارس بما يتالءم مع مختلف المسييييييييييتويات وان ال تكون خارجية أو أجنبيه بل تعكس الواقع 

 للنهوض به نحو مستقبل أكثر أمنا  وسالما .
 اعداد حمالت اعالمية تحت شعار مناسب واالعداد لها ضمن ورشات عمل تضم شباب وشابات.  -
  .االهتمام باعداد برامج توعوية وتدريبية وتثقيفية وإرشادات عبر الفيديو وتوفير دروس تعليميه -

المرأة ليسيييييييييت دائما الضيييييييييحية بل لها دور تنموي وفاعل وتشيييييييييارا في المعارا والدفاع وهي تحمي  
 طفال وترعى المرضى والجرحى وكبار السن.اال
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 احملور الثامن
 املرأة واإلعالم
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مهامه لتشيييييمل المناحي التثقيفية والترفيهية والسيييييياسيييييية  يتعاظم في وقتنا الراهن دور اإلعالم وتتسيييييع  
واالجتماعية، فمع انتشيييييار وسيييييائل اإلعالم وتنوع مصيييييادرها وأدواتها واسييييياليبها أصيييييبحت أدوارها المتعددة 
محورية واسييييييياسيييييييية في تشيييييييكيل المسيييييييتقبل وتوسييييييييع آفاقه .وفي هذا المنحى فقد تنامى االهتمام بالشيييييييأن  

هييدف الجميياهير، بييدءا  من فهم آرائييه وميولييه ومعرفيية متطلبيياتييه إلى اختيييار  اإلعالمي في اي توجييه يسييييييييييييييت
الوسيييائل اإلعالمية المناسيييبة وباآلليات والطرق المناسيييبة وتقصيييي اآلثار والنتائج وتقييمها للنجاح مسيييتقبال   

ائله  في رسيم االسيتراتيجيات المقبلة في اي مجاٍل من المجاالت التي يطالها اإلعالم ويسيتهدف توصييل رسي
 .يحقق النفاذ والفاعلية المنشودة بالشكل الذي

 وظائف االعالم -8-1
تجسييييييييد الواقع االجتماعي والثقافي والفني واإليديولوجي السيييييييائد في المجتمع عبر المراحل الزمنية   -

 المتتابعة عبر انعكاسات الواقع في الصور والرسائل واألعمال الفنية عبر الوسائل المختلفة.

رسييييائل إعالمية تمهد للتغيير االجتماعي والثقافي والفني والسييييياسييييي والتي تجسييييد وتحقق  صييييياغة   -
 الهداف المنشودة من االستراتيجية اإلعالمية.

توسيييييييييييييييع االطالع والمعييارف على العوالم الفكرييية والثقييافييية والعلمييية التي تتكون منهييا الصييييييييييييييورة   -
 إطار هذا العالم )المعولم(. اإلعالمية العالمية تمهيدا  إلدراا موقع المتلقي في

لفت االنتباه إلى المخاطر والهجمات اإلعالمية التي ال تتوافق مع قيم المجتمع ومواقفه وسييياسيياته   -
لالنتبياه والتحفظ من نتيائج الغزو الثقيافي الممنهج اليذي يفرض واقعيا  واجنيدات وبنى غريبية التوجيه  

 وغير سليمة المقاصد واألبعاد.
صيور ايجابية للمسيتقبل تحمي مبادئ العدالة واإلنصياف وألبناء المجتمع ذكورا   المسياهمة في بناء   -

وإنييياثيييا  وتحمي التالحم الوطني وتعزز المواطنييية وحيييب الوطن واالنتمييياء إلى مكونييياتيييه ومقومييياتيييه  
 .الحضارية والثقافية والحفاظ على ما يحقق استمرارية ذلك الدور الحضاري 

هام واالدوار التفصيييييييييييييلية التي يفرزها الواقع المتجدد ويسييييييييييييتلزم  وتندرم تحت تلك الوظائف آالف الم
متابعة السييييعي للحفاظ على األدوار اإليجابية والتي ترتبط بغايات وجودية ووطنية تشييييكل اإلطار األسييييمى  

 للعمل اإلعالمي حاضرا  ومستقبال .

هداف تحقيق تلك األ إن المؤسيييسييية اإلعالمية بمكوناتها وعناصيييرها وادوارها المحورية هي الرائدة في
وهي المؤسييييييييسيييييييية األكثر نفاذا  وفاعلية من حيث وصييييييييولها إلى الجماهير المتلقية للرسييييييييائل والمضييييييييامين  

 .تبط بالوعي الجمعي وبالرأي العاماإلعالمية التي تر 
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وتتكامل أدوار ومهام المؤسييييييسيييييية اإلعالمية وأهدافها مع أدوار ومهام باقي المؤسييييييسييييييات السييييييياسييييييية  
 واالجتماعية والثقافية والتربوية في تكوين المستقبل المنشود.

وقد أدركت القيادة السييييياسييييية في سييييورية أهمية المؤسييييسيييية اإلعالمية في تأكيد مسييييارات التقدم وبناء  
المجتمع القائم على ركائز قويمة تمكنه من االنفتاح على المسييييييييتقبل بجاهزية واقتدار فكان التوجيه بالعمل  

ر والتحسييين المسييتمرين منطلقا  لجهود حثيثة ومخلصيية قامت بها نخبة من االختصيياصيييين في على التطوي
مجاالت اإلعالم والتكنولوجيا والفكر والسييياسيية والفن والمجتمع وقامت اللجنة المتخصييصيية باإلشييراف على  

المرئي   لإلعالم  قيييييانون  والمقروء    –إعيييييداد  في    –المسييييييييييييييموع  التعيييييديالت  واقتراح  القوانين  وااللكتروني، 
والتشييريعات المتعلقة باإلعالم واقتراح تطوير المنهجيات واألدوات ومضييامين الرسييائل اإلعالمية بما يحقق  
االسييتراتيجية اإلعالمية في سييورية والتي تنطلق من بنود الدسييتور الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمسيياواة 

طنين ذكورا   جتمع واتخاذ القرار والذي يشييييمل المواوفتح الفرص أمام الجميع للتعبير والمشيييياركة في بناء الم
 .وإناثا  على حد سواء

 ماالهتمام بقضايا المرأة في االعال -8-2
لقد تم ومنذ عقود عديدة االهتمام بقضيايا المرأة في اإلعالم من حيث هي موضيوع لالهتمام والتركيز 

 تخطيط سياساته.أو من حيث هي فاعلة فيه ومؤثرة ومساهمة في مؤسساته وفي 
إن المرأة كانت وما تزال حاضيييييييرة حضيييييييورا  فاعال  ومكثفا  في المؤسيييييييسيييييييات اإلعالمية على اختالف 

. كميا تم بهيدف تخصيييييييييييييييص برامج موجهية لالرتقياء بواقعهيا في قنواتهيا وفروعهيا ومسييييييييييييييتوييات العميل فيهيا
بدءا  من القضايا المتعلقة بالمرأة  المجتمع وتمكينها إحداث مديرية اإلعالم التنموي التي نفذت مهاما  واسعة 

وأدوارها االقتصييييادية واالجتماعية، وقضييييايا الصييييحة اإلنجابية وتنظيم األسييييرة إلى معالجة جميع المسييييائل  
والشيييييييييييروط المحيطة بها من عادات وتقاليد، ومواقف تسيييييييييييتوجب البحث العلمي الدقيق، ومجابهة العقبات  

 .كينهاوتم ،اثلة أمام عملية النهوض بأوضاعهاالم

وقد تميزت البرامج العلمية والندوات واللقاءات بالشييييييييفافية والصييييييييدق. كما تضييييييييمنت ورشييييييييات العمل  
والندوات اإلذاعية والتلفزيونية مناقشيييييييات وطروحات جادة بغية تسيييييييليط الضيييييييوء على قضيييييييايا تمكين المرأة  

لعنف ضييد المرأة في الصييحف سييياسيييا  واقتصيياديا  واجتماعيا ، وتم التركيز على قضييايا النوع االجتماعي، وا
والمجالت واإلعالم المسيييييييموع والمرئي، كما قدمت الدراما السيييييييورية على مدى العقود الماضيييييييية عروضيييييييا   
وتحليالت ووسييييييائل إعالمية تسييييييعى لبناء الصييييييورة اإليجابية عن أدوار المرأة الحالية والمسييييييتقبلية، وحظي  

تقدير وباهتمام عربي يدل على النجاح في تصييييييييوير  اإلنتام في مجال المسييييييييلسييييييييالت التلفزيونية واألفالم ب
هموم المرأة في األسيييرة والمجتمع، والتي تالمس رغم خصيييوصيييية طرحها هموم المرأة العربية وواقعها الذي 

 يستوجب توجيه المساعي وتوحيدها بهدف النهوض بها إلى المستويات األفضل.
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ولية ومضيمونها وأهدافها، وواكبت نتائج عمل كما ناقشيت الندوات وورشيات العمل بنود االتفاقيات الد 
المؤتمرات الييدولييية ومنهييام العمييل، ومييدى تحقق األهييداف والغييايييات. كمييا ازداد تييأثير اإلعالم مع تطور  
المواقع االلكترونية، وتوسيييع فرص الوصيييول إلى شيييبكة المعلومات، األمر الذي انعكس بشيييكل عام إيجابيا   

 عرفة وتعميق األثر اإليجابي لإلعالم والفضاء المعولم.على التوسع في إتاحة الوصول للم
إال أن ذلك التوسييييع لم يخل من سييييلبيات نتجت عن وجود فضييييائيات تبث صييييورا  نمطية عن المرأة، 
وتقف منهيا مواقف لم تعيد تتوافق مع ميا يتم في حيياة المجتمع المعياصيييييييييييييير من تقيدم وانفتياح فكري وثقيافي  

ائييات التي تيّدعي الحيداثية والتقيدم، ولكنهيا تبيث صييييييييييييييورا  عن المرأة  واجتمياعي. كميا أن أثر بعع الفضيييييييييييييي
 كموضوع لالستهالا والدعاية والتجارة، فتعطي المثل الخاط  عن التحرر والمعاصرة.

من هنا فان دور اإلعالم الجدي في سييورية قد طرح قضييايا المرأة بشييكل علمي وحضيياري يتوافق مع 
تمييز من حييث النوع االجتمياعي وقيد كيان ذليك مطلبيا  حيوييا  وجوهرييا   المبيادئ األخالقيية والعيدالية وعيدم ال

 سعى اإلعالم في سورية في جميع مؤسساته لتحقيقه.

وقد تم تشيييكيل لجنة وطنية فنية إعالمية متخصيييصييية بقضيييايا المرأة والطفولة تتمثل فيها المرأة بنسيييبة  
ة، كما تم تشيييييييكيل لجنة متخصيييييييصييييييية بقضيييييييايا  تقريبا ، مهمتها متابعة جميع القضيييييييايا المتعلقة بالمرأ   80%

الطفولة، تتمثل فيها جميع الجهات العاملة في قضيييييييايا المرأة، وهدفها األسييييييياسيييييييي صيييييييياغة مسيييييييودة ريية  
 إعالمية خاصة بالمرأة والطفولة.

وفيميييا يخص تيييدرييييب اإلعالميين، فيييان وزارة اإلعالم قيييد اعتميييدت منهجيييا  يتمثيييل بييياقيييامييية دورات 
رش عمل يشيييارا فيها العاملون في اإلدارة المركزية، وهيئات اإلذاعة والتلفزيون  متخصيييصييية باسيييتمرار، وو 

والصيييييييحافة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومع صيييييييندوق األمم المتحدة للسيييييييكان، ومنظمة األمم  
  %50المتحدة للطفولة، وصييييندوق األمم المتحدة اإلنمائي، وتشييييارا اإلعالميات في هذه الورشييييات بنسييييبة  

 وباشراف مديرية اإلعالم التنموي.
فقد نفذت وزارة اإلعالم عدة ورشييات عمل شييرحت فيها نصييوص اتفاقية القضيياء على جميع أشييكال 

 التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
وقد عقدت ورشييييييييييييات عمل حول واقع المرأة في المؤسييييييييييييسييييييييييييات اإلعالمية في عدد من المحافظات 

حول الصييحة اإلنجابية، كما عقدت ثالث ورشييات عمل لكتاب السيييناريو ومعدي السييورية، وورشييات عمل 
البرامج، حول القضييييييييييايا السييييييييييكانية ودور المرأة، والصييييييييييحة اإلنجابية كما عقدت ندوة بمناسييييييييييبة يوم المرأة  
العييالمي، ودورات حول كيفييية إعييداد البرامج اإلذاعييية في القطيياعين العييام والخيياص. كمييا تم تنظيم زيييارات  

 إلعالميين واإلعالميات إلى مراكز الصحة اإلنجابية، ومراكز معالجة قضايا العنف ضد المرأة.ل
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كما تم عقد سييييييبع ندوات إعالمية بمشيييييياركة اتحاد العمال والشييييييبيبة، ووزارة اإلعالم، ووزارة الشييييييؤون  
 االجتماعية والعمل.

فواصل تلفزيونية    10، كما تم إنتام  وتم إنتام سبع سبوتات إعالمية تلفزيونية حول أهمية تعليم الفتاة
تناولت العنف بأشيييييييييكاله، وثالثة أفالم حول المرأة تاريخ ومعاصيييييييييرة، والمشييييييييياركة بسيييييييييتين مادة في جريدة 

 التلفزيون.
وقد شيييييييياركت سييييييييورية في مؤتمرات ومنتديات ومشييييييييروعات منظمة المرأة العربية، ومنه منتدى المرأة 

 ي تونس(، كما نفذ أحد مشروعات االستراتيجية اإلعالمية للمرأة.العربية والفضاء االتصالي المعولم )ف
وفيميا يخص دعم البحيث العلمي في جميع الجوانيب المتعلقية بيالمرأة ووسييييييييييييييائيل اإلعالم، نفيذت وزارة  
اإلعالم دراسيييييية حول وضييييييع النسيييييياء اإلعالميات في المؤسييييييسييييييات اإلعالمية ومواقفهن في عملية القرار، 

ومواقف اإلعالميات من قضيايا السيكان والتنمية. منها مواقف اإلعالميات من   ودراسية أخرى حول معارف
اتفاقيتي حقوق الطفل والمرأة، ودراسيييييية حول اإلعالم وأثره في عملية التنشييييييئة، ودراسيييييية اسييييييتطالعية حول 

 .حو اتفاقيتي حقوق الطفل والمرأة اتجاهات القائم باالتصال اإلعالمي ن
ورات من قبل وزارة الصيييييييحة حول قضيييييييايا الصيييييييحة اإلنجابية، وتم  كما تم وباسيييييييتمرار إنتام بروشييييييي

تخصيييص بروشييور حول قضييايا العنف ضييد المرأة، كما تم إصييدار بروشييور بعنوان )اليوم العالمي للمرأة(، 
كما تم إنتام سييييييبوتات تلفزيونية حول العنف ضييييييد المرأة وحول الزوام المبكر، وخمس سييييييبوتات تلفزيونية  

 والتنمية. تعالج قضايا المرأة 

كما قامت وزارة األوقاف باعداد كتيب بعنوان )أسييييييييييييييئلة وأجوبة حول النظرة اإلسييييييييييييييالمية إلى تنظيم  
 األسرة(.

وقامت جمعية تنظيم األسييييييييييرة السييييييييييورية باعداد مشييييييييييروعات عديدة لرفع كفاءة العاملين في اإلعالم  
تثقيفية عن الزوام المبكر والعنف  وتدريب الشيباب حول تقديم المسيرح التفاعلي، وكذلك قامت بانتام أفالم

 واستخدامها في برامج التوعية والتثقيف.

كما جرت لقاءات واجتماعات مع معدي البرامج اإلعالمية لدمج قضيييييييييييييايا النوع االجتماعي في تلك 
 البرامج وخاصة الدراما التلفزيونية.

متخصيييييصييييية حول العالقة بين   وأقام المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ندوة
 السينما والمرأة والريف، تضمنت محاور المرأة في المشهد السينمائي، ومحور المرأة الريفية سينمائيا .
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مهمتهيييا اإلشييييييييييييييراف على تطوير    10/5/2009تييياريخ    129تم تشييييييييييييييكييييل لجنييية إعالميييية بيييالقرار  
باب والسيييييييياسيييييييات السيييييييكانية والنوع  االسيييييييتراتيجية اإلعالمية فيما يتعلق بقضيييييييايا الصيييييييحة اإلنجابية والشييييييي

 االجتماعي.

تسييييتمر وزارة اإلعالم بالعمل على رفع مسييييتوى الوعي وإعداد وتأهيل كوادر متخصييييصيييية للدفاع عن  
قضييييييايا المرأة، حيث نفذت العديد من ورشييييييات العمل لهذا الغرض مع جهات متعددة كانت إحداها ورشيييييية  

ومية  ضيييمن إطار مشيييروع التعزيز القدرات المؤسيييسييياتية للحكومة والمنظمات غير الحك  2009تدريبية عام  
على دمج قضيييييييايا العنف المبني على أسييييييياس الجنس في االسيييييييتراتيجيات والخطط الوطنيةال، والتي عقدت  
بالتعاون ما بين وزارة اإلعالم وصييييندوق األمم المتحدة للسييييكان، وركزت هذه الورشيييية على آليات صييييياغة  

ل لكتاب السييييييناريو ومعدي الرسيييييائل اإلعالمية لمعدي البرامج التلفزيونية. كما تم تنظيم عدة ورشيييييات العم
البرامج ركزت على الكيفية تناول قضيييييييييييايا المرأة في الدراماال. ولقد تم إشيييييييييييراا اإلعالميات في كافة الورش 

 % كحد أدنى.50التدريبية التي أقيمت بنسبة 

إضيييافة لوسيييائل اإلعالم الرسيييمية والخاصييية، سييياهمت وسيييائل اإلعالم المقروءة والمسيييموعة والمرئية 
للعديد من المنظمات الشعبية واالتحادات والنقابات المهنية في تسليط الضوء على قضايا المرأة.  التي تتبع  

ولقد تنوعت الفعاليات واألنشييييييييطة المنفذة لتشييييييييمل ملتقيات ودورات تدريبية وندوات وأفالم ومعارض ت ظهر  
ات أمام مسييرة نهوضيها  في مجملها حقيقة الجهود التنموية للمرأة وتلقي الضيوء على نقاط الضيعف والمعيق

مسيتهدفة بذلك إزالة الغبن الواقع عليها أينما وجد، وبالمقابل تركز على نقاط القوة التي توضيح مكانة المرأة  
 السورية وقدراتها وحضورها الفاعل في المجتمع.

كوا  ازدادت أعداد المواد اإلعالمية التي تركز على قضيييايا المرأة، وتنشييير القوانين واالتفاقيات والصييي
الدولية، والدراسيييييييييات التحليلية حولها. كما ازداد عدد الجمعيات المهتمة والمتخصيييييييييصييييييييية بقضيييييييييايا المرأة،  

 واتسعت آفاق مشاركتها في نشر التوعية حول سبل االرتقاء بأوضاع المرأة في سورية.

 االهتمام بالمرأة من منظور النوع االجتماعي   -8-3
الريية التي يتم األخذ بها في تقديم صيييورة متوازنة للمرأة والفتاة، تم في هذا المنحى اسيييتهداف تعزيز  

واألدوار المتعددة لهما، فقد جرى تخصيييييص جائزة سيييينوية ألفضييييل األعمال اإلعالمية التي تعالج قضييييايا  
المرأة، إضيافة إلى عقد الندوات التخصيصيية مع جميع الجهات العاملة في قضيايا المرأة بهدف التنسييق مع  

هات لمعالجة إعالمية أفضيييييل لواقع المرأة، تأخذ بالحسيييييبان تسيييييليط الضيييييوء على المفاهيم السيييييلبية  تلك الج
والنمطية للمرأة في المجتمع، وقد تجلى ذلك في إعداد وإنتام بعع الفواصل التلفزيونية التي تعالج مشاكل  

ته السييييييلبية، وتعدد الزوجات، الزوام المبكر وأثره على المرأة والمجتمع، والنمو السييييييكاني المرتفع وانعكاسييييييا
 والمرأة والقانون، وعمل المرأة وصحتها، وغير ذلك.
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كمييا سييييييييييييييعى اإلعالم بمختلف وسيييييييييييييييائلييه إلى رفع الوعي حول أهمييية العمييل بمنهييام عمييل بيجين،  
واالتفاقيات الدولية الخاصيييييية بالمرأة، ولقيت االتفاقيتين الاتفاقية القضيييييياء على جميع أشييييييكال التمييز ضييييييد 

و الاتفاقية حقوق الطفلال اهتماما  خاصيييييا  من قبل وسيييييائل اإلعالم، حيث نشيييييرت الصيييييحف السيييييورية   المرأةال
محتوى االتفاقيتين من خالل لقاءات مع ذوي االختصييييييييييياصيييييييييييات القانونية والعاملين على قضيييييييييييايا المرأة،  

مت مديرية  للتعريف بهما، وللتأسييييييييييييس لبناء صيييييييييييورة المرأة بما ينسيييييييييييجم مع مواد هذه االتفاقيات، كما وأقا
اإلعالم التنموي العديد من الندوات المتصييييييييلة بذات الموضييييييييوع، كما اهتمت وسييييييييائل اإلعالم المرئية بهذه  
االتفاقيات، إذ تطرقت في عدد من أعمالها إلى واقع المرأة السيييورية، وإلى ذكر االتفاقية ضيييمن مسيييلسيييالت  

 الدراما.

لوا للمهنيين لتشييجيع تقديم صييور للمرأة ال وفيما يتعلق بصييياغة مبادئ توجيهية، ومدونات قواعد سيي
تقوم على القوالب النمطية، فقد اشيييييييييرفت وزارة اإلعالم على إعداد ميثاق شيييييييييرف إعالمي يشيييييييييمل واجبات 

 وحقوق اإلعالميين أثناء تطرقهم لقضايا المرأة في اإلعالم.

حول نظرة اإلسيالم الى شياركت وزارة األوقاف باسيتمرار بتقديم برامج تلفزيونية تتضيمن أحاديث دينية  
وقد  واإلنصياف.المرأة وحقوقها والتركيز على تضيمين التحليالت الريى المسيتنيرة التي توضيح ركائز العدل 

قيدميت تليك البرامج في مختلف األقنيية التلفزيونيية وشيييييييييييييياركيت بيأدوار هيامية في حمالت التوعيية التي تركز 
يم التي تناهع العنف والتمييز ومن وجهة النظر  على قضيييايا العنف والمشيييكالت األسيييرية وترسييييخ المفاه

ازدياد مع التركيز في التوعية اإلعالمية على منعكسيييييييييات األزمة في   ،التي ترتكز الى التعاليم اإلسيييييييييالمية
باإلضييافة الى توضييح   األسييري،حاالت العنف وخاصيية  ضييد اإلناث وكذلك ازدياد حاالت الطالق والتفكك 

سييرة والعالقات األيجابي لشييبكات التواصييل االجتماعي على  إلا  راالسييتخدام غياآلثار السييلبية الناجمة عن  
 واالجتماعية.األسرية 

 في مجال االعالم المتعلق بالمرأةلشؤون األسرة والسكان دور الهيئة السورية   -8-4
الشييييييييييييييرائح  انطالقيييا  من إدراا الهيئييية ألهميييية دور اإلعالم في تلبيييية االحتيييياجيييات المعرفيييية لجميع  

االجتماعية المسييييييتهدفة عبر وسييييييائله المختلفة )متلفزة، إذاعة، لوحات إعالنية، مطويات، ..( قامت الهيئة  
 السورية لشؤون األسرة والسكان بي:

برنامج تلفزيوني أسيييييييييبوعي )بروكار( ت ناقش فيه موضيييييييييوعات ذات صيييييييييلة اإلشيييييييييراف على إعداد  -
القضيايا االجتماعية واألسيرية التي تخص المرأة. كما تقوم الهيئة  بالسيياسية السيكانية باإلضيافة إلى 

بانتام العديد من المواد اإلعالمية )أفالم، أغاني، سيييييييييبوتات، أفالم كرتونية، ملصيييييييييقات...( حول 
 حقوق المرأة والطفل، ويتم بثها في مناسبات مختلفة وبشكل متكرر.
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مجال السييكان والشييباب والمرأة والمسيينين،   كما يسييلط البرنامج الضييوء على قضييايا عمل الهيئة في
ويشيييييير إلى المناسيييييبات واالحتفاالت العالمية المتعلقة بالقضيييييايا التي تعنى بها الهيئة، باإلضيييييافة  

 لتوثيق ما تقوم به الهيئة من انشطة وفعاليات.

التنموية والمشاكل اإلعداد واإلشراف على برنامج حوار اذاعي يبث بشكل اسبوعي يتناول القضايا   -
 االجتماعية في ضوء االزمة الراهنة.

كما وتقوم الهيئة بشييييكل مسييييتمر عبر موقعها االلكتروني بنشيييير األدلة والدراسييييات ومفردات المواد   -
 .التدريبة لتكون متاحة للجمهور

لبارز وتتعاون الهيئة السييييييييورية لشييييييييؤون األسييييييييرة مع وزارة اإلعالم، انطالقا  من قناعة الهيئة بالدور ا
لإلعالم في ميا يخص قضييييييييييييييياييا النهوض بيالمرأة، واليذي ييدخيل كيل بييت، بحييث تشييييييييييييييرا الهيئية الجهيات 
اإلعالمية في جميع نشاطاتها، وفي جميع اللجان التي شكلتها، وكذلك في الوفود التي تشكلها، كما أقامت 

المشييياركون والمشييياركات ندوة وطنية بعنوان الدور اإلعالم في معالجة قضيييايا األسيييرة والسيييكانال، اسيييتعرض  
فيهيا معيقيات العميل، وتوصييييييييييييييلوا إلى جملية من االقتراحيات، يجري العميل حيالييا  على تحويلهيا إلى برامج  
مشيييييييييييتركة بين الهيئة ووزارة اإلعالم، من بينها البرنامج الوطني للترويج لحقوق المرأة والمفاهيم السيييييييييييكانية  

 و)الصحة اإلنجابية(.
جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروء في اإلعالم الحكومي وعملت الهيئة على استخدام  

واإلعالم الخيياص، وكييذلييك اإلعالنييات الطرقييية في الحمالت اإلعالمييية التي تقوم بهييا في المنيياسييييييييييييييبييات  
، اليوم العالمي لمناهضيييية العنف ضييييد المرأة، ..(، إضييييافة إلى المتصييييلة بقضييييايا المرأة )يوم المرأة العالمي

عدد كبير من الملصيقات اإلعالمية ونشير االتفاقيات الدولية الخاصية بالمرأة، وتسيليط الضيوء على  إصيدار 
 مظاهر العنف، أو التمييز القائمة والمستندة إلى بعع العادات والتقاليد السلبية. 

وزع  كما تصيدر الهيئة مجلة دورية الاألسيرةال تعالج فيها عددا  من المواضييع المتصيلة بقضيايا المرأة، وت
 هذه المجلة على جميع الجهات الحكومية والجمعيات األهلية. 

 مشاركة المرأة في المؤسسات اإلعالمية   -8-5
فيما يخص تعزيز مشييياركة المرأة في مواقع صييينع القرار في اإلعالم، فقد أصيييبحت المرأة في سيييورية 

لإلذاعة والتلفزيون، ومديرة البرنامج العام،  تتبوأ مراكز هامة، فأصيييييييييييييبحت مديرة للتلفزيون في الهيئة العامة 
ومديرة مركزية في الوزارة، ورئيسة تحرير صحيفة تشرين الرسمية ومديرة اإلنتام اإلعالمي( وغير ذلك من  

 العديد من المراكز التي وردت في محور المرأة وصنع القرار.
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لمرأة، فقد تم باإلضييييييييافة إلى ما وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسييييييييين في مجال تعيين الرجل وا
ذكر من المواقع التي احتلتها المرأة، الترخيص للعديد من الصييحف الخاصيية التي ترأس تحريرها نسيياء، أو  

 تدير فيها موقعا  إداريا  هاما .

وفيما يتعلق بزيادة عدد البرامج للمرأة، فقد وجهت وزارة اإلعالم مؤسيييييييسييييييياتها اإلعالمية لتخصييييييييص  
 لقضايا المرأة مثل: مساحات معينة

  –صييفحة خاصيية لقضييايا السييكان والتنمية والمرأة والمجتمع والشييباب في الصييحف المحلية )الثورة   -
 البعث(. –تشرين 

تخصيييييييص فترة زمنية أسييييييبوعية في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية تكرس لمعالجة قضييييييايا المرأة في  -
 جميع المجاالت.

عالمية التي تبحث في القضييييييايا الصييييييحية الخاصيييييية بالمرأة في كما وتنامى عدد الزوايا الصييييييحية اإل
 مجاالت التوعية والوقاية والعالم.

بينت إحصييييييائيات عدد العاملين والعامالت في وزارة اإلعالم أن إجمالي عدد الموظفين واإلعالميين  
موظف   5222منهم    8246قد بلغ   1/11/2017في وزارة اإلعالم والمؤسيييييسيييييات التابعة حتى قبل تاريخ  

 ؟؟ إين التوزع على المهام والتخصصات؟؟موظفة او إعالمية 3026و إعالمي وأ
 (33الشكل رقم )

 اإلعالم وزارة في  والعامالت العاملين عدديبين 

 
 ية في الوسائل اإلعالمية المرئيةالبرامج التنمو  -8-6

  ابداع –نوافذ ثقافية   -لبرامج الثقافية: مثل الركن الثقافي  ل عرض  ةالقناة الفضيييائية السيييوريفي   يتم -
دمشيييييييييق وإذاعة  إذاعةكل من قناة نور الشيييييييييام وقناة أوغاريت وكذلك برامج في  تنموية فيوبرامج  
الالذقيية وإذاعية زنوبييا وإذاعية الكرمية في السييييييييييييييوييداء وغيرهيا من اإلذاعيات التي تتنياول    أموام في

;  الفئة األولى
2884

;  الفئة الثانية
2880

;  الفئة الثالثة
591

;  الفئة الرابعة
1034

;  الفئة الخامسة
859
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القضيييايا  العديد من  كما تركز الصيييحف الرسيييمية في صيييفحاتها على   المرأة.الحوارات حول قضيييايا  
 الحيوية التي تخص المرأة.

 إطار األزمةدور مديرية اإلعالم التنموي في  -8-7
 األزمة من خالل تنفيذ األنشطة التالية: المرأة خاللتم التركيز واالهتمام بقضايا 

إقامة   2015يتم باسييييتمرار إقامة ورشييييات إعالمية لفريق الصييييحافة االسييييتقصييييائية وقد تم في عام   -
ورشييية عمل حول الصيييحافة االسيييتقصيييائية مع جمعية الشيييام للصيييحة ركزت في محاورها على ما  

 يلي:
قضيييييييييايا المرأة ومعالجتها اسيييييييييتنادا إلى حلول وبرامج تسيييييييييتند في معطياتها إلى الواقع كيفية تناول  

المعاش السييتهداف التغيير والتطوير المسييتقبلي وتلبية االحتياجات الجدية للمرأة في إطار المعاناة  
 ومن نتائج األزمة ومنعكساتها.

لمكتب اليونسييييكو ببيروت  تم عقد ورشيييية عمل حول الصييييحافة االسييييتقصييييائية مع المكتب اإلقليمي   -
 للفريق االستقصائي تتضمن قضايا العنف ضد المرأة.

تم عقد ورشية عمل لإلعالميين مع وزارة الصيحة والمنظمة الصيحة العالمية حول دور اإلعالم في  -
 نشر الوعي باألمراض السارية والمزمنة وخاصة قضايا النساء.

المشييياركون مع المكتب المركزي لإلحصييياء  تم عقد ورشييية عمل لفريق إعداد االسيييتبيان في دمشيييق   -
- حلب -حمص - حماة-الالذقية-طرطوس-ريف دمشيييييييييييق-واليونيسييييييييييييف من محافظات )دمشيييييييييييق

 درعا(.-السويداء
يوما  من أجل   16مع صييييندوق األمم المتحدة للسييييكان بمناسييييبة حملة   الدراجة الهوائيةفعالية على  -

 مناهضة العنف ضد المرأة.

القضاء على العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة   يوما ال من أجل  16تنفيذ حملة ال -
 للسكان برعاية وزارة اإلعالم تخللها تنفيذ األنشطة التالية:

عقد ورشيييييييييية عمل لإلعالميين وكتاب السيييييييييييناريو والفنانين والمثقفين حول كيفية تناول الدراما  •
 ندوق األمم المتحدة للسكان.السورية لقضايا المرأة في األوضاع الراهنة بالتعاون مع ص

تنفيذ خمسييييييية فواصيييييييل درامية توعوية مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون حول قضيييييييايا المرأة   •
 بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان
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عقد ورشيية عمل لإلعالميين مع منظمة الصييحة العالمية حول كيف تتناول القضييايا الصييحية   •
يين وإعداد الرسيييييييالة اإلعالمية وإجراء المقابالت في فندق الداما باإلعالم وبناء قدرات اإلعالم

 روز.
عقيد ورشييييييييييييييية عميل لإلعالميين في التلفزيون واإلذاعية حول كيفيية إعيداد تقيارير في محيافظية  •

 السويداء بالتعاون مع اليونيسيف.

 إنتام ما يلي: 2016 في عامتم  -

 تعليم المرأة(–العنف ضد المرأة -المبكرفواصل درامية هادفة عن قضايا المرأة )الزوام  •
 فواصل درامية على لسان فنانين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. •
 .فيلم قصير عن المرأة السورية •
 فيلم وثائقي عن الحملة سلط الضوء على تاريخ المرأة السورية. •
 فواصل درامية على لسان فنانين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. •
 مواد ومقاالت صحفية في الصحف.إعداد  •
 عقد ورشة عمل لإلعالميين حول تجارب ناجحة لنساء سوريات. •

 :2017في عام  -

تم عقد ورشييييييية تدريبية حول قضيييييييايا العنف ضيييييييد المرأة بالتعاون مع صيييييييندوق األمم المتحدة  •
 للسكان عمل في بيروت.

مع منظمة    النوع االجتماعياقامة فعالية إطالق رسيييمي لمشيييروع مناهضييية العنف القائم على   •
 اليونسكو مكتب باريس واللجنة الوطنية السورية لليونسكو في دار البعث بدمشق.

تم عقد ورشيييييية حول العنف القائم على النوع االجتماعي بالتعاون مع اليونسييييييكو مكتب باريس   •
 /إعالمي.33واللجنة الوطنية السورية ضمن مشروع مناهضة العنف في محافظة طرطوس/

عقد ورشيية عمل حول مناهضيية العنف ضييد المرأة بالتعاون مع مكتب اليونسييكو في باريس  تم   •
 واللجنة الوطنية في محافظة دمشق ومشاركو من السويداء ودرعا.

تم عقد ورشييييية عمل لإلعالميين مع جمعية تنظيم األسيييييرة حول كيفية تناول قضيييييايا الصيييييحة   •
 وسرطان الثدي.

يفيية تنياول قضيييييييييييييياييا المرأة في اإلعالم بيالتعياون مع  تم عقيد ورشيييييييييييييية عميل لإلعالميين حول ك •
 صندوق األمم المتحدة للسكان في محافظة حلب.
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تم عقيد ورشيييييييييييييية عميل لإلعالميين حول كيفيية تنياول قضيييييييييييييياييا المرأة في اإلعالم بيالتعياون مع   •
 وحمص. حلب  تيصندوق األمم المتحدة للسكان في محافظ

 الجندريةوتقليص الفجوات   اإلعالميين في مجال النوع االجتماعي  بنا  قدرات -8-8
بناء قدرات اإلعالميين بشييييكل أكاديمي حول قضييييايا الجندر وإكسييييابهم المهارات الالزمة  يخص   فيما

 ما يلي:تم 
إعييييداد مواد إعالمييييية مبنييييية على أسييييييييييييييس علمييييية في مجييييال مواجهيييية العنف القييييائم على النوع   -

 االجتماعي.
  مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية مناهضة العنف على أساس النوع االجتماعي.رفع  -
 خلق بيئة إعالمية واعية تتناول قضايا الجندر بالشكل والمضمون السليم. -
 تغيير نمطية التفكير التي تكرس المجتمع الذكوري في المنطقة العربية. -

 في المجال التخطيطي  -8-9
رئاسية الحكومة خاصية باإلعالم التنموي والتي تتضيمن قضيايا المرأة بشيكل إقرار خطة من قبل تم   -

 رئيسي وتسليط الضوء عليها.
 .عدد النساء في موقع صنع القرار وأقسام اإلعداد والتحريرزيادة  -
 إحداث مديرية اإلعالم االلكتروني في وزارة اإلعالم. -

 العقبات والمعوقات والتحديات -8-10
 .لماديةعدم كفاية الموارد ا -
  .عدم استمرارية الدورات التدريبية -
  .اقتصار تسليط الضوء على قضايا المرأة فقط في األيام العالمية -
سييييييطرة وسيييييائل التواصيييييل االجتماعي على هذه القضيييييايا على الرغم من بث الكثير من الرسيييييائل  -

 المغلوطة.
 الكبرى من البرامج للخبر الميداني.قلة البرامج التي تتناول قضايا المرأة بسبب حجز المساحة  -
إن التحيدي األهم في هيذا المحور هو هيياب البحيث العلمي المتعلق بيالمرأة ووسيييييييييييييييائيل اإلعالم،    -

فرغم أن معظم األنشيييييييييييطة اإلعالمية تمتاز بالمهنية والمصيييييييييييداقية، لكنها ال تعتمد في جلها على  
 .دراسات علمية سواء في اإلعداد أو التقييم أو تتبع األثر
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 أثر األزمة التي تمر فيها سورية حاليا   -8-11
تم تدمير جميع المراكز اإلعالمية في حيث ،  يةالدمار الذي لحق العديد من المؤسيييييسيييييات اإلعالم -

درعييا( للمؤسييييييييييييييسيييييييييييييييات   –تييدمر    –حمص    –الرقيية    –إدلييب    –حلييب    –محييافظييات )دير الزور  
وهذا ما    ،المؤسيسية العربية لإلعالن(  -الثورةصيحيفة   –صيحيفة تشيرين    –وكالة سيانا    -)التلفزيون 

أثر على سيييييير العمل مما أدى إلى إضيييييافة نفقات واسيييييتئجار مكاتب وقلة توفر األجهزة الخاصييييية  
 .باإلعالم مما أثر على الرسالة اإلعالمية باإلضافة إلى استشهاد العديد من الكوادر اإلعالمية

خارجي أّثر بشيييييييكل كبير على إيصيييييييال قضيييييييايا المرأة  ف رض على اإلعالم السيييييييوري من حظر  إن -
  .السورية إلى المجتمع الدولي

عمدت بعع وسيييييييييائل اإلعالم العربية واإلقليمية والدولية إلى تشيييييييييويه الحقائق المتعلقة بانتهاكات   -
حقوق اإلنسييييان الواقعة على المرأة السييييورية، مما ضيييياعف من معاناة المرأة السييييورية بسييييبب تأثير  

ئل اإلعالمية غير المهنية على الرأي العام الدولي ومنع المنظمات المعنية بالدفاع عن  هذه الوسييييا
حقوق المرأة من القيام بدورها على النحو المناسب، األمر الذي أدى أيضا  إلى توسيع المجموعات  

 اإلرهابية المسلحة النتهاكاتها والغلو فيها.
الجهات شييييهيدا  من    40ية والذي تجاوز عددهم  ارتقاء العديد من الشييييهداء في المؤسييييسيييية اإلعالم -

 والنشير، الشيركة  والطباعة للصيحافة الوحدة ، مؤسيسية(سيانا)  لألنباء  السيورية العربية التالية: الوكالة
والتلفزيون،   لإلذاعة العامة  والنشيييييييييير، الهيئة  للطباعة  التقاني  المطبوعات، المعهد   لتوزيع السييييييييييورية
 .البعث  صحيفة

 (34الشكل رقم )
 أعداد شهدا  المؤسسة اإلعالمية يبين 
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 التحديات -8-12
 نقص األجهزة الالزمة إلنجاح مهام عمل الوزارة والرسالة اإلعالمية. -
 الالزمة.أدت العقوبات على سورية إلى عدم إمكانية استيراد المعدات  -
 قلة الدورات التدريبية التي أثرت على أداء اإلعالميين. -
مركزية األنشييييييييييطة واقتصييييييييييار األنشييييييييييطة الحكومية على العاصييييييييييمة وهياب األنشييييييييييطة عن باقي   -

 المحافظات. 
- 2013- 2012-2011لم تنفذ أية أنشيييييييييييطة في المحافظات باسيييييييييييتثناء دمشيييييييييييق خالل أعوام ) -

 .2017والعام  2016(، وبدأت الفعاليات تنفذ مع بداية العام 2014-2015
 ة التي تخص قضايا المرأة.تم إشراا وزارة اإلعالم في األنشط -
اقتصييييييييييييار عمل وزارة اإلعالم من قبل الجهات الحكومية فقط على التغطية وعدم إشييييييييييييراكها أثناء   -

 القيام بحمالت توعية.
 الحلول -8-13

أن تكون جميع األنشيييييييييطة والفعاليات الخاصييييييييية بالتوعية بقضيييييييييايا المرأة عن طريق وزارة اإلعالم   -
 لصياغة االستراتيجيات والتخطيط للتنفيذ. مديرية اإلعالم التنموي  –حصرا  

 تأمين الموارد المالية ألن صناعة اإلعالم بحاجة إلى رأس مال للتمكن تنفيذ ما هو مطلوب. -
 تدريب اإلعالميين والكوادر الشابة لتحسين أدائهم ورسالتهم وبناء قدراتهم. -
 القطر. في مستوى القيام بحمالت إعالنية توعوية  -
 ول النساء اللواتي قدمن الكثير خاصة خالل فترة الحرب.إبراز قصص نجاح ح -
 إبراز دور التشاركية بين دور الرجل والمرأة. -
إنتام فواصييييل درامية تلفزيونية وإذاعية لما للدراما من دور هام في إيصييييال الرسييييالة ورفع مسييييتوى   -

 الوعي.
وسيييييائل اإلعالم اسيييييتخداما   القيام بدراسيييييات قياس الرأي بعد أي حملة وكذلك دراسيييييات حول أكثر   -

 لمعرفة كيفية التوجه إليها.
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 أهمية الوعي البيئي -9-1
ان عالقة االنسيييييييان بمحيطه البيئي عالقة قديمة تمتد إلى اعماق التاريخ البشيييييييري الذي شيييييييهد بحث 
االنسييييييييييييييان السيييييييييييييياعي لتيأمين حيياتيه وغيذائيه، وتطلعيه إلى تحقيق التكيف والمواءمية بين حياجياتيه والظروف  

اكه لمدى الخارجية، حيث اتخذ ذلك التواصييييييييييل أشييييييييييكاال معقدة تغيرت تبعا لتطور االنسييييييييييان ومعارفه وأدر 
 الضرورة الحيوية للحفاظ على التوازن البيئي لصالح الحياة االنسانية في حاضرها ومستقبلها. 

ورغم أن البشييييييييرية تشييييييييهد في عصييييييييرنا الحاضيييييييير تقدما ملحوظا في جميع مجاالت الحياة والمعرفة  
ء التخطيط لعمليات  والصييناعات المتطورة فان البعد البيئي لم يكن حتى مرحلة قريبة من الزمن منظورا اثنا

االنتام واالسيييتثمار واالسيييتهالا، األمر الذي ادى إلى تأثير سيييلبي على المحيط الحيوي والبيئي، ونبه إلى 
ضيرورة األخذ بعين االعتبار قضيايا البيئة والحفاظ عليها أثناء رسيم االسيتراتيجيات والسيياسيات االقتصيادية  

 لالرتقاء بالوعي البيئي. واالجتماعية. كما نبه إلى ضرورة تركيز الجهود 

وتتمثل الجهود االسيييياسييييية في حماية البيئة ومنع تدهورها وتلوثها، وتحقيق التوازن البيئي، واسييييتمرار 
العالقيات المتكونية طبيعييا بين عنياصيييييييييييييير مكونيات البيئية الحيية وغير الحيية دون حيدوث خليل، حييث أن  

مكونات البيئة الطبيعية ال تقبل التغيير بشييييييييكل سييييييييريع بينما  ولوجية التي تحكم العالقات بين  كالقوانين االي
 يقبله السلوا االنساني ألنه يتشكل بالتعليم.

فالتربية البيئية هي عملية مستمرة تقوم بها المؤسسات التعليمية واالجتماعية واالعالمية، وقد انجزت 
لوالدين في تمثل مفاهيم التربية  في هذا المنحى في سيييورية دراسيييات عديدة كشيييفت أثر المسيييتوى التعليمي ل

البيئية في األسييييييييييييييرة، كميا درسييييييييييييييت أثر الميدخيل البيئي في تيدريس ميادة العلوم وأثرهيا في تنميية االتجياهيات  
 .االيجابية نحو البيئة

 دور المرأة في حماية البيئة   -9-2
األسييياسيييي الذي   لقد أكدت المؤتمرات العالمية ومن بينها المؤتمر الدولي للسيييكان والتنمية على الدور

تقوم به المرأة في الحفاظ على البيئة والنظام اإليكولوجي من خالل حسييييييييييييين االسيييييييييييييتخدام للموارد الطبيعية  
  .وحسن إدارتها وتوجيه األوالد وأفراد السرة لالهتمام الجاد بتلك القضايا

المؤتمرات كميا تبين دور المرأة وقيد تم إدرام منظور النوع االجتمياعي في قضيييييييييييييياييا البيئية في أجنيدة  
وأهميتها في إدارة البيئة وتحسينها فيما ورد من تركيز على دورها في أهداف التنمية المستدامة والتي تنص  
على ضيييرورة ضيييمان أن يتمتع الجميع بأنماط عيش صيييحية وبالرفاهية في جميع األعمار كما تنص على  

دارتها إدارة مسييييييييييييتدامة وإلى ضييييييييييييرورة حماية النظم  توافر المياه وخدمات الصييييييييييييرف الصييييييييييييحي للجميع وإ
  .اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام واالهتمام بالتنوع الحيوي 
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فمن المعروف أن للمرأة دورا  في سييييييورية دورا تاريخيا في الزراعة وفي حماية االرض والبيئة والموارد  
يث كانت المرأة الريفية تقوم بمعظم األعمال من بذار وتعشييييييييب وسيييييييقاية  والتنوع الحيوي واألمن الغذائي ح

وقطاف وحصيييييياد ورعاية للحيوانات وصييييييوال لإلنتام الزراعي والصييييييناعات الزراعية والغذائية وتتجلى أدوار 
هيا  المرأة في تعزيز المواقف اإليجيابيية تجياه البيئية عن طريق اتبياعهيا المهيام المطلوبية منهيا ونقلهيا إلى أوالد 

 ومنها: ،عن طريق التربية والتنشئة االجتماعية

 توفير الغذا  وتحقيق األمن الغذائي -9-2-1
باعتبار كون المرأة هي المسيؤولة األولى عن تأمين الغذاء ألفراد األسيرة بدراسية مسياهماتها األسياسيية  

الصيييناعات والمنتجات الزراعية  في جميع مراحل االنتام الزراعي في الحقول والحدائق المنزلية، وتحضيييير  
والغيذائيية المنزليية وتيأمين الغيذاء السييييييييييييييليم والمتوازن واختبيار البيدائيل المتوفرة لتيأمين الوجبيات الغيذائيية التي  
تحقق الكفاية والمسييييييتوى الغذائي الجيد والمتنوع ألفراد األسييييييرة وحفظ األطعمة وتجفيفها واتباعها ألسيييييياليب  

  .الطهي المثلى

 امل مع المبيدات والملوثات البيئيةالتع -9-2-2
والتي تسييييييييييتخدم في قتل  /الصييييييييييلبة والسييييييييييائلة والغازية /ان أضييييييييييرار المبيدات والمواد الملوثة للبيئة  

الحشيييييييرات والتعقيم والتسيييييييميد كلها أضيييييييرار واضيييييييحة وضيييييييارة، كما أن النفايات الخطيرة والمعدية ونفايات  
والنفايات القابلة لالشييتعال كل ذلك االلمام به وبأخطاره، ومن هنا فان  المسييتحضييرات والمذيبات واالصييباا  

ارتقاء وعي المرأة في مجال اسيييييتخدام المواد السيييييامة والخطيرة هو أمر هام وحيوي لتحقيق الوقاية من تلك 
 األخطار على األسرة وعلى البيئة المحيطة.

 في مجال التحطيب وقطع األشجار -9-2-3
في توعية األجيال واألبناء بعدم القيام باألعمال غير المشروعة من قطع األشجار، يتمثل دور المرأة  

وهو دور تربوي حيوي ومهمة أسيييييياسييييييية في حماية حقوق األجيال القادمة من االسييييييتفادة من البيئة والتنوع  
توازن الحيوي والحفياظ على الغطياء النبياتي وميا يشييييييييييييييكليه من دور هيام في التيأثير على المنياإ واختالل ال

 الحيوي.

 في مجال الحرائق -9-2-4
من المعروف أن شيييييرارة صيييييغيرة تشيييييعل الحرائق وخاصييييية الشيييييرارة التي تنطلق من موقف خاط  أو 
سيييلوا غير مبالي كألقاء أعقاب السيييجائر واشيييعال النار بقصيييد اعداد الطعام أو االسيييتنارة في الليل وسيييط 

فادحة إذا ما تمت تنشئت االوالد وبشكل حازم لتمسك    االشجار أثناء النزهات قد يؤدي إلى خسارات وطنية
بالسيييلوا الجدي والمسيييؤول وااللتزام بمبادئ حفظ البيئة وعدم ايذائها ألنها من حقوق أجيال المسيييتقبل هي  

 ليست ملك جيل واحد. 
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 في مجال عدم التسبب بالضجيج -9-2-5
الجو المنزلي هادئا ومتوازنا دون   ان التحدث بهدوء هو احدى سمات التحضر واالتزان فاذا ما كانت 

صييييييخب وصييييييراإ وضييييييجيج أو اسييييييتعمال اآلالت ذات الضييييييجيج في سيييييياعات القيلولة والراحة من معدات 
ومنبهات وكذلك عدم رفع مكبرات الصييييييييوت ألي سييييييييبب من األسييييييييباب في االفراح و األتراح فوق الحدود  

ويتجلى دور المرأة واألسيرة في تربية االوالد على  المسيموح بها وفق المعايير المحددة أدبيا و انسيانيا والتقدم 
وقد بينت الدراسيييييييييات أن الضيييييييييجيج هو أحد  ,حماية حقوق الغير ومعرفة حدود الحقوق التي يتمتعون بها 

االسييييباب التي ترهق االعصيييياب و تؤدي إلى التوتر وخاصيييية ما تعقد الحياة وضييييغطها و حاجة االنسييييان  
 للراحة والهدوء.  

 ترشيد المياه وعدم تلوثهافي مجال  -9-2-6
ليس غريبا أن نسييييييييييييمي نبع المياه بالعين في لغتنا العربية نظرا للقيمة الغالية لنقطة الماء في حماية  
شيييعبنا الذي سيييجل تراثه البحث الدائم عن الماء، فانطالقا من الموقف الذاتي الذي يقدر قيمة مياه الشيييرب 

أنواع السيييييلوا غير الملتزم تجاه نعمة الحياة فاذا ما كانت  فان الممارسيييييات نحو هدر المياه تعد من أخطر 
األم حريصيييييييييييييية على عدم هدر المياه ودربت أوالدها على حماية المياه واغالق الصيييييييييييييينابير واصييييييييييييييالحها 
وصييييييييييانتها وتكرار اسيييييييييتخدامات المياه في السيييييييييقاية أو أنواع التنظيف كل ذلك يعود األبناء على الحرص 

 وعلى هدر المياه.

 صيد الجائرال -9-3
ان دور المرأة في تعليم األبناء واألجيال وارشييييادهم إلى تجنب الصيييييد الجائر لألسييييماا، وقيام المرأة 

  .الريفية بتربية الدواجن والطيور والنحل واالستفادة من منتجاتها توفر الكفاية المادية
واالهتميام بياألعشييييييييييييييياب الطبيعيية يحقق الكفيايية  كميا أن العنيايية بيالطيور والنبياتيات المنزليية والحقليية  

 والتوازن الحيوي والبيئي.

 الحفاظ على نظافة الشوارع والحدائق -9-4
ال شيك أن الموقف الحضياري على األسيرة أن يتسيع نطاق اهتمامها إلى خارم المنزل حيث ال يكتفي  

م بالحي ونظافة الشيييييارع والمسييييياهمة في ان يعتني أفراد بنظافة المنزل ونباتاته المنزلية بل البد من االهتما
سييييقاية األشييييجار والنباتات والزهور لحمايتها والحفاظ عليها وكذلك عدم القاء النفايات بشييييكل عشييييوائي مما  

 يسبب األمراض والتلوث والروائح الكريهة والمناظر الذي تؤذي العين والنفس.
ار والنباتات والمسييياهمة في حمالت ويتجلى دور التربية األسيييرية في حث األبناء على غرس األشيييج

تنظيف شييييوارع المدينة ومراقبة من يقتلع األشييييجار ومعاقبته واالهتمام بالحدائق العامة وعدم قطف الزهور  
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وحماية الغطاء العشيييييييبي وعدم القاء األوراق واألوسييييييياإ وغير ذلك من الممارسيييييييات التي تدل على حسييييييين  
نسييان هي هويته الحضييارية ومؤشيير على حسيين انتمائه وعراقة  التربية وارتقاء الحس الوطني ألن مدنية اال

  .أمته

 االهتمام بالحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في سورية   -9-5
لقد ازداد اهتمام سييييورية بقضييييايا البيئة وجسييييدت ذلك االلتزام بالتزامها باالتفاقيات البيئية وخاصيييية ما 

المناخي، فقد التزمت بمقررات مؤتمر القمة العالمية عام   يتعلق بالتنوع الحيوي ومكافحة التصيييييييحر والتغير
والذي حدد أهداف األلفية الجديدة لتحقيق التنمية المسيييييتدامة متمثلة  في القضييييياء على الفقر وتغير    2004

 .أنماط اإلنتام واالستهالا غير المستدامة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية

إن شييييييييؤون البيئة في سييييييييورية تتوالها في المسييييييييتوى المؤسييييييييسيييييييياتي وزارة البيئة والتي تّعد أعلى جهة 
، وتتبع لوزارة البيئية ميديرييات مركزيية منهيا ميديريية  2009مرجعيية، وقيد تّم تعيين سييييييييييييييييدة وزيرة للبيئية عيام 

ف الجوي ومديرية  التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية ومديرية سييييييييييالمة األراضييييييييييي ومديرية سييييييييييالمة الغال
السييييييييييييييالمية الكيمييائيية وإدارة النفياييات وميديريية سييييييييييييييالمية الميياه وميديريية تقييم األثر البيئي وميديريية التيدرييب 

 .والتوعية واإلعالم البيئي ومديرية المخابر

 قبل األزمة في المستوى التخطيطي اهتمام الدولة بقضايا البيئة  -9-5-1
 :ما يليالخمسية كتخصيص محور خاص بقطاع البيئة في الخطة تم  
وتغيير أنماط اإلنتام واالسييييتهالا المخلة بالبيئة   .االرتقاء بنوعية الحياة و األداء البيئي في سييييورية"

وتبني مبدأ االسييييييييييييييتدامة في توظيف واسييييييييييييييتغالل هذه الموارد عبر المسييييييييييييييؤولية    .وحماية الموارد الطبيعية
قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع األهلي من أجل المحافظة على الموارد البيئية    لجميعالمشييتركة 
وتطوير أفضييييل الممارسييييات الصييييديقة للبيئة في عملية التنمية القائمة على ضييييمان حق األجيال    .المتاحة
 ال.القادمة

  هي:يات الرئيسة الغا 

  .التهور البيئي الحد من •
 المشاريع التنموية وتقييمها. إدرام البعد البيئي كمتغير أساسي في تخطيط  •

رفع مسييييييييييييييتوى األداء البيئي الحكومي والمجتمعي من أجيل الوصييييييييييييييول إلى تحقيق قيدر أعلى من   •
 .المعايير والمقاييس المتفق عليها في المعاهدات واالتفاقيات العالمية

لمواطنين إلى مراحل متقدمة من أجل الحفاظ على  الوصيول بالوعي البيئي والسيلوا الطوعي بين ا •
 البيئة وذلك عن طريق نشر التربية والثقافة البيئية. 
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التركيز على التوزع الجغرافي للمشيييييياريع التنموية التي يدخل فيها العنصيييييير البيئي لتحقيق نهضيييييية   •
 الريف والمناطق النائية.

  في جميعصيييييييييييينع القرارات البيئية وتنفيذها   على أهمية اشييييييييييييتراا المرأة اشييييييييييييتراكا  فعاال  فيالتأكيد   •
 المستويات. 

 الخمسية الخطة في البيئة قطاعما تصمنه محور  -9-5-2

تأسيييييييس برنامج وطني للثقافة البيئية التطبيقية من قبل فريق عمل مشييييييترا بين وزارة البيئة ووزارة   •
 .2006التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة اإلعالم مع نهاية عام 

من مجموع عدد طالب المدارس والجامعات سنويا  للعمل ضمن    %10-5استقطاب نسبة تقع بين   •
  .مية واألهليةالنشاطات البيئية الحكو 

 .توفير الفرص المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في الحفاظ على البيئة واستدامتها •
عمل المرأة في مسيييييييتوى المجلس البلدي بهدف إدمام دورها في جميع الخطط   اسيييييييتهداف تطوير  •

 .والبرامج ضمن إطار دعم التنمية المحلية

  .بهدف تعزيز دور المرأة في مكافحة التصحر .تنفيذ أيام توعية للمرأة  •

عملت سييورية على تعزيز مشيياركة المرأة في مشييروع تقوية القدرات الوطنية لمديريات شييؤون البيئة   •
  .واإلعداد لالستراتيجية الوطنية للبيئة

البيئييية ليدى عززت الوزارة مسييييييييييييييياهميية المرأة الريفييية وذليك من خالل تنفيييذ برنيامج تعزيز القييدرات   •
وشيييييييييييييياركيت الجمعييات األهليية والمنظميات الشييييييييييييييعبيية والنقيابيات في تنفييذ هيذا   .المجتمعيات الريفيية

  .المشروع

  .على التنوع الحيوي وإدارة الموارد  في الحفاظدراسة حول دور المرأة  تم إعداد  •
وتحقيق التنمية المسيييييييتدامة وتدريبها حول كيفية التعامل مع مكونات الموارد الطبيعية   المرأة تأهيل   •

 .لها

بتضيييييمين مفاهيم لحفاظ على الموارد الطبيعية    –مديرية تنمية المرأة الريفية   –قامت وزارة الزراعة   •
 .والمرافق الحيوية األساسية في البرامج اإلرشادية المقدمة للمرأة الريفية

على تنفيذ مشيروع   –الزراعية   تتعاون وزارة الزراعة مع مديرية البحوث العلمية، ومديرية السيياسيات  •
 .إدمام بعد النوع االجتماعي في إدارة وتطوير الموارد المائية"
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بتنفييذ اليدورة   /سييييييييييييييابيا/قياميت منظمية االتحياد العيام النسييييييييييييييائي بيالتعياون مع جمعيية رعيايية الحيوان  •
  .المركزية إلعداد مرشدات بيئيات 

كتيبات حول   6جزءا  و  14ة من أصيييييييييييدرت المنظمة سيييييييييييلسيييييييييييلة التربية الصيييييييييييحية والبيئية المؤلف •
 .موضوعات صحية وبيئية وسكانية

 تقييم أثر السياسات اإلنمائية والبيئية على المرأة -9-6
  :أقرت خطط الدولة

كما   ."تماد التقييم البيئي للمشييييييييياريع المسيييييييييتقبلية وإجراء مراجعة وتدقيق بيئي للمشييييييييياريع الحاليةاع -
مرحلي ألداء الخطة العامة والبرامج والمشييييييييياريع اعتمادا  على  إتباع سيييييييييياسييييييييية إجراء تقييم  "وأقرت  

 :ذلك من خاللمؤشرات بيئية محددة والتعديل حسب الضرورة و 

اعتماد دراسيييييييية األثر التكاملي للمشييييييييروع على البيئة والمجتمع لوضييييييييع مؤشييييييييرات النجاح ومراقبة   -
 .ماألداء. وقد كان النوع االجتماعي أحد األبعاد المشمولة في التقيي

السيييييييييييياسيييييييييييات االنمائية والبيئية على المرأة فقد تم بالتعاون بين وزارة الصيييييييييييحة ومنظمة    تقييم أثر -
الصيييييحة العالمية ووزارة البيئة وعدد من ممثلي الهيئات الرسيييييمية والشيييييعبية إعداد دليل تقييم األثر  
 البيئي من مختلف أبعياده وجوانبيه وتم االهتميام بقضييييييييييييييياييا المرأة ودورهيا في حميايية البيئية وكيذليك
توضييييييييح المحددات االجتماعية المؤثرة في قضيييييييايا البيئة وتم إطالق الدليل في ورشييييييية عمل عام  

2006. 
تم في إطار مكتب الدراسييييييييات والتخطيط واإلحصيييييييياء في االتحاد العام النسييييييييائي إنجاز دراسييييييييات  -

اد ومسييييوح عديدة حول البيئة وحماية التنوع الحيوي واألمن الغذائي وترشيييييد اسييييتهالا المياه وارشيييي
المرأة حول كيفيية الحفياظ على البيئية المنزليية وتجنيب الحوادث التي يتم التعرض لهيا من العقياقير  

 .واألدوية السامة
يتنامى نشيييييياط الجمعيات غير الحكومية في قضييييييايا البيئة عبر أيام العمل التطوعية التي نظمتها   -

حليب، وكيذليك تم تقيديم عيدة وجمعيية التنميية البيئيية المسييييييييييييييتيدامية في    .الجمعيية السييييييييييييييوريية للبيئية
وقد اسيييييييييييييتمر العمل لتعزيز دور الجمعيات غير    .محاضيييييييييييييرات حول مواصيييييييييييييفات الحديقة البيئية

 .الحكومية في قضايا البيئة
في دمشيييييييق برعاية السييييييييدة   2007تم في إطار ملتقى الشيييييييباب والعمل التطوعي الذي انعقد عام   -

بير في تحفيز الشيييييباب على المشييييياركة في أسيييييماء األسيييييد عقيلة السييييييد رئيس الجمهورية األثر الك
العمل التطوعي وخاصيييية في المجاالت البيئية حيث شيييياركت مجموعة من الشييييباب والشييييابات في 
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تحسيين حديقة في حمص بحضيور السييدة أسيماء األسيد وتال ذلك تحسيين حدائق أخرى في سيورية  
 .لتوفير بيئة طبيعية مالئمة لنشاطات األسرة واألطفال

 وتدهورهاالبيئة    األزمة علىر أث -9-7
أدت األزمية الى تيدهور واسييييييييييييييع النطياق للموارد الطبيعيية البيئيية ، كميا دمرت حرائق الغيابيات غير   -

مع األزمة واالضييطرار الى المسيييطر عليها غاباٍت قديمٍة جدا  في حين أدت اسييتراتيجيات التكيف 
الحدائق وعلى جنبات    منشييييييييييييجار قطع األاإلفراط في الى النزوح اوشييييييييييييح الوقود للتدفئة والطهي 
تضررت نسبة كبيرة من المراعي ومصادر المياه في سورية    االطرقات وفي المناطق المحمية ، كم

وقيد أثرت األزمية وبشييييييييييييييكيٍل كبير على  وتيأثر عيدد من األنواع النبياتيية والحيوانيية الى درجية كبيرٍة .
تى وصيييل الى مسيييتويات تثير القلق الزراعة والمسييياحات الخضيييراء ، وأثرت على األمن الغذائي ح

تأمين االحتياجات الكافية من الغذاء وأصيييييييييييبحوا حيث لم يعد بمقدور ما يقرب من ثلث السيييييييييييكان  
 معرضين لخطر انعدام األمن الغذائي والذي ينعكس على أوضاعهم الصحية الى درجٍة كبيرٍة.

زمة والتدهور البيئي الكارثي أن يتم  إن من أولويات االهتمام بعد مرور سيييييييييييييت سييييييييييييينواٍت على األ -
اسييتعادة نصييف مسيياحات الغابات المحمية    اومن أهمهاسييتعادة األصييول البيئية الرئيسيية وتوسيييعها  

التي هيددت   كميا البيد من حميايية النبياتيات   تقيدير،التي تضييييييييييييييررت ونصييييييييييييييف المراعي على أقيل  
ذها للحد من مخاطر مزيد من  وذلك عن طريق إدارة مشيييييييييييييياريع وتنفي  ةوالموارد الحيوانيباالنقراض  

ة والسييالمة واألمن  حالتدهور البيئي وخاصيية تلك التي تؤثر بشييكل مباشيير على سييبل العيش والصيي
 الغذائي.

نهار والمياه والصيييرف الصيييحي يسيييتلزم العمل كما أن ما حصيييل من تدهور واذى على مجاري األ -
خالت شيييييييييييييياملية  د جراء تيبيالسييييييييييييييرعية الممكنية للحفياظ على األرض من االنهييارات والتصييييييييييييييحر .وإ

وإصيييالح الخدمات األسييياسيييية وتعزيز سيييبل العيش والحماية االجتماعية وإعادة تأهيل    وضيييرورية،
وإعادة اآلمن .الصييييييييييحي و البنى التحتية من تأهيٍل للطرقات وتدعيم للمسيييييييييياكن للتمكن من العيش  
البرامج االسييتهدافية لتعزيز  تشييغيل النظم الحيوية للبنى التحتية ، هذا باإلضييافة الى ضييرورة لحظ 

الممارسيييات الصيييحية للمرأة واألطفال وغيرهم من الفئات الهشييية والمحرومة والفقيرة وتوظيف برامج  
خاصية بهن لتوعيتهن حول اهمية اتباع الطرق السيليمة في التعامل مع األوضياع البيئية والصيحية  

التدهور  وف العيش الصييييييييييعبة ومن من ظر  المتأذية من األزمة وتفادي األذى واألمراض المحتملة
بتأمين اإلصييالحات للمرافق   في مسييتويات األمن الغذائي والصييحي ، وخاصيية  ما يتعلق  لالحاصيي
للشييرب وتحسييين مرافق الصييرف الصييحي    لتكون صييالحة  للمياهالتعقيم  و  ت بتوفير المطهراالمتعلقة  
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بميا فيهن اإلنياث واألطفيال    دارة النفياييات ومعيالجتهيا ، كيل ذليك بهيدف تيأمين الحميايية للجميعإ، و 
 .الريفية ومناطق النزوح واإليواء وتوجيه البرامج والتدخالت الى المناطق.

وقد عانت النسيييياء واألطفال من هذه التدميرات الممنهجة كون اإلناث هن المسييييؤوالت عن قضييييايا   -
اإلناث  األمر الذي زاد من أعباء    غيرهم،سييييييييرة أكثر من النظافة والغذاء والرعاية الصييييييييحية في األ

مسيييييييتويات الخدمات الصيييييييحية والغذائية والمعيشيييييييية في األسيييييييرة وزادها صيييييييعوبة   اثارا  على  وترا
 .وارتباكا  

البد في هذا المنحى من التوجه لتأهيل اليافعين من الشييييييباب والشييييييابات عن طريق دورات تدريبية   -
والجمعيات األهلية والسلطات الوطنية والمحلية وتأهيلية تخصصية وبالتعاون مع المجتمع المحلي  

في الوصييييييييييييييول الى إعيادة ترميم ميا تم تيدميره في البيئية في مختلف منياحيهيا، وإعيادة الخيدميات كميا  
كانت عليه في السيييييابق حيث كانت سيييييورية قبل األزمة تتمتع بنظٍم مائيٍة وأنظمة صيييييرف صيييييحية  

ثلث مسييتوياتها بسييبب سيييطرة الفئات اإلرهابية  ولكن انخفضييت إمدادات المياه الى   ومتطورة،جيدة 
 الصحي.على بعع مصادر المياه ودمرت أنظمة وصولها وأنظمة الصرف 

البيئي البيد أن يحظى بياألولويية في البرامج التيدخليية نظرا  النعكياسييييييييييييييه على   القطياعالقول إن وجملية 
في   اإلناث كما والبد من تخصيييص برامج تسييتهدف تعزيز أدوار  مجمل مرافق الحياة ومسييتويات المعيشيية،  

صة  حماية البيئة والتنوع الحيوي واستعادة المكونات األساسية التي تعيد التعافي واالنتعاش االقتصادي وخا
القائم على الموارد الزراعية بشييييييييقيها النباتي والحيواني وما يترتب عليه من انتام في مجاالت الصييييييييناعات  

 والكريم.الغذائية والتحويلية والنسيجية والصناعات التقليدية وغير ذلك من مقومات العيش اآلمن 
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ــورـية واهتـماـماتـها برـعاـية الطفوـلة واالرتـقا  بواقع الطفـلة   -10-1 التزاـمات اـلدوـلة في ســـــــ
 والطفل 

التزمت الجمهورية العربية السييييييييورية منذ عقود عديدة برعاية الطفولة، واالرتقاء بواقع األطفال، وذلك  
لجمهورية العربية السيييييورية  اسيييييتنادا  إلى توجهاتها اإلنسيييييانية، واألطر القانونية التي اسيييييتندت إلى دسيييييتور ا

التي نصييييييييت على أن من واجب الدولة أن تحمي األمومة والطفولة، وترعى الناشييييييييئة،   2الفقرة    44المادة 
 وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. 

وجسييييييدت الخطط الخمسييييييية المتتابعة هذا االلتزام الوطني، حيث أفردت فصييييييال  للشييييييباب والرياضيييييية 
  لسورية.ت خطة طموحة تمثل اإلطار المرجعي لعملية التنمية وفق ريية مستقبلية والطفولة، وأعد 

لتزام  لالكانعكاس    العقدين األخيرينوقد ازداد اهتمام الجمهورية العربية السييييورية بقضييييايا الطفولة في 
التعليم واالرتقاء  ترم حقوق الطفل ذكرا  كان أو انثى في الحياة والبقاء والنمو و حباالتجاهات اإلنسانية التي ت

وتجسييد ذلك في السييياسييات والبرامج االسييتهدافية كما تجسييد في االتفاقات الدولية التي وقعتها وفي مقدمتها  
 اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات العمل الخاصة بعمالة األطفال.

ون األسيييرة ذلك االلتزام الوطني وتنفيذه في قالب مؤسيييسييياتي، تم تكليف الهيئة السيييورية لشيييؤ لوتحقيقا   
الصييييادر عن السيييييد رئيس مجلس الوزراء، والذي   677/12وفق التعميم رقم   2005بقضييييايا الطفولة عام  

 تكلف فيه الهيئة كجهة حكومية بكل ما يتعلق بشؤون الطفل.

وقد كانت الخطة الخمسييييية العاشييييرة قد أدرجت بين أولوياتها مهام توفير التدابير التشييييريعية المالئمة 
الطفل، فقد عملت لجنة حقوق الطفل على اسيييييييييتعراض شيييييييييامل للقوانين واللوائح اإلدارية، لضيييييييييمان حقوق  

 واإلجراءات القانونية لضمان تطابقها مع معايير حقوق اإلنسان الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل.
ضييمت أسيياتذة أكاديميين وقضيياة من   لجنةمشييروع قانون حقوق الطفل من خالل مسييودة   تم إعداد ثم  

مشييييياركا  من مختلف الجهات العامة   65للنقاش في ورشييييية عمل ضيييييمت  وتم عرضيييييه  ذوي االختصييييياص،  
  لجنة مصغرة لمناقشة المالحظات على مسودة مشروع القانون. وتقوم حاليا  والجمعيات األهلية، 
لتشييييييريعات أو إجراء التعديالت في سييييييّن ا  تتمّثلضييييييرورة اتخاذ إجراءات فعالة بلجنة  ال وقد أوصييييييت 

أي وجه من أوجه التمييز علما  أنه ال توجد في سييورية  اسييتكمال إزالة المناسييبة على بعع القوانين بهدف 
أييية مواقف أو إجراءات توحي بييأي تحيز أو تمييز بين الييذكور واإلنيياث من المواطنين أو األطفييال، حييث  

حكمهم من المقيمين في سيييييييييييييورية في مدارس التعليم  يتم اسيييييييييييييتيعاب جميع األطفال السيييييييييييييوريين ومن في 
 وتوفير الخدمات التعليمية المجانية للجميع في جميع مراحل التعليم. األساسي،



 الطفةلة   المرأة  -  العاشر   المحور  المرأة في الجمهورية العربية السورية البرنامج الوطني لدعم  
 

221 
 

ورشييييييييييية عمل بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة  والعمل  نظمت وزارة والشيييييييييييؤون االجتماعية  كما 
ظاهرة عمل  األمم المتحدة، للتداول في واقع العمل الدولية، وبمشيييييياركة عدد من الجهات الوطنية ووكاالت  

 هم فوق من  واقتراح األسييييياليب الفعالة لضيييييمان توفير بيئة مناسيييييبة لألطفال العاملين    سيييييورية،في   األطفال
  .ئصال عمالة األطفال تحت هذه السنالخامسة عشر من العمر، وكذلك الست

تعمل   الذكور واإلناث( والتيالطفل )شييييييياركت وزارة األوقاف في إعداد مسيييييييودة مشيييييييروع قانون حقوق  
شييياركت وزارة األوقاف في صيييياغة االسيييتراتيجية الوطنية للطفولة  األسيييرة. كماعليه الهيئة السيييورية لشيييؤن 

شيياركت وزارة األوقاف  األسييرة. كمامع الهيئة السييورية لشييؤون    بالتعاون المبكرة والتي لحظت حقوق األنثى  
 البديلة.اية في إعداد مسودة مشروع قانون الرع

وتجسييييييييييييييد االهتميام بحقوق الطفيل في التوقيع على اتفياقيية حقوق الطفيل وتوفير البيئية التمكينيية التي 
تشجع على االحترام الكامل لحقوق الطفل، وال بد من اإلشارة إلى أن سورية قد صادقت على االتفاقية منذ 

 وانضمت إلى البروتوكولين االختياريين.  1992عام 

بسيييييحب التحفظ عن  والتي توصيييييي  لتحفظات السيييييورية على االتفاقية  في اإعادة النظر   اريتم باسيييييتمر 
من اتفياقيية حقوق الطفيل وما تزال الجهود تبيذل في إطار النظر فيهيا ومنياقشييييييييييييييتهيا من قبل    21-20المواد  

ة، فقد الجهات العليا المسييييييؤولة في وزارتي العدل واألوقاف وغيرها من الجهات والهيئات العليا ذات الصييييييل
تم في هذا الصيييدد عقد ورشيييات عمل أقامتها الهيئة السيييورية لشيييؤون األسيييرة مع أعضييياء مجلس الشيييعب، 
ورجال الدين اإلسيييييالمي والمسييييييحي وبالتعاون مع منظمة اليونيسييييييف، وتم تقديم الفتاوى واآلراء حول تلك 

 .التحفظات 

 في مجال حماية حقوق األطفال ذكورا  وإناثا    -10-2
 في مجال التعليم  -10-2-1

لقد اثبتت المؤشيييييييييييرات الرقمية في السييييييييييينوات ما قبل األزمة تقلص الفجوات بين الذكور واإلناث في 
االلتحياق بيالميدارس ومتيابعية التعليم، والتي جياءت نتيجية ميا تم اتخياذه من تيدابير رسييييييييييييييميية جيادة إلزالية أيية  

مت وزارة التربية بتعميم  فروق بين الذكور واإلناث في الوصييول إلى حقوقهم األسيياسييية في التعليم، حيث قا
خطط تنفيذية للنهوض بواقع التعليم، والتخفيف من الفروق والتمييز في الخدمات التعليمية، فقامت برسيييييييييم  
خريطة مدرسيييية توضيييح تموضيييع المدارس في جميع مناطق سيييورية، وتوفير الخدمات الالزمة، وتم تطبيق  

م تعليمهن في حال تسيربهن سيابقا  من المدارس، برنامج تعليم الفتيات المتسيربات للحصيول على فرص إتما
وإعداد أدلة تعليمية خاصة، وإقامة ندوات توعية في المحافظات النائية لمنع التسرب، والتشجيع على تعليم  

 الفتيات، وأهمية العلم في تنمية الوعي االجتماعي للفتيات. 
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من القوالب النمطية المسيييتندة إلى   تم توجيه المسييياعي باتجاه تعديل المناهج لتصيييبح خالية تقريبا    ▪
حييييث تم تركيز الجهود منيييذ عقود على تطوير المنييياهج التعليميييية وتعيييديلهيييا،  النوع االجتمييياعي،  

بحيث يتم األخذ بعين االعتبار مفهوم النوع االجتماعي، في تقييم مضيييييمون المناهج بهدف تعزيز  
 .سواءقيم العدالة واإلنصاف فيها لحقوق الطفل والطفلة على حد 

دراسيات تحليل مضيمون المناهج تحقيقا  لهذا  وإنجازم باسيتمرار تنظيم الندوات، وورشيات العمل، يت ▪
 الهدف من قبل خبراء ومتخصصين في التربية والتعليم وعلم االجتماع.

إطالق مشيروع الثقافة المتحفية باالشيتراا بين    2007االهتمام بثقافة الطفل، تم عام   في مجالتم   ▪
يف األطفال بالتاريخ العريق وزارة الثقافة، ومؤسيييسييية قوس قزح، ومديرية المتاحف واآلثار بغية تعر 

 لسورية.
كما تم في مجال االهتمام بتعزيز االنتماء ومقومات الهوية العربية لدى الطفل، اسييييييييييتضييييييييييافة الهيئة  

لفعاليات اسييتراتيجية تنمية لغة الطفل العربي باالشييتراا مع    2008السييورية لشييؤون األسييرة في دمشييق عام  
ضييييييييمنت االسييييييييتراتيجية، المبادئ التوجيهية لترسيييييييييخ االنتماء ودعم  األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ت

 مقومات الهوية العربية لدى الطفل العربي.

 في مجال حق الطفل في اللقب والنسب  -10-2-2
تأكيدا  على ضيييرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بأن يسيييجل الطفل فور مولده وأن يحمل اسيييما ، فقد أوجب  

ل شيخص اسيم ولقب )نسيبه(، فال يوجد في سيورية طفل ال يحمل اسيما ، وهذا التشيريع السيوري أن يكون لك
، وليس في التشييييييريع السييييييوري ما يحول دون 1945من القانون المدني السييييييوري لعام    40ما تؤكده المادة 

ذلك بالنسيييييبة للمهاجر إلى سيييييورية عربيا  كان أم أجنبيا ، كما أن جميع األطفال الذين يعيشيييييون في سيييييورية  
 أصولهم يتمتعون بحماية واحدة دون تمييز. بمختلف

واليذي عيدل قيانون األحوال   2007من المرسييييييييييييييوم التشييييييييييييييريعي لعيام    29إلى   20وقيد أوجبيت المواد  
لمسياءلة بذلك الى ااألهل الذين ال يلتزمون  ويتعّرض تسيجيل كل األطفال عند الوالدة،   1957المدنية لعام 

والبيانات المطلوبة لتسييييجيل الوالدة. كما يمنح القانون السييييوري كل القانونية، حيث يبين القانون المعلومات 
 سنة. 14عربي سوري )ذكرا  أو أنثى( الحق في الحصول على بطاقة هوية عند الوصول إلى عمر 

 في مجال حماية حق الطفل والطفلة في التعبير )برلمان األطفال( -10-2-3
لطفل كتجربييييييييييية رائدة فيييييييييييي محافظييييييييييية نم تحقيقها في لقد تبنت الحكومة السورية فكرة إنشاء برلمان ل

، وقييد نجحييت تلييك التجربيية المتميزة وأكمييل هييذا البرلمييان تسييييييييييييييع دورات 2005محييافظيية دير الزور عييام  
برلميانيية، وقيد قيام السييييييييييييييييد رئيس الجمهوريية بزييارة هيذا البرلميان ورعيايية هيذه التجربية التي أتياحيت لألطفيال  
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طفل وطفلة فرص المشييياركة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وممارسييية   100 البالغ عددهم في هذا البرلمان
النقد الموضيييوعي، وخوض تجربة المسييياهمة في صييينع القرار من خالل عقد ورشيييات عمل تضيييم صيييانعي  

 القرار من محافظين ووزراء. 

ية وأقامت وزارتي التربية والثقافة وبدعم منظمة اليونيسييييف، ورشيييات عمل في خمس محافظات سيييور 
 .في سوريةللترويج لحق الطفل في المشاركة تمهيدا  إلنشاء برلمانات جديدة لألطفال 

، وتجري دراسيييييييييييييية 2007وقيد تم اقتراح تعميم تجربية برلميان األطفيال بعيد نجياحيه في دير الزور عيام  
 المقترح من الناحية القانونية.

 القوانينفي مجال حقوق األطفال في الحماية وخاصة  اإلناث في  -10-2-4
يشييييدد قانون العقوبات العام في اي جرم يقع على القاصييييرين والقاصييييرات وفي اي منحى او جرم أو 

عقوبة حاالت تسييييييييييييب الطفال وخاصيييييييييية  في حال كان    484عنف أو اعتداء أو إهمال، فقد أكدت المادة 
بة األهل إلهمالهم  الفاعل أحد الصيييييييييييول للمجني عليه أو عليها، كما نص قانون العقوبات العام على معاق

وقد تم تحميل األهل مسيؤولية ما يقترفه الطفل القاصير أو الطفلة القاصيرة التي في   487طفلهم في المادة 
عهدتهم من جنح أو جنايات تسييييببت عن تهاونهم في تهذيبهم وتربيتهم أو عن إهمال مراقبتهم، وقد تسييييقط  

 .ن ثالث سنوات إلى خمسة عشر عاما  وح بيعنهم الوالية او الوصاية لمدى الحياة أو لفترات تترا
من قيانون العقوبيات العيام في حيال   603كميا يعياقيب القيانون السييييييييييييييوري األهيل كميا ورد في الميادة  

تقصيييييييييير األهل باعالة أطفالهم في حال اقتدارهم وتركوه مشيييييييييردا ، وكذلك األهل الذين يدفعون أوالدهم إلى 
 ربون أوالدهم اشربة  روحية .التسول لتحقيق منفعة خاصٍة بهم، أو من يش

 حول االستغالل الجنسي للفتيات وحاالت االعتدا  واالغتصاب -10-3
من المؤكد أن االعتداء الجنسيي أو اغتصياب األطفال وخاصية اإلناث هي جريمة ال تغتفر، وتسيعى  

ما تسيييييعى  جميع الجهات الرسيييييمية التشيييييريعية والتنفيذية إلى الحد من تلك الظاهرة بوسيييييائل وطرق شيييييتى ك
إليجاد أسيييييياس تشييييييريعي ولثقافة اجتماعية تسييييييهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسيييييين التعامل مع آثارها  
وتقديم المشيييورة في الرعاية الصيييحية والقانونية والنفسيييية وإزالة الظروف التي سيييمحت بارتكاب هذه الجريمة  

ا كان أحد أصييول الضييحية أو وليها  ومعاقبة الجاني وتشييديد العقوبات على مرتكب الجريمة وخاصيية إذا م
باإلضييييافة إلى االهتمام باتخاذ التدابير   أو كانت له سييييلطة عليها أو كان موظفا  من موظفي إنفاذ القانون.

سييتقبال  وذلك واألذى مفي الحماية المسييتقبلية وتوفير فرص عيش آمنه وخالية من ظروف التعرض للعنف 
 .فرص العيش الكريم .كما ورد سابقا في مواد قانون العقوبات بتامين دور اإليواء والرعاية وإيجاد 
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كما يدخل في باب العنف واإليذاء على القاصييير تسيييلط األهل أو غيرهم في دفع الفتيات القاصيييرات 
 الرتكاب الدعارة مرغمين والحع على الفجور والفساد أو تسهيل ذلك ودفعها للقيام بذلك. 

 فيما يخص سن الزواج -10-4
الرضييييييييييا الحر، والقوانين المتعلقة   كما تسييييييييييتمر الجهود بتنفيذ القوانين الكفيلة بأن ال يتم الزوام بغير

( من  16بالحد األدنى لسيييييين الرشييييييد، والحد األدنى لسيييييين الزوام، والتي تسييييييتهدف تعديل نص المادة رقم )
 قانون األحوال الشخصية والتي تحدد سن أهلية الزوام على الشكل التالي: 

)تكمل أهلية الزوام للفتى بتمام الثامنة عشيرة من العمر، وللفتاة بتمام السيابعة عشيرة من العمر( إلى 
أن تصيبح سين الثامنة عشير للفتاة والشياب على حد سيواء إضيافة إلى أن قانون األحوال الشيخصيية يشيترط  

 الموافقة الصريحة والبّينة من الطرفين لعقد الزوام. 

 لة والمساواة الجندرية بين الطفلة والطفل فيما يخص العدا -10-5
تم توجيه جميع المؤسيييسيييات بضيييرورة تفصييييل جميع البيانات المتعلقة باألطفال على أسييياس الجنس 
والعمر في القطاعات الصييحية والتعليمية، فان جميع المسييوحات التي تجريها المؤسييسييات الوطنية السييورية  

رصييييييد الفجوات الجندرية في حال وجودها، ويزداد االهتمام  ل بياناتها حسييييييب الجنس والعمر، وذلك لتفصييييييّ 
حاليا  بجميع البيانات ورصيد الحقائق العلمية بشيكل عام، وحول األطفال بشيكل خاص، حيث تسيعى الهيئة  
السيورية لشيؤون األسيرة لضيمان جمع اإلحصياءات عن جميع األشيخاص دون سين الثامنة عشيرة فيما يتعلق  

على اتخياذ خطوات لتحسييييييييييييييين وثوقيية البييانيات، بيالقييام بتنسيييييييييييييييق التعياريف   بجميع المجياالت، كميا تعميل
 اإلحصائية بين مختلف الدوائر الحكومية.

وقد أثمرت الجهود العلمية في هذا المجال في إصييييييدار هيئة شييييييؤون األسييييييرة لتقرير تحليل الوضييييييع 
الطفولة في المكتب المركزي   الراهن، وتحليل الوضيييييييييييع الراهن للطفولة المبكرة. وقد تم إحداث وحدة بيانات 

إحداث   2008كما أقر النظام الداخلي للمكتب عام  لإلحصياء بالتعاون مع الهيئة السيورية لشيؤون األسيرة،  
شعبة إحصاءات الطفولة وتمكين المرأة، ويتم التعاون بين المكتب المركزي لإلحصاء، ومنظمة اليونيسيف  

 يا .على تدريب كوادر المكتب تدريبا  تقنيا  عال

وفي هذا المنحى فقد تم تأسييييس مشيييروع األطفال )مسيييار( وبمبادرة من السييييدة أسيييماء األسيييد عقيلة  
السيييييييييييد رئيس الجمهورية، يتطلع المشييييييييييروع إلى التعزيز تقدير الشييييييييييباب في سييييييييييورية لعالمه وتحفيزه على  

 المشاركة اإليجابية والفعالة في بناء المستقبلال.

كانيات الضيييييييرورية لمواجهة المسيييييييتقبل عن طريق منح األطفال  يعزز مشيييييييروع المسيييييييارال الريية واإلم
والشييباب الفرصيية لالكتشيياف، والتجربة، واإلبداع، والتحدي، ويتم تشييجيع األطفال والشييباب للتعلم أكثر عن  
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 الوعي واإلدرااتنمية    ىوالتركيز عل، مفاهيم المواطنةوتعزيز  أنفسيييييييييهم، وعن مجتمعهم والعالم من حولهم، 
للمسيييييؤوليات االجتماعية عند األطفال والشيييييباب، ويتضيييييمن البرنامج ثالثة أنواع من النشييييياطات مدروسييييية 

 بعناية مطلقة لتشجيع نماذم مختلفة من التفكير لفئات عمرية مختلفة.

حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاتها وإمكانياتها، أعدت الهيئة السيييييييييييييورية لشيييييييييييييؤون    ولجهة حماية
طنية تحت عنوان )أين حقي( نفذها فريق وطني للترويج التفاقية حقوق الطفل في مدارس األسييييييييرة حملة و 

الجمهورية، بالتنسييييييق مع وزارة التربية وبدعم منظمة اليونيسييييييف، تمت فيها توعية األطفال بمواد االتفاقية  
 والتعبير عنها بالرسم التعبيري، ونتج عن الحملة كتيب لرسوم األطفال. 

يئة السيورية لشيؤون األسيرة بالتعاون مع منظمة اليونيسييف بوضيع شيجرة مفاهيم حقوق قامت اله كما
 الطفل /الطفلة )االجتماعية والثقافية والصحية والقانونية(، وتم اعتمادها من قبل وزارة التربية.

 في مجال عمل األطفال   -10-6
 سنة. 15ام وهو العمل السورية تحدد سنا  أدنى لالستخد  أن قوانينالبد من التأكيد 

وقد قامت وزارة الشيييييؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومشييييياركة العديد من 
الجهات الرسمية والشعبية بعقد ورشات عمل عن عمالة األطفال، بهدف استئصال هذه الظاهرة في سورية  

وقد ،  قانونيةلألطفال العاملين تحت السين ال  وتتبعها واقتراح األسياليب الفعالة لضيمان توفير البيئة المناسيبة
ما يخص تشيييييغيل    113المادة قد نظم تشيييييغيل األطفال ونظمت   2010( لعام  17كان قانون العمل رقم )

 يلي:األحداث كما 

يمنع تشيغيل األحداث من الذكور واإلناث قبل إتمام مرحلة التعليم األسياسيي أو إتمام سين الخامسة   (أ
 .أيهما أكبرعشرة من عمرهم 

يصيدر بقرار من الوزير نظام تشيغيل األحداث والظروف والشيروط واألحوال التي يتم فيها التشيغيل   (ب 
 .وكذلك األعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا  لمراحل السن المختلفة

 :(114المادة  )
تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام  يحظر تشييييغيل الحدث أكثر من سييييت سيييياعات يوميا ، على أن   (أ

والراحة ال تقل في مجموعها عن سييييييياعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث ال يشيييييييتغل الحدث أكثر  
  .من ثالث ساعات متصلة

ال يجوز تكليف الحدث بسييياعات عمل إضيييافية مهما كانت األحوال أو إبقائه في محل العمل بعد  (ب 
 .الراحةأيام  المواعيد المقررة له وال تشغيله في
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  .يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي (م

 :على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل األحداث أن يتقيد بما يلي: (115المادة  )

  .أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على األحكام التي يتضمنها هذا الفصل (أ

 .وتاريخ استخدامهمأن يحرر كشفا  مبينا  به أسماء األحداث وأعمارهم  (ب 

 .أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا  موضحا  فيه ساعات العمل وفترات الراحة (م

ال يجوز لصياحب العمل تشيغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصيي عليه المسيتندات :  (116المادة  )
 :التالية

 .إخرام قيد مدني  (أ

ة على القيام بالعمل الموكول  شييييهادة صييييحية صييييادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصييييحي  (ب 
 .إليه

 .موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة (م

 .يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثالثون يوما  : (117المادة  )

يسيييييتثنى من تطبيق أحكام هذا الفصيييييل األحداث الذين يشيييييتغلون في الصيييييناعات المنزلية  :  (118المادة  )
 .فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف األب أو األم أو األإ أو العم أو الخالالتي ال يعمل 

إال أن ظروف عميل اإلنياث الطفالت والييافعيات في المنيازل والحقول والمهن المتنوعية لم تطيالهيا تليك 
القرارات في الحميييايييية والتنظيم نظرا  لكون معظمهيييا في إطيييار العميييل غير المنظم وفي إطيييار المنيييازل أو  

ورشييييييات المغلقة، األمر الذي يسييييييتوجب االهتمام والمتابعة لتأمين الظروف اإلنسييييييانية التي يجب تأمينها  ال
 للطفالت العامالت.  

 الخاصةحقوق األطفال من ذوي الحاجات   -10-7
عيام   34فيميا يتعلق بتوفير الخيدميات واألجهزة المالئمية للفتييات المعياقيات، فقيد صييييييييييييييدر القيانون رقم  

الخاص باألشييييخاص ذوي االحتياجات الخاصيييية بهدف توفير المسيييياعدات ومسييييتلزمات تمكينه من    2004
تلبية احتياجاته وتنمية قدراته باسيييييييتقاللية، من خالل الخدمات المتوفرة واألجهزة، وخدمات التدريب المهني  

دمج ذوي والتشيييييييييييغيل، كما تضيييييييييييّمن القانون عددا  من اإلعفاءات والخدمات التي تسييييييييييياعد على مزيد من  
االحتياجات الخاصييييية في المجتمع، وعلى األخص اإلعفاء من جميع الرسيييييوم الجمركية لألجهزة الخاصييييية  

 لالستخدام الشخصي.
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المتضييمن التصييديق على اتفاقية حقوق األشييخاص ذوي    2009كما صييدر المرسييوم التشييريعي للعام 
 اإلعاقة.

ي تقديم الخدمات الوقائية والعالجية مجانا   وتعمل وزارة الشييؤون االجتماعية والعمل على االسييتمرار ف
لشييييييخاص ذوي االحتياجات الخاصيييييية من الذكور واإلناث دون تمييز، وكذلك الخدمات المالية، والتأهيلية،  

 والترفيهية، والرياضية.
كما افتتحت سيييورية ومنذ عقود عديدة مدارس ومعاهد لتعليم ذوي االحتياجات الخاصييية بما بتناسيييب  

المناسييبة،  كما وفرت لهم الكتب المدرسييية   التعليم،جميع مراحل   يالمجاني ففرت لهم التعليم  مع إعاقاتهم و 
  .والتدريب على المهن المتوافقة مع إعاقاتهم وبشكٍل مجاني التأهيلتوفر لهم ذكورا  وإناثا  معاهد  كما

دعما  ماديا  للصييييييييندوق وتعد سييييييييورية الدولة العربية الوحيدة وإحدى ثالث دول في العالم التي قدمت  
الخاص المعني بدعم أنشييييييطة اإلعاقة. كما تسيييييياهم المنظمات الشييييييعبية والجمعيات األهلية في تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصييية وتدريبهم، وتدريب المشيييرفين والمشيييرفات على أفضيييل سيييبل التعامل مع األطفال من  

 ذوي االحتياجات الخاصة.

 جه ضد الطفلة في سورية  مجابهة العنف والتمييز المو  -10-8
يتم في سييورية وباسييتمرار االهتمام بازالة اشييكال العنف والتمييز ضييد الطفلة تحديدا  من خالل جهود  
حثيثة في مجاالت التوعية والتثقيف والحمالت اإلعالمية وورشييييييييييات العمل والتعديالت التشييييييييييريعية بهدف 

تحت    2004وطني حول حماية الطفل عام   فقد تم عقد أول لقاءاسيييييتئصيييييال العنف الموجه ضيييييد الطفلة، 
رعاية السيييدة أسييماء األسييد عقيلة السيييد رئيس الجمهورية وذلك بالتعاون بين الهيئة السييورية لشييؤون األسييرة  
وبمشييياركة عدد من الوزارات والجهات الرسيييمية ذات الصيييلة، ومنها وزارات الداخلية، والشيييؤون االجتماعية  

تعليم العييالي، والصييييييييييييييحيية، والثقييافيية، واإلعالم، واألوقيياف، والمكتييب المركزي والعمييل، والعييدل، والتربييية، وال
لإلحصيييياء، وحضيييير اللقاء عدد من أعضيييياء مجلس الشييييعب، وعدد من الجمعيات األهلية ومنها مؤسييييسيييية  

 قوس قزح، وجمعية تنظيم األسرة، وجمعية راهبات الراعي الصالح.
وقيد صييييييييييييييدر عن هيذا الملتقى توصيييييييييييييييية بياعيداد الخطية الوطنيية لحميايية الطفيل، وقيد تم إعيداد الخطية 

وقيد أقرت الحكومية الخطية الوطنيية لحميايية الطفيل في اجتمياعهيا  الوطنيية، وتم تحيدييد إطيار زمني لتنفييذهيا 
السيييييورية لشيييييؤون األسيييييرة  وتم تخصييييييص ميزانية لها، وكلفت الهيئة   الذي ترأسيييييه السييييييد رئيس الجمهورية،

 باإلشراف على عملية تنفيذ الخطة التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية.
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وتم في هيذا المنحى تشييييييييييييييكييل لجنية إلعيادة النظر في قيانون األحيداث والحيدثيات الجيانحيات من قبيل 
وذلك لضييييييمان تعامل   وزارة الشييييييؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالحكومة السييييييورية،

 أفضل لألطفال الجانحين، وتوفير المزيد من إمكانيات إعادة التأهيل والدمج والتدريب لهم.

كميا تم إعيداد بحيث شييييييييييييييميل الفتييات الجيانحيات واحتيياجياتهن، واتفقيت الهيئية مع كيل من وزارة الثقيافية 
 ووزارة األوقاف على عدد من النشاطات التنفيذية لخطة حماية الطفل.

ن التركيز المميز في مجال حماية حقوق الطفلة وتعزيز دور األسيييييرة في تحسيييييين مركز الطفلةال، وكا
تم إنتام سييبوتات تلفزيونية وملصييقات حول حقوق الطفل، وتم إجراء لقاءات إذاعية مع محطة سييورية الغد 

ر العنف على مدى شييييهر، دارت حول حقوق الطفل والخطة الوطنية لحماية الطفل وتعريف األهل بأضييييرا
 الممارس ضد األطفال وبخاصة الطفالت.

من خالله إعداد    وتم  2017باصيييييدار مركز إرشييييياد تأهيلي تخصيييييصيييييي عام  شييييياركت وزارة األوقاف 
 ابحاث تتعلق بحماية حقوق الطفلة المرأة حول:

 مظاهر العنف ضد األطفال وحمايتهم وحقوقهم في اإلسالم. -
 زوام األطفال والزوام القسري. -
 ل.األطفاعمل  -
 األسرية.أطفال الشوارع وهياب المظلة  -
  .العنف في األسرة ضد األطفال -
 الطفل.العنف في المدارس والمؤسسات التربوية ضد  -
 باألطفال.اإلتجار  -
شييياركت وزارة األوقاف في السيييعي لتغيير مفهوم أدوار المرأة وحصيييره في الدور اإلنجابي والتربوي  -

 المسؤولية.دور الرجل في هذه  من خالل التوعية حول
 أثر األزمة التي مرت على سورية على األطفال  -10-9

من أكثر الفئات الهشيييييية تعرضييييييا  وخاصيييييية  اإلناث  في إطار األزمات أو الحروب تكون فئة األطفال  
لألزميات أو األخطيار والعنف ويصييييييييييييييبحن ضييييييييييييييحياييا االعتيداءات ويعيانين من نقص الغيذاء أو الجوع أو  

أو    نعن أنفسييه  نأضييعف من أن يدافع  نالمرض، كما يتم اسييتهدافهن بالعنف الجنسييي واالغتصيياب كونه
 بغرض البغاء والدعارة وبيع األعضاء واالستعباد بأشكاله. نيتم اإلتجار به

في المناطق التي وقعت تحت سيييييييطرة الفئات التكفيرية إلى جميع  ذكورا  وإناثا   األطفال   لقد تعرض  -
من تهجير وقتل وخطٍف وبيع وعنف جسيدي وجنسيي ترا آثارا  كارثية على األطفال   ما سيبق ذكره

 وأسرهم وعلى المجتمع باسره.
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خطيرة ومتعددة أهمها الحرمان من األمان والسييييكن والبيئة    آثارا  انعكاسييييات التهجير وحدها  سييييببت   -
دويية ومن ظروف التي كيانوا يعيشييييييييييييييون فيهيا ومتيالفين معهيا والحرميان من الغيذاء الكيافي ومن األ

 المعيشة الصحية.
ازدادت ظاهرة التسول والبيع في الشوارع لألطفال ذكورا  وإناثا  وهذا ما ال يرضاه الضمير اإلنساني   -

ولم يكن ليحصييييييييييييييل لوال هيذه األزمية وسيييييييييييييييطرة كيل أنواع اإلرهياب على المجتمع اليذي كيان يتمتع  
 التعليمية واالقتصادية واالجتماعية.باألمان واالرتقاء في جميع المستويات 

بواقع    ترتبطثر الموروثييات الثقييافييية والمفيياهيم والقيم التي تعكس مواقف نمطييية تقليييدييية  اسييييييييييييييتمر أ -
في أنواع السيييييلوا   تأثيرهاواسيييييتمر  اإلناث صيييييغيرات أو شيييييابات واألدوار االجتماعية والثقافية لهن  

 والعالقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
الظروف االقتصادية الصعبة التي عاشتها العديد من الفئات االجتماعية في إطار األزمة  ساهمت   -

 األنثى.في تعقد األوضاع وازدياد الممارسات الخاطئة تجاه  التي مرت على سورية.
ت الفاعلة والمسييييييؤولة عن الحماية والرعاية لألطفال  ضييييييعف التنسيييييييق بين الجهاتشييييييتت الجهود و  -

 واإلناث طبيا  ووقائيا .
ضييييعف التواصييييل مع األهالي إليصييييال خدمات الرعاية والتوعية الطبية والوقائية بسييييبب التشييييتت   -

 وتغيير أمكنة اإلقامة. وخروم العديد منها عن الخدمة في إطار األزمة.
اء في مجال تنفيذ السييييييييياسييييييييات التي تركز على تبني  هياب معايير الجودة ومؤشييييييييرات قياس األد  -

  .حماية األطفال ورعايتهم ذكورا  وإناثا  والتعامل مع القضايا الصحية واالجتماعية واالقتصادية
عدم تخصييييييييص موازنات كافية لتغطية البرامج والمشييييييياريع الخاصييييييية بالمرأة والطفلة بسيييييييبب كثرة   -

 الملحة.اثة ومعالجة القضايا والمتطلبات األعباء المالية المخصصة في مجاالت اإلغ
عدم وجود ضيييييييييوابط نوعية ومؤشيييييييييرات حديثه ومالئمة للمتابعة والمراقبة وتنفيذ البرامج والفعاليات   -

 المطلوبة في هذه المناحي.
سينة خوفا    17-13بينت بعع المسيوح والدراسيات ازدياد أعداد زوام القاصيرات في األعمار بين   -

 القتل أو االعتداء الجنسي.عليهن من الخطف أو 
نتج عن زوام القاصييييرات غير الشييييرعي وغير القانوني حصييييول حمل من الزوام أو من االعتداء   -

وكما نتج عنه أعداد كبيرة من األطفال غير المسييييييييجلين وليس لديهم أوراق رسييييييييمية تثبت نسييييييييبهم  
مجهولي النسييييب  نتيجة أنواع الزوام لقسييييري أو غير الشييييرعي أو االغتصيييياب فأصييييبحوا من فئات 

 الذين تعمل الجهات الرسمية على ايجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم.
الحرمان من التعليم والذي امتد لسييينوات هو أخطر اآلثار التي تمتد منعكسييياتها إلى صيييميم  شيييكل  -

البنييية الثقييافييية والفكرييية، حيييث ال يمكن ترميم الفجوة التي حييدثييت في إطييار التعليم كمييا ال يمكن  
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ارها النفسيييية واالرتدادية إلى الجهل ونسييييان ما تعلموه ليصيييبحوا عرضييية للتأثير عليهم  احتسييياب آث
من قبيل جمياعياٍت متشييييييييييييييددة تجيذبهم إلى جيانبهيا ليكونوا الطعم السييييييييييييييائغ للتجنييد والتوجييه بياتجياه  

 التجهيل وتبني األفكار والمواقف المنحرفة.
إطار المأوى الجديد غير االعتيادي  الحرمان من التعليم والظروف المعيشييييييييييييية القاسييييييييييييية في  أدى -

األمان االقتصيييييييادي والنفسيييييييي كما أدى إلى  الى فقدانواحتمال فقدان المعيل والسيييييييند في األسيييييييرة  
اضييطرار األطفال الصييغار إناثا  وذكورا  إلى العمل في ظروف قاسييية وأجور قليلة وسيياعات طويله  

نفسيي مما يسيبب انهيارا في منظومة  مع احتماالت االسيتغالل االقتصيادي والجنسيي واالضيطهاد ال
القيم واألخالق وشيروخا  وعقدا  نفسيية وترديا  صيحيا  وأمراضيا  وعقدا  وصيدمات ال يمكن إزالة آثارها  
ولو على مدى سييييييييينوات طويلة إال من معالجات نفسيييييييييية وطبية موجهة ومخصيييييييييصييييييييية لمثل تلك 

 الحاالت من التعرض ألنواع األذى والعنف.

 لتي تم اتخاذها في الحماية والرعاية للطفلةالمبادرات ا -10-10
كان البد من اتخاذ إجراءات سيييييييييييريعة وفعالة إلنقاذ األطفال وتخصييييييييييييص الفتيات باالهتمام المركز  

 مستقبال  من خالل برامج نوعية مكثفة ورعاية متكاملة صحية ونفسية ولوجستية وتثقيفية.

المؤسيييييييسيييييييات ذات الصيييييييلة بقضيييييييايا التعليم حجم  تابعت وزارة التربية والمجالس المحلية والهيئات و  -
الكارثة المتعلقة بتسيييييييييرب االطفال وعلى األخص اإلناث من المدارس في جميع المراحل التعليمية  
 بسبب الخوف من االعتداء عليهن أو قصف المدارس كما حدث مرارا  وراح ضحيتها األطفال. 

الفقدانات والخسييييارات التي حدثت في المنشييييات من  سييييعت الدولة بكل الوسييييائل الممكنة لتعويع   -
المدارس والمعاهد والتي تم اسييييييييييتهدافها قصييييييييييدا  من قبل الجماعات التكفيرية كما سييييييييييعت بأعمال  
بطولية إلنقاذ األطفال من سيييييطرة الجماعات التكفيرية التي منعت األطفال وخاصيييية  اإلناث منهن  

منزل وعدم السيييييييماح لهن بالخروم قاصيييييييدين إعادتهم  من متابعة التعليم في محاولة إلبقائهن في ال
لمسيييييتويات الجهل والتخلف أو االضيييييطرار إلى العمل أو الرضيييييوإ لألهالي في تزويجهن مبكرا  أو  
يبقين دون تعليم أو تأهيل للتفرا لمسييييييياعدة اسيييييييرهن في األعمال المنزلية أو التسيييييييول أو التعرض 

 واالقتصادي.للخطف واالغتصاب واالستعباد الجسدي والجنسي 
جهودا  اسييييييييييييييتثنييائييية إليجيياد مقرات بييديليية وأمكنيية تعويضييييييييييييييييية ولو كييانييت غير ذات الييدوليية  بييذلييت   -

المواصييييييييفات المطلوبة في عملية التعليم كما كان سييييييييائدا  في خدماته المجانية والمتوفرة في جميع  
رهبة  المناطق، واسيييييييتمرت في دفع رواتب المعلمات حتى وإن كن يعملن في األماكن المحاصيييييييرة  

الفتيات بشيييييييكل خاص إلى  ترتد حتى ال  منها في دعم جهودهن في اسيييييييتكمال أدوارهن في التعليم  
الجهل واألمية، وسييييييوف يتم ذكر مسييييييتويات التسييييييرب الذي حدث في المدارس ببيانات تم توثيقها  
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حسييييييييييييب الجنس لبيان ما تم من معالجات فورية والتخطيط للعمل المسييييييييييييتقبلي في ترميم الفجوات 
مية واسيييتعادة نور المعرفة والثقافة وخاصييية للفتيات وايضيييا  للذكور خوفا  من اضيييطرارهم وهم  التعلي

خارم المدارس إلى العمل وهم في سييييييييييييين مبكرة وفي ظروف عمل عنوانها االسيييييييييييييتغالل ونتائجها  
واإلنصيييياف  تدمير البنية الفكرية التي سييييعت الدولة ولعقود على ترسيييييخها ضييييمن منظومة العدالة  

 .كورا  وإناثاوللجميع ذ 
كما    النسييب،شيياركت وزارة األوقاف مع السييادة قضيياة الشييرع بدراسيية مشييروع قانون رعاية مجهولي   -

تعمل عليه    واإلناث والذيشيياركت في إعداد مسييودة مشييروع قانون إدارة أموال األيتام الذكور منهم  
 العدل.وزارة 

 االهتمام بالفتيات اليافعات   -10-11
إن مرحلة الطفولة تمتد إلى سييييين الرشيييييد الذي هو بلوا الفتاة عمر الثامنة عشيييييرة، وتحتام الفتاة إلى 

وقد تجلى    اهتمام خاص في كل مرحلة من مراحل حياتها منذ الطفولة المبكرة وحتى سييييين اليفاعة والرشيييييد.
 .رنامج االهتمام بالفتيات اليافعات في ب هاالهتمام بالطفلة والشابة في أهم مظاهر 

تنفيذ    2016وقد تم وبالتعاون مع منظمة اليونيسييييييف وباشييييييراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي عام  
  :برنامج تم في إطاره

( وشيييييييمل 24-10لشيييييييباب ذكورا  وإناثا  من عمر )تقديم مجموعة من الخدمات والفرص لليافعين وا -
األعمال والرياضيييييييييية وقضييييييييييايا تخص الصييييييييييحة  ،  الحياتية والتأهيل المهنيالتدريب على المهارات 

 والنظافة والوعي البيئي واألنشطة المجتمعية.
 (.%54( يافع ويافعة وبلغت نسبة الفتيات )750000االستفادة من هذا المشروع لما يقارب ) -
 إليها.التوسع في تنفيذه في عدة مناطق حتى تلك التي كان من الصعوبة الوصول  -
وسيييياهمت الفتيات، الشييييابات والشييييباب معا  في تخطيط العديد من المبادرات وتنفيذها بالتعاون مع   -

الوزارات والجمعييات معظمهيا مبيادرات ثقيافيية تتصيييييييييييييييل بيالوعي البيئي واالرتقياء بقيدرات األطفيال،  
 ( من اليافعين واليافعات.31000وساهم فيها )

  .(251000الي )استفاد من خدمات الرياضة تحديدا  حو  -
إجراء مسيييييييييوح عديدة قامت بها هيئة شيييييييييؤون األسيييييييييرة بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة لتحديد   -

كما تم البدء بمشيييييييييييييروع ريادة األعمال  أولويات االحتياجات للفئات الشيييييييييييييابة من الذكور واإلناث،  
تم تنفيذ مشيييييروع  وتمويل المشييييياريع الصيييييغيرة بالتعاون مع وزارة الشيييييؤون االجتماعية والعمل وكما  
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( من الشيييييييييييابات والشيييييييييييباب على مهارات الحياة وصيييييييييييحة المراهقين وكيفية  1300تعزيز قدرات )
 التعامل مع الفئات الشابة.

بينت المخرجات مدى االسييتفادة الواسييعة من حزمة الخدمات والفرص المتوفرة، كما تمت مشيياركة  -
ج المختلفة وخاصية برامج الرياضية من  اليافعين واليافعات من ذوي االحتياجات الخاصية في البرام

 أجل التنمية.
 توفير بعع المنح الصغيرة وتأسيس مختبرات لالبتكار لتوفير مساحة إبداعية للفتيات والفتيان. -
وماتزال الجهود تبذل للوصييييول إلى مناطق أوسييييع وإلى توسيييييع نطاق وصييييول الخدمات المشييييتركة   -

 بين القطاعات المختلفة.
جاه تطوير نظام متابعة لقياس آثار برامج اليافعين على الشييييييييباب والشييييييييابات كما تبذل الجهود بات -

 اليافعات بهدف االستناد إليها في تطوير األنشطة.
يتم العميل على تطوير ورقية منياهجيية لتحيدييد إطيار عميل متعيدد القطياعيات وقيد تحقق بسييييييييييييييبيب   -

م أكبر لمشييييياركة أوسييييع  شيييييمولية الخدمات والتنسييييييق بين الشيييييركاء المتعددين وتنوع األنشيييييطة ودع
للفئات الشيييابة واسيييتفادة أكبر لعدد الشيييباب والشيييابات وارتقاء قدراتهم في تعزيز الترابط االجتماعي  

 في مجتمعاتهم.

 مشروع األولمبياد العلمي   -10-12
وهو المشيييييروع المتميز الذي يتم برعاية سيييييامية من السييييييدة األولى أسيييييماء األسيييييد ومختلف الوزارات 
والهيئات والمؤسييييييييييسييييييييييات الرسييييييييييمية والمجتمعية وهو مشييييييييييروع / األولمبياد العلمي / والذي بدأ اإلعداد له 
بياالهتميام بياألطفيال المبيدعين والمتفوقين وتيأمين ميدارس خياصيييييييييييييية بهم ومعياهيد ترعى مواهبهم ذكورا  وإنياثيا  

ية والوسييييييائل المطلوبة التي  ،ذلك االهتمام الذي اسييييييتمر ولسيييييينوات عديدة وبجهود حثيثة وفرت البيئة العلم
مكنيت األطفيال والشييييييييييييييبياب من إبراز ابيداعياتهم واختراعياتهم حتى في أعلى المجياالت العلميية وهي مجياالت  
)الروبوت ( والتي نافسيييوا فيها أطفال وشيييباب العالم وحصيييلوا من بين آالف المجموعات المتقدمة من دول 

خب التي تتنافس على المرتبة األولى ورفعوا علم  العالم على مراكز متقدمة وصييييييييييييلت بهم إلى منصيييييييييييية الن
بالدهم عاليا  أمام العالم ليشهد على عمق االهتمام باألطفال والطفولة ذكورا  وإناثا  ودعم الدولة لهم ومنحهم  
الثقية بيأنهم جيديرين بتليك العنيايية وأنهم في مسييييييييييييييتوى اليذكياء والتحصييييييييييييييييل واإلبيداع اليذي يمتلكيه غيرهم من  

اب والشيييييابات في دول العالم التي تمتلك اإلمكانيات األكبر وتتوفر فيها سيييييبل دعم البحوث األطفال والشيييييب
 العلمية ودعم المخترعات واالبتكارات وامتالا منهجيات البحث والتطبيق وأدواته.
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إن انتصيييييار أطفالنا وشيييييبابنا في األولمبياد العلمي يشيييييهد بل يؤكد على متابعة اهتمام الدولة والقيادة 
سييية في سييورية وإحاطتها للمواهب واالبتكارات لألطفال رغم كل المصيياعب واألزمات والهجمات التي  السيييا

تواصيييييلت عليها وتعاونت على تشيييييويه صيييييورتها المسيييييتنيرة والراقية وإيذاء بناها التحتية وضيييييرب أسيييييوارها 
  عن تلبية احتياجات   المنيعة فجاء انتصييييييييار الطفولة المبدعة ليثبت أمام العالم أجمع أن سييييييييورية لم تتوانى

  األطفال األساسية بل تنطلق بهم وبقدراتهم إلى أعلى المستويات العالمية.

 استمرار االهتمام باالرتقا  بواقع الطفل والطفلة في سورية. -10-13
إ تسيييتمر الجهود حتى اللحظة الراهنة في اعادة النظر ومراجعة بنود اتفاقية حقوق الطفل وخاصييية    -

يتعّلق برفع التحفظييات التي تم إدراجهييا حول االتفيياقييية وخيياصييييييييييييييية تلييك التي اسييييييييييييييتوجبتهييا  فيمييا  
المسييتجدات والحاالت الجديدة التي أوجبت التداول مجددا  لمجابهة الظروف الكارثية بنصييوص أو  

 بفتاوى تستند إلى النص الشرعي وتستهدف تحقيق مضمونه اإلنساني بريى جديدة.
صييييدار نص القانون المتعلق برفع سيييين الزوام للفتيات والفتيان إلى عمر  متابعة العمل باتجاه اسييييت -

 الثامنة عشر.
متابعة حاالت الزوام المبكر التي تتم في ظروف خارم األطر الرسيييييمية واتخاذ االجراءات الكفيلة   -

 بايجاد الحلول التي تحفظ حقوق الفتيات وحقوق االطفال الذين يولدون من ثمرة الزوام المبكر.
ة النظر في التحفظيات التي تميت حول بعع المواد في اتفياقيية سييييييييييييييييداو والتي تتعلق ببنود  إعياد  -

تمييزية ومراجعتها من قبل الجهات والهيئات المتخصيييييصييييية تحقيقا للغايات اإلنسيييييانية ورييتها من  
منظور يستند إلى مستجدات الواقع الذي تسببت به االزمة إليجاد منافذ وفتاوى شرعية تبنى عليها  

 ول وإجراءات نوعية جديدة في معالجة الواقع.حل
رفع الوعي الجماهيري حول بنود اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيييداو والتركيز على أهمية اسييتبعاد   -

 .المواقف والقيم التمييزية ورفضها
التعريف  تضيييييييمين المناهج الدراسيييييييية في مراحل التعليم اإلعدادية والثانوية والجامعية ما يتضيييييييمن   -

 ببنود االتفاقيتين ونشر ثقافة حقوق الطفل والطفلة ومفاهيم النوع االجتماعي.
السيييعي إلى تنقية المناهج من الصيييور والمواقف النمطية من األنثى وأدوارها وضيييمان تعليم نوعي   -

يسييتند إلى مناهج وآليات واسيياليب في التعامل والتوجه خالية من اي تمييز أو صييور نمطية حول 
 ثى وادوارها.األن

التشيييييييييييييييدييد في اتخيياذ اإلجراءات الرادعية بحق األهيالي وتغريمهم أو تطبيق العقوبية الجزائييية على   -
الولي في حال عدم التحاق ولده ذكرا  كان أم أنثى بالتعليم في مرحلة التعليم السييييييياسيييييييي وهو قادر 
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ية في المراقبة  على ذلك وبتوفر الظروف المحيطة به، وتعزيز دور المنظمات الرسييييييييييمية والشييييييييييعب
 والتبليغ عن حاالت التسرب.

االسيييييييييييتمرار بطلب إجراء التعديل على قانون جرائم الشيييييييييييرف وصيييييييييييوال إلى تحقيق العدالة الكاملة  -
وحماية المرأة والفتيات من األحكام الفردية الظالمة وعدم شييييييييييرعنة العنف ضييييييييييد الفتيات والنسيييييييييياء  

ة ضيييييد هن دون تحقق في بعع األحيان ودون بتخفيف الجرم عمن يقوم بتنفيذ االجراءات العقابي
 الرجوع إلى السلطات المعنية.

نشييير ثقافة االسيييتماع لألطفال واحترام حقهن في المناقشييية وإبداء الراي في القضيييايا التي تخصيييهم   -
 والتي قد تتعلق بالقرارات األسرية.

- 5- 5تاريخ    851 بالقرار رقمالقيم األخالقية في السيييييييييييرة والمجتمع    قيم لنشيييييييييييرتم إحداث مركز  -
من بين أهم أهييدافييه توعييية المقبلين على الزوام حول تربييية األطفييال وحمييايتهم من    كييان -2015

تم في مجال الحد من الخالفات السييييرية وتعزيز   األسييييرية. كماإطار األسييييرة والعالقات   العنف في
عقد جلسييييات المبادرة )  جازلألطفال إناآلليات المؤسييييسيييياتية في مجال توفير الجو األسييييري اآلمن  

 اإلسالمية.الخالفات الزوجية ونشر اآلداب  البين( لحلإصالح ذات 
توسييييييييييع مبادرة إنشييييييييياء برلمانات لألطفال وتعزيزها وتكرارها في المحافظات كونها مشيييييييييروعا رائدا   -

في   يحقق تنمية قدرات الطفال على المناقشييييييييية والحكم ومداولة االمور بمنهجية فكرية ونقدية تفيده
 مراحل حياته المستقبلية. 

تعزيز أدوار الجمعيات والمؤسسات األهلية التي تعنى بقضايا األطفال ورعايتهم وحمايتهم ودعمها   -
 وخاصة تلك التي تتخصص بحماية الطفالت ورعايتهن.

 متابعة السعي وصوال  إلى إقرار االستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة وتنميتها وتنفيذ أنشطتها. -
تضيييمن تأمين رعاية الكفالة الداخلية والخدمات ت  السيييتمرار بتطوير الخدمات في دار األمان لليتيما -

 األوقاف.بين وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة  واالجتماعية. وبالتعاون الصحية والنفسية 

ــرة فيما يخص حقوق الطفل   -10-14 ــورية لشــــــؤون األســــ ما تم إنجازه في الهيئة الســــ
 األزمة.والطفلة والفتيات خالل  

قامت الهيئة السييييييورية لشييييييؤون األسييييييرة والسييييييكان كونها هي الجهة المسييييييؤولة والمعنية بانجاز برامج  
ليل الواقع الراهن  وفعاليات عديدة ومتنوعة من شييييييأنها تحقيق أهداف عامة تصييييييب في تحقيق دورها في تح

لألسيييييرة والسيييييكان والطفل والمرأة من خالل مسيييييوح وابحاث وادلة وندوات وورشيييييات عمل ودورها في اقتراح  
 الخطوات االجرائية والتنفيذية.
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فمن خالل أهدافها في حماية األسييييييرة والطفولة والمسيييييياهمة في خلق بيئة اجتماعية وقانونية وتربوية  
تصييييييييييييون حقوقه. وكذلك في دورها في حماية المرأة والطفلة من العنف وتعليمية وصييييييييييييحية تحمي الطفل و 

وسييييييوء المعاملة والعمل على تمكينها واالهتمام بقضييييييايا داخل األسييييييرة وفي المجتمع. باإلضييييييافة إلى دور 
 الهيئة في حماية الشباب والشابات واالهتمام بقضاياهم.

 وقد أنجزت الهيئة في هذه المنحى:

 رسم االستراتيجيات وصياغة الخطط في مجال -10-14-1
 .2014استراتيجية تنمية ورعاية الطفولة المبكرة  •
 نحو سياسة وطنية للشباب في سورية /اإلطار الوطني متعدد القطاعات للشباب. •
 .الطفل وتنفيذهاتقويم الخطة الوطنية لحماية  •
 .2015خطة تنفيذية الستراتيجية رعاية الطفولة المبكرة  •
 .2014خطة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل  •
 .2015وضع مقترح خطة وطنية للحد من ظاهرة عمل األطفال وأسوأ اشكال عمل األطفال  •
 .2016وضع خطة عمل للتعامل مع تجنيد األطفال باألعمال القتالية  •
 .2016صياغة خطة تنفيذية لمعالجة ظاهرة التسول  •

 والتي تخص المرأة الطفلةفي مجال الدراسات  -10-14-2
تقديم التقارير الوطنية حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية والبروتكولين اإلضيييييييييييافيين، واتفاقية    •

 مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
 .2017احتياجات الشباب في الجمهورية العربية السورية/ دراسة كيفية  •
 .2017دراسة كمية وكيفية محافظتي دمشق وحمص عمل األطفال وأسوأ اشكال عمل األطفال/  •
 .2015المشاركة المجتمعية للشباب في سورية  •
 .2010 بحث العنف األسري ضد المرأة  •
 .2008بحث سوء معاملة الطفل  •
 .2008تحليل الوضع الراهن للطفولة  •
 .2008وضع الراهن للطفولة المبكرة تحليل ال •
 .العنف وآثاره على المرأة والفتاة •
 .مؤتمر جرائم الشرف •
  .دليل ادمام النوع االجتماعي •
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 االلتزامات الدولية / التقارير -10-14-3
إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية والبروتكولين اإلضييييييييييييييافيين، واتفاقية   •

 .سيداو()المرأة. مناهضة كافة أشكال التمييز ضد 
 +.20التقدم المحرز في تنفيذ منهام عمل بيجين إعداد تقرير وطني لرصد  •
تزويد الوفد الدائم في نيويورا بالمعلومات والمعطيات والتوصيييييات حول قضييييايا السييييكان والهجرة،  •

 .اإلعاقة، انتهاكات حقوق الطفل، المرأة )مستمر(

 في مجال األدلة التدريبة -10-14-4
 .درب/دليل الرعاية األولية للطفولة المبكرة /مدرب ومت •
  .اتفاقية حقوق الطفل بلغة مبسطة •
 .2014دليل المقبلين على الزوام  •
 .2015دليل التوافق بين االزوام  •
 .2016دليل حماية الشباب من التدخين والمخدرات  •
 .2016وثيقة استعراض لواقع الرصد واالبالا واالحالة لحماية األطفال  •
 .2016تجنيدهم واشراكهم في العمليات القتالية دليل التعامل مع األطفال الذين تم  •
 .2016دليل الدعم النفسي االجتماعي لألطفال  •
 .2015دليل المعايير الدنيا للدعم النفسي لألطفال في األزمات  •
 .2014دليل الرعاية األولية للطفولة المبكرة  •
 .2016هيم وآليات الرعاية البديلة دليل تدريبي حول مفا •
 .ب موجه لألسرةدليل بدائل العقا •
دليل بعنوان )الفتيات يقررن( وهو موجه للفتيات والشيابات وخاصية  األكثر هشياشية وضيعفا ، بهدف  •

  تقوية قدراتهن وتوسيع الخدمات لهن.

 في مجال ورش العمل والدورات التدريبية -10-14-5 
لتوصيييييات برنامج  تم إقامة ورش عمل تناول آليات العمل على ملف المرأة والنوع االجتماعي وفقا  •

 ووفقا لألولويات الوطنية. 2014عمل القاهرة للسكان لما بعد 
 تم إقامة عدة ورش عمل تدريبية لتأهيل مدربين على دليل حماية الشباب من المخدرات والتدخين.  •
تم عقد عدة ورشييييييييييييات عمل للقضيييييييييييياة والمحامين لرفع الوعي باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين   •

 الملحقين بهما والسيداو واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 تم عقد ورشة عمل ألعضاء مجلس الشعب / لجنة الطفولة والمرأة /حول أبرز قضايا الطفولة. •
تم قد عدة ورش عمل لتدريب مدربين حول اتفاقية حقوق الطفل والسييييييييييداو من الجهات الرسيييييييييمية  •

 والمجتمع األهلي.
بة للموجهين االجتماعيين والنفسيييييييين في مدارس دمشييييييق وريف دمشييييييق تم إقامة ورشيييييية عمل تدري •

 والقنيطرة على دليل حماية الشباب من التدخين والمخدرات.
 القيام بدورات تدريبة للمجتمع االهلي حول منهجية كتابة تقارير الظل الخاصة باتفاقية الطفل. •
االطفال في ظل االزمة،  عقد ورشييييييييية عمل بالتعاون مع جامعة البعث حول العنف الموجه ضيييييييييد  •

 واقتراح جملة من برامج وسياسات بدائل العقاب.
 عقد ورشة عمل تناولت قضايا الطفولة بالتعاون مع جامعة دمشق قسم علم االجتماع. •
عقد ورشييييييتي عمل بالتعاون مع جامعة البعث حول العنف الموجه ضييييييد االطفال في ظل االزمة،  •

 ل العقاب.واقتراح جملة من برامج وسياسات بدائ
 عقد عدة ورشات عمل للعاملين في مجال االتجار باألشخاص. •
بناء قدرات الجهات المعنية من المؤسييييييسييييييات الرسييييييمية والجمعيات االهلية واإلعالميين في مجال   •

 رفع الوعي بقضايا االتجار باألشخاص.
يية األطفيال  مشييييييييييييييروع التوعيية المجتمعيية وبنياء القيدرات الوطنيية في مجيال التغيذيية السييييييييييييييليمية ووقيا •

 والرضع.

 في مجال اقتراح مشاريع القوانين -10-14-6
 المشاركة في إعداد مشروع قانون حقوق الطفل. •
 إجراء المشاورات لرفع بعع التحفظات على اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة. •
المتعرضيييييييييييييات وضيييييييييييييع مقترح لتعديل بعع مواد قانون العقوبات المتعلقة بالحفاظ على سيييييييييييييرية  •

 لالغتصاب.
 وضع مقترح لتعديل بعع مواد قانون االتجار باألشخاص  •

 المبادرات واالحتفال باأليام والمناسبات العالمية ذات الصلة بعمل الهيئة -10-14-7
تنفييذ مبيادرة رفع الوعي في جميع دور اإليواء في ميدينية دمشييييييييييييييق بيالقضيييييييييييييياييا االجتمياعيية الملحية  •

 وقضايا الصحة اإلنجابية.
تنفيذ ورشيييييييية عمل بمناسييييييييبة اليوم العالمي للتطوع وتمت فيه مناقشيييييييية مقترح وضييييييييع اسييييييييتراتيجية   •

 للشباب.
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عقيد عيدة ورش عميل بمنياسييييييييييييييبية اليوم العيالمي لمكيافحية المخيدرات، لرفع الوعي بيالمخياطر النياجمة   •
 لفئات الشباب وبالشراكة مع االتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة.

 .بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال ندوات عقد  •

 في مجال التعاون المؤسساتي / مذكرات التفاهم -10-14-8
 توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل لتسجيل األطفال غير المسجلين في السجل المدني.  •
الحتجاز ضييييحايا  توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية حول العمل على تأهيل القسييييم المخصييييص  •

 االتجار باألشخاص من نساء وأطفال.
توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الشييييباب السييييوري، لنشيييير الوعي بقضييييايا السييييكان والزوام والصييييحة  •

 االنجابية والنوع االجتماعي.
تأهيل القسييييييييييم الخاص باسييييييييييتقبال األطفال والنسيييييييييياء ضييييييييييحايا االتجار في ادارة مكافحة االتجار   •

 .2016باألشخاص 

 التعاون مع وكاالت األمم المتحدة العاملة في سورية -10-14-9
توقيع خطة التعاون مع منظمة الطفولة اليونيسييييييييف )برنامج االسييييييييتجابة، برنامج اليافعين، برنامج   •

 الحماية، برنامج التعليم والصحة(.

 المشاريع المستقبلية -10-15
 .2017اإلراءة دليل الدعم النفسي االجتماعي لألطفال في حالة  -
 دليل دعم نفسي اجتماعي شامل لألطفال والنساء. -
  .وضع خطة تدخلية في مجال مكافحة أسوا أشكال عمل األطفال -
 .2018التحضير إلعداد ومناقشة تقرير سيداو  -
بيت األسيرة السيورية: في محافظة حمص كمشيروع تجريبي، يقدم خدمات متنوعة لألطفال والنسياء  -

 اجتماعي ورعاية صحية وأنشطة وتمكين وتدريب.من دعم نفسي 

 إحداث وحدة حماية األسرة -10-15-1 
خصييييييصييييييت وحدة حماية األسييييييرة السييييييتقبال حاالت العنف الناجمة عن األزمة الحالية التي يمر بها  
القطر العربي السيييييييوري وما نجم عنها من عنف تجاه النسييييييياء واألطفال بوجه الخصيييييييوص باإلضيييييييافة إلى 

االعتيادي الناجم عن عالقات أسيييييييييييييرية بحاجة إلى تدخل من قبل جهة ثالثة لحل المشييييييييييييياكل التي  العنف 
 .تسببت بالعنف من أجل تحديد الخلل ومعالجته إلعادة لم شمل األسرة وتعطى األولوية للنساء واألطفال
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 الوحدة الحاالت التي تتعامل معها -10-15-2
حاالت اإليذاء الجسييدي واإلهمال عندما يكون الفاعل من داخل األسييرة أو خارجها، وهنا البد من   •

اإلشيييييييييييييارة إلى أن الوحدة تتعامل مع حاالت اإليذاء الجسيييييييييييييدي الواقعة على األطفال وذلك عندما  
 يتحول تأديب األطفال إلى تعذيب وإساءة. 

ت عندما يكون الفاعل من داخل األسييييييييييييرة أو  حاالت اإليذاء الجسييييييييييييدي الواقع على اإلناث البالغا •
 خارجها. 

حاالت االعتداءات الجنسييييييية أو الشييييييروع بها الواقعة على الذكور واإلناث بغع النظر عن عمر   •
أو جنس الضحية وسواء كان الفاعل من داخل األسرة أو خارجها، ويقصد باالعتداء انعدام الرضا 

 لدى الضحية، أو عندما ال يؤخذ بالرضا. 

 وفر في الوحدة مجموعة اختصاصات: تت
  .العاملين في المجال االجتماعي ✓

أطباء نفسييييييييين متخصيييييييصيييييييين ومدربين على كيفية التعامل مع الحاالت المعنفة من النسييييييياء   ✓
 واألطفال. 

 أطباء صحة وممرضات مؤهالت.  ✓
ضيييييباط من الذكور واإلناث المختصيييييين في مجال االسيييييتماع للضيييييحايا وإجراء المقابالت مع   ✓

 النساء واألطفال. 

 (تخصصية - عامة) دوراتال -10-15-3
اليييذات وحميييايييية الحيييدود   حول تيييأكييييد األطر العييياملييية في الوحيييدة    تيييدريبيييية لتيييأهييييليتم عقيييد دورات   •

 الوحدة. ومتطلبات إدارة الشخصية للعاملين في فاعليات الوحدة
 مهارة التواصل دون عنف للعاملين في الوحدة:تنمية  •

 مفاهيم العنف وأشكاله وآثاره على النظام األسري. توضيح   ➢

 مجموعة عناصر الوحدة.  الفريق فيوبناء في اإلدارة العالقات الشخصية دور  ➢

  .االجتماعي لضحايا العنف -لتدريب على مفاهيم الدعم النفسي ا ➢

 التدريب على إدارة الحالة.  ➢

 التدريب على وثيقة الرصد واإلحالة.  ➢

  .دورات في علم اإلرشاد واالستشارات األسرية ➢
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 مهارات حل المشاكل األسرية والوساطة )للعاملين في فعاليات الوحدة(.  ➢

 الوساطة )للعاملين في فعاليات الوحدة(. مهارات حل المشاكل األسرية و  ➢

 طريقة استجواب األطفال المساء إليهم جنسيا  )للعاملين(.  ➢

تسييييتهدف الوحدة تقديم مكان اسييييتضييييافة مؤقت للنسيييياء واألطفال ضييييحايا العنف، وتقليص المخاطر 
تكييامليية من  المحتمليية على النيياجين وتمكينهم من متييابعيية حييياتهم بييأمييان وكراميية من خالل تقييديم حزميية م

الخدمات )عالم صيييحي كما تسيييتقبل الوحدة حاالت المشيييورة القانونية/ الدعم النفسيييي االجتماعي( وبرامج  
والتمكين من )مهنية، وقاعات صييييفية( وسيييييتم العمل على افتتاح عيادات خارجية لتقديم خدمات صييييحية،  

 نفسية، قانونية، وعدم نفسي اجتماعي.
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بناء قاعدٍة معرفية يمكن أن يتم االسييييتناد اليها في إعداد البرنامج    إن هذا البرنامج الوطني يسييييتهدف
وعلى األخص تلك التي اسييييييتجدت في إطار األزمة التي  ومعالجة أوضيييييياعها  دعم المرأة وتمكينها  ل  المقترح

ف أبعاده  المجتمع وعلى مسيييييييييارات التقدم في مختلالمرأة و مرت على سيييييييييورية وتركت آثارا  مأسييييييييياوية  على  
 .ية واالقتصاديةاالجتماع
تم إحرازه من تقييّدٍم في مسيييييييييييييييارات التنميية  كييان قييد  توضيييييييييييييييح مييا    اتجييه التحليييل للمعطيييات الى  وقييد 

تمكينها ، ومن ثمة التركيز على آثار  و باتجاه النهوض بواقع المرأة في سيييييييييورية  االجتماعية واالقتصيييييييييادية  
تحديد  ل  ،المرأة واألسييييييييير واألطفال  األزمة الكارثية التي طالت مختلف مناحي الحياة وأثرت على أوضييييييييياع  

 .ير الخدمات والتمكينأولويات االحتياجات في مجال الحماية والرعاية وتوف

من هنا فقد تضييييييييييّمن التقرير المعّد التوصيييييييييييف الدقيق والموّثق الجهود التي بذلت في إطار الخطط 
الفجوات الجندرية التي نجمت عن عوامل الوطنية وبرامج التنمية المسييييييييييييتدامة في سييييييييييييورية، ، ثم تم إبراز 

عديدة يتعلق معظمها بالموروثات الثقافية والمواقف والمفاهيم التي كانت سيييييييييييائدة حول المرأة وأدوارها ومن  
 .ال الخدمات والبرامج االستهدافيةالتفاوت في إيص

المحياور التي  رإطياوقيد تم منهجييا  توصيييييييييييييييف الواقع قبيل األزمية وتحيدييد أثيار األزمية على المرأة في 
قد تم تحديدها اسيييتنادا  الى توصييييات المؤتمرات الوطنية والمؤتمرات الدولية ومن بينها المحاور التي   ت كان

 .المؤتمر الرابع للمرأة في بيجين تم اعتمادها في
جهود الدولة واآلليات الوطنية والمجتمعية في معالجة األوضياع  تم السيعي في هذا التقرير إلبراز  لقد 

مسيييتجدة والحد من آثارها ومنعكسييياتها وتأمين الظروف المواتية لتحقيق الصيييمود واالسيييتقرار وصيييوال  الى ال
في المرأة    وإبراز أهميييية تعزيز أدوار.الوطني وإعيييادة اإلعميييارتحقيق التعيييافي االجتمييياعي واالقتصييييييييييييييييادي  

 .واألمان اعي الذي يعزز االستقرارلمساهمة في ذلك التعافي وفي تحقيق التماسك االجتما
وقد تم االسييييتناد الى المعلومات التي اسييييتمد ت من الواقع والتي تم توفيرها من فريق العمل اعضيييياء 
اللجنة الوطنية المكّلفة باقتراح البرنامج الوطني، وتم التعاون بين ممثلي الوزارات والهيئات الرسييييييييمية إعداد 

 .ة وتمكينهار في مجاالت دعم المرأ مصفوفاٍت تخّص كل محوٍر من المحاو 

 مكونات المصفوفات  
تم تصييييييييميم المصييييييييفوفات بحيث تتحدد فيها األهداف الرئيسيييييييية في كل محوٍر من المحاور، وتحديد 

، ثم تم تخصيييص مسيياحٍة إلدرام النشيياطات والبرامج التنفيذية التي  اف الفرعية التي تندرم في إطارهااألهد 
 .ن تسهم في تحقيق االهداف الفرعيةمن شأنه أ
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 من إدرام توصييييييييييييييييات عياميٍة ومقترحياٍت نظرييٍة فقيد تم تحيدييد البرامج النوعيية والقيابلية للتطبيق  وبيدال  
والملبيية لالحتيياجيات الفعليية والتي تم التعريف بهيا في التقرير وتبعيا  لألولوييات التي يمكن أن يتم اختييارهيا  

 .مدىالمرحلة المقبلة والقريبة الواعتمادها الحقا  في البرنامج الوطني في 

كما شيييييييييملت المصيييييييييفوفة تحديدا  للعوامل لتي يمكن أن تسييييييييياهم في إنجاح المشيييييييييروعات والفعاليات 
والنشييييييييياطات المقترحة، ومعايير النجاح ومؤشيييييييييراته ونسيييييييييب احتماالت النجاح، والتكاليف التقديرية للتنفيذ  

 والمعوقات المحتملة التي يمكن أن تواجه التنفيذ.

شييييييييبيك ورهبة  في اسييييييييتبعاد تشييييييييتت الجهود أو التكرار واالزدواجية في وتحقيقا  آلليات التنسيييييييييق والت
تخطيط أو تبني تنفيييذ مشييييييييييييييروعياٍت أو نشييييييييييييييياطيات متميياثلييٍة في إطيار أكثر من قطيياع أو محور، فقييد تم  
تخصييييييص ذلك باالهتمام بتحديد الجهات االسييييياسيييييية الفاعلة والمسيييييؤولة عن تنفيذ المشييييياريع والنشييييياطات 

شيييييييييييييياركة في التنفييذ في المسييييييييييييييتوى الوطني الرسييييييييييييييمي والمجتمعي وكذلك الجهيات  المقترحة، والجهيات الم
 والمنظمات الدولية واإلقليمية التي يمكن أن تكون مشاركة ومساهمة في التنفيذ.

االت وقد شيييييييملت المصيييييييفوفات أطرا  عامة  للعمل فتم توزيع البرامج وتنظيمها بحيث ترّكز على المج
مع  . ، وتحديد سبل  الحد من الفجوات الجندريةالتوعية والتثقيف ونشر الوعيالمتعلقة بالتدريب والتأهيل، و 

التركيز على التشييييييييييييييياركيية    والتيأكييد على دور اإلعالم في تحقيق األهيداف التنمويية في مختلف المحياور  
أدوارها مع  ، وتكامل الرسييييييمية منها والتطوعيةوالتنسيييييييق والتشييييييبيك بين مسيييييياهمات جميع البنى المجتمعية  

 .هداف التنمية المستدامة في سوريةجهود الدولة الشاملة في التخطيط  لتنفيذ ا 
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الحماية االجتماعيةمحور   
 الهد  العام: وجود شبكة حماية اجتماعية كفو ة، و مجابهة جميع اشكال العنف والتمييز ضد اإلناث 

 آليات ومعايير حماية كفو ة -1

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

 التركيز على النساء المعيالت ضمن مسح دخل األسرة  .1
المرأة في مراكز اإليواء المؤقتيييه التركيز على دعم   .2

ية عملها وأوضيييييييييياع أفراد عائلتها والخدمات  حمن نا
  -والمرافق المشيييييييييتركة المتوفرة في المركز ) مطبخ 

 حمام ( 
مع األزمية من حييث  السييييييييييييييلبيية  آلييات التكيف    الحيد من .3

عميل األطفيال والتسييييييييييييييول وبيع األصييييييييييييييول واللجوء إلى 
 ممارسات اجتماعية مشوهة

إجراء دراسيييييييييية ميدانية حول تحديد احتياجات  -
تي تعيش تحييت وطييأة الفقر وقييياس أثر  المرأة ال

مؤشيييييييييييرات الفقر البشيييييييييييري ومتعدد األبعاد على  
 المرأة والطفل 

 دراسة األعباء المعيشية التي تتحملها النساء  −

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
تقييييديرهييييا وتحييييديييييد 
 مصدرها الحقا  

المحييييييافظييييييات   جميع 
 السورية

2018-2020  سنتين 

اليييييييدعيييييم   − تيييييوفييييير 
مين  اليرسيييييييييييييييميي 
الحكومية إلنجياز 

 هذه البرامج 
اليييييبييييينيييييى  − تيييييوفييييير 

الييييييييتييييييييحييييييييتييييييييييييييييية  
 المؤسساتية 

 ة وتمكينها اجتماعيا  تفعيل المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص واألهلي وفتح قنوات اتصال وتفاعل مع المجتمع لتعزيز مفهوم األمن االجتماعي نحو دعم المرأ -2

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

بنيياء مؤشييييييييييييييرات المسييييييييييييييؤولييية االجتميياعييية وقييياس  
(26000انعكاساتها ) ايزو المسؤولية االجتماعية   

إدمام العوامل السيييييكانية والبيئة  −
المتعلقييية بيييالفقر والمرأة المعيلييية 

 في سياسات التنمية 

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

وحيييميييص  دمشييييييييييييييييق 
 وحماه وطرطوس

2018-2020  سنتين 
المؤشييييييييييييييرات  تقييم  

واالسييييييييييييييتفيادة منهيا  
 في التخطيط
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وضيييييييييع معايير وأدلة اسيييييييييترشيييييييييادية للمسيييييييييؤولية   -
االجتمياعيية بيالتركيز على االلتزام بياحترام الحقوق) 

أو حقوق   -سيييييييييييواء حقوق المرأة العاملة وأسيييييييييييرتها 
 المجتمع المحلي(

توفير السيييييياسيييييات االقتصيييييادية   −
ميع   اليميتيوافيقييييييية  واالجيتيمييييييياعييييييييية 

 االحتياجات المتنوعة لألسر

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

التي  − المؤشييييييييييييييؤات  دقييييييية 
الييمييقيييييييارنييييييية   ميين  تييمييكيين 

 والتخطيط المستقبلي

 ضعف التمويل −
 قلة التنسيق والتشبيك −
صيييييييييييييعوبة جمع البيانات   −

 في إطار األزمة
صيييعوبة تحديد مؤشيييرات   −

 في المجاالت الحقوقية

اليييييييييتيييييييييميييييييييوييييييييييل    تيييييييييوفييييييييير 
التنسييق الصيحيح والتشيبيك 
 الفعال

%75 
وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية 
 والعمل

 هيئييية التخطيط والتعييياون اليييدولي  
 1 وزارة االقتصاد والتجارة الداخلية

 تفعيل دور المسنات في المجتمع وتنشيط أدوارهن األنتاجية والتنموية واالستفادة من خبرتهن )التشيخ النشط ( -3

المسبقة )المتطلبات  ( Activityالنشاط المقترح ) Prerequisites) 
التكلفة التقديرية 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة /المحافظة 
(Area | 

Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 
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إعداد برامج تخص المسيييينات لإلسييييتفادة من   −
والعمل والزراعة خبراتهن السيييابقة في التعليم  

 ورعاية األطفال
تشييييجيع إنشيييياء نواد بأنشييييطة تالئم المسيييينات   −

 مع نشر مراكز نهارية الستقبال المسنات 
وتشييييييييييييييجيع الجمعييييات األهليييية على تقيييديم    -

 الخدمات الالزمة للمسنات بأسعار رمزية 

توسييييييييييع دور المسييييييييينين  والمسييييييييينات في   −
 المحافظات وإقامة أنشطة فيها.

زيادة وعي المجتمع بقضييييييييييييايا المسيييييييييييينين  −
والمسيييييييييينات وتعزيز أدوارهن  التنموية في  

 المجتمع 
إعيداد برامج تيدريبية تتوافق مع أحتيياجيات  −

المسييييييييييينين بهدف تمكين مسييييييييييياهمتهم في  
 العمل المجتمعي والتنموي 

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
وتحييييديييييد   تقييييديرهييييا 
 مصدرها الحقا  

أرييييياف المحييييافظييييات 
 والمناطق النائية

2018-2020 مسيييييييييييييييتييمييرة  بييرا  مييج 
لسنتين ل  

  
بييييييياقيييييييامييييييية   − االهيتيميييييييام 

مشييييييييييييييياريع خيياصييييييييييييييية  
بييييالمسيييييييييييييينييييات وتعزيز  
مشيييييياركتهن في الحياة 
والييييييقييييييييييييييام  الييييييعيييييييامييييييية 

 بأدوارهن التنموية .

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 (Mitigationالحلول واالجرا ات ) (Risksعوائق التنفيذ المحتملة ) ( KPI'sالقياس )

النجاح احتماالت 
(Possibility 
of Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 كبيار السيييييييييييييين زييادة عيدد  −
 والمستفاد من خبرتهم

زيادة عدد دور المسيييييينين  −
بما يتناسيييييييييييييب مع أزدياد  

 عدد المسنين 

 نسبة األمية المرتفعة عند المسنين  −
 ضعف الوعي بحقوقهم  −
على   − منهم  الغييييييالبييييييية  قييييييدرت  عييييييدم 

الحييييييديثيييييية   التقييييييانييييييات  اسييييييييييييييتعمييييييال 
 للمعلومات  

تفعييل دورالمنظميات والمجتمع األهلي في  −
سييييية نشييييياطاتهم  ر تمكين المسييييينين من مما

 المختلفة واالستفادة من خبرتهن 
تعزيز شييييبكات األمان االجتماعي وبرامج   −

 المعونة المقدمة .

%85 
وزارة الشيييييييييؤون  
االجيتيمييييييياعييييييييية 
 والعمل

األهييييييييلييييييييييييييييية    الييييييييجييييييييمييييييييعيييييييييييييييييات 
إحيييدى المنظميييات اليييدوليييية ذات  
 الصلة
 

1 

 نشر خدمات مراكز مؤقته لحماية الفتيات المشردات والمتسوالت -4

المقترح )النشاط  Activity )  المتطلبات المسبقة
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 
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إحيييداث مراكز    − االسييييييييييييييتمرار في متيييابعييية 
الضيييييييييافة ألسييييييييتقبال الحاالت المعرضيييييييية  

 /ضحايا اإلتجار( المعنفات وللخطر 
تفعيل عمل دورومراكز الرعاية وتشييييييييييييييغيل   −

 المتسولين والمتسوالت 

إنجاز الخطة الوطنية لحماية األطفال  −
 من التسول 

اسيييييييتعادة المراكز المشيييييييغولة لصيييييييالح   −
 اإليواء وإعادة تأهيلها

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 مركزية دمشق  سنتين 

خلق تكياميل بين برامج  
والييحييميييييييايييييييية   الييتيينييميييييييييية 
بييييييين   االجيييتيييمييييييياعييييييييييية 
اليحيكيومييييييييية  اليجيهيييييييات 
وغييييييييييييييير   واألهيييييييلييييييييييييييية 
 الحكومية 
 تابع / 

معايير النجاح/  
مؤشرات القياس 

(KPI's) 

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks)  واالجرا ات )الحلول Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility 
of Success) 

 (Ownerالجهة المنفذة )
الجهات المتعاونة 

(Contributing and 
Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

الييفييرق  − عيييييييدد  زييييييييادة 
 التطوعية الشريكة 

التشييبيك والتعاون مع   −
 القطاع األهلي

 العادات والتقاليد  −
مشييييييييييييييياكييل التي أفرزتهييا  −

 األزمة 
 ضعف التمويل  −
 صعوبة ضبط الحاالت −

اسييييييييتكمال متطلبات نظام إدارة الحالة   −
مين  اليميتسيييييييييييييييولييين  األفيراد  ليحيميييييييايييييييية 

 المهمشين
إدمام موضييييييييييييوع التسييييييييييييول في خطة  −

 مكافحة أسوء أشكال عمالة األطفال

%60 
وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية 
 والعمل

 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة 
 وزارة العدل 
 وزارة الداخلية 

1 

 توعية حول الحقوق المالية للمرأة تحمال -5

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

إعيداد خطيب جمعية ودروس دينيية ونيدوات 
ولقاءات مع قادة الرأي وخاصيية في الريف 

الي حيقيوق  واليميييراث حيول  اليتيميليييييييك  فيي  ميرأة 

إصييييييييييدار كتيبات وبروشييييييييييورات ورسييييييييييائل 
 إعالمية حول تلك الموضوعيات

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
ا  مصدرها الحق  

2020-2018 ريف المحافظات  مستمرة 
الحيييياجيييية لالرتقيييياء  
بيييالوعي حول تليييك  
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والمهر والنفقيية والتصييييييييييييييرف بمييالهييا وحول  
 التكافل االجتماعي

القضيييييييييييييياييا لتحقيق  
 اإلنصاف للمرأة 
 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
المنفذة )الجهة  Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد الندوات 
 عدد ورشات العمل
 عدد الكتيبات الصادرة
التقوويميييييية   التقيييييارير  عيييييدد 
 الدورية

 صعوبة التشبيك 
 ضعف التمويل

تعزيز التشييييييييييبيك وتنسيييييييييييق  
اليييجيييهيييييييات   بييييييين  اليييجيييهيييود 
 المعنية

80%  وزارة األوقاف 
اليعييييييياليي   اليتيعيليييم  كيلييييييييية   –وزارة 

 الشريعة
 وزارة الثقافة

1 

في القطاع الخاص والتسجيل في التأمينات االجتماعية وتطبيق شروط   تعزيز دور الجمعيات األهلية التي تعنى بالمرأة واحتياجاتها وقضاياها في نشر الوعي القانوني حول حقوق المرأة   -6
 /1السالمة المهنية /

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تزويد الجمعيات بالمرشيدين القانونين )توفير االرشياد  −
  ) الحقوقي  والييييييدعم  المحيييييياميين القييييييانوني  وتييييييأمين 

للمرافعييية المجيييانيييية عنهم للقضيييييييييييييييياييييا المنظورة أميييام 
 القضاء

إجراء الحوار االجتمياعي ثالثي األطراف لتوسيييييييييييييييع   −
وتقيييييديم   العييييياملييييية  للمرأة  التيييييأمينيييييية   الحوافز  المظلييييية 

تعزيز البحوث التي تعنى بقضييايا  −
وتييطييوييير   ومييتييطييلييبييييييياتييهيييييييا  الييمييرأة 

 سياسات رعاية األسر 
تمكين النسييييياء األرامل والمطلقات   −

 ومعيالت األسر 

تقييييديرهييييا   الميزانييييية يتم 
 وتحديد مصدرها الحقا  

ورييييفيييهيييييييا   دمشيييييييييييييييييق 
 حمص وحماه

 سنتين  2018-2020
بييييين   الييتشيييييييييييييييبييييييييييك 
ذات  الييجييمييعييييييييييات 
 الهدف المشترا
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الالزمة لتشيييجيع أصيييحاب العمل) تخفيف الضيييرائب 
 .......وغير ذلك(-رفع سقف التأمينات  -

وضييع الخطط الوطنية والدراسييات   −
 واألبحاث واألدلة لحماية األسرة 

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

اللواتي   − النسيييييييييييييييييياء  عيييييدد 
 يشملهن التأمين 

الييوعييي   − مسييييييييييييييييتييوى  رفييع 
 الحقوقي 

النقيييييديييييية   − الصييييييييييييييعوبيييييات 
 والتمويل لدى الجمعيات

قلة انتشيييييييييار هذه األمور  −
 إعالميا والترويج لها 

 التمويل الكافي  −
مراقبييية القطييياع الخييياص   −

اليتيطيبيييق   عيليى   وتيحيفيييزه 
 نشر اإلعالمي 

70% 
االجيتيمييييييياعييييييييية  الشييييييييييييييؤون  وزارة 
 واليييييييييييييييييييييييييييييييييييعيييييييييييييييييييييييييييييييييييميييييييييييييييييييييييييييييييييييل 
 

 وزارة العدل  ،وزارة الصناعة
 إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة 
 

1 

 رصد مستويات األمن الغذائي ألسر النسا  المعيالت وخصائص األسر اآلمنة وغير اآلمنة غذائيا  والمعرضة لفقدان األمن الغذائي  -7

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

اعتماد البطاقة الذكية لربط أسييير النسييياء المعيالت  −
  حوخياصييييييييييييييية األسيييييييييييييير المهجرة والعيائيدة من النزو 

وللحوامل والمرضيييعات في األسييير المسيييجلة كفقير 
 حي ببرامج مساعدات غذائية

توظيف المسييييييييييياعدات االنسيييييييييييانية الغذائية كحافز   −
لتشييييييجيع األسيييييير بمختلف مكوناتها على االندمام 
في برامج التعيافي من األزمية للتحول نحو التنميية 

 والتي يتم تصميمها لتحسين سبل العيش

ية وجود برامج مساعدات إنسان −
المنظمييييات   قبييييل  طييييارئيييية من 

 الدولية 
الييبييطييييييياقيييييييات  − بييرامييج  تييطييبيييييق 

الغذائية للحوامل والمرضييييعات  
 مع برنامج األغذية العالمي

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

اريييياف المحيييافظيييات 
 والمناطق النائية

2018-2020  مستمرة 

تشييييييييييييييخيص الواقع  
المعيشيييييييي لإلسيييييير  
السييييييييييييورية في ظل 
اإلنييعييكييييييياسيييييييييييييييييييييات  
الييتييي   السيييييييييييييييلييبيييييييييية 
 أفرزتها األزمة
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أتمتة المعلومات وإيجاد شييبكة  −
المعلومييييات الموحييييدة بين  من 
 الجهات والمؤسسات القائمة 

لريييييادة  − إقيييياميييية دورات توعييييية 
األسيييييييييييير وللنسيييييييييييياء المعيالت  

دنى من لألسر لتأمين الحد األ
المغذيات األسيييييياسييييييية لألسيييييير 
وخياصيييييييييييييية الحواميل واألطفيال  
تييوفيييير   بييهيييييييدف  والييمسييييييييييييييينييييين 
المسييييييييييييييتلزمييات الكييافييية بييأقييل  

 تكلفة
 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
 (Mitigationالحلول واالجرا ات ) ( Risksالمحتملة )

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

تحسيييييييين ظروف المعيشيييييييية 
ووصيييييييييييول األسييييييييييير واأفراد  
 للموارد الغذائية األمنة

 عدد المستفيدين −
تحسيييييييييييين الواقع الصييييييييييييحي  
 والغذائي

فييييييييي  − الييييييييتييييييييأخيييييييير 
 التنسيق

 ضعف التمويل −

شييييييييييييطة بمسييييييييييييتوياتها  واألنتوجيه البرامج 
-  ىاآلنية )سييييييييييييريعة( )متوسييييييييييييطة المد   
في   بعيدة األجل( بما يخدم تمتع االسير 

 مستوى غذائي الئق كما  ونوعا  

%60 
الشييييييييييييييييييييييييؤون   وزارة 
 االجتماعية والعمل

 وزارة الزراعة 
الييييدولييييية ذات  إحييييدى المنظمييييات 
 الصلة

1 

 رسم سياسات تخطيطية تلحظ قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي ومجابهة التمييز ضد المرأة   -8
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المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة / المحافظة 
(Area | 

Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) ( عوامل النجاحSuccess Factors) 

أهميييييية  االهتميييييام حول  توجييييييه 
لمجيييييييابهييييييية   بيييييييالتخطيط  الوعي 
الييينيييوع  عيييليييى  اليييقيييييييائيييم  اليييعييينيييف 
 االجتماعي

لجنييييية خبراء   تشييييييييييييييكييييييل 
وخبيرات لصيييييياغة خطة 
عميييل تنفييييذيييية ضييييييييييييييمن 
 اختصاصات متعددة

الميزانييية يتم تقييديرهييا  
وتحييديييد مصيييييييييييييييدرهييا 
 الحقا  

ميييييركيييييزي  اليييييتيييييخيييييطيييييييييييط 
للسييييييييييييييييياسيييييييييييييييات العيياميية 
ليييييييلييييييينيييييييوع  اليييييييميييييييراعييييييييييييييية 
 االجتماعي

 سنتين  2020- 2018

وجود خطط ودراسيييييييييات لتقويم سيييييييييير تنفيذ    -
 األهداف

مشييييياركة ممثلي القطاع األهلي وقادة الرأي   -
والفئات الشييييييييييابة في مراحل التخطيط ومتابعة 
 التنفيذ
 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

 Contributing andالجهات المتعاونة )
Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

تنفيذ المشيييييييياريع في الواقع   
واليبيراميج  اليخيطيط  واعيتيمييييييياد 
 التنفيذية

صيعوبة االسيتمرار بالتقييم   
من النواحي المتعلقية بتوفر 
اليييييييبشيييييييييييييييييييييريييييييية   اليييييييكيييييييوادر 
 المتخصصة.

دراسيييييييييييييييييييييات    إجيييييييراء 
تقويمية مسيييتمرة لمدى  
 التنفيذ

طبقّا لدى السييييييياسييييييات 
 والخطط 

خيطيييط  اليهيييئييييييية  
والييييييييييييتييييييييييييعيييييييييييياون 
 اللدولي 

وزارة   -وزارة اليداخليية   -وزارة الشييييييييييييييؤون االجتمياعيية  
المكتب المركزي   -الدولة لشيييؤون المصيييالحة الوطنية 

وزارة  -وزارة الصييييييييييحة   -وزارة التربية    -ء لإلحصييييييييييا
وزارة األوقاف  -التعليم العالي   

1 

 ضد المرأة .رسم سياسات تخطيطية تلحظ قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي ومجابهة التمييز  -9

 ( Activityالنشاط المقترح )
المتطلبات المسبقة 
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

 Areaالمنطقة / المحافظة )
| Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 
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القييييائم إعييييداد حمليييية إلدانيييية   العنف 
 على النوع االجتماعي

لجمييع   للتحضييييييييييييييير  التخطيط 
مسيييييتلزمات الحملة اللوجسيييييتية  
 والمادية والمعرفية .

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

التخطيط مركزي للسييييييييياسييييييييات 
ليييلييينيييوع  اليييميييراعييييييييييية  اليييعيييييييامييييييية 
 االجتماعي

2018-2020  
حمالت  إعالمييييية  
 وتنظيمية مستمره  

وجود خطط ودراسيييات لتقويم -
 سير تنفيذ األهداف

مشييييييييياركة قادة الرأي والفئات -
الشييييييييييييييابية في مراحيل التخطيط 
 ومتابعة التنفيذ

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

 Contributing andالجهات المتعاونة )
Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

تنفيذ المشيييييييياريع في الواقع   
 ومتابعتها وتقويمها  

الحييياجييية الى وجود خطط  
تقويمية لقياس نسييييبة تحقق  
 األهداف والمهام

دراسيييييييييييييييييييييات    إجيييييييراء 
مسيييييييييييييييتيمييرة   تيقيوييمييييييييية 
 لمستويات التنفيذ

60%  
  وزارة الشؤون االجتماعية 
 والعمل 

جمعييية تنظيم   –وزارة األوقيياف    -وزارة اإلعالم  
إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة -األسرة    

1 
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 والدراسات المسوح   -10

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

واقع العنف إعداد مسيييوح ودراسيييات ترصيييد 
األسييييييييييييييري ضييييييييييييييد المرأة والقائم على النوع 
 االجتماعي

اختييييييارهم من  يتم  وبييييياحثين  تكليف خبراء 
المختصييييييييييييييين في القضييييييييييييييياييا االجتمياعيية  
 والصحية والتربوية والقانونية

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

 توفر الخبراء سنتين  2020-2018 دراسات مركزية  

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

المعلومات وتوفرهاإتاحة   
عدم التمكن من الوصيييييييييول  
الييمييعييطييييييييييات   جييميييييع  إلييى 
 والبيانات

تكامل الجهود في الوصيول  
الحقيييييائق والمعلوميييييات  إلى 
وتوفر اآلليات التي تسييييياهم 
في نجاح البحوث والمسييوح  
 الميدانية 

70%  
 وزارة التعليم العالي
 

 -وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية والعمل  
المكتيييب المركزي    -وزارة الصييييييييييييييحييية  

 -جمعية تنظيم األسييييرة   –لإلحصيييياء 
 إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة

1 
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 آليات التشبيك   -11

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

الخييييدمييية   القييييدرات وتييييدريييييب مقييييدمي  بنيييياء 
المرأة  حميييييايييييية حقوق  االجتمييييياعيييييية على 
 ضمن منظور العدل واإلنصاف

إعداد أدلة ودراسات للتدريب. -  
عقيييد دورات تيييدريبيييية للميييدربين إلعيييداد   -

 الصف الثاني من المدربين

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد 
 مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات  سنتين   
وجود جهيييية تنسيييييييييييييييقييييية  
فاعلة ومتحمسيية إلنجاح  
 الموضوع ز 
 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

واالجيراءات  اليبيراميج  عيييييييدد 
 المقترحة

هياب أعضيييييياء اللجان عن  
 الحضور

التي   االعالميييييييية  التغطيييييييية 
وحسيييييييييييييين  الكفيييييياءات  تبرز 
 األداء للجهات المشاركة

60% وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية  
 والعمل

 جمعية تنظيم األسرة  
 وزارة الصحة
 الجمعيات األهلية

1 

المجال التشريعي والقانوني -  

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تعديل األطر التشييييريعية الناظمة لمجابهة 
أشيييكال العنف والتمييز ضيييد المرأة وتأكيد  
 حقوقها .

تشيييييييييييكيل لجنة عبر وزارية تعمل بشيييييييييييكل 
متكامل ومتعدد االختصييييييياصيييييييات القتراح 
تعديالت قانونية من شييأنها تحقيق العدالة  

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد 
 مصدرها الحقا  

 سنتين  2020-2018 مركزي 

حسيييين االختيار ألعضيييياء 
الييفييييييياعييلييييين   ميين  الييلييجيينييييييية 
والنشييييييييييييييطياء االجتمياعيين 
 والخبراء والقانونيين
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واالنصيياف في إطار ريية الدولة وكفالتها 
 الدستورية لحقوق المرأة 

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
 ( Risksالمحتملة )

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

اليميقيتيرحييييييية   اليقيوانييين  عيييييييدد 
 للتعديل

اختييييار جهيييات غير 
 فاعلة

 تشكيل لجان مشتركة.  -
تحفيز اللجييان على اإلسييييييييييييييراع   -

 باقتراح التعديالت.
زيادة مكافات وحوافز أعضيييييياء  -

 اللجان

50%  مجلس الشعب  
الشؤون االجتماعية  وزارة  -وزارة العدل  

إحدى    -والعمل ، وزارة التعليم العالي  
 المنظمات الدولية ذات الصلة

1 

 المجال التشريعي والقانوني -12

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

اسييييييييتمرار السييييييييعي لتعديل قانون العقوبات 
 فيما يخص العنف  والتمييز ضد األنثى 

اختيار أعضياء اللجنة الخاصية بالتعديالت 
التشيريعية من خبراء مختصيين في الشيؤون  
القيييانونيييية وممثلين عن جهيييات فييياعلييية في 
هذا المجال مهمتها التدقيق في دسيييييييييييتورية 
 القوانين المقترحة ومرجعيتها

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 مركزي   سنتين 

الييمييتيييييييابييعييييييية   تييوفيير 
العميييييل  لمسييييييييييييييييييار 
واالجييييييييييييييييييييييييييييييييراءات 
 القانونية

 تابع /
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معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

دقة مضييييييييييييمون االقتراحات 
مع   الييييييدسييييييييييييييتور وتوافقهييييييا 

 والشريعة اإلسالمية

 ضعف التمويل -
 ضعف المتابعة -
 البيروقراطية -

 تحفيز اللجنة بالمكافات.  -
واليييييتيييييروييييييج   - الييييينشييييييييييييييييييير 

 لمقترحاتهم.
50%  

 وزارة العدل
 

 مجلس الشعب 
إحيدى المنظميات   -وزارة األوقياف    -

 الدولية ذات الصلة
1 

 التدريب والتأهيل    -13

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تأهيل العاملين والعامالت من المشيييييييييرفات 
أفضييييييييييييييييل آليييات على مراكز االيواء حول  

التعامل مع النسييييييييياء والطفالت والمهجرات 
 والمعنفات
تأهيل العاملين في سييييلك الشييييرطة للتعرف 
على أفضيييييييييل سيييييييييبل التعامل مع النسييييييييياء 
 المعنفات .
إقامة دورات توعية حول أفضييييييييييييل سييييييييييييبل 
التعامل مع المعنفات في مراكز الكشييييييييييييف  
المبكر ومراكز المشيورة الصيحية في جميع 

للمعالجة والرصد واالحالةالحافظات   

عقد  ورشيييات عمل بمعدل ورشييية كل  -
شيييييييييييهرين لمدة ثالث أسيييييييييييابيع لتأهيل 

 لكوادر
بييياحثين   - مختصييييييييييييييين بييياعيييداد تكليف 

المحاور حول الموضييييوعات المطلوبة 
العميييييل   إليهيييييا في ورش  لالسييييييييييييييتنييييياد 

 والتدريب
 عقد  ورشات عمل لتأهيل لكوادر -
إعداد دليل يتضييمن أهم الموضييوعات  -

التي ترتقي بمسييتوى الوعي لدى سييلك 
الشييييييييييييييرطة في التعامل مع ضييييييييييييييحايا 
العنف األسييري واالجتماعي واالسييتناد 

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات  سنتين 
بيييتييينيييفيييييييييييذ   االليييتيييزام 
 الدورات
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تدريب طبيبات اختصيييييييييياصيييييييييييات في   -
الخيدمية االجتمياعيية على أدلية التيدبير 
السييييييييييييييريري في التعييياميييل مع حييياالت 
االغتصيييييييييييييياب ومعيالجية منعكسيييييييييييييياتيه  

 الصحية والنفسية واالجتماعية

ات التدريب إلى هذا الدليل في ورشييييييييييي
 والتأهيل

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

نسيييبة الحضيييور والمشييياركة  
 ومدى االلتزام
توفر معلومات راجعة حول  
الورشيييييييييييييييييات  منعكسيييييييييييييييييات 
 ونتائجها

الييتييمييوييييييييل   كييفيييييييايييييييية  عيييييييدم 
الدوراتالمرصود إلقامة   

اليتيي  اليجيهيييييييات  ميتيييييييابيعييييييية 
خططيت المشيييييييييييييياريع لتنفييذ  
 البرامج

70% وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية  
 والعمل

 1 وزارة األوقاف

 الحماية والرعاية  -14

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

 مجابهة التميز والعنف ضد المسنات
إعيداد دراسيييييييييييييييات تقييميية مسييييييييييييييحيية لواقع  
الرعاية والحماية للمسييييينات في مؤسيييييسيييييات 
 الرعاية األهلية والرسمية

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 دمشق  سنتين 
توفير المختصيييييييين 
والمهتمين بقضيييييايا  
 المسنين
 تابع /
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معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

الفعلي   بييييييياإلنجييييييياز  االلتزام 
قيبيييييييل   مين  ليليييييييدراسيييييييييييييييييييييات 
 مختصين

 ضعف التمويل
جيييميييع  عيييليييى  االصيييييييييييييييييرار 
المعلومييات من مصيييييييييييييييادر  
 متعددة

للدراسات 70%  
الهيئة السييييييييييييورية لشييييييييييييؤون 
 االسرة والسكان

العاليوزارة التعليم   1 

 استكمال تنفيذ الخط الساخن  -15

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تشييييييكيل لجنة متابعة لدراسيييييية العوامل التي  
السييييييييييييييييييييياخييييين   اليييييخيييييط  تييييينيييييفيييييييييييييذ   أخيييييرت 
وتعمميه واسييييييييييتخدامه وخاصيييييييييية في إطار  
 األزمة والحاجة الماسة له لتأمين الرعاية 

التنسيييييييق والتشييييييبيك بين الجهات امعنية  −
 لوضع هذا الحل الهام 

وضييييييييييييييع والخدمة الفاعلة في موضييييييييييييييع  −
 التنفيذ

تقيديرهيا وتحيدييد  الميزانيية يتم  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 مركزي دمشق  مستمر 

مشيييييييييييييييروع الييقييطييع  
هيييييييامييييييية   خيييطيييوات 
حيييييمييييييياس  هييييينييييييياا 
 لتنفيذه

 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
المنفذة )الجهة  Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 سرعة التنفيذ  −
اليييدراسيييييييييييييييية الجييييدة لكيييل   −

 المكونات واالحتياجات

التي  − الحييييييالييييييية  الظروف 
 نتجت عن األزمة 

تشيييييييييييتتت الجهود وكثرت   −
 المشاكل

 اإلعداد الصحيح  −
بيييييييأسييييييييييييييتكميييييييال   − الرهبييييييية 

 المشروع 
 التمويل الكافي −

 وزارة الداخلية  %60
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  
 وزارة األوقاف 
 وزارة الصحة  

1 
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إحدى المنظمات الدولية ذات  
 الصلة 

 حملة توعية حول حماية المرأة من العنف  -16

 ( Activityالنشاط المقترح )
المتطلبات المسبقة 
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

االسييييييييييييتمرار في إعداد خطب جمعة ودروس دينية 
وورشييييييات وندوات ولقاءات في المسيييييياجد واإلعالم  

عمل وإصيييييييييدار كتيبات وبروشيييييييييورات حول حقوق 
 المرأة ومجابهة العنف األسري واالجتماعي

إعداد كتيبات وبروشورات وخطب 
جمعة حول القضييييييييياء على جميع 
اليميرأة  ضيييييييييييييييييييييد  اليعينيف  ميظييييييياهير 
وتوضيييييييييييييييح حقوق المرأة وأهمييييية 
 حمايتها في اإلسالم

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد 
 مصدرها الحقا  

فظات جميع المحا  2018-2020  سنتين 

تفياعيل النياس من طالب  
والمييييييدارس   الجييييييامعييييييات 
الشييييييييييييييرعييييية والطييييالبييييات 
والداعيات والمشييييييييييييييرفات 
مع القضيييييييييييييياييا الجوهرية  
 المطروحة
 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
 ( Risksالمحتملة )

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد التعاميم 
 عدد الندوات
 عدد ورشات العمل
عيدد التقيارير اليدوريية والكتيبيات 
 والرسائل الدعوية

 ضخامة الجهود
التموييييييل الحييييياجييييية إلى  

 الكافي

وإعيييييييداد   الييتييمييوييييييييل  تييوفييييير 
الدراسييييييات والخطب والمواد  
 اإلعالمية والعلمية المالئمة

75%  
 وزارة األوقاف
 

وزارة الشييييييؤون االجتماعية والعمل  
وزارة الثقافة . -  

1 
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التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

نشيييير الوعي في جميع الوسييييائل االعالمية 
العنف  الممكنيييية حول مجييييابهيييية  والتوعييييية 
القييائم على النوع االجتميياعي والعمر الييذي  
 تتعرض له المسنات 

تيأسيييييييييييييييس نوادي ملحقية بمراكز االيواء أو 
يية المراكز الريياضيييييييييييييييية أو الجمعييات األهل

لتوفير الرعاية النفسية والترفيهية والمعالجة  
زيائية للنساء المسناتالصحية والفي  

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 دمشق  سنتين 

بيييييأهميييييية  القنييييياعييييية 
رعيايية المسيييييييييييييينيات  
وحمايتهم وخاصييييية  
إطيييييار األزمييييية  في 
أكييثيير  ميين  كييونييهيين 
 الفئات هشاشة
 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

سييييييييييييرعة إطالق المنصيييييييييييية  
 وعدد المشاركات بها

عدم إعطاء معلومات دقيقة 
مييييراكييييز   عيييين  ميييين  االيييييواء 

 أحوال المسنات
المنصة %80 تنمية القناعة بأهمية العمل  

 وزارة اإلعالم
 

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
 وزارة األوقاف
 وزارة التعليم العالي

1 

 رسم سياسات تخطيطية تلحظ قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي ومجابهة التمييز ضد المرأة  -17

المقترح )النشاط  Activity )  المتطلبات المسبقة
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

 Areaالمنطقة / المحافظة )
| Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 
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الشيييييييييييييييييييابيييييية   لألجيييييييال  التوجييييييه 
والشييييييييييييباب( لغرس )الشييييييييييييابات 

المحققيييييية   االيجييييييابييييييية  المواقف 
 للعدالة واالنصاف

إعداد أدلة وبروشييييييييييورات  
وعقيد نيدوات وورشييييييييييييييات 
 عمل 

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

التخطيط مركزي للسييييييييياسييييييييات 
ليييلييينيييوع  اليييميييراعييييييييييية  اليييعيييييييامييييييية 
 االجتماعي

2018-2020  سنتين 

وجود خطط ودراسييييييييييييييييات لتقويم -
فسير تنفيذ األهدا  

مشييييييييييياركة ممثلي القطاع األهلي  -
وقيادة الرأي والفئيات الشيييييييييييييييابية في  
 مراحل التخطيط ومتابعة التنفيذ
 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

المنفذة الجهة 
(Owner) 

 Contributing andالجهات المتعاونة )
Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

تنفيذ المشيييييييياريع في الواقع   
واليبيراميج  اليخيطيط  واعيتيمييييييياد 
 التنفيذية

عييدم وجود خطط تقويمييية   
لقييييياس نسييييييييييييييبيييية األهييييداف 
 والمهام

دراسيييييييييييييييييييييات    إجيييييييراء 
تقويمية مسيييتمرة لمدى  
 التنفيذ

طبقّا لدى السييييييياسييييييات 
 والخطط 

تيييييالخطيط    هيئييييية 
 والتعاون الدولي 

وزارة  -وزارة التربية  -  -وزارة الشييييييييييييؤون االجتماعية  
 -المنظمات الشييبابية    –وزارة األوقاف    - -الصييحة  

 إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة
1 

 التعنيف للنسا  المهمشات وتعرضن لإلسا ة لضمان حقوقهنمعالجة حاالت  -18

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start 
Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

لنسييييييييييياء المعنفات في  لتحسيييييييييييين فرص العمل  −
لإلنييييياث   وتيييييأهيليييييية  تيييييدريبيييييية  بيييييدورات  العميييييل 

العمييييييل    نوتمكينه سييييييييييييييوق  إلى  الييييييدخول  من 
وربطهن ببرامج لتأسييييييييييييييس مشييييييييييييياريع متناهية 

 الصغر

مراكز تخصيييييييييييييصيييييييييييييية للتدريب والمتابعة  −
وحاضيييييينات أعمال مع تقديم برامج الدعم 

 النفسي والحماية االجنماعية
تحديد االحتياجات التدريبيية على مهيارات   −

االسيييييييييييييييييييييييييياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية   اليييييييييييييعيييييييييييييميييييييييييييل 
 ةالتدريب على مهارات العمل النوعي 

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
تقييييديرهييييا وتحييييديييييد 
 مصدرها الحقا  

المنياطق السييييييييييييييياخنية  
اليرييفييييييييية   واليمينييييييياطيق 
فييييييييييقييييييييييرا   األكييييييييييثيييييييييير 

ومراكز  والعشييييوائيات 

2018-
0202  

 برامج مستمرة

دعم حكومي عالي المسييييييييتوى لالهتمام   −
تيطيويير   عيليى  واليتيركيييز  اليفيئييييييية  بيتيليييييييك 

 خدمات التمويل متناهي الصغر
إقرار مجلس الوزراء ليدعم المشييييييييييييييياريع  −

 وتكليف الجهات العمنية بالمتابعة 
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األزمييييييية   − عيليييهين  أثيرت  اليليواتيي  اإلنييييييياث  دعيم 
 نوظائف ال تتناسب مع مؤهالتهفي ويعملن  

الدعم النفسييييي وتنمية مهارات  تقديم دورات  −
وتعزيز    اتالشييييييييييييييبيياب والشيييييييييييييييابييات اليييافعيي

 المجتمعية  نمشاركته

 تحديد المناطق االكثر احتياجا  للبدء فيها −
 تحديد معايير وشروط االستهداف  −
تفعيل لجان التنمية المحلية خاصييييييييييييية  −

في المناطق الريفية تضييييمن عناصيييير 
 نسائية وشابة ومدربة

االيواء وأسييييييير المدن  
 والمناطق الصناعية

المشيييييييييييييييييياريع   − بييييدعم  رهبيييية المنظمييييات 
 متناهية الصغر 

 

معايير النجاح/ مؤشرات القياس 
(KPI's) 

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) ( الحلول واالجرا اتMitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility 
of Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة  
االولوية 

(Priority) 
 عدد الحاالت المعالجة والناجية من التعنيف −
 دعمهن  تم    عييدد النسييييييييييييييياء النيياجيييات اللواتي −

 بعد تاهيلهن
 المستهدفات عدد المستفيدات  −
متابعة المشيييياريع بشييييكل مسييييتمر للمخرجات   −

 المضاءة على المشاريع الناجحة 

 التمويل ضعف  −
عييدم وجود موارد مييالييية   −

 متجددة 
اليييييييذي   عييلييى   يييؤثييرألميير 

 قطاع الدعم
بكييييياميييييل الييييي عيييييدم   − درايييييية 

   الحقوق 

ليليمينيظيميييييييات   − الينيوعييييييييية  اليقيييييييدرات   غييير بينييييييياء 
والجمعيييات األهلييية في المجيياالت الحكومييية  
 والمالية والفنية والتنموية(-)اإلدارية 

إيالء األهتمام بالجمعيات التي تعنى بشييييؤون  −
 المرأة وحمايتها 

 تدريب الكوادر المؤهلة لتدريب المسستفيدات  −

%70 

وزارة الشييييييييؤون  
االجيتيمييييييياعييييييييية  
 والييييييييييييعييييييييييييمييييييييييييل
 

 
والتعياون اليدولي  تخطيط االهيئية   

اليييييييييميييييييييحيييييييييلييييييييييييييييييية  اإلدارة   وزارة 
األهييييييييلييييييييييييييييية    الييييييييجييييييييمييييييييعيييييييييييييييييات 

اليييدول يييية ذات  إحيييدى المنظميييات 
 الصلة

1 
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 محور العمل واالقتصاد
الهد  العام: توفر سوق عمل يوفر فرص الئقة فيه قطاع أهلي واعد وفاعل تتكامل فيه األدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة على أساس  

 التشاركية والعدالة االجتماعية. 
 الدماج المرأة بسوق العملدراسة تحليلية  -1

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تحليل بيانات قوى العمل حسييييييب النوع االجتماعي وتنفيذ   −
مجموعييات بؤرييية للوقوف على مييدى عييداليية حصييييييييييييييول 

 النساء على فرص عمل عادلة تتناسب مع مؤهالتها 
تنفيذ مسيييييييييح تخصيييييييييصيييييييييي للمرأة المعيلة يدرس الجوانب  −

 االقتصادية

تيكيليفييييييية  األول  اليميعيييييييييار 
المعيشيييييييييييييية وأعبيائهيا على  
 األناث المعيالت

يتم تقيديرهيا وتحيدييد    الميزانيية
 مصدرها الحقا  

2020-2018 مركزية دمشق  سنتين 

الييبييييييييييانيييييييات  جييمييع 
وتوثيقهييييا وتحييييديييييد 
 الييييييييييييميييييييييييينيييييييييييياطييييييييييييق

والمستفيدين   

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

وضييييييييييييييع هييذا المطلييب بين  العوائق البيروقراطية اإلنجاز السريع للدراسة
 اآلولويات

الهيئة السييييييييييييورية لشييييييييييييؤون  %70
  األسرة والسكان

 وزارة االقتصاد 
 وزارة االدارة والمحلية  
 هيئة التخطيط والتعاون الدولي 

1 
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 التأهيل والتمكين االقتصادي واإلداري لإلناث  -2

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

إقامة دورات تخصييييييييصييييييييية لتعزيز الكفاءات النسييييييييائية في  −
مجييال اإلدارة المتوسييييييييييييييطيية والعليييا لتمكينهن من اإلرتقيياء  

 بادارتهن 
إقيامية دورات لتيدرييب اإلنياث على التخطيط لمشيييييييييييييياريعهن   −

 وإعداد الجدوى األقتصادية لهذه المشاريع 
 إقامة دورات تدريبية بهدف تحقيق القدرة على التفاوض −
 ل الفريق و إدارة عم −
 تقدير معايير اإلنتاجية وقياس األداء −

التييييدريييييب  − التعلم ونوع  ربط مخرجييييات 
المهني مع احتياجات السيييوق المتغيرة  

توسييييييييييع دور سييييييييييدات األعمال في -
إيجاد مزيد من فرص العمل للنسيييييييييييياء 

 المعيالت  
 توسيع حزم خدمات التمويل األصغر −

 

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
تقييييديرهييييا وتحييييديييييد 

الحقا  مصدرها   
2020-2018 جميع المحافظات  

دورات مسيييتمرة  
 لسنتين 

سييييييييييييييرعيييية تييييدريييييب  
 اليييييييييييييييييييييييكيييييييييييييييييييييييوادر  
 عدد المتدربات

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

من  المسييييييييييييييتفيييييييدات  عييييييدد 
خدمات التوجيه واإلرشييييييييييياد  
 والتدريب

عييدم كفيياييية لتمويييل المييادي 
 الكافي للبرامج التدريبية

الييييييييمييييييييادي   الييييييييتييييييييمييييييييويييييييييل 
 الكادر المدرب والمؤهل

%60 
وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية 
 والييييييييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييييل  
 

وزارة الثقافة  ووزارة التربية والجمعيات 
 األهلية

1 
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 تأسيس مراكز تنمية مجتمعية لدعم النسا  في الحصول على التدريب والتعلم ومحو األمية  -3

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success Factors) 

تشييييييييييييييجيع الجمعيييات األهلييية على تبني إحييداث وحييدات   −
التييييدريبييييية والتعليمييييية ومحو األمييييية التي تخييييدم   للمراكز 

 الهدف 
تكثيف الدورات المطلوبة حسيييييييب متطلبات سيييييييوق العمل   −

 تكارات واإلبداعات  االبتاجية المرأة العاملة تنفيذ  إنلتحسين  

النسييييييييييييييييييياء  عن  البحييييييث 
الرييييادييييات قيييادرات على  

مشييياريع صيييغيرة  تأسييييس 
 ومتناهية الصغر

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد 
 مصدرها الحقا  

المحييييييافظييييييات   جميع 
عييلييى   الييتييركيييييز  مييع 
اليرييفييييييييية   اليمينييييييياطيق 
والمنييياطق التي فيهيييا 
 عودة من النزوح

2018-2020  
دورات مسييتمرة  
 لسنتين 

 توفر األدوات األساسية  −
توفر الدعم الرسييمي لها  −

الشييييييييييييييييييييؤون   وزارة  ميييييين 
 لعمل االجتماعية وا

 موارد بشرية مدربة −
 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد المشاريع الناجحة  −
 عدد النساء المتدربات  −
تحسيييييييييييييين مسييييييييييييييتوى عيش   −

 األسرة  
 عدد مشاريع المؤسسة −

 إيجاد طالبات عمل رياديات  −
 التحدي ليس مادي بل بشري  −
الدعم المادي لدورات التدريبية  −

 لهذا البرنامج

إعييداد دورات توعييية 
اليييييييقيييييييدرات   وبييييييينييييييياء 
 للمرحلة التنموية

%70 
وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية 
 والعمل

 وزارة اإلدارة المحلية
 الجمعيات األهلية
الييييدولييييية ذات  المنظمييييات  إحييييدى 
 الصلة

1 

 تشكيل فرق نسائية كمدربات على تأسيس مشاريع -4

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 
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تنظيم دورات تدريبية على ريادة األعمال وإقامة المزيد  −
من األسييييييييواق والبازارات لتسييييييييويق أنتام النسيييييييياء ذات 

 المشاريع الصغيرة 

اليجيميعيييييييييات   دور  تيوسييييييييييييييييع 
الييعيييييييام   والييقييطييييييياع  األهييليييييييييية 
والخيياص في تييدريييب اإلنيياث 
 األرتقاء  

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

 دمشق
 حلب
 الالذقية 

2018-2020  سنتين 
عيدد الفرق الميدربية  
 والمستفيدة

 تابع / 
معايير النجاح/  
مؤشرات القياس 

(KPI's) 

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) ( الحلول واالجرا اتMitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility 
of Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 العادات والتقاليد

 عدم الوصول للمعلومات  −
عدم الدراية بهذا المشيييييييييييروع  −

 والمنجزات 
من  − والتقليييييييل  البيروقراطييييييية 

 أهمية القطاع األهلي

 مشاركة اإلعالم بالترويج لمثل هذه المشاريع −
اسيتكمال مأسيسية خدمات التمويل األصيغر من  −

التشيييييييريعات وحزم البيانات وأليات التقدم  حيث 
وقواعد البيانات التي تنتج للوصول الى الفئات 

-أسيييييييييييييير الجرحى  -أرامييل  -الهشييييييييييييييية )ايتييام  
 الشهداء(

 وزارة التنمية اإلدارية  %75

الجمعيييييات األهلييييية والمنظمييييات  
 الشعبية ,
إحيييدى المنظميييات اليييدوليييية ذات  
 الصلة
 

1 
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 لتمكين اإلناث من الحصول على التدريب والتأهيل المهني وفرص العمل حسب المؤهالتتوظيف البطاقة الذكية  -5

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

المشروع  مدة 
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تفعيل الجانب التنموي للبطاقة الذكية بربط  
المسييييييييييياعدات والدعم االجتماعي بالتزمات  
 التأهيل والدريب 

المجتمع  − إعييييداد تقييييارير حول متطلبييييات 
 في ظل الوضع الراهن 

زيادة حصييييييية النسييييييياء خاصييييييية معيالت   −
 األسر من القروض والمنح

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات  سنتين 

كيييييييييييوادر  وجيييييييييييود 
 مييييييييييييييييييييييييييدربيييييييييييييييييييييييييية  
المشييييييييييييييروع  أتمتييييية 
 لسهولة نشره
 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
 (Mitigationالحلول واالجرا ات ) ( Risksالمحتملة )

احتماالت النجاح 
(Possibility 
of Success) 

 (Ownerالجهة المنفذة )
الجهات المتعاونة 

(Contributing and 
Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 إعداد طريقة للتنفيذ
 سرعة التنفيذ
 عدد المستفيدات

االدوات   تيييوافييير  عيييييييدم 
 المناسبة

 بناء قاعدة البيانات لمستحقي الدعم  −
إصييييييدار منح البطاقة الذكية وزيادة عدد   −

موفري الخدمات التمويلية للمؤسيييييييسيييييييات  
 متناهية الصغر والتدريب 

إحييداث بنييك معلومييات وقيياعييدة بيييانييات   −
ضييييييييييييييمن إطيييار نظيييام لتحيييدييييد خيييارطييية 

 اإلحتياجات

%70 
وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية 
 والعمل

 الجمعيات األهلية .
الييييدولييييية ذات  المنظمييييات  إحييييدى 
 الصلة

1 

 بنا  نظام الرصد والتقييم ألنشطة دعم المرأة اقتصاديا   -6



 

269 
 

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تكليف لجنة باحثين بصييييييييييياغة مؤشييييييييييرات 
اليميتيييييييابيعييييييية  بيراميج  حيول  األداء  وميعيييييييايييير 
 ألنشطة دعم المرأة 

لصيييييييييييييييييييييياغييييييية   والخبراء  للبييييييياحثين  تكليف 
المؤشييييييييييييييرات المتييابعيية والتقييم لمشييييييييييييييياريع 
 الحماية والرعاية ألنشطة دعم المرأة 

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 مركزي دمشق  سنتين 

اليييتيييقيييييييييييم  أهيييمييييييييييية 
 للبرامج والنشياطات

لالسييييييييييييييتفيييييادة من  
 النتائج للتخطيط
 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

أن تكون المؤشيييييييييرات دقيقة 
اليييميييقيييييييارنييييييية  فيييي   وتيييكيييمييين 

والتخطيط المستقبلي   

صييييعوبة تحديد المؤشييييرات في  −
المجييياالت الرعيييائيييية والحمييياييية  
إليييى   عيييييييادة  واالسييييييييييييييييتيييغييينييييييياء 
 التوصيف والمتابعة الميدانية

تليييييك  − مثيييييل  ضييييييييييييييعف تموييييييل 
 األبحاث

عييييلييييى   اليييييحصييييييييييييييييييول 
ممييييياثلييييية   دراسيييييييييييييييييييات 
ليتيطيبيييق   وتيطيوييرهيييييييا 
 أهداف البحث

 وزارة التنمية اإلدارية   %50
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  
 وزارة التعليم العالي  
 المكتب المركزي لإلحصاء 

1 
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 تعميق دور الصناديق الدورارة في إيجاد فرص تشغيل وتأسيسها -7

المقترح )النشاط  Activity )  المتطلبات المسبقة
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة / المحافظة 
(Area | 

Municipality) 

تاريخ البد  
(Start 
Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

تيدرييب ميدربين على كيفيية تيأسيييييييييييييييس مشييييييييييييييروع 
صييييييييييييييغير لتييدريييب النسييييييييييييييياء الريفيييات المعيالت 

اسييييس  المشييياريع الخاصييية بهن توتدريبهن على  
 ونشر تأسيس صناديق دوارة في بعع القرى 

االسييييتمرار في تقييم المشيييياريع 
 التي نفذت في مجال دعم

تيقيييييييدييرهيييييييا  ييتيم  اليميييزانييييييييية 
 وتحديد مصدرها الحقا  

 ةالمناطق الريفي
 واألرياف األشد فقرا  

2018-
0202  

 سنتين

وجود الحياجية المياسيييييييييييييية لمثيل  −
 هذه الحلول 

 التزام المستفيدات بالتسديد −
 وجود لجان محلية −

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد المستفيدات  −
رقيييعييييييية  − أكيييبييير  تيييغيييطييييييييييية 

 جغرافيا  

تييعييريييف  إعييتييمييييييياد  يييتييم  لييم 
 واضيييح للمشيييروعات لجهة  
 المشاريع وعدد المشاركات

رفع سييييييييييييييويييية الوعي بيييأهميييية  −
االجتميييييياعييييييية   المسييييييييييييييؤولييييييية 

 وتحفيز مأسستها  
%90 

وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية 
 والعمل

 وحدات الصناعة الريفية  
 مراكز التنمية الريفية 
 وزارة الزراعة  

1 

 تحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل الريادية للنسا  في مجال الزراعة والغذا   -8

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

الريفيييييات   −  لإللمييييام  عقييييد دورات لإلنيييياث 
 -التسييييييييييييييويق    -بييأصييييييييييييييول )التفيياوض  

 حساب التكلفة( -الترويج 

اسيييييتثمار مجهود اإلناث في مشيييييروعات   −
 إنتاجية 

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 مركزي   
دويات مسييتمؤه 
 لسنتين

اليييييييييييدورات  نيييييييييييجييييييييييياح 
 التدريبية 
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السيييييييييييعي بشيييييييييييكل جاد لتحقيق الظروف  −  −
 الموضوعية

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

ارتقييياء أدوار المرأة الريفيييية  
 في هذه المناحي 

 األمية والجهل  −
 ضعف الموارد −

تيييييوزييييييع  عيييييليييييى  اليييييعيييييميييييييل 
المشيروعات التنموية بشيكل  
 متوازن في جميع المناطق

%60 
وزارة الشييييييييييؤون االجتماعية 
 والييييييييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييييل  
 

 وزارة الزراعة 
الهيئة السورية لشؤون األسرة 
 والسكان  
 مديرية التنمية الريفية

1 

 
 تنمية قدرة اإلناث المعيالت على التسويق للمنتجات  -9

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تطوير المهارات  حول دراسة هيكلية  −
 األسواق 

−  ( العرض  أصييييييييييييييول  على  تيييييدرييييييب 
 العالقات (-المهارات -األصول 

الرصييييييييييييد والتقييم )تكاملية /تصييييييييييييميم مقترحات   −
 إطار زمني تنفيذي /مرصد تقييم ....( /
المبادرة اإلعالمية في تغطية جميع النشييييييياطات  −

االقتصيييييييييادية التي تقوم بها المرأة في الحضييييييييير  
 والريف مع توضيح أهمية النشاط

تقيييييييديرهيييييييا   يتم  الميزانيييييييية 
 وتحديد مصدرها الحقا  

2020-2018 مركزية دمشق  سنتين 
دورات  نيييييييييييجييييييييييياح 
التييييدرب في تنمييييية  
 مهارات التسويق 
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 دعم المرأة الريفية المعيلة لألسرة ببرنامج إقراض ميسر  -10

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

تدريب كادر مدربين في مجال إدارة القروض –  
تدريب المهندسيييييات الزراعيات على كيف تشيييييكيل    -

 اللجان المحلية 
تشكيل وتدريب اللجان المحلية في كل قرية  -  

تييدريييب النسييييييييييييييياء الريفيييات المعيالت على كيفييية    -
 تأسيس مشاريع صغيرة مدرة للدخل 

توفير التمويل الالزم-  
توفير المسييييييييييييييتلزمات المادية  -

 واللوجيستية.
تأمين كادر مدرب في جميع  -

 المناطق المستهدفة.

الميزانييية يتم تقييديرهييا  
 وتحييديييد مصيييييييييييييييدرهييا
 الحقا  

جميع المحيييافظيييات -
 السورية
 

2018-2020  سنتين 

توفر كادر مدرب ومنتشر في    -
 جميع المحافظات 

جميع  - في  والتقييم  المتيييييييابعييييييية 
 مراحل العمل

الصييييييييييييييحيح للفئييييات - االختيييييار 
 المستهدفة

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

واالجرا ات الحلول 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

عدد النسييييييييييييياء صييييييييييييياحبات -
 المشاريع وأنواع مشاريعهن.

عدد النسييييييييياء الحاصيييييييييالت  -
 على قروض لمشاريع 

عدد القرى المستهدفة  -  

ضيعف االمكانيات الالزمة  -
التصيييييييييييييينيع  تقنييييييييات  لتوفير 
 الحديثة 

صييييييييييييييعوبية تيأمين القروض  -
 باجراءات ميسرة

المييييييادي  الييييييدعم  تقييييييديم 
واللوجسيييتي الالزم لتنفيذ 
 البرامج الموضوعة

90%  
الزراعييييية   ميييييديريييييية   –وزارة 
المرأة الريفيةتنمية    

الهيئة السييييييييورية لشييييييييؤون األسييييييييرة 
 والسكان

1 
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المرأة والصحةمحور   

 الهد  العام: تعزيز االمومة اآلمنة وخفض مراضة السيدات 
 رعاية ماقبل الحمل والوالدة -1

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start 
Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

إعييييداد دليييييل وطني عن الرعيييياييييية قبييييل -ا
 الحمل.

تكليف باحثين ومتخصييييييصييييييين إلعداد الدليل  
 والتعاقد معهد

الميزانييية يتم تقييديرهييا  
وتحييديييد مصيييييييييييييييدرهييا 
 الحقا  

  

مدة المشيييييييييروع  
سنتين والخدمة  
 مستمرة

 

إطالق الدليل الوطني مع ورشييات عمل  -
 بالتعاون مع القطاع الخاص.

 اإلعداد لتنفيذ دراسة عمل لإلطالق
توفر الخبراء والكادر الطبي- 2018 دمشق  

تدريب لألطباء على الدليل. - طباعة الدليل وتوزيعه-  الخدمةتوفر مراكز تقديم  -     
تدريب القابالت على الدليل - إعداد الوسيييائل التثقيفية الالزمة لرفع الوعي  - 

 )بروشورات، بوسترات، أفالم تثقيفية(
 2018 دمشق

في  - مجييييييانييييييا   الخييييييدميييييية  تقييييييديم 
توعية السييييدات حول أهمية الرعاية قبل  - المراكز الصحية

 الحمل لضمان حمل سليم.
التجهيزات  - لتقييييييديم  تييييييأمين  الالزميييييية  والمواد 

 الخدمات
 2018 جميع المحافظات

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

 Contributingالجهات المتعاونة )
and Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 
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عيدد األطبياء والقيابالت اليذين  -
 تم تدريبهم  

إعداد المستفيدات من الخدمة-  

ضيييييييييعف اسيييييييييتجابة القطاع   -
 الخاص

الخييييدميييية في القطيييياع - تكلفيييية 
 الخاص

زييييادة عيييدد المراكز 
الخييييدميييية   التي تقييييدم 
 مجانا  

 وزارة الصحة %70

الخيييدميييات الطبيييية   -وزارة التعليم العيييالي  -
وزارة األوقاف  -وزارة اإلعالم    -العسييييييكرية 

جمعية المولدين والنسائيين -  
إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة -  

1 

 رفع نسبة التغطية بخدمات تنظيم األسرة ذات التوعية -2

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

رفع الوعي بمفهوم تنظيم األسييييرة وأهميته لصييييحة  -
 األم والطفل.

المقييييدميييية من قبييييل تكييييامييييل الخييييدمييييات  - المجييييانييييية 
 الجهات العامة.

التوعييييية من خالل دورات تثقيفييييية - التركيز على 
 في مرحلة ما قبل الزوام

تأمين مستمر لوسائل تنظيم األسرة بشكل مجاني-  

تحضير للوسائل التثقيفية الخاصة برفع الوعي-  
طباعة األدلة المحدثة-  

القطاع الخاص ومع  التنسييييييييييق مع جميع المولدين إلشيييييييييراا  -
 بقية الجهات الحكومية ضمن خطة وطنية للتدريب. 

التنسيق مع الجهات المقدمة للخدمات المجانية-  
اسيييييييييتصيييييييييدار ما يلزم إللزام المقبلين على الزوام باتباع دورة  -

-تدريبية قصيرة حول الزوام والسلوكيات الصحية  

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
تقييييديرهييييا وتحييييديييييد 
 مصدرها الحقا  

المحافظاتجميع    مستمره لسنتين 2018 

تقييديم خييدمييات تنظيم  -
األسييييييييييييييرة مجيييانيييا  على 
الييرعيييييييايييييييية   مسيييييييييييييييتييوى 
 الصحية األولية 

إمكانية نشييير الخدمة  -
العييييييييادات   طريق  عن 
 المتنقلة

 تابع /
معايير النجاح/  
مؤشرات القياس 

(KPI's) 

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) ( الحلول واالجرا اتMitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility 
of Success) 

الجهة 
المنفذة  

(Owner) 

 Contributingالجهات المتعاونة )
and Supporting Providers) 

درجة  
االولوية 

(Priority) 
التغطييييية بتنظيم - ارتفيييياع 

 األسرة 
انخفاض نسبة االنقطاع  -

 عن االستخدام

سوء توزيع الكادر الصحي -  
القيييييابالت في - عيييييدد  نقص 

 المناطق البعيدة

إيجاد حوافز لتغطية المناطق المحتاجة بالكادر-  
تشيييييييييييييياركيية وتكياميل بين الجهيات المقيدمية للخيدميات الصييييييييييييييحيية  -

%85 لتوزيع أفضل للكوادر  وزارة الصحة 

اليعييييييياليي  - اليتيعيليييم  اليطيبييييييييية  -وزارة  اليخيييييييدميييييييات 
- الخدمات الطبية في وزارة الصحة  -العسكرية  

وزارة األوقاف-زارة اإلعالم  و   1 
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عيلى  - اليميتيييييييدربييين  عيييييييدد 
 األدلة

سيييييييييييييييلييوكييييييييييات - فييي  تييغييييير 
اليييعيييالقييييييية   ذات  اليييميييجيييتيييميييع 
 باإلنجاب

القبيالية بعيد شييييييييييييييرح عن العميل تحفيز الطيالبيات على دراسيييييييييييييية  -
 وفوائده للطالبة والمجتمع

دراسيية حول أسييباب االنقطاع عن االسييتخدام والسييلوكيات ذات  -
 العالقة باإلنجاب

وزارة الشييييييييييييييؤون االجتماعية   -وزارة األوقاف   -
نقابة األطباء  -والعمل    

نقابة ذوي المهن  -جمعية المولدين والنسيائيين  -
إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة   -الصحية    

 رفع نسبة الوالدات على مؤهلة ومدربة مع تخفيض نسبة القيصريات -3

المسبقة )المتطلبات  ( Activityالنشاط المقترح ) Prerequisites) 
التكلفة التقديرية 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start 
Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

توعية السييدات ومجتمعهن حول ضيرورة الوالدة على يد -
القيصييييييريات التي تجرى بدون اسييييييتطباب  مؤهلة ومخاطر  

 وتشجيع الوالدة الفيزيولوجية.
اعداد أدلة وطنية حول األسييييييييييباب الطبية األسيييييييييياسييييييييييية  -

 لوفيات األمهات. 
نشير األدلة والتدريب عليها وإيجاد السيبل لإلشيراف على -

 تطبيقها.  
الييميينييييييياطيق  - عييلييى  الييبشيييييييييييييييريييييييية  لييلييكييوادر  عيييييييادل  تييوزيييع 

 والمحافظات 
ع مقدمي الخدمات على االجراءات  تدريب مسييييتمر لجمي -

 التوليدية  

تحضير مواد تثقيفية لرفع الوعي في المجتمع-  
عقد ورشييييات مع الجمعية السييييورية للمولدين والنسييييائيين  -

حول مخيياطر القيصييييييييييييييريييات وأهمييية الوالدة الفيزيولوجييية 
 وضرورة اتباع الدالئل الوطنية

ساسية  التعاقد مع خبراء إلنجاز األدلة حول األسباب األ-
لوفيات األمهات )النزوف، اإلنتان، فرط التوتر الشييييرياني  

اسيتصيدار تعميم حول ضيرورة التقيد باألدلة الوطنية في  -
 الممارسة

إيجاد حوافز لضييمان عدالة توزيع الكوادر البشييرية على -
 المناطق ذات الحاجة

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
تقييييديرهييييا وتحييييديييييد  
 مصدرها الحقا  

 جميع المحافظات
2020-  
2025 

سنتين وتستمر  
 الخدمات 

فييي   خييبييراء  وجييود 
اليييتيييوليييييييييييد   ميييجيييييييال 
 والنسائية

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) ( الحلول واالجرا اتMitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

المتعاونة )الجهات  Contributing 
and Supporting Providers) 

درجة  
االولوية 

(Priority) 
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عدد األدلة التي أنجزت-  
تراجع نسبة الوالدات القيصرية -  
عيييدد األطبييياء المتيييدربين على -

 األدلة
تيليتيزم  - اليتيي  اليميرافيق  نسييييييييييييييبييييييية 

 باألدلة 
مييدى شييييييييييييييمول تطبيق األدليية  -

المقيييييييدمييييييية   المختلفييييييية  للجهيييييييات 
 للخدمات

العامل المادي الذي يشييييييجع األطباء  -
 على إجراء القيصريات 

عدم التزام الجهات المقدمة للخدمات  -
 باألدلة الوطنية 

بخيطيوات  - السييييييييييييييييييييييدات  وعي  عيييييييدم 
 القيصريات 

قسيييييييييييم كبير من خدمات التوليد يقدم -
 في المشافي الخاصة

رفع تسييييييييييييييعيرة الوالدة الطبيعييية وتخفيع  -
يةتسعيرة الوالدة القيصر   

إشراا الجهات جميعها في وضع األدلة-  
بما يضمن التزام الجميع   

وضييييييييييييييع صييييييييييييييييانعي القرار في الجهيييات  -
المختلفة في صييييييورة الممارسييييييات وضييييييرورة  
 تطبيق األدلة الوطنية بشكل موحد

85%  وزارة الصحة 

العييييييالي  - التعليم  الطبييييييية  -وزارة  الخييييييدمييييييات 
وزارة  -العسييييييييييييييكريييييية   في  الطبيييييية  الخيييييدميييييات 

 الداخلية  
وزارة اإلعالم  -جمعية المولدين والنسيييييييييائيين  -
نقيابية األطبياء  -وزارة المياليية  -وزارة األوقياف  -

نقابة ذوي المهن الصحية-  
إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة -  

1 

 واستجابة  في مجال وفيات األمهاتتأسيس نظام رصد  -4

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

استقدام خبير دولي إلنشاء نظام الرصد-  
تيدرييب موظفي السييييييييييييييجيل الميدني، والجهيات التي تصييييييييييييييدر -

 شهادات الوفاة على شكل ومحتوى الشهادة المطلوبة
تشييييييييييييكيل لجنة مركزية ولجان فرعية لدراسيييييييييييية حاالت الوفاة -

 الواردة 
توعية األطباء حول ضييييييييرورة نظام الرصييييييييد وأنه ليس نظام -

 تجريم ومحاسبة 
بدء بمحافظتين ثم التوسع بشكل تدريجيال-  

عقد ندوة سنوية تتم فيها مناقشة حاالت الوفيات -  

بييييالكفيييياءة - لييييه  اختيييييار خبير مشييييييييييييييهود 
 والتجربة 

التنسيييييييييييييق مع وزارة الداخلية، السييييييييييييجل  -
 المدني

التنسيق مع نقابة األطباء -  
التنسيق مع الجمعية السورية للمولدين-  

إعداد دليل حول النظام الجديد -  
تحضير الوثائق المطلوبة-  

يييييتييييم   الييييميييييييييزانيييييييييييية 
وتحيييييدييييييد  تقيييييديرهيييييا 
 مصدرها الحقا  

دمشييييييق، السييييييويداء،  
تضييييييييييييييييييييياف    3ثيييييييم 

محافظات سنويا  بعد 
 التقييم

2018 -2020  
سييييييينتين  ويسيييييييتمر  
 العمل

خيييييييدميييييييات  - وجود 
في مشيافي القطاع 
 العام

وجود نظام رصد -
في عيدد من اليدول  
 العربية المشابهة

 تابع /
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معايير النجاح/  
مؤشرات القياس 

(KPI's) 

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) ( الحلول واالجرا اتMitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility 
of Success) 

الجهة 
المنفذة  

(Owner) 

 Contributing andالجهات المتعاونة )
Supporting Providers) 

درجة  
االولوية 

(Priority) 
عيييدد المحيييافظيييات التي  
العمييييل فيهييييا بنظييييام  تم 
 الرصد واالستجابة

التي  - عييييدد اإلجراءات 
وصيييييييييييييفت كاسيييييييييييييتجابة 
 للوفيات

عدم وجود خبير مناسييب لوضييع  -
 أسس النظام المطلوب

عييدم تجيياوب المشييييييييييييييييافي وعييدم  -
 اإلبالا عن الوفيات

عدم تجاوب السييييييجل المدني في -
واإلبالا عنهاتسجيل الوفيات   

التواصل مع المنظمات بشكل جدي إليجاد الخبير-  
االستعانة بخبير وطني ذو عالقة بخبراء دوليين-  
القرار في وزارة  - ورشييييييييييييييييات عميييل مع أصييييييييييييييحييياب 

 الداخلية  
رفع الوعي عن طريق وزارة اإلعالم-  

إجراء ورشييييييات عمل لتوضيييييييح فكرة نظام الترصييييييد  -
محاسبةواالستجابة بأنه ليس نظام    

 
60-70 % 

 

 
وزارة  
 الصحة

-الخدمات الطبية العسيييييييييييييكرية  -وزارة التعليم العالي  -
-وزارة اليداخلييية  -لخييدميات الطبييية في وزارة اليداخلييية  ا

زارة اإلعالمو   
نقابة ذوي المهن الصحية-وزارة األوقاف  -  

جمعية  -جمعية المولدين والنسييييييائيين  -نقابة األطباء  -
 المشافي الخاصة

مات الدولية ذات الصلةإحدى المنظ -  

1 

 رفع نسبة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بهد  تخفيض المراضة والوفيات -5

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start 
Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

رفع الوعي لدى االناث بالكشييييييييييييف المبكر عن سييييييييييييرطان الثدي وعوامل  -
 الخطورة لإلصابة 

تبني طرق تعزيز الحيياة الصييييييييييييييحيية لتعيدييل عواميل الخطورة والبيدء من -
 الطفولة والشباب عن طريق المناهج الدراسية.

تييأمين أجهزة ميياموغراف والتجهيزات األخرى الالزميية للكشييييييييييييييف المبكر  -
 حسب الكثافة السكانية 

العمل وفق نظام ضييييييييبط الجودة لتأكيد صييييييييالحية األجهزة الموجودة في -
 القطاعين العام والخاص.

التواصييييييييل مع وزارة التربية -
للتييييأكييييد من احتواء المنيييياهج 
الدراسيييييييييييييية على مواضييييييييييييييع  
اليحييييييييياة   إنيمييييييياط  ليتشييييييييييييييجيييع 
 الصحية

التثقيف  تيييأمين وسييييييييييييييييائيييل  -
والتوعيييية بميييا فيهيييا األنمييياط 
 المبتكرة للتوعية

خطة وطنية للتدريب-  

الميزانييية يتم تقييديرهييا  
وتحييديييد مصيييييييييييييييدرهييا 
 الحقا  

 جميع المحافظات
2018   -
0202  

سنتين ويستمر  
 العمل 

الييييوعييييي  - ازديييييييياد 
بضيييييرورة الكشيييييف  
 المبكر 

جيييييهيييييييات  - وجيييييود 
 داعمة
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التدريب المسيييييييييييتمر لمقدمي الخدمات الصيييييييييييحية على الكشيييييييييييف المبكر -
 والجديد في طرق التشخيص.

ول لرفع العبء المادي للتشخيص والعالم كالتأمين الصحي.ايجاد حل-  
احياء السيييجل الوطني للسيييرطان واجراء الدراسيييات حول انتشيييار سيييرطان  -

 الثدي ومراحل الكشف عنه.

اليجيهييييييية  - ميع  اليتيواصيييييييييييييييييييييل 
التيييييييأمين   عن  المسييييييييييييييؤولييييييية 
 الصحي

 تابع /

ــرات القياس   معايير النجاح/ مؤشـــــ
(KPI's) 

الــتــنــفــيـــــذ  عــوائــق 
الـــــمـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة  
(Risks) 

 ( Mitigationالحلول واالجرا ات )
احتمــاالت النجــاح 
(Possibility 
of Success) 

الــمــنــفـــــذة  الــجــهـــــة 
(Owner) 

 Contributingالجهــات المتعــاونــة )
and Supporting Providers) 

االولــــــويــــــة  درجــــــة 
(Priority) 

عدد السييييييييييدات اللواتي أجري لهن  -
 الكشف الباكر

عدد الحاالت المكتشفة باكرا  -  
عدد الكادر الصحي المدرب-  

التغطييية بييأجهزة تصييييييييييييييوير الثييدي -
 الشعاعي

تيييييييييوافيييييييير  - عيييييييييدم 
الييييييييييييييييييييييييكييييييييييييييييييييييييوادر  
االختصييييييييييياصيييييييييييية 
الميييدربييية بشييييييييييييييكيييل  
 عادل

تيييييييييوفييييييييير - عيييييييييدم 
 التجهيزات الالزمة

دراسات حول توفر الكوادر وطرق -
 لتحفيزها في المناطق ذات الحاجة

التجهيزات عن  - توفير قسييييييييييييييم من 
طريق المنظميات اليدوليية وبشييييييييييييييكيل  
تراعي  خطييييية  تيييييدريجي وحسييييييييييييييييييب 
 األولويات

60-70  وزارة الصحة %

الخيييدميييات الطبيييية -وزارة التعليم العيييالي  
العسييييييييييييييكرييية الخييدمييات الطبييية في وزارة 

وزارة الشييييييييييييييؤون االجتمياعيية  -اليداخليية 
)الجمعيات األهلية ذات الصييلة(  والعمل  

التربيييييييية  - المنظميييييييات   -وزارة  إحيييييييدى 
 الدولية ذات الصلة

1 

 رفع نسبة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم إلنقاص المراضة والوفيات. -6

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 
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رفع وعي السييدات بأهمية الكشيف المبكر عن سيرطان -
 عنق الرحم وعوامل الخطورة

تدريب مقدمي الخدمات على اجراءات الكشف المبكر.-  
تيييأمين التجهيزات الالزمييية للكشييييييييييييييف المبكر وتوزعهيييا -

 حسب الكثافة السكانية 
احياء السييييييييييجل الوطني للسييييييييييرطان واجراء الدراسييييييييييات -

 الالزمة لمعرفة االنتشار ومراحل الكشف والعالم.

تيييأمين وسييييييييييييييييائيييل التثقيف  -
والتوعيييية بميييا فيهيييا األنمييياط 
 المبتكرة للتوعية

خطة وطنية للتدريب -  
 

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات  سنتين   

اليييييوعيييييي  - ازديييييييياد 
بضييييييرورة الكشييييييف 
 المبكر 

جييييييهيييييييات - وجييييييود 
 داعمة

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
 ( Risksالمحتملة )

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

 Contributing andالجهات المتعاونة )
Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

عييدد السيييييييييييييييييدات اللواتي أجري -
  –لهن الكشييييييييييييييف الباكر )لطاخة  
 تنظير عنق رحم مكبر(

عدد الحاالت المكتشفة باكرا  -  
المدربعدد الكادر الصحي -  

الكوادر  - عيييييدم توفر 
 المؤهلة بتوزيع عادل

اليتيجيهيييزات    - نيقيص 
 الالزمة

ليييتيييوفييييييير - حيييوافيييز  اييييجييييييياد 
فيييييي   اليييييميييييييدربييييييية  اليييييكيييييوادر 
 المناطق ذات الحاجة

المنظميييييات  - مسيييييييييييييييييياعيييييدة 
 الدولية والقطاع األهلي

60-70%  وزارة الصحة 

-الخدمات الطبية العسيييييييييكرية  -وزارة التعليم العالي  -
وزارة الشييييييييييييييؤون  -  ة اليداخلييةلخيدميات الطبيية في وزار ا

السييييييييييييييورييييية  -  وزارة االعالم-االجتميييياعييييية   الجمعييييية 
والنسييييييييييييييييييائيين األوقييييياف  -  للموليييييدين  إحيييييدى    -وزارة 

 المنظمات الدولية ذات الصلة

1 

 حملة توعية حول القضايا الصحية للمرأة -7

التقديرية التكلفة  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

إعداد ندوات ولقاءات في المسيييييياجد وإعداد  
خطب جمعة ودروس دينية حول الصييييييحة  

إصيييدار أدلة وكتيبات وبروشيييورات وخطب  
 نموذجية

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات  سنتين 
مسييييييياهمة مديريات  
اليدعوة النسيييييييييييييييائيية  
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الوعي    -االنجييابييية والوقيياييية من األمراض  
حفظ النفس من   –الصيييييييييييحي أولوية دينية  

 مقاصد الشريعة

نشيييييييييييييير رسييييييييييييييائل دعوية توعوية إلكترونية 
ورةوإعالمية حول القضايا المذك  

والتوجية واإلرشييييييياد  
والتعليم الشييييييييييييرعي 
واليييييمسييييييييييييييييييييياهيييييمييييييية  
 التطوعية الشبابية

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات القياس 
(KPI's) 

عوائق التنفيذ 
المحتملة  
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

 Contributingالجهات المتعاونة )
and Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد التعاميم 
 عدد الندوات
 عدد ورشات العمل
 عدد الرسائل الدعوية الصحية

الكتيبات والبروشورات واألدلةعدد   

صييييعوبة الحصييييول  
الييييتييييمييييوييييييييل  عييييلييييى 
 الكافي
ضييييييييييييييخيامية الجهود 
 الالزمة

واليييييييدعييييييياة   اليخيبيراء  تيحيفيييز 
والمدرسيييييييييييات والمشيييييييييييرفات  
المرخصييييييييات وتوفير الدعم  
 المالي المجزي 

80%  

 وزارة األوقاف
 مديرية الدعوة النسائية
 مديرية التوجيه واإلرشاد
 مديرية التعليم الشرعي
 

 وزارة الصحة
كلية الشريعة –وزارة التعليم العالي   

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
 الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان

1 

 زيادة الوقاية ورفع نسبة الوقاية وزيادة التشخيص المبكر والمعالجة لهشاشة العظام  -8

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start 
Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

توعية السيييييدات حول مخاطر ترقق أو هشيييياشيييية العظام وخاصيييية مع نمط -
 الحياة الحديث.

اعتماد أنماط الحياة الصيييييييييييحية: تغذية مالئمة، رياضييييييييييية ونشييييييييييياط بدني، -
 االبتعاد عن التدخين.

تواصييييييييييييييل مع الجهيات -
 المشاركة في األنشطة

تأمين وسييييييائل التثقيف  -
 ورفع الوعي

خطة تدريب وطنية-  

الميزانييية يتم تقييديرهييا  
وتحييديييد مصيييييييييييييييدرهييا 
 الحقا  

 جميع المحافظات
2018-
0202  

سيييييييييييييييييييينييييييتييييييييييييين 
 وتستمر  

االهتمييييييام  - زيييييييادة 
 بترقق العظام 

جييييييهيييييييات - وجييييييود 
 داعمة



 

281 
 

وجود -ادخيال مفهوم العظيام السييييييييييييييليمية والقويية في المنياهج الميدرسيييييييييييييييية  -
 التجهيزات الخاصة بقياس الكثافة العظمية بشكل يتناسب مع توزع السكان.

الكشييييييييييييييف المبكر تيدرييب مقيدمي الخيدميات الصييييييييييييييحيية ورفع قيدراتهم حول  -
 والمعالجة المناسبة.

ايجاد طرق لتمويل الكشف المبكر والمعالجة كالتأمين الصحي.-  
 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات القياس 
(KPI's) 

عوائق التنفيذ 
المحتملة  
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

 Contributing andالجهات المتعاونة )
Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

عدد الحمالت التثقيفية-  
عدد السييييييدات اللواتي أجرين قياس كثافة -

 عظمية
عدد حاالت الكسيور المسيببة من هشياشية  -

 العظام

وضييييييييييييييع األولويييييات في - نقص التمويل
 شراء التجهيزات وتوضعها

انتخييييياب  - االعتمييييياد على 
 الفئات عالية الخطورة

 وزارة الصحة %60

الخدمات الطبية العسكرية-وزارة التعليم العالي   
وزارة األوقاف-وزارة اإلعالم -  
القطاع األهلي--وزارة التربية -  

إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة -  

1 

 

 محور التعليم  
 الهد  العام: توفير الشروط الموضوعية والبرامج التي تحقق االرتقا  بالمستويات التعليمية والكفا ات المعرفية واإلبداعية .

 تعزيز مفاهيم العدالة والتمكين للمرأة في المناهج الدراسية -1

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 
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االسيييييييتمرار في إجراء دراسيييييييات  
مسييييييييييييييحيييييية حول واقع مفييييياهيم 
فييي الييمييرأة  الييميينييييييياهييج  تييمييكييييين 
 الدراسية

أجور مياديية -إعيداد فريق بحيث إلجراء اليدراسيييييييييييييية   -  
الدراسيييييييية منمسييييييييتلزمات   –للقائمين بالدراسيييييييية  أجهزة ) 

لوح للكتابة –كمبيوتر   –طابعة  –ورق  –قرطاسييييييييييية  
الكتب –سكنر.... (    .الدراسية إلجراء الدراسة عليها 

تقيييييديرهيييييا   يتم  الميزانيييييية 
 وتحديد مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات   سنتين   

 التشيييياركية في انجاز الدراسيييية 
انجاز الدراسيييييييية في الوقت   -

 –التخطيط الجيييييد    –المحييييدد  
  -الهدف الواضح

 تابع /
معايير النجاح/  
مؤشرات القياس 

(KPI's) 

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) ( الحلول واالجرا اتMitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

بيييييان تمكين  مفيييياهيم   
اليييمييينييييييياهيييج   فيييي  اليييميييرأة 
 الدراسية

عدم انجاز الدراسييييييييييييية في  -  
اليمييحيييييييدد   عيييييييدم    –اليوقيييييييت 

التشيياركية في انجاز الدراسيية  
عوائق مادية –  

  تدريب الفريق على مهارات البحث 
 توافر اإلمكانات الالزمة -
  التخطيط الجيد -
الواضحالهدف  –  

  وزارة التربية % 80-70مرتفعة  

إحدى المنظمات   -وزارة الشيييؤون  
الجمعيات    -الدولية ذات الصييييييييييلة

األهلية منها والخيرية   الخاصيييييييييية
 .والمتخصصة وغيرها

1 

 
 االستمرار في تقديم التعليم النسوي للطالبات المتسربات أو فاقدات التعليم -2

النشاط المقترح  
(Activity) 

المتطلبات المسبقة 
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

 Areaالمنطقة / المحافظة )
| Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

االسييييييييييييتمرار في إقامة دورات 
في التعليم النسيييييييوي للطالبات 

التعليمفاقدات   

 – مناسييييييييييب للتعليم توفير مكان
ليليتيعيليييم    –ميييييييدربييين    –مينيهيييييييام 

للميييدربين وحوافز   أجور مييياديييية
مسيييييييتلزمات ووسيييييييائل تعليمية   –

 وأدوات للتعليم.

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

المحيييييافظيييييات )ريف    –جميع 
حلييييب   ريف    –مييييدينيييية( ريف 

الزور   حميييييياه    –دير   –ريف 
 –درعيييييا  ريف  –ريف حمص  

ريف-دمشق   – ريف الالذقية  

2018-
0202  

 سنتين وتستمر  

 توعيية عبر وسيييييييييييييييائيل اإلعالم عن 
-أهمية التعليم النسييوي  توافر   المكان 

معلمين  –المناسيييب للتعليم   متميزين  
– تيييييييدريبي     دلييييييييل  حوافز  –وجود   
 –مادية ومعنوية للمعلمين مناسيييييييييبة 

التعليم مسييييييييييييييتلزميييييييات  دعم    -توافر 



 

283 
 

 –ريف السيييييييييييويداء –دمشيييييييييييق  
 القنيطرة ريف

منيييياإ  –رسييييييييييييييمي    اجتميييياعي داعم 
المتسييييييربات   لعودة وتعليم التلميذات
  .أو فاقدات التعليم

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 (Risksعوائق التنفيذ المحتملة ) ( KPI'sالقياس )

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

نسييييييييييييييبييييية األميييييية  تخفيف 
وخفع أعداد المتسييييييييييربات 
 وفاقدات التعليم 

– للتعليم المناسيييييييب عدم توافر المكان قلة توافر   
التعليممسيييتلزمات   انخفاض  -والوسيييائل التعليمية 

المنييياإ االجتمييياعي لتعليم التلمييييذات  مييدى تقبيييل
السيييتكمال تعليمهن   المتسيييربات أو فاقدات التعليم
 قلة الكادر التعليمي

وسيييييييييييييييييييائييييييل  عبر  توعييييييية 
 أهميييية التعلم اإلعالم عن
والمجتمع  النسييييييييييوي للفرد

مرئي -مسموع -مقروء/ / 

80-70مرتفعة   التربيةوزارة   %  

إحيييدى المنظميييات اليييدوليييية ذات  
الصييييييييييييلة والجمعيات الخاصيييييييييييية  
والييييخيييييييييريييييييية ميييينييييهيييييييا   األهييييليييييييييييية 
 .والمتخصصة

1 

 
 االستمرار في الدعم النفسي االجتماعي للطالبات المتسربات وفاقدات التعليم -3

النشاط المقترح  
(Activity) 

المتطلبات المسبقة 
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

 Areaالمنطقة / المحافظة )
| Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

االسييييييييييييتمرار في إقامة دورات 
في الدعم النفسيي االجتماعي 
المتسييييييييييييييربيييييييات  للطيييييييالبيييييييات
  وفاقدات التعليم

للتدريبمناسيييييب   توفير مكان  – 
دليل   –مدربين من المرشيييييييييييييدين  

أجور مادية  –تدريبي   للمدربين   
التييييدريييييب من   – مسييييييييييييييتلزمييييات 

  –عييييارض    –كمبيوتر   )أجهزة

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

ريف   المحيييييييافظيييييييات    -جميع 
ريف   –ريف حلييييب   مييييدينيييية

الزور   حميييييياه    –دير   –ريف 
درعيييييا  –ص  ريف حم  –ريف 

- دمشييييييييييييييق   – ريف الالذقيية

2018-2020  سنتين   

  - توعييية عبر وسيييييييييييييييائييل اإلعالم 
  –المناسيييييييب للتدريب   توافر المكان
  – المتميزين مدربين من المرشييييدين

أجور مييياديييية   –وجود دلييييل تيييدريبي  
توافر مسيتلزمات  –للمدربين مناسيبة   
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للكتيييييابييييية   –قرطييييياسيييييييييييييييييييية   لوح 
 (....ورق.

ريف السييييويداء –ريف دمشييييق 
ريف –  القنيطرة 

منييياإ    –دعم رسييييييييييييييمي    -التيييدرييييب
 اجتماعي داعم 

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

والمشيياكل   تخفيف الصييعوبات
للطالبات   النفسييية واالجتماعية
التعليم/   المتسييييييييييربات وفاقدات
  وتعزيز قدرات الثقة بالنفس

 المنيياسيييييييييييييييب عييدم توافر المكييان
– للتعليم قلة توافر مسييييييتلزمات  
  -والوسيييييييييييييييائيل التعليميية التعليم
للمعلمين غير   المييييادييييية  األجور 

انخفاض مدى تقبل –مناسيييييييييييبة   
المناإ االجتماعي لتعليم المهني 
 والنسوي 

توعييييية عبر وسيييييييييييييييييائييييل 
  أهمية اإلعالم عن

80-70مرتفعة    وزارة التربية %

الييييدولييييية ذات  المنظمييييات  إحييييدى 
الصييييييييييييييلية والجمعييات الخياصيييييييييييييية  

واليييييخيييييييييييرييييييييةاألهيييييلييييي مييييينيييييهيييييييا  يييييييية   
 .والمتخصصة وغيرها

 1 

 
 االستمرار في الدعم النفسي االجتماعي للطالبات في مراكز اإليوا  -4

النشاط المقترح  
(Activity) 

المتطلبات المسبقة 
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

 Areaالمنطقة / المحافظة )
| Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

إقيييييامييييية  في  االسييييييييييييييتمرار 
دورات في الدعم النفسيييييي  
 االجتمياعي للطيالبيات في
  مراكز اإليواء

 – منياسيييييييييييييييب للتيدرييب توفير مكيان
المرشييييييييييييييييييدين   دليييييل   –مييييدربين من 

أجور مياديية  –تيدريبي     –للميدربين   
التيييدرييييب من   )أجهزةمسييييييييييييييتلزميييات   

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

المحييييييافظييييييات )جميع    -ريف  
ريف   –ريف حليب   ( ميدينية

الزور   حميييييياه    –دير   –ريف 
درعيييييا  –ريف حمص    –ريف 

ريف-دمشق   – ريف الالذقية  

2018-2020  سنتين   

  - توعييية عبر وسيييييييييييييييائييل اإلعالم 
  –المناسيييييييب للتدريب   توافر المكان
  – المتميزين مدربين من المرشييييدين

أجور مييياديييية   –وجود دلييييل تيييدريبي  
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لوح للكتيييابييية  –عيييارض    –كمبيوتر    
ورق....(.  –قرطاسية   

 –ريف السيييييييييييويداء –دمشيييييييييييق  
 القنيطرة ريف

توافر مسييييييييييييييتلزمييييات   –منيييياسييييييييييييييبيييية    
مناإ اجتماعي داعم  -التدريب  

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

الصييييييييييييييييعيييوبيييييييات  تيييخيييفيييييييف 
النفسيييييييييييييييييييية  والمشييييييييييييييييييياكيييييل 
للطييييالبييييات  واالجتميييياعييييية

التعليم فيوفاقدات   مراكز  
 اإليواء

 المناسيب عدم توافر المكان
– لييلييتييعييليييييم تييوافيير     قييلييييييية 
اليييتيييعيييليييييييم   مسييييييييييييييييتيييليييزميييييييات 
التعليمييييييية  -والوسيييييييييييييييييييائييييييل 

للمعلمين  المييييياديييييية  األجور 
  – غير مناسبة

توعية عبر وسيييائل اإلعالم  
أهمية الدعم النفسييييييييي  عن
 االجتماعي

80-70مرتفعة    وزارة التربية %

الييييدولييييية ذات  المنظمييييات  إحييييدى 
لصييييييييييييييلية والجمعييات الخياصيييييييييييييية  ا

واليييييخيييييييييييريييييييية مييييينيييييهيييييييا   األهيييييلييييييييييييية 
 .والمتخصصة وغيرها

1 

 محور المشاركة 
الهد  العام : كفالة التمكين السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها الكاملة والفاعلة في المواقع القيادية وفي االدارات العليا وفي جميع  مستويات صنع القرار وبما  

 يحقق العدل واالنصا . 
 ادماج قضايا التمكين السياسي والقيادي للمرأة في الخطط والبرامج الوطنية -1

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /المحافظة 
(Area | 

Municipality) 

تاريخ البد  
(Start 
Date) 

المشروع  مدة 
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 
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بناء القدرات المؤسيييسيييية في مجال في الخطط والبرامج الهادفة   −
 لتطوير مشاركة اإلناث في الحياة السياسية العامة.

عقيد ورش عميل تيدريبيية والتركيز على آلييات تعزيز حضييييييييييييييور   −
المرآة في المواقع القيادية وإعداد الميزانيات الحسيييييييييياسيييييييييية للنوع 

 االجتماعي 

إعداد وتصيييييييييييييميم البرامج التدريبية - 
القييييا دات على  الخييياصييييييييييييييييية بتيييدرييييب 

واليتيفييييييياوض   اليعيليييييييييا  اإلدارة  ميهيييييييارات 
والحوار واالقناع ومعالجة المشييييييكالت 

جابهة المخاطراإلدارية وم  

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
تقييييديرهييييا وتحييييديييييد 
 مصدرها الحقا  

 المحافظات السورية
2018-
0202  

 سنتين

توفر إرادة سياسية -  
التزام سييييييياسييييييي بدعم   -

مشيييييييييييييييياركييية اإلنييياث في 
 الحياة السياسية العامة

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

الحلول واالجرا ات  (Risksعوائق التنفيذ المحتملة )
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility 
of Success) 

الجهة المنفذة 
(Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة  
االولوية 

(Priority) 
 عدد الدورات التدريبية  −
 عدد المشاركين −
نسيبة المبالغ المخصيصية   −

االنشييييييييييييييطيية  لييدعم المرأة،  
 والبرامج المصممة

 عدم توفر الموارد المالية وعدم استمراريتها −
سييييييادة المفاهيم النمطية أو المعادية لحقوق  −

 المرأة 
 تعدد أدوار المرأة وضخامة أعبائها األسرية.  −

طلييب الييدعم الفني والمييالي من  −
 المنظمات الدولية المعنية

اليتيييييييدرييبييييييييية   − اليييييييدورات  تيكيثيييف 
 بقدراتهن.لالرتقاء 

80%  
التخطيط  هيئييييية 
واليييييييييييتيييييييييييعييييييييييياون 
 الدولي. 

الهيئة السييييييييورية لشييييييييؤون االسييييييييرة 
 والسكان، وزارة المالية
 وزارة اإلدارة المحلية

1 

 تعزيز مشاركة المرأة السياسية -2

 ( Activityالنشاط المقترح )
المتطلبات المسبقة 
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success Factors) 

زييادة عيدد المقياعيد في مجلس الشييييييييييييييعيب 
  %30للنساء.بما ال يقل عن 

 نشر حمالت غعالمية داعمة 
الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد 
 مصدرها الحقا  

2020-2018 دمشق  سنتين 

إرادة سييييييييييياسييييييييييية لتعزيز  −
 مشاركة المرأة السياسية

نجيييياح المرأة في المواقع   −
 القيادية يعزز النجاح
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 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 اإلعداد المسبق للحملة 
يسييييييييييييييتلزم األمر فترة زمنيية  
 طويلة نسبيا

المجتمعي   الرأي  حشييييييييييييييييييييد 
ألهمية مشييييييييياركة المرأة في  
 البرلمان

90%  
والتعييييييياون   التخطيط  هيئييييييية 
 الدولي 

الهيئة السييييييييورية لشييييييييؤون األسييييييييرة 
 والسكان

1 

 تعزيز قدرات النسا  المقبالت على الترشح لالنتخابات البرلمانية وانتخابات االدارات المحلية لكسب ثقة الناخبين -3

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التقديرية التكلفة 

(Estimated 
Budget) 

المنطقة / المحافظة 
(Area | 

Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 Successعوامل النجاح )
Factors) 

دورات تييدريبييية في مجييال إعييداد البرامج  −
 االنتخابية

الحمالت  − إدارة  عقييييد ورش عمييييل حول 
 االنتخابية

ضييييييييييرورة مسيييييييييياندة المرأة التدريب حول  −
المرشييييييحة للمرشييييييحات األخريات واتباع 
آليات تؤدي إلى بلورة قدراتهن وتجميعها  

 في مجموعات .

الطلب إلى القيادات النسييييييييائية المشيييييييياركة  −
 في برامج التدريب.

تصيييميم أنشيييطة لبناء القدرات على اإلدارة  −
 المتميزة.

رفع نسييييييييييييييبيية مشييييييييييييييياركية المرأة في االدارة  −
 المحلية 

تنفيذ نشيييياطات خاصيييية بالفتيات الشييييابات  −
 إلعدادهن وتنمية قدراتهن القيادية.

يييييتييييم  الييييميييييييييزانيييييييييييية 
تقييييديرهييييا وتحييييديييييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 المحافظات السورية  سنتين 

مسييييييييييياهمة المؤسيييييييييييسيييييييييييات   −
الرسييييييييييييييمييييييية   االجتميييييياعييييييية 
التوعييييييية  في  والشييييييييييييييعبييييييية 

 والتأييد.
بال الفئات الشيييييييييييابة على  إق −

التييدريييب واالسييييييييييييييتفييادة من 
 خبرات القيادات

 تابع /
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معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد الدورات التدريبية −
 عدد المشاركات −
نسبة النساء الناجحات  −

 في الدورة االنتخابية

ضعف الموارد المالية   −
 وعدم استمراريتها 

إعداد دراسات وأدلة عمل   −
 العتمادها في التدريب.

 نشر اإلدلة والترويج لها. −
90 %  

 مجلس الشعب
 وزارة اإلدارة المحلية،

الهيئة السورية لشؤون األسرة 
 والسكان. 

1 

 
 دور فاعل ومؤثر للمرأة في مناهضة االرهاب، وعقد المصالحات الوطنية وإعادة االعمار  -4

المتطلبات المسبقة  ( Activityالنشاط المقترح )
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated 
Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

 (Success Factorsعوامل النجاح )

رفع وعي النسييييييييييييياء وتعزيز   −
مشيييييييييييييييياركتهن في معيييالجييية  
منعكسيييييات األزمة توضييييييح 

 أبعادها  ومخاطرها.

عقيد ورشييييييييييييييات ولقياءات ونيدوات  
أدوار المرأة   بوعيهيييييا تعزز  وترتقي 

 ألدوارها

تقيييييديرهيييييا   يتم  الميزانيييييية 
 وتحديد مصدرها الحقا  

العربييييييية  الجمهورييييييية 
2020-2018 السورية  سنتين 

 وجود أدلة تعريفية تشمل معلومات دقيقة وموثقة
إنشييييييييييييياء صيييييييييييييناديق لتمويل المشييييييييييييياريع والندوات  
 والحمالت اإلعالمية.

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
المحتملة  
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 
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ازدييياد عييدد النييدوات واللقيياءات  
 الجماهيرية.

بيييييييالتنفييييييييذ   البطء 
وعيييييييدم   للنيييييييدوات 
 إعطائها األولوية

ترسييييييييخ حس المواطنة والتماسيييييييك  
 االجتماعي

95%  
 مجلس الشعب
 

 1 وزارة اإلعالم

 تعزيز دور الوفود النسائية الرسمية كمنبر للدفاع عن سورية في المؤتمرات والندوات الدولية -5

 (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
التكلفة التقديرية 

(Estimated Budget) 

المنطقة / المحافظة 
(Area | 

Municipality) 

 Startتاريخ البد  )
Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

تييييأهيلييييية حول   عقييييد ورش عمييييل 
 البروتكوالت المتبعة .
 

مجموعات نسييييييييائية وتنمية قدراتهن في  تدريب  
مجال المفاوضيييييات والحوار ومسييييياهماتهن في 
لجيان المصيييييييييييييييالحية واإلغياثية وإعيادة اإلعميار 
 وتعزيز االستقرار.

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

 سنتين  2020-2018 دمشق
وجود أدلية تعريفيية  
تشيييييييييييييمل معلومات  
 دقيقة وموثقة

 تابع /

النجاح/ مؤشرات  معايير 
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد الدورات التدريبية 
في   المشييييييييييييييييييياركيييييات  عيييييدد 
 الدورات

نقص التدريب السييييييييييييابق    -
الييييتييييفييييييياوض  مييييجيييييييال  فييييي 
السييييييييييييييييييييياسييييييييييييييي  والتحليييييييل 
 االستراتيجي.

إعداد دراسيييييييييات وأدلة عمل  
فيي   ميينييهيييييييا  لييالسيييييييييييييييتييفيييييييادة 
 التدريب 

90%  1 وزارة التنمية اإلدارية   مجلس الشعب   

 مواقع اتخاذ القرارحملة توعية حول حق المرأة في الوصول إلى  -6
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التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

إقامة ندوات ولقاءات في المسيياجد ووسييائل 
ورشيييييييييييييات عمل وإصيييييييييييييدار    اإلعالم وإقامة

كتيبات حول حق المرأة في تولي المناصب 
 اإلدارية وفي الترشيح لمجلس الشعب 

إعداد كتيبات وبروشيييييييييورات وخطب جمعة 
ودروس دينيية حول حقوق المرأة في تولي 
 المناصب القيادية .

د  الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيديي
 مصدرها الحقا  

 سنتين    2020-2018 مركزية

التعيياون بين مختلف  
الجهيييييات اإلعالميييييية 
والييدينييية في حمالت 
 التوعية

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد الندوات 
 عدد ورشات العمل
 عدد الكتيبات واألدلة
 عدد الرسائل الدعوية

الحصييييييييول على التمويل   -
 الكافي

الييجييهييود   - ضيييييييييييييييخيييييييامييييييية 
 المطلوبة

الميييييادي   واإلعيييييداد  التحفيز 
 اإلعالمي الجيد للحملة

80%  

 وزارة األوقاف
 مديرية التعليم الشرعي
 مديرية الدعوة النسائية
 مديرية التوجيه واإلرشاد

اليعييييييياليي   اليتيعيليييم  كيلييييييييية   –وزارة 
 الشريعة
 وزارة الثقافة
 

1 
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 مساندة السيدات اعضا  مجلس الشعب في ممارسة عملهن البرلماني -7

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

ورشيييييييييييييييات عمييل تسييييييييييييييتهييدف   إقيامية  -
بيييييأدوار   البرلميييييانييييييات وتعزيز  االرتقييييياء 

 أدوارهن .

تكليف خبراء ومتخصيييصيييين باعداد أدلة عمل 
وإلقاء محاضييييييييييرات في ورش العمل لتوسيييييييييييع 

ت القيادات حول مهارات التحليل والرصييد  قدرا
للمشييييييييييييييكالت ومعالجة القضييييييييييييييايا من منظور 
 شامل واستراتيجي

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

 دمشق
2018-
0202  

   سنتين
النجيييياح  النجيييياح يعزز 
واالستمرار في االرتقاء  
 باألدوار 

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
المحتملة  
(Risks) 

 (Mitigationالحلول واالجرا ات )
احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد ورش العمل −
 عدد المشاركات −
دور فياعيل للمرأة في مجلس  −

 الشعب .

آليييييييييات  ضييييييييييييييعيف 
 التشبيك والتنسيق

تشكيل لجنة عليا للتنسيق والتشبيك  −
 والمتابعة.

 إعداد أدلة عمل. −
90%  1 وزارة العدل  مجلس الشعب 
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 المرأة والبيئة 
 الهد  العام: دعم قدرة المرأة وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات البيئية في جميع المستويات. 

حملة توعية اجتماعية حول دور المرأة في حملة البيئة -  

 ( Activityالنشاط المقترح )
المتطلبات المسبقة 
(Prerequisites) 

التكلفة التقديرية 
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

اإلعالم   إعييداد خطييب جمعيية ودروس دينييية ونييدوات ولقيياءات في
 وورشات عمل وإصدار كتيبات وبروشورات حول:

واالقتصاديةالترشيد لون من التربية الخلقية   -  
التربية البيئية ودور األم فيها -  

وإعادة التدوير دور المرأة في الترشيد المنزلي -  
إقامة حدائق بيئية في المدارس  -  

كيييييييتيييييييييييييييبيييييييات   إعيييييييداد 
وبروشيييييييورات وخطب 
جمعة حول القضييييييايا  
 البيئية والترشيد

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

  2020-2018  2018 جميع المحافظات 

مسييييييييياهمة اإلعالم 
والفريق الشيييييييييييييبابي 
واليميجيتيمع   اليييييييديينيي 
 األهلي في الحملة

 تابع / 

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ 
 ( Risksالمحتملة )

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
المنفذة )الجهة  Owner) 

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

 عدد التعاميم 
ورشات العملو عدد الندوات   

 عدد الرسائل الدعوية

في   ليليخيبيراء  اليحييييييياجييييييية 
 البيئة 
 ضعف التمويل

إعيداد مواد إعالميية وعلميية  
 مالئمة وذات أثر فّعال

80%   

وزارة اإلدارة المحلييية والبيئيية وزارة  
كلية الشريعة –التعليم العالي   

 وزارة الثقافة
 وزارة التربية

1 
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تخصيص يوم إعالمي أو أسبوع إعالمي في حملة وطنية للحفاظ على البيئة -  

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

اإلعداد المسييييبق لخطة عمل لتغطية حملة  
أسييييبوعية حول الحفاظ على البيئة وتكليف 
إعالميين وباحثين لتحضييييييييييييير مواد الحملة  
 اإلعالمية وتحويلها إلى برامج وسبوتات

الجمعييييييييات   مع  والتشييييييييييييييبييييييييك  التنسيييييييييييييييق 
والمنظمييييات في التخطيط إلعييييداد الحملييية  
 والتحضير للمواد العلمية واإلعالميين
 

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات  سنتين 

اليييييييكيييييييادر   تيييييييوفييييييير 
الرهبة   -المختص  

اليييثيييروة  بيييحييييييياجييييييية 
ائيةالم  
 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

أثر الرسييالة    -عدد البرامج 
تيييفييييييياعيييييييل    -اإلعيييالمييييييييييية  

أهميييية   -الجمهور المتلقي  
 إبراز دور المرأة 

اعيطييييييياء  وعيييييييدم  اليتيميوييييييييل 
 الموضوع أولوية

الييتييمييوييييييييل   تييوفييييير  -تييوفييييير 
دور   وابيراز  اليميميييزة  اليميواد 
 المرأة 

%70 
ميييييييدييييريييييييية   اإلعيييالم   وزارة 
 اإلعالم التنموي 

وزارة اإلدارة المحليية والبيئية إحيدى  
المنظمات الدولية ذات الصلة -  

1 

التشبيك مع المنظمات الشعبية والمجتمع األهلي في مجال تعزيز الممارسات اإليجابية نحو البيئة وحمايته-  

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 
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التخطيط للحمالت التطوعيييية وتعزيز دور  
في   الرأي  وقيييييادة  والمنظميييييات  الجمعييييييات 

الحفييياظ على البيئييية والثروة  التوعيييية حول  
 الزراعية والحيوانية

الطليب إلى منظمية الشييييييييييييييبيبية والجمعييات  
الزراعيييييية   ووزارة  األوقيييييياف  ووزارة  األهلييييييية 
 لإلعداد للحملة الوطنية التوعوية

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

2020-2018 جميع المحافظات  مستمرة 

اليييييييكيييييييادر   تيييييييوفييييييير 
الرهبة   -المختص  

اليييثيييروة  بيييحييييييياجييييييية 
 المائية

 تابع /

معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

أثر الرسييالة    -عدد البرامج 
تيييفييييييياعيييييييل    -اإلعيييالمييييييييييية  

أهميييية   -الجمهور المتلقي  
 إبراز دور المرأة 

اعيطييييييياء  وعيييييييدم  اليتيميوييييييييل 
 الموضوع أولوية

الييتييمييوييييييييل   تييوفييييير  -تييوفييييير 
دور   وابيراز  اليميميييزة  اليميواد 
 المرأة 

%80 
افييعييالم   ميييييييديييريييييييية    –وزارة 

 اإلعالم التنموي 

وزارة الشييييييؤون االجتماعية والعمل  
الييييدولييييية ذات  المنظمييييات  إحييييدى 
 الصلة

1 

 
 في مجال تدوير النفايات

التكلفة التقديرية  (Prerequisitesالمتطلبات المسبقة ) ( Activityالنشاط المقترح )
(Estimated Budget) 

المنطقة /  
 | Areaالمحافظة )
Municipality) 

تاريخ البد  
(Start Date) 

مدة المشروع  
(Duration) 

عوامل النجاح 
(Success 
Factors) 

عقيد لقياءات وإعيداد برامج مخصييييييييييييييصيييييييييييييية  
وموجهيية للمرأة حول فرز النفييايييات وأهمييية 
 تدوير النفايات اقتصاديا  وبيئيا  

إعيييداد برامج حول أهميييية تيييدوير النفييياييييات  
االقتصادية والبيئيةمن النواحي   

الميزانيية يتم تقيديرهيا وتحيدييد  
 مصدرها الحقا  

   2025-2020  2020 جميع المحافظات

اليييييييكيييييييادر   تيييييييوفييييييير 
الرهبة   -المختص  

اليييثيييروة  بيييحييييييياجييييييية 
 المائية

 تابع /
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معايير النجاح/ مؤشرات  
 ( KPI'sالقياس )

عوائق التنفيذ المحتملة 
(Risks) 

الحلول واالجرا ات 
(Mitigation) 

احتماالت النجاح 
(Possibility of 

Success) 
 (Ownerالجهة المنفذة )

الجهات المتعاونة 
(Contributing and 

Supporting Providers) 

درجة االولوية  
(Priority) 

أثر الرسييالة    -عدد البرامج 
تيييفييييييياعيييييييل    -اإلعيييالمييييييييييية  

أهميييية   -الجمهور المتلقي  
 إبراز دور المرأة 

اعيطييييييياء  وعيييييييدم  اليتيميوييييييييل 
 الموضوع أولوية

الييتييمييوييييييييل   تييوفييييير  -تييوفييييير 
دور   وابيراز  اليميميييزة  اليميواد 
 المرأة 

%70 
الييييييمييييييحييييييلييييييييييييية   اإلدارة  وزارة 
 والبيئة 

اإلعالم   مييييييديرييييييية  اإلعالم   وزارة 
المنظميييييييات   -التنموي    إحيييييييدى 

  الدولية ذات الصلة
1 

 
 
 
 

 



 

 

 

 (11ملحق رقم )



 
 

 

 

 

 

 

 

 

خبنيخاجلنسنيخخلمساواةخخاالسرتاتيجيةخلخطةخخالخ
خيفخاجلمهوريةخالعربيةخالسوريةخ

خ2020-2025
خواملصفوفةخالتنفيذيةخ

خ

  



1 
 

 فهرس المحتويات 
 رقم الصفحة المحتوى 

 2 تقديم  
 3 الملخص التنفيذي 

 4 المقدمة  
 4 والدولي  لسياق الوطنيا

 7 تشخيص الفجوة الجندرية والتحديات 
 7 : البيئة القانونيةأ

 8 المؤشرات الجندرية في التقارير األممية للتنمية البشرية  ب: 
 9 المؤشرات الجندرية الوطنية  : ج

 10 د: التحديات  
 12 المنهجية 

 13 للخطة االستراتيجية  مبادئ التوجيهيةال
 13 الرؤية

 14   االستراتيجيةاألولويات 
 14 المصفوفة التنفيذية  

 15 تقييم المخاطر  
 16 قياس النجاح  

 16 خطة الرصد والتقييم 
 17 الخالصة:

 18 المراجع 
 18 األجنبية : أ

 18  العربيةب: 
 19 المالحق: 

 19 السورية االتفاقيات الدولية وسنة التصديق عليها من الحكومة : 1الملحق رقم 
 المساواة حقيقتقائمة المؤشرات الجندرية في سورية والخاصة بالهدف الخامس " : 2الملحق رقم 

 20 والفتيات" في تقرير التنمية المستدامة الوطني  النساء  كل وتمكين الجنسين بين
 24 ومتابعتها أسماء أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة إلعداد الخطة : 3الملحق رقم 
 25 تحليل نقاط القوة والضعف للجهات المعنية والخاصة بتنفيذ هذه الخطة : 4الملحق رقم 
 33 المصفوفة التنفيذية : 5الملحق رقم 
  : مخرجات ورشة عمل مناقشة المصفوفة التنفيذية على كافة الوزارات  6الملحق رقم 
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 تقديم  
 الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان  تقديم 
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 الملخص التنفيذي 
المساواة في  القائمة على النوع االجتماعي( على أنها  المساوة تعرف المساواة بين الجنسين )أو

المعاملة بين المرأة والرجل في القوانين والسياسات، وتكافؤ فرص الحصول على الموارد والخدمات داخل  
 . األسر والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل

تعزيز  ، فالجمهورية العربية السورية مجتمعية أساسية ومرمى فيبين الجنسين هي قيمة إن المساواة 
الخطة االستراتيجية للمساواة بين  . وتجمع الجمهورية العربية السوريةالمساواة شرط مسبق الحترام دستور 
ومنع التمييز  بين الجنسين األهداف والتدابير الرامية إلى تعزيز المساواة الجنسين هذه ومصفوفتها التنفيذية 

في  بين الجنسين أداة لتنسيق السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمساواة خطة هذه الوتعد سورية.  في 
تم  قد لمسؤولية عن دور كل منهم. و فيها جميع المعنيين االحكومة وشركائها، وهي تتضمن تدابير يتحمل 

معًا  التدابير التي تحسن وضع المرأة والرجلبين الجنسين و   وضع هذه الخطة لضمان أن تدرج المساواة 
في الوفاء بااللتزامات المفروضة في ًا أيض الخطةوتسهم  .ي إصالحات مجتمعية هامة ومشاريع رئيسيةف

المرأة وااللتزامات األخرى ذات الصلة وأهمها  اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
 أهداف التنمية المستدامة. 

والذي  2018  في عامالصادر  الجنسين بين مساواة وال المرأة  لتمكين الوطني وكمتابعة للبرنامج
  للسكان المتحدة األمم وضعته الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان كجهة منسقة بالتعاون مع صندوق 

التي ألحقت آنذاك تحديث الخطة االستراتيجية للمساواة بين الجنسين و   تم،  وجميع الشركاء الحكوميين
  ومن ثم تمت صياغة المصفوفة التنفيذية هذه.  2025-2020كملحق للبرنامج وذلك لألعوام 

ية الوطنية إلى فجوة في المساواة بين الجنسين وخاصة في المشاركة ر تشير المؤشرات الجند 
في المائة   11.5 النساء شغلت ، 2018وفي عام  في الجمهورية العربية السوريةوالتمكين االقتصادي.  ف
في المائة من النساء البالغات قد وصلن إلى مستوى تعليمي ثانوي على   51.4من المقاعد البرلمانية، و

  000لكل سيدة  62 وتبلغ نسبة وفيات االمهات  في المائة من نظرائهن من الذكور.  48.6األقل مقابل  
امرأة  1  000مولودا لكل  56.4لمراهقات أسباب تتعلق بالحمل؛ ويبلغ معدل الوالدات لدى اب مولود  100

في المائة مقابل   25.1. وتبلغ نسبة مشاركة اإلناث في سوق العمل اً عام 19و  15تتراوح أعمارهن بين 
    في المائة للرجال. 74.9
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وبعيدًا عن المؤشرات فما زالت البيئة القانونية والحقوقية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين غير مثالية  
قانون خاص بالعنف األسري أو العنف القائم على النوع االجتماعي كما أن بعض  في سورية فال يوجد 

ارة إلى الصور النمطية  الخدمات قد ال تراعي احتياجات المرأة والرجل على حد سواء.  وال داع لإلش
 التمييزية ضد المرأة في اإلعالم أو العمل وغيره.  

ولصياغة هذه الخطة والمصفوفة تم تشكيل لجنة موسعة من وزارات الدولة المعنية بموضوع  
تعنى  خطة العمل و التي تتابع الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان المساواة بين الجنسين وذلك من قبل 

بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان.   وعملت اللجنة على مراجعة األولويات بمتابعتها 
االستراتيجية واإلجراءات وتقدمت بأوراق عمل عن نشاطات الجهات وتحليل نقاط القوة والضعف لكل  

 جهة. 

واع للمساواة بين الجنسين كشرط للتنمية   تتمثل رؤية هذه الخطة إلى الوصول إلى "مجتمع سوري 
 األولويات االستراتيجية فهي: أما  لمستدامة".ا

 والرجل للمرأة  االقتصادي التمكين تحقيق 
 األسري  والعنف االجتماعي النوع على القائم العنف من الحد  
 والمحلي  والعمومي السياسي القرار صنع في المشاركة 
 الجودة والعالية للمرأة  الحساسة الصحية الرعاية خدمات  على  الحصول في المساواة  تعزيز 
 الجنسين  بين تكافؤاً   أكثر تعليم فرص  خلق 
 ونشرها  الجنسين بين المساواة  مبادئ على المؤسسي الطابع إضفاء 

 وتفصل المصفوفة التنفيذية الملحقة اإلجراءات والنشاطات وعوامل النجاح والمهددات.  
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 المقدمة 
من حقوق اإلنسان فحسب، بل   اً أساسي  اً إن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ليس حق

التي التزمت به جميع الدول لتحقيق ما يعرف   عامل حاسم في التعجيل بالتنمية المستدامة اً هو أيض
فع  أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على د  اً وتكرار  اً . وقد ثبت مرار 2030بأجندة  

 والتنمية االجتماعية.عجلة النمو االقتصادي 

مجتمعية أساسية  بين الجنسين )المساواة القائمة على النوع االجتماعي( هي قيمة إن المساواة 
الخطة  . وتجمع الجمهورية العربية السوريةتعزيز المساواة شرط مسبق الحترام دستور ، فةفي سوري ومرمى

تعزيز المساواة  األهداف والتدابير الرامية إلى التنفيذية  ومصفوفتهاهذه لمساواة بين الجنسين االستراتيجية ل
أداة لتنسيق السياسات واإلجراءات المتعلقة  الخطة هذه وتعد .  سوريةومنع التمييز في بين الجنسين 

فيها جميع  في الحكومة وشركائها، وهي تتضمن تدابير يتحمل  النوع االجتماعيالقائمة على بالمساواة 
بين الجنسين   الخطة لضمان أن تدرج المساواة تم وضع هذه قد لمسؤولية عن دور كل منهم. و المعنيين ا

وتسهم   .في إصالحات مجتمعية هامة ومشاريع رئيسيةمعًا  التدابير التي تحسن وضع المرأة والرجلو 
أشكال التمييز  في الوفاء بااللتزامات المفروضة في اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع ًا أيض الخطة
 وأهمها أهداف التنمية المستدامة. وااللتزامات األخرى ذات الصلةالمرأة ضد 

والذي  2018  الصادر في عام الجنسين بين والمساواة  المرأة  لتمكين الوطني وكمتابعة للبرنامج
  للسكان المتحدة األمم وضعته الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان كجهة منسقة بالتعاون مع صندوق 

كوميين، تم تحديث الخطة االستراتيجية للمساواة بين الجنسين والتي ألحقت آنذاك وجميع الشركاء الح
 ومن ثم تمت صياغة المصفوفة التنفيذية هذه.   2025-2020كملحق للبرنامج وذلك لألعوام 

 والدولي   لسياق الوطني ا
، إذ تنص  المواطنينمتساوية لجميع  اً حقوق 2012يعطي دستور الجمهورية العربية السورية لعام  

 أو الجنس بسبب  ذلك في بينهم تمييز ال والواجبات، الحقوق  في  متساوون  المواطنون "على أن " 33 المادة
 25المادة تشير و   ."المواطنين بين الفرص  تكافؤ مبدأ الدولة تكفل"، "العقيدة أو  الدين أو اللغة أو األصل

جتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة الوالصحة والخدمات ان التعليم  أ"إلى من الدستور 
ًا د تحدي 23اهتمت المادة . و "على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية
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توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في على أن "  تنص بالمرأة إذ 
والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها   واالجتماعية واالقتصادية الحياة السياسية 
    ".في بناء المجتمع

تتضمن أحكاما تمييزية، وال يوجد  ما زالت القوانين بعض أن  إالوعلى الرغم من كفالة الدستور 
أو يناهض العنف القائم على النوع   االجتماعينوع ال التمييز القائم على  اً يحظر تحديد وطني  تشريع 

صندوق األمم  مكتب الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان و االجتماعي. وقد نشرت حديثًا دراسة عن 
أضف إلى أن الفجوة الجندرية ما زالت    ن التمييزية ضد المرأة.القواني تعرض  في سورية المتحدة للسكان

شاركة المرأة  موجودة في بعض السياقات فعلى الرغم من تحسنها في مجاالت كالصحة والتعليم فما زالت م
 قليل.ي في المستويات العليا القياد في المجال السياسي والعمل 

هيئة حكومية تتولى وضع ك 2004م والتي أحدثت في عا  الهيئة السورية لشؤون األسرة 
أعيدت   ،والمسنينوالمرأة على األطفال والنساء والشباب   االستراتيجيات المتعلقة باألسرة مع التركيز

  األسرة السورية لشؤون تسميتها لتصبح الهيئة وأعيد  2014في عام  قضايا السكان تها لتلحق فيها هيكل 
، بما في  الدولةعن متابعة االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مسؤولة أيضًا  هي و  السكانو 

ة وصياغة التقارير الوطنية كتقرير بيجين وكان  ضد المرأ  التمييزذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
لمتعلقة  قد قدم حديثًا من قبل الهيئة وفيه إشارة للتقدم المحرز في القضايا ا 2025التقرير الوطني لبيجين  

 بتمكين المرأة والمساواة.  

الخمسية للدولة في الخطط قد أدرجت  بين الجنسينقضايا المرأة بما في ذلك قضايا المساواة وكانت 
يعنى  (  23تم تحديد فصل خاص )الفصل ، بل التاسعة الخمسية منذ الخطة واضحًا  عليها وكان التركيز  

عبر  قضية شاملة االجتماعي كان النوع و (. 2010-2006العاشرة ) الخمسية قضايا المرأة في الخطة ب
التي ضربت   . وبعد األزمة(2011-2007اإلنمائية )للمساعدة  األمم المتحدةتى في إطار قطاعية ح

الجمهورية  أن أضف إلى .  الطوارئ واالستجابة بأعمال   اً كان التركيز في التخطيط السنوي مرتبطسورية 
من أهداف التنمية   بأهداف التنمية المستدامة حيث يختص الهدف الخامسملتزمة  العربية السورية 

في عام   بالمساواة بين الجنسين، وقد قدمت سورية تقريرها األول عن أهداف التنمية المستدامةالمستدامة 
2019 . 
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هامة في حماية الصحة  تخذت خطوات قد ا ةسوري كانت ، األزمةفي السنوات التي سبقت و 
  1994منذ أن كان مؤتمر القاهرة عام  اً اإلنجابية والحقوق اإلنجابية. وقد تحققت إنجازات ملحوظة جد 

في تاريخ السكان والتنمية. وقد التزمت الجمهورية العربية السورية بمبادئ ومفاهيم خطة عمل   اً بارز  اً معلم
فقد ، 2010لعام   لأللفية اإلنمائية لألهدافللتقرير الوطني الثالث  اً ووفقالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

  االبتدائي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعليم لأللفية اإلنمائية األهدافبنجاح العديد من و  ةحققت سوري
ن األهداف اإلنمائية  الثالث م الهدف وارتبطفي التعليم الثانوي.  النوع االجتماعيالقائمة على والمساواة 

". وقبل األزمة، بين الجنسين: "تعزيز المساواة النوع االجتماعيالقائمة على لأللفية تحديدا بالمساواة 
، والمشاركة  المأجورةانخفضت الفوارق بين الجنسين في مجاالت مثل التعليم، ومشاركة المرأة في العمالة 

كبير للعنف   تعرض حيث بتن تحت النساء والفتيات المراهقات أثقلت على  األزمةنوات لكن س السياسية. و 
وسوء المعاملة واالستغالل. وعلى وجه الخصوص، أثرت األزمة على آالف عديدة من خالل العنف  

المتأثرة اآلن   القطر. وفي بعض أنحاء النوع االجتماعيالجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على 
تتعرض المرأة لتقييد شديد لحقوق اإلنسان، بما في ذلك حرية التنقل والحق في العمل   إرهابية،بمجموعات 

الزواج المبكر والقسري كآلية للتأقلم في أوقات اإلجهاد األسري  وينتشر والدراسة والمشاركة في المجتمع. 
  الستغالللت رهابية. وعالوة على ذلك، تتعرض المراهقااإلجماعات الالشديد، وكإجبار صريح من جانب 

 الجنسي واالتجار. 

وقد اتخذت الحكومة العديد من التدابير الرامية إلى تعديل األعراف االجتماعية والثقافية التي تعرقل 
؛ ومكافحة التسرب من المدارس بين الفتيات؛ وتعزيز مفهوم الصحة اإلنجابية؛  معهامساواة التنمية المرأة و 

عن طريق تغيير تصويرها    ةوتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناهج المدرسية في سوري
متابعة هذه المسألة بهدف إزالة جميع الصور  اً جري حاليتالنمطية لكل من المرأة والرجل. و لألدوار 

والشركاء المعنيين في   والسكان الهيئة السورية لشؤون األسرة وتسعىالمناهج المدرسية. في ية النمط
السوري من خالل   العمومإلى توجيه رسائل التوعية إلى منظمات األمم المتحدة وخاصة صندوق السكان 

 . مجموعة متنوعة من األنشطة مثل االحتفال باليوم الدولي للمرأة 

وتحت رعاية السيدة وزيرة الشؤون   2018مرأة المؤرخ في الثامن من آذار وفي اليوم الدولي لل
الهيئة السورية لشؤون األسرة أعدته الذي أطلق البرنامج الوطني لدعم وتمكين المرأة االجتماعية والعمل، 
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وكمتابعة  وجميع الشركاء الحكوميين  للسكان المتحدة  األمم والسكان كجهة منسقة بالتعاون مع صندوق 
 . الجنسين بين والمساواة  المرأة  لتمكين الوطني للبرنامج

على االتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بالدفاع عن حقوق   صدقت سوريةوفي السياق الدولي 
الدولية وسنة  االتفاقيات  1عرض الملحق رقم . يوالمساواة اإلنسان والقضاء على العنف ضد المرأة 

والمساواة بين   اإلنجابيةوالصحة  االجتماعيالسورية وأهميتها لقضايا النوع  الحكومةالتصديق من قبل 
   .الجنسين

األهداف اإلنمائية لأللفية، وبيجين،  حول  تقارير وطنية وزارة الخارجية والمغتربين قدمت وقد 
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة.    واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على

، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة المعتمدة حديثا  2030لعام   المستدامةوستوفر خطة التنمية 
.  ةللتنفيذ االستراتيجي لخطط التقدم االقتصادي واالجتماعي في سوري اً مرجعي اً ( إطار 2016-2030)

وتهدف أهداف التنمية المستدامة إلى البناء على هذه اإلنجازات لضمان وضع حد للتمييز ضد النساء  
من أهداف  الخامسوالفتيات في كل مكان. ويعد منح المرأة حقوقا متساوية أهدافا حيوية لتحقيق الهدف 

وكما أشرنا سابقًا فقد    وتمكين جميع النساء والفتيات".بين الجنسين لمستدامة: "تحقيق المساواة التنمية ا
 .  2019في عام  صدر التقرير األول للجمهورية العربية السورية عن أهداف التنمية المستدامة

 والتحديات  تشخيص الفجوة الجندرية

 : البيئة القانونية أ

حمي من التمييز  تف من حيث المبدأ بحقوق اإلنسان و عتر القوانين المحلية تعلى الرغم من أن 
بعض القضايا التمييزية التي ال   تلحظإال أن قراءة نقدية للقوانين يمكن أن   النوع االجتماعي، القائم على 

المثال، يستمر العمل  تزال تشكل مصدر قلق بالنسبة ألولئك الذين يعملون في قضايا المرأة. فعلى سبيل
يميز قانون الجنسية بين الرجل والمرأة ألن المرأة ال تستطيع منح  إذ  سوريةفي تغيير قانون الجنسية في 

 ، كما أن إرث المرأة يتعلق إلى حد كبير بالعادات والتقاليد.أطفالها الجنسية السورية

( عقبة  530إلى  523)من  1949في عام  متعلقة بالقانون الجنائي، الصادروتظل بعض المواد ال
الصحة اإلنجابية؛ فإنها تبرز كذلك التباين بين القانون والتنفيذ؛ ألن  التقدم على مسار سياق في رئيسية 
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الممارسة الحالية بعيدة كل البعد عن اإلطار القانوني. وتتعلق تلك التدابير باستخدام وسائل منع الحمل 
  ،ئل منع الحمل، على الرغم من أنها غير مشروعة وفقا للقانون الجنائيوكذلك اإلجهاض. وتستخدم وسا

وطنية. وعالوة على ذلك، المسوحات ل٪ وفقا ل50تتجاوز  نسبة استخدام  مع   سوريةعلى نطاق واسع في 
وقبل األزمة مباشرة، رصدت وزارة الصحة وسائل منع الحمل وشرائها الستخدامها في مراكز الرعاية  

ة. وكان صندوق األمم المتحدة للسكان أحد المصادر الرئيسية لتوفير وسائل منع الحمل الصحية األولي 
من القانون الجنائي، ولكن   528ال يزال اإلجهاض غير قانوني وفقا للمادة   لكنأيضا.  سوريةفي 

اإلجهاض يمارسه القطاع الخاص ألسباب طبية ولكن أيضا بناء على طلب المرأة. ويعتبر االستغالل  
بشأن مكافحة االتجار    2010لعام  3جنسي بوصفه االتجار باألشخاص جريمة بموجب القانون رقم ال

باألشخاص. وباإلضافة إلى ذلك، يحظر القانون الجنائي أي نوع من االستغالل، بما في ذلك األفعال 
    الجنسية.

 جريمة المرأة  ضد  أشكاله بكافة العنف اعتبار إلى يشير ما يتضمن لمفي سورية القانون  أنواألهم 
 . ضدها التمييز مظاهر من ما يتضمنه جانب  إلى القانون  عليها يعاقب 

 المؤشرات الجندرية في التقارير األممية للتنمية البشرية  ب: 

- GII) في النوع االجتماعيمؤشر عدم المساواة وألول مرة  2010قدم تقرير التنمية البشرية لعام 
في ثالثة أبعاد هي الصحة   بين الجنسينالذي يعكس أوجه عدم المساواة و كمؤشر حديث نسبيًا  جيي(

اإلنجابية والتمكين والنشاط االقتصادي. وتقاس الصحة اإلنجابية بمعدالت وفيات األمهات ومعدالت 
تحصيل في التعليم  يقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي تحتلها المرأة والو الوالدة لدى المراهقات؛ 
؛ ويقاس النشاط االقتصادي بمعدل مشاركة النساء والرجال في النوع االجتماعيالثانوي والعالي حسب 

بأنه الخسارة في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة بين إنجازات  جيي سوق العمل. ويمكن تفسير مؤشر 
 تصنيف.اإلناث والذكور في األبعاد الثالثة للمبادرة العالمية لل

يصنف على أنه  ، و  0.547في سورية ، تبلغ قيمة المؤشر 2019لتقرير التنمية البشرية لعام  اً ووفق
 . 2018عام  بلد في  162من أصل   136بترتيب 

في المائة من المقاعد  11.5النساء  شغلت ، 2018وفي عام  وفي الجمهورية العربية السورية
في المائة من النساء البالغات قد وصلن إلى مستوى تعليمي ثانوي على األقل مقابل   51.4البرلمانية، و
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أسباب تتعلق  ب مولود  100  000لكل سيدة   62تموت في المائة من نظرائهن من الذكور. و  48.6
  15امرأة تتراوح أعمارهن بين   1 000مولودا لكل  56.4بالحمل؛ ويبلغ معدل الوالدات لدى المراهقات  

 في المائة للرجال.  74.9في المائة مقابل  25.1. وتبلغ نسبة مشاركة اإلناث في سوق العمل اً عام 19و

 (GDI)التنمية القائمة على النوع االجتماعي مؤشر  2019قدم تقرير التنمية البشرية لعام كما 
الصحة والمعرفة في ثالثة أبعاد هي  النوع االجتماعيالذي يعكس أوجه عدم المساواة القائمة على و 

  العربية للجمهورية 2018 لعام( لإلناث HDIمؤشر التنمية البشرية )  قيمة تبلغ.  والمستوى المعيشي
 . 0.79 تبلغ  GDI  قيمة عنه  ينتج مما للذكور، 0.575 من النقيض  على  0.457 السورية

 المؤشرات الجندرية الوطنية   : ج
والمعتمدة في تقارير  قائمة بأهم المؤشرات الجندرية في الجمهورية العربية السورية  1يظهر الجدول رقم 

   التنمية البشرية.

 CBS, 2018www.hdr.undp.org/en/indicators ,المصدر: 
 

في تقرير التنمية المستدامة في سورية والمعتمدة  لمؤشرات الجندريةقائمة با 2الملحق رقم يظهر و 
أما وسطي األداء والفتيات".  النساء كل وتمكين الجنسين  بين المساواة  تحقيق  والخاصة بالهدف الخامس "

فيشير إلى   SDGتقرير مؤشر   وفقللجمهورية العربية السورية  ةف التنموياهد حسب األ  2019في عام 
 .الهدف الخامسأداء متوسط في تحقيق 

 

 اتجاه الفجوة  إناث ذكور 2018مؤشر في عام 

 + 74.5 69 مأمول العمر بالسنوات
   62/100000   معدل وفيات األمهات 

   1000/ 56.4   ( 19-15معدل الوالدات بين المراهقات )
 - 5.6       4.6 متوسط عدد السنوات في المدرسة 

 + 51.4 48.6 الطالب في التعليم الثانوي %
 - 12.4 78.6 نسبة مشاركة النساء في البرلمان %

سنة   15المشاركة في سوق العمل بين من أعمارهم 
 وأكثر

    - 

 - 26.3 11.5 نسبة البطالة % 
 - 25.1 74.9 قوة العمل )المشاركة في سوق العمل( %

http://www.hdr.undp.org/en/indicators
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 ( 1رقم ) الشكل
 للجمهورية العربية السورية  SDGمؤشر 

 
https://sdgindex.org/Source:   

ويجدر بالذكر أن الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان تقوم حاليًا بتطوير مؤشرات جندرية نوعية  
 للجمهورية العربية السورية ويتوقع نشر النتائج قريبًا.  

 د: التحديات  

في أعقاب منهاج عمل بيجين وفي إطار  بين الجنسين  تقدم بشأن المساواة العلى الرغم من إحراز 
العديد من الثغرات، وخاصة في مجال  يواجهن  والفتيات األهداف اإلنمائية لأللفية، ال تزال النساء 
في جميع أنحاء العالم. وعالوة على ذلك، ما زلن يعانين  وذلك المشاركة السياسية والفرص االقتصادية 

. واعترافا بهذه التحديات وأهمية معالجة أوجه  النوع االجتماعيمن جميع أشكال العنف القائم على ًا كثير 
فإن أهداف التنمية المستدامة تتسم بالمساواة   النوع االجتماعي،القائمة على أساس و عدم المساواة المستمرة 
جميع األهداف من خالل ( أو الخامس على نحو بارز، سواء كهدف مستقل )الهدفالقائمة بين الجنسين  

 ر األخرى.الستة عش

قضايا التحديات التي تواجه التنفيذ المحتمل لخطة العمل  بشأنولالطالع على مزيد من التفاصيل 
 نسرد هنا بعض التحديات مصنفة حسب أربعة محاور.  ذات صلة، هذه واألنشطة الوطنية 

  

https://sdgindex.org/
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 : حجم المشكلة1
وأظهرت الدراسة التي أجرتها الهيئة السورية لشؤون األسرة في  سائد  ة التمييز ضد المرأة في سوري  

. وكانت  القائم على النوع االجتماعيأن ما يقرب من نصف النساء يتعرضن للعنف  2011عام  
توفر تفتقر إلى  ةسوري، ولكن ما تزال خطوة إلى األمام  األسري مبادرة المرصد الوطني للعنف 

 رب.المأوى للنساء اللواتي يتعرضن للض
ولكن علی مشکلة العنف القائم علی النوع االجتماعي   اً کبير ًا تأثير  ةأثرت األزمة في سوري  

وأدت الحرب في لها.  اإلحصاءات غير متکاملة وغير شاملة وال يمکن الوصولاإلشكالية أن 
إلى نشوء شكل جديد من أشكال العنف ضد المرأة، ولكنها أدت أيضا إلى تفاقم حاالت   سورية
تشرد أعداد كبيرة من النساء، وانتشار األسلحة، والحصار، واحتجاز ت الحرب إلى أد كما . أخرى 

عن المدارس  اًل  النساء، فضال عن عدم إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية المتضررة فض
 . أصالً  تفاقم المشكلةوكل ما سبق أدى إلى المتضررة 

 : الثغرات في حقوق المرأة 2
 أمام إعمال حقوقهن.  اً رئيسي اً حقوقهن يشكل عائقن قلة وعي النساء بإ 
تحرم التقاليد االجتماعية والثقافية الموروثة، وال سيما في المناطق الريفية، النساء والفتيات من   

 حقوقهن اإلنسانية. 
تشكل المحظورات الثقافية عقبة رئيسية أمام المناقشات المستنيرة بشأن القضايا الجنسانية، وال    

 بالنسبة للفتيات الصغيرات. سيما 
إن عدم وجود أساس إحصائي متين وعدم وجود سياسة واضحة بشأن الرصد المنهجي للعنف    

 وعالوة القائم على النوع االجتماعي يجعل من الصعب تقييم مدى مالءمة االستجابة وحجمها.
للمرأة على   االقتصادي االعتماد بسبب الوصمة أو   الحاالت عن  اإلبالغعلى ذلك، فإن نقص 

   .االجتماعي للخطرضحايا العنف القائم على النوع النساء و الرجال يعرض 
)بمن فيهم النساء ذوات اإلعاقة والنساء المسنات والنساء في ظل النزاع(   الضعفاءيفتقر السكان   

إلى إمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الصحة اإلنجابية. وعالوة على ذلك، فإن احتياجات  
 فئات الضعيفة ليست مفهومة تماما. هذه ال
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 الثغرات في البيئة القانونية : 3
هناك ثغرات كثيرة في البيئة القانونية بما في ذلك بعض االنتهاكات التي تظهر على أفضل وجه  

 في قوانين محددة مثل قوانين الجنسية أو تشريعات األحوال الشخصية. 
تجعل  بين الجنسين  لقضايا المساواة  متعددة القطاعات وعالوة على ذلك، فإن الطبيعة الشاملة   

نظرا لعدم مشاركة جميع  كبيرًا  اً تحدي  النوع االجتماعيمعالجة قضايا مثل العنف القائم على 
 . الشركاء

وعدم وجود   القائمة على النوع االجتماعيإن قلة وعي المهنيين القانونيين بقضايا المساواة   
لتشريعات المتعلقة  ل اً تحد عمومهو  تفاعل بين المهنيين القانونيين والصحيين واالجتماعيين  

 بصحة المرأة. 

 الثغرات في الخدمات المقدمة للمرأة : 4
خدمات بشكل سليم.  الال يزال الفقر واألمية يشكالن العائقين الرئيسيين أمام الحصول على  

أضف إلى العوائق االجتماعية الثقافية كما في    وتشكل النفقات الكبيرة عائقا كبيرا أمام الوصول.
 حاالت العنف األسري.  

التي نشرت   األسرةحول تنظيم  وفقا للدراسة المجتمعية حول مواقف النساء السوريات ومعتقداتهن  
أدلة على أن المحددات   ، فقد قدمت الهيئة السورية لشؤون األسرةوالتي قامت بها  2008في عام 
لعب كل من  وقد هي الوضع التعليمي للمرأة وزوجها.   األسرةستخدام وسائل تنظيم الالرئيسية  

في قرار استخدام وسائل تنظيم األسرة ونوع الطريقة المستخدمة. وأوصت   اً هام اً الرجال والدين دور 
 الدراسة بأن يكون الرجال ورجال الدين أكثر انخراطا في قضايا الصحة اإلنجابية. 

على الرغم من أن تقديم معلومات وخدمات منع الحمل كان مقبوال، فمن الواضح أنه ال يفي   
 للسكان والتنمية. لمؤتمر الدولي االلتزام بابمتطلبات 

كما هو في الخدمات  مييزية وغير حساسة الحتياجات المرأة تأن تكون الخدمات من الممكن   
 الصحية على سبيل المثال.  

 المنهجية  
والسياسات المبينة   بين الجنسينإلى استعراض األدبيات المتعلقة بالمساواة   هذه الخطةاستند إعداد 

الوطني لدعم وتمكين المرأة في  برنامج الارتبط بكما . الخاصة بذلكفي تقارير الحكومة واألمم المتحدة 
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والهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان وكذلك صندوق والعمل وزارة الشؤون االجتماعية الذي رعته  ةسوري
 .2018في عام  األمم المتحدة للسكان

 وفة التنفيذية لهذه الخطة أجريت الخطوات التالية: ولتحضير المصف
تم تشكيل لجنة موسعة من وزارات الدولة المعنية بموضوع المساواة بين الجنسين وذلك من قبل   -

تعنى بمتابعتها بالتعاون مع  خطة العمل و التي تتابع الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان 
أسماء أعضاء اللجنة والجهات التي   3الملحق يعرض صندوق األمم المتحدة للسكان.   

 يمثلونها. 
تم سبر آلراء أعضاء اللجنة بخصوص األولويات االستراتيجية واإلجراءات التي اقترحت أصاًل  -

 وتم التوافق عليها باإلجماع   2018في خطة 
( للجهات التي SWOTنقاط القوة والضعف )بورقة عمل تشمل تحليل  تقدم أعضاء اللجنة   -

يمثلونها وأيضًا قائمة بالنشاطات المرتبطة بموضوع المساواة بين الجنسين التي تقوم بها الجهة  
ويعرض  وتلك المقترحة مع تحليل واقع للفجوة الجندرية حسب اختصاص الجهة إن توفر. 

   ما أورده أعضاء اللجنة. المتمثلة حسب للجهات  SWOTنتائج تحليل  4الملحق 
أجريت عدة اجتماعات موسعة أو ثنائية حسب االختصاص مع الجهات من أجل عرض مسودة   -

 المصفوفة التنفيذية ومناقشتها والتوافق عليها.  
  تم عرض المسودة األخيرة للمصفوفة على اللجنة الموسعة والجهات المعنية لمناقشتها. -

 للخطة االستراتيجية   مبادئ التوجيهيةال
 يلي: لهذه الخطة تشمل ما ة الرئيسالتوجيهية  المبادئ

 ًا  واقتصادي اً ، كشرط لتحقيق مجتمع عادل ومستدام اجتماعيبين الجنسينالمساواة  
 الحساسية لالحتياجات الخاصة لكال الجنسين  
 تأثروا بشدة باألزمة  من السکان الذين اً قطاعات األکثر ضعفللحساسية ال 
 إقرار وتقدير واحترام التنوع  
 والعنف ضد المرأة  األسري العنف  االلتزام بمكافحة 
 مبدأ عمل  هو  التنسيق والتعاون بين المؤسسات  

 ؤيةالر 
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 فيما يلي: بين الجنسين  تتمثل رؤية خطة العمل الوطنية للمساواة 
 كشرط للتنمية المستدامة ". بين الجنسين لمساواة واع لمجتمع سوري "نحو 

  االستراتيجيةولويات األ 
 النحو التالي: على أولويات استراتيجية   ست تم تحديد 

 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل 
 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري 

 والمحلي المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي 
 تعزيز المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الحساسة للمرأة والعالية الجودة

 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين
 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها 

 المصفوفة التنفيذية  
 السياسات:  المصفوفة التنفيذية بتفاصيلها وفيما يلي تلخيص ألهم 5يظهر الملحق رقم 

 التالية:  السياسات تتخذ سوف  تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجلل 
  العمل سوق  في المرأة  مشاركة زيادة .1
  األجر المدفوع غير المنزلي العمل تثمين .2
  منزلال داخل المرأة  عمل  تنظيم .3
   االقتصادية القدرات  بناء .4
  الحد من الفقر بين النساء والفتيات  .5
 التالية:  السياسات سوف تتخذ  حد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري ولل 

  األسري  والعنف االجتماعي النوع على القائم للعنف مناهضة  وسياسات  تشريعات  .1
 العنف أو االجتماعي النوع على القائم العنف قبول بعدم المجتمعي الوعي مستوى  رفع .2

 األسري 
 العنف ضحايا والفتيات  للنساء المقدمة  والمساعدة الرعاية على المؤسسي الطابع إضفاء .3
 المبكر الزواج مثل والنساء الفتيات  ضد  الضارة الممارسات  من الحد  .4
 التالية: السياسات سوف تتخذ المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي ولتحقيق  
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  القضائية والسلطات  والبرلمان السياسة في للمرأة  تمثيالً  أكثر لمشاركة ترويجية سياسات  .1
   والتنفيذية

 الكفؤ  التمثيل ضمان أجل من والمحلي العمومي القرار اتخاذ  في المرأة  مشاركة زيادة .2
  المحلية السياسات  وتنفيذ  تصميم في االجتماعي النوع منظور على الحفاظ .3
 المحلية  البيئية  القضايا إدارة في والفتيات  للنساء أفضل وتمكين إشراك  .4
سوف  تعزيز المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الحساسة للمرأة والعالية الجودة ول 

 التالية:  السياسات تتخذ 
 للمرأة  وصديقة الجودة عالية آمنة أمومة خدمات  .1
  تمكينية إنجابية صحة سياسات  .2
  الجنسين بين المساواة  مع  منسجمة صحية سياسات  .3
 صحياً   ومتمكنة مطلعة مراهقة .4
 التالية:السياسات الجنسين سوف تتخذ  بين تكافؤاً  أكثر تعليم فرص  ولخلق 

 والفتيان  الفتيات  لتحاقا على  مشجعة مدرسية بيئة إيجاد  .1
  والفتيان للفتيات  التعليم بأهمية  المجتمعي الوعي رفع .2
     التعليم مراحل كافة في الجنسين بين المساواة  لمفاهيم الترويج تعزيز .3
  التعليمية السياسات  وتنفيذ  تصميم في االجتماعي النوع منظور على الحفاظ .4
 واالبتكار  البحوث  في االجتماعي النوع منظور دمج .5
السياسات  سوف تتخذ ضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها وإل 

 التالية: 
  منظور وإدماج  والبحوث  الروتينية البيانات  خالل من الجنسين بين  المساواة  حالة وتقييم رصد  .1

   الوطني اإلحصائي  النظام في االجتماعي النوع
 القطاعات  لمختلف والميزانية التخطيط في االجتماعي النوع منظور إدماج .2
 والمؤسسات األفراد  بين  المرأة  وتمكين الجنسين بين المساواة  مبادئ نشر  .3

   المخاطر تقييم 
يواجه   التيالرئيسة  المخاطرأن  (4والمدرج في الملحق رقم )لقوة والضعف اأظهر تحليل نقاط 

 بنود:  ةتنفيذ هذه الخطة تقع في ثالث
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اتها قد في التحديات إال أن الخطة بحد ذ  والتي أشرنا إليها سابقاً واالجتماعية  ق الثقافية ئالعوا -1
اقترحت جملة من الدراسات التي تبحث في العوائق الثقافية والسلوكية والتي تهم العاملين في  

 وقد تشير إلى جملة من الحلول جال المساواة بين الجنسين  م
النوع  تشمل محدودية الكفاءات البشرية المختصة بمواضيع التي العوائق اللوجستية وتلك  -2

أثر العقوبات االقتصادية أحادية الجانب  لها ف ايض الكامنة مالية وأيضًا العوائق ال االجتماعي
تطوير القدرات البشرية في  ذاتها ، وهنا أيضًا اقترحت الخطة وكل ذلك يهدد تنفيذ هذه الخطة

كما اقترحت فرص تمويل من منظمات األمم المتحدة المهتمة بموضوع   النوع االجتماعيمجال 
    ختصاصه. المساواة بين الجنسين كل حسب ا

عوائق قياس األداء وتعد هذه العوائق جدية وتتشعب إلى عدة نقاط كغياب البيانات اإلحصائية   -3
أو عدم توفرها حسب الجنس أو قدمها أو حتى صعوبة قياسها كميًا وتلك منها الكيفية وغير  

المعرفة أصاًل وعليه اقترحت المصفوفة أيضًا عدة أنشطة تتعلق بهذا السياق وخاصة في سياق  
النوع االجتماعي وذلك بهدف تعزيز التقدم في إمكانية القياس  الطابع المؤسسي على  إضفاء

 وتوفرها عبر السنوات الخمس المقترحة لهذه الخطة بالحد األدنى. 

 قياس النجاح  
الهدف  بسبب االرتباط الوثيق بين األولويات االستراتيجية في هذه الخطة مع تلك التي تخدم 

ية المستدامة الذي التزمت به الجمهورية العربية السورية فيبدو من المناسب  هداف التنمالخامس من أ 
األداء  استخدام نفس المؤشرات كمؤشرات لقياس النجاح في هذه الخطة ومصفوفتها التنفيذية، أما مؤشر 

ة تحقيق األولوية االستراتيجي الرئيس المقترح لقياس نجاح هذه الخطة فهو عدد المهام المنجزة في سبيل 
إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها على أن تكون سنة األساس  الخاصة ب

    . 2020عام  

 طة الرصد والتقييم خ
وكما هو معروف فإن . المعنيينمهمة لتحسين التواصل مع إدارية خطة الرصد والتقييم أداة  تعد 

جمع وتحليل معلومات األداء )باستخدام  و  لرصد النتائجالتخطيط من  الرصد والتقييم هو عملية تمكن
استخدام معلومات األداء للتأثير  و  مؤشرات األداء( لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق النتائج المخطط لها

وجود نظام قوي وموثوق  إذن  ومن الواجب    .تحقيق النتائج المحققةو  علی السياسات واتخاذ القرارات 
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. وبالتالي، ينبغي إيجاد  بين الجنسينلمساواة اللرصد والتقييم للسماح بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة 
لشؤون األسرة والسكان   السوريةالهيئة أن تكون بذلك   ويقترح. لإلدارة الرشيدة )الحوكمة الرشيدة(آلية 

لهذا المشكلة الوزارية ع اللجنة اون م الجهة الرئيسة المسؤولة على اإلشراف على تنفيذ هذه الخطة بالتع
 عن: ين مسؤولبحيث يكونوا الغرض 

  .خطةذ العملية تنفيومتابعة  رصد  •
 . إعداد التقارير السنوية •
دعم الوزارات المختصة والهيئات الحكومية وغير الحكومية األخرى على المستويين الوطني   •

 ومتابعتها.  الخطةشأن تنفيذ والمحلي في 
 . الضرورةمن أجل التغيير عند  القياستطوير وتحسين مؤشرات  •
لك  تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذ آليات المتابعة المع ات ضبط اآللي •

 أهداف التنمية المستدامة. 

 : الخالصة
تعزيز  نحو الفاعلة في المجتمع المكونات جمع جميع هذه الخطة ومصفوفتها التنفيذية مسارًا يتمثل 

بين الجنسين كحق من حقوق اإلنسان يكفله الدستور في الجمهورية العربية  المساواة ومؤشرات  مبادئ
 .السورية
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 المالحق:  

 :  1الملحق 
 االتفاقيات الدولية وسنة التصديق عليها من الحكومة السورية

 النوع االجتماعي القائمة على المساواة موضوع  العالقة مع  سنة التصديق االتفاقية 
 يعترف بدور الدول في الدفاع عن حقوق اإلنسان والحق في الصحة  1948 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

 1999 إعالن األلفية  
النوع االجتماعي وصحة األم ومكافحة  القائمة على يعترف بالمساواة 

فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز باعتباره محورا للتنمية البشرية 
 المستدامة

 يعترف بدور الدول ويكفل للمرأة دور في التنمية 2007 الن الحق في التنميةإع
اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

 التمييز ضد المرأة 
 الجنسانيلمكافحة العنف  اً من بين مسائل أخرى، تضع إطار  2002

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز العنصري 

 الزواج واختيار الزوج تعترف بالحق في  1969

 1999 اتفاقية حقوق الطفل
تعترف  و تضمن حقوق جميع األطفال دون تمييز بأي شكل من األشكال. 

 أيضا بالطفلة 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
 اإلعاقة 

2009 
االعتراف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن في كثير من 

المنزل أو خارجه، للعنف أو اإلصابة أو  األحيان لخطر أكبر، سواء داخل 
 اإليذاء أو اإلهمال أو المعاملة المهينة أو سوء المعاملة أو االستغالل

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية 

 يعترف بالحقوق السياسية للمرأة  1969

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافي

 بالحق في السيطرة على التكوين الجسماني 12تعترف المادة  1969

االلتزام بخطة عمل المؤتمر الدولي 
 للسكان والتنمية

1994 
يحدد تعريفات الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية ويعترف بها ويضمنها  

 ويحدد الحقوق الجنسية واإلنجابية.
 

 1995 االلتزام بخطة عمل مؤتمر بيجين 

المرأة تشمل سالمتها عاطفيا واجتماعيا وبدنيا، وأنها تتحدد يحدد أن صحة  
بالسياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي لحياتها، وكذلك بتكوينها 

 البيولوجي الخاص. 
 

http://treaties.un.org: Source 

http://treaties.un.org/
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 : 2لملحق ا
 الجنسين بين المساواة في سورية والخاصة بالهدف الخامس " تحقيق  قائمة المؤشرات الجندرية

 الوطني  والفتيات" في تقرير التنمية المستدامة  النساء كل وتمكين
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  الهدف الخامس 

 39الغاية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء  

 مكان والفتيات في كل 
 مالحظات  2019 2018

 94.8% 94.8% نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث 1-39المؤشر
 2017حتى   2015ال تتوفر البيانات من عام 

حيث تحتاج لمسوحات تخصصية ، وبيانات  
 2018هي بيانات المسح الديمغرافي لعام  2019

التعليم قبل  نسبة االناث إلى الذكور في مراحل  2-39المؤشر
  98 97.5 الجامعي 

تمت إضافة معدل التكافؤ بما يعزز وضوح   94 94 معدل التكافؤ / رياض االطفال  
المؤشر والفجوة الجندرية بخصوص االلتحاق  

 بالتعليم بمراحل التعليم  قبل  الجامعي
 97 96 معدل التكافؤ / تعليم اساسي  
 107 107 معدل التكافؤ / ثانوي  

نسبة االناث إلى الذكور في مراحل التعليم    3-39المؤشر
 الجامعي  

122 122  

سنة    15نسبة مشاركة النساء المشتغالت   4-39المؤشر
 فأكثر  

%22 
-2017المؤشرات هي نتائج المسح الديموغرافي 

محافظات )باستثناء الرقة   10الذي شمل  2018
ودير الزور والحسكة، وفي بعضها كمحافظة  

شمل المدينة فقط(. ملحق جدول تفصيلي  حلب  
يتضمن كافة المهن، مع جدول تفصيلي وفق كل  

 نشاط.

( سنة فأكثر حسب 15نسبة العامالت )   5-39المؤشر
   النشاط االقتصادي

 n/a 12 نسبة العامالت اإلناث المساهمات في األسرة   6-39المؤشر

تم حسابها فقط من بيانات العامالت بقطاع  
الزراعة كونه القطاع األوسع وبياناته متوفرة، أما  

باقي القطاعات فهي تحتاج لدراسات تخصصية "  
 مرفق جدول البيانات التفصيلية" 

 22 22,7 نسبة بطالة االناث في مراحل التعليم الجامعي    7-39المؤشر
 2017حتى  2015ال تتوفر البيانات من عام  

حيث تحتاج لمسوحات تخصصية ، وبيانات  
 2018هي بيانات المسح الديمغرافي لعام  2019

 8.39المؤشر 
نسبة النساء المستفيدات من القروض 

 %40 %45 متناهية الصغر  

النسبة هي إلجمالي النساء المستفيدات من 
الممنوحة عبر مشروع  القروض متناهية الصغر 

مشروعي والوطنية للتمويل متناهي الصغر وبنك  
إبداع )وهي منافذ اإلقراض متناهي الصغر التي  

 توفرت بياناتها(
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 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  الهدف الخامس 

 9.39المؤشر 
عدد المستفيدات من برامج مديرية المرأة  

 28770 33575 الريفية

تقدم مديرية المرأة الريفية في وزارة الزراعة  
الزراعي مجموعة من البرامج والمنح  واإلصالح  

االنتاجية للنساء الريفيات، والمستفيدون من هذه  
التسهيالت هن من النساء وبالتالي النسبة هي  

 لذلك تمت اإلشارة لألعداد  100٪

عدد االناث المستفيدات من برامج ومراكز    10-39المؤشر
 التأهيل المهني  

102.973 112.414 
لعدد المستفيدين من مراكز  البيانات المتوفرة هي 

التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية التابعة  
 لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 40الغاية 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع   
النساء والفتيات في المجالين العام والخاص،  

بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل  
 الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل. 

 مالحظات  2019 2018

 1-40المؤشر 
عدد القوانين والتشريعات المناهضة للعنف 

ضد المرأة  )قانون األحوال الشخصية، قانون  
 العقوبات(.

 
القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا المؤشر موجودة  

 بتقرير مرفق 

 2-40المؤشر 
عدد حاالت االتجار بالنساء  واالعتداء 

 واالستغالل الجنسي 
38 14 

 الداخلية وفق البيانات الواردة من وزارة 
 10 20 عدد حاالت العنف ضد النساء )اغتصاب(  

 n/a n/a عدد حاالت العنف ضد النساء )قتل( 3-40المؤشر 

 41الغاية 

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من   
قبل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج 

القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث  
 )ختان اإلناث(.  

2018 2019  

 n/a 18  حاالت الزواج المبكر والقسري  نسبة % 1-41المؤشر  

هي نسبة تقديرية،   2018النسبة الموضحة لعام 
تقديرها من قبل الخبراء العاملين بمجال  تم 

القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي  
العاملين مع الهيئة السورية لشؤون األسرة  

والسكان، أما الوصول لرقم دقيق فهو يحتاج  
 لدراسة ومسوح صحية أسرية 

معدل الوالدات بين المراهقات في الفئة العمرية   2-41المؤشر  
 ( سنة 15-19) 

 وفق بيانات المسح الديمغرافي المتعدد األغراض  3,1 3,1

 42الغاية 

االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر   
والعمل المنزلي وتقديرها من خالل توفير 

الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات  
الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية  

ة، حسبما يكون داخل األسرة المعيشية والعائل 
 ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني.  

 مالحظات  2019 2018

 1-42المؤشر 
نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من  

أفراد األسرة المساهمين في نفقاتها إلى 
 مجموع العاملين 

n/a 16 
تفاصيل البيانات موضحة بصفحة البيانات  

 التفصيلية 
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 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  الهدف الخامس 

 2-42المؤشر
الحاصالت على المساعدات  نسبة االناث 

 اإلنسانية من إجمالي المساعدات الممنوحة.
n/a n/a 

بيانات وطنية متوفرة تمكن من حساب   د ال يوج
 هذا المؤشر 

نوعية الدعم و الخدمات اإلنسانية المقدمة   3-42المؤشر
 n/a n/a المجتمع األهلي(  -الخاص -)الحكومي  لإلناث

 43الغاية 

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة   
وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم  

المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع  
 القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة  

 مالحظات  2019 2018

نسبة المقاعد التي تشغلها االناث في مجلس   1-43المؤشر 
  12.4 12.4 الشعب  

نسبة االناث من مجموع العاملين بالمناصب     2-43المؤشر 
 والمهنية  ة التنظيمياالدارية 

21 21  

   3-43المؤشر 
نسبة اإلناث الحاصالت على حق التصويت  

 والترشيح لالنتخابات.
100 100  

نسبة اإلناث المسؤوالت والمهنيات والعامالت     4-43المؤشر 
 خاص(. -)قطاع عام  التقنيات

  

نسبة الدخل المكتسب المقدر لإلناث إلى دخل     5-43المؤشر 
 الذكور 

  

 44الغاية 

ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة   
الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية،  
على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل 
بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات  

 استعراضهما.  

 مالحظات  2019 2018

زيارات الرعاية السابقة للوالدة  متوسط عدد   1-44المؤشر  
 n/a 8 اآلمنة/ زيارة/

زيارات وفق   7-6يوصى بزيارة الطبيب من 
توصيات منظمة الصحة العالمية، ويجب أن  

 تكون إحداها خالل األشهر الثالثة األولى

نسبة وفيات األمهات عند النفاس / لكل   2-44المؤشر 
   n/a 68 والدة/ 100000

 3-44المؤشر  
 49-15النساء في الفئة العمرية نسبة 

الالتي تلقين أثناء الحمل الرعاية أربع مرات  
 أو أكثر من أحد مقدمي الخدمة.

n/a 84 

 وفق بيانات المسح الديمغرافي متعدد األغراض 
رعاية ما قبل الوالدة.)طبيب مختص، طبيب  4-44المؤشر  

 n/a 86.4 عام(

 n/a 53 الخدمات ما بعد الوالدة نسبة التغطية  5-44المؤشر  

 6-44المؤشر  
نسبة الكشف عن حاالت الوالدة مرتفعة  

 n/a n/a الخطورة ومعالجتها 
 ال تتوفر بيانات تمكن من حساب المؤشر

نسبة المرافق الصحية التي تقدم خدمات   7-44المؤشر  
 الرعاية )اإلحالة(

n/a n/a 
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 8-44المؤشر  
حضرها عاملون صحيون  نسبة الوالدات التي  
 مهرة. )طبيب، قابلة(

n/a 87  وفق بيانات المسح الديمغرافي متعدد األغراض 

 9-44المؤشر  
 49-15نسبة الحاجات غير الملباة للنساء 

 سنة 
n/a 11 

وفق بيانات المسح الديمغرافي متعدد األغراض،  
لكن الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان تقدر  

 ٪ 25النسبة إلى ارتفاع 

نسبة استخدام النساء المتزوجات لوسائل   10-44المؤشر  
 تنظيم األسرة 

n/a 60.4 
وفق بيانات المسح الديمغرافي متعدد األغراض،  
لكن الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان تقدر  

 ٪45انخفاض النسبة إلى 

 45الغاية 

القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية   
ي الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية  ف

حصولها على حق الملكية والتصّرف في 
األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى  

الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية،  
 وفًقا للقوانين الوطنية 

 مالحظات  2019 2018

 1-45المؤشر 
عدد التشريعات والقوانين والمراسيم التي تمكن  

المرأة من ممارسة  حقوقها في الملكية 
 والخدمات المالية والميراث.

n/a n/a 
القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا المؤشر موجودة  

 بتقرير مرفق 

 n/a n/a نسبة اإلناث اللواتي يمتلكن عقارات   2-45المؤشر 

بينت المديرية العامة للمصالح العقارية أن 
التطبيق البرمجي لدى مديريات المصالح العقارية  

االستعالم عن عدد أو نسب   حال يتيلهذه الغاية 
امتالك اإلناث في قيود المصالح العقارية، ويتم  

اآلن إنجاز دراسة بالعينة الحتساب نسبة تأشيرية  
 بما يمكن من استكمال البيانات 

 46ة الغاي
تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة   

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل  
 تعزيز تمكين المرأة 

 مالحظات  2019 2018

 1-46المؤشر
نسبة  االناث  الالتي يستخدمن الهاتف  

 نسمة  1000المحمول لكل 
n/a 103 

نسبة اإلناث الالتي يستخدمن شبكة االنترنيت  
متوائمة مع نسبة اإلناث التي تستخدم الهاتف  

المحمول ) حيث أن الهواتف المحمولة هي  
هواتف ذكية ومستخدمو الهواتف الذكية هم  

مستخدمون لشبكة االنترنيت سواء كان شبكة  
ADSL .أو شبكة الهاتف المحمول 

االناث  الالتي يستخدمن شبكة  نسبة    2-46المؤشر 
 n/a 103 نسمة  1000االنترنت لكل 

  n/a 39 نسبة االناث العامالت في األبحاث والتطوير   3-46المؤشر 

 47الغاية 

اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ   
وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا  
القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين  

 كل النساء والفتيات على جميع المستويات

 مالحظات  2019 2018

عدد التشريعات والقوانين التي تخدم قضايا   1-47المؤشر 
    ين المساواة بين الجنس 



26 
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 2-47المؤشر 
عدد االتفاقية الموقعة من قبل الحكومة  

السورية التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين 
 وتمكين المرأة 

   

 

 

 :  3الملحق رقم 
 إلعداد الخطة ومتابعتهااللجنة الوزارية المشكلة أسماء أعضاء 

 السكانية واالجتماعيةمدير اإلحصاءات  المكتب المركزي لإلحصاء/ أ. شادي مهنا

 المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية وزارة التعليم العالي / د. جمعة حجازي 

 صندوق األمم المتحدة للسكان  إيهاب كسيب  أ.

 رئيس دائرة الصحة اإلنجابية   / وزارة الصحة د. ريم دهمان

 مديرة البحوث / وزارة التربية سبيت سليمان أ.

 مدير التخطيط   / وزارة المالية نزار الواديد. أحمد 

 مدير اإلعالم التنموي  /  وزارة اإلعالم عمار الغزالي  أ.

 رئيس دائرة األسرة / وزارة الشؤون االجتماعية والعمل نسرين بعيتي  أ.

 رئيس دائرة التنمية المحلية  / وزارة اإلدارة المحلية والبيئة إيمان جمال علي  أ.

 وزارة التنمية اإلدارية  القطريبهدى  أ.

 قاضي / وزارة العدل فاطمة خليل أ.

 مديرة الدراسات والبحوث / وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية  سمر قصيباتي أ.

 معاون مدير السكان والحماية / هيئة التخطيط والتعاون الدولي منى غزاوي  أ.

 يد واإلرشاد التوحمدير  / وزارة األوقاف محمود دياب أ.

 مدير السكان / الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان وضاح الركاد أ.

 مديرة القضايا األسرية  / الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان رنا خليفاوي  أ.

 مديرية السكان / الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان مندلين حسن أ.
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 مديرية السكان / السورية لشؤون األسرة والسكانالهيئة  جمانة يونس  أ.

 مديرية السكان / الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان ميساء علي  أ.

 عضو مجلس إدارة  /الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان د. هيام بشور 

 

 :  4الملحق 
 الخطة تحليل نقاط القوة والضعف للجهات المعنية والخاصة بتنفيذ هذه 

تحليل نقاط القوة والضعف )العوامل الداخلية( المهددات والفرص )العوامل الخارجية( للجهات  يلي   فيما
 المعنية وذلك حسب أعضاء اللجنة الوزارية.  

 وزارة التنمية اإلدارية   -أ
 نقاط الضعف   -1

a.  نقص وجود عمالة من الذكور 
b.   بعد مكان العمل عن مركز المدينة 
c.   عدم وجود حضانة لألطفال في الوزارة 
d.   نقص في الدعم اللوجستي 

 نقاط القوة   -2
a.  عدم اكتمال المالك العددي مما يعني وجود فرصة للراغبين في العمل من نفس المجال 
b. لعليا أهمية المشروع الوطني لإلدارة واالهتمام من القيادة ا 

 المهددات   -3
a.   احتياط  –ندب  –تحرك العمالة الموجودة ألسباب مختلفة مثل نقل 
b.   عدم وجود الرؤية في الجهاز الحكومي فيما يخص موضوع التطوير اإلداري 

 الفرص  -4
a. زيادة الوعي ألهمية اإلدارة في كافة المجاالت الخدمية واإلدارية 
b. واالستمرار   تحقيق دعم لوجستي للكوادر الموجودة لضمان الوالء 

 وزارة االقتصاد -ب
 نقاط الضعف   .1
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a.   صعوبات نفاذ التمويل لمشاريع التمكين االقتصادي وريادة األعمال 
b.   تخفيض المبالغ المخصصة للموازنات وانعكاسها على برامج التشغيل ودعم األعمال 
c.  عدم لحظ النوع االجتماعي ضمن اإلحصائيات 
d.  غياب بيانات كافية لدراسة التمكين االقتصادي 

 نقاط القوة   .2
a.   وجود الموازنة لريادة األعمال وتمكين المساواة والنوع االجتماعي فعليًا في الموازنة

 لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة  السنوية 
b. رفية والصناعية  اإلفادة من المناطق الحرة والمدن الصناعية بإقامة التجمعات الح

 والبدء بحاضنات األعمال   
 

 المهددات   .3
a.  العقوبات االقتصادية أدت إلى انخفاض التدريب والتأهيل ورفع المهارات اإلدارية 
b.   الوضع المعيشي 
c.  هجرة العديد من رواد ورائدات األعمال وتعثر مشاريعهم 
d.  انخفاض القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة 
e. ت والمؤهالت بالوزارة  تسرب أصحاب الخبرا 

 الفرص  .4
a.   التعاون مع المصارف القائمة )الحكومية والخاصة( لتسهيل النفاذ للخدمات التمويلية

 لمشاريع التمكين االقتصادي 
b.   توفير بيانات إحصائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة ودورها

 في التجارة واالستثمار 
 وزارة العدل   -ج

 نقاط الضعف   -1
a.  لم يذكر 

 نقاط القوة   -2
a.   التشريعات والقوانين والدستور تضمن المساواة القائمة على النوع االجتماعي 
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b.   إدارة المؤسسة تراعي مبدأ المساواة وعل كافة المستويات بدليل وجود قاضيات بكافة
 المحاكم والدرجات ووجود معاوني وزير عدل  

 المهددات   -3
a. السوري وسيطرة الجماعات اإلرهابية على مناطق تمنع   األزمة التي يمر بها القطر

 تطبيق القوانين الضامنة للمساواة ويمارس فيها العنف ضد المرأة 
 الفرص  -4

a.  التعاون الدولي للقضاء على اإلرهاب وتطبيق القانون الدولي والمبادئ الشرعية الدولية 
 هيئة التخطيط والتعاون الدولي  -د

 نقاط الضعف   -1
a.  ومؤشرات تتعلق بالمساواة القائمة على النوع االجتماعي   عدم وجود بيانات 
b.  ضعف الوعي بأهمية المساواة القائمة على النوع االجتماعي 
c.  ضعف الدراسات واألبحاث المتعلقة بالمساواة القائمة على النوع االجتماعي 
d.   عدم وجود ميزانية/موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي 

 نقاط القوة   -2
a.  البرنامج الوطني التنموي   -إعداد تقرير التنمية المستدامة / تقرير االستعراض األول

 لسوريا ما بعد الحرب 
b. العنف القائم على النوع االجتماعي –سيداو  -المشارة في اعداد التقارير الدولية 
c.  الجهات المعنية بموضوع المساواة فيما يتعلق بالبرامج واألنشطة التنسيق والتعاون مع

 سواء على المستوى الوطني أو الدولي 
 المهددات   -3

a.   التدابير القسرية االقتصادية أحادية الجاني 
b.  )ضعف التمويل )الحكومي والجهات المانحة 

  الفرص  -4
a. الخطط   برامج التعاون مع الجهات والمنظمات الحكومية /اإلطار االستراتيجي/

 السنوية/البرامج القطرية مع المنظمات الدولية 
b.   التعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية 

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل   -ه
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 نقاط الضعف  -1
a.   عدم وجود ميزانيات مستجيبة للنوع االجتماعي 
b.   عدم وجود دراسات مبنية على النوع االجتماعي 
c.  الحاجة لبيانات مستجيبة للنوع االجتماعي للوصول إلى مؤشرات واضحة ومحددة 

 نقاط القوة   -2
a.   دستور الجمهورية العربية السورية كفل حقوقًا متساوية لجميع المواطنين 
b.  للعاملين / قانون العمل رقم قوانين العمل والتشريعات غير تمييزية/ القانون األساسي

17 /2010 
c.  جمعيات أهلية نشيطة وفاعلة 
d.  يوجد تمثيل جيد للنساء في اإلدارات المتوسطة والعليا 

 المهددات   -3
a.  التدابير القسرية أحادية الجانب 
b.   ضعف الوعي المجتمعي بقضايا النوع االجتماعي 
c.  ضعف التنسيق مع الجهات ذات الصلة 

 الفرص  -4
a. ع المنظمات الدولية برامج وخطط تعاون م 

 وزارة األوقاف   -و
 نقاط الضعف   -1

a.   ضعف التمويل 
 نقاط القوة  -2

a.  االنتشار الواسع على مستوى األرياف والتجمعات والمدن وحتى البادية للمساجد ودور
 العبادة  

b.    وجود الكادر التدريبي في كافة المستويات 
c.  وجود مراكز تدريب في المحافظات 

 المهددات   -3
a.  االقتصادي المعيشي نتيجة الحصار االقتصادي الوضع 

 الفرص  -4
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a.  الجهات المشاركة أو المانحة 
 وزارة اإلدارة المحلية والتنمية   -ز

 نقاط الضعف   -1
a.  غياب اإلناث عن المناصب العليا 

 نقاط القوة  -2
a.   الوزارة تقدم الخدمة للمواطن بغض النظر عن الجنس 

 المهددات   -3
 الفرص  -4

 وزارة اإلعالم   -ح
 نقاط الضعف   -1

a.   سيطرة العادات والتقاليد واألعراف على السياسة العامة 
b.   غياب التنافسية بين القنوات اإلعالمية 
c.   تكريس بعض العادات السيئة في الدراما وأثرها السلبي 
d.   السيطرة الذكورية على بعض المنتجات اإلعالمية 
e.   ضعف المعلومات واإلحصاءات 

 نقاط القوة  -2
a.   وجود اإلرادة لالرتقاء بواقع المرأة 
b.  النسبة الكبيرة من العامالت في الحقل اإلعالمي من الفتيات 
c.  وجود الكادر المؤهل للبرامج المطلوبة 
d.   إنتاج مواد إعالمية ذات جودة مميزة 

 المهددات   -3
a.  العقوبات وحظر األقمار 
b.   ضعف الميزانيات 

 الفرص  -4
a.  تأمين تمويل من بعض المنظمات 
b.  دعم بعض الدورات التدريبية 

 العالي  وزارة التعليم  -ط
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 نقاط الضعف   -1
a.   تراجع معدالت اإلنفاق الحكومي على التعليم 
b.   تمايز جندري على مستوى الكليات النظرية التطبيقية 
c.   تمايز جندري على مستوى المحافظات والمناطق 
d. يا بشكل متساو  عدم تمثيل النساء في القيادات العل 
e.   المناهج محابية للذكور 
f.  األنشطة التعليمية محابية للذكور 
g.  الدراسات العليا محابية للذكور 
h.  نقص كوادر تعليمية 
i.  تدمير البنية التحتية لبعض الجامعات في المحافظات 

 نقاط القوة  -2
a.   ارتفاع نسبة قبول النساء في التعليم العالي 
b.  التوسع األفقي في الكليات والجامعات على مستوى جميع المحافظات 
c.   تراجع دور العادات والتقاليد 
d.  الجامعي تطوير خطة القبول  
e.  زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة 
f. ى اإلناث ديدة من التعليم )االفتراضي والمفتوح( أدت إلى الوصول إلأنماط ج 
g.  الموارد الذاتية للجامعات 

 المهددات   -3
a.  عدم رغبة قطاع األعمال بالعمالة النسوية المدربة والمتعلمة 
b. )ارتفاع تكاليف التعليم )العبء الشخصي للتعليم 
c.   النزوح وتراجع مستويات المعيشة أثر على نسب القبول 
d. تراجع قيمة التعليم مقابل العمل 
e.  جودته  انخفاض سوية التعليم وتراجع 
f.  مشكالت حومة نظام التعليم 

 الفرص  -4
a.   توقع قرب انتهاء األزمة ومرحلة التعافي 
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b.   تنامي الطلب على التعليم في قطاع التعليم العالي والمرتبط بمرحلة إعادة اإلعمار 
c.   الطلب على العديد من االختصاصات التي تعرضت لفاقد كبير بسبب األزمة 

 المكتب المركزي لإلحصاء   -ي
 نقاط الضعف  -1

a.   نقص التمويل 
b.   نقص في العاملين 
c.  عدم تعاون مدلي البيانات بتقديم البيانات 
d.   ضعف الوعي اإلحصائي وأهمية الرقم اإلحصائي 

 نقاط القوة   -2
a.   توفر الخبرات 
b.   قوة التعاون مع الجهات المعنية 
c.   التشريعات والقوانين الخاصة بالجهة 

 المهددات   -3
a.  الحصار الخارجي والعقوبات 
b.   عدم األخذ بالبيانات المحلية واألخذ ببيانات خاصة تهدف إلى تشويه الصورة الحقيقية 

 

 الفرص  -4
a.   تفعيل التعاون مع الدول الصديقة 
b. تعاون المنظمات وتقديم الدعم الالزم  

 وزارة التربية   -ك
 نقاط الضعف  -1

a.   ضعف التمويل 
 نقاط القوة   -2

a.  المساواة بين الجنسين من خالل اتاحة المجال في مراكز القيادة العليا.  إدارة مركزية في
 مديرات تربية إناث  –معاون وزير   –وزارة التربية  

b.  نسبة اإلناث أكثر من الذكور في العمل وأغلب الوظائف فيها نساء أكثر من الذكور 
 المهددات   -3
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a. فة الضغط الخارجي على العمل في المجاالت كا 
b.   اإلعالم الموجه إلى الفئات تحت سن الرشد  –الغزو الثقافي 
c.   العقوبات االقتصادية على الدولة والتي تنعكس على أداء الوزارة 

 الفرص  -4
 وزارة الصحة   -ل

 نقاط الضعف  -1
a.  التزام سياسي ووزاري 
b.   وجود مرافق موزعة في جميع المحافظات ريفًا ومدينة 
c.    تدريب مستمر للكوادر 

 نقاط القوة   -2
a.  .نقص الكوادر الالزمة مع سوء توزعها 
b. .قدم قوانين ممارسة المهنة، وحاجتها للتعديل 
c. )..... سوء وضع عدد من أماكن تقديم الخدمة )نقص خصوصي، حاجة للصيانة 
d.  االختصاصات الطبية الضرورية لتقديم الخدمات وتوسيعها.قلة أو ندرة بعض 
e.  عدم وجود نظام معلومات صحي موحد 

 المهددات   -3
a. لفة مقدمة للخدمات تفتقر للتنسيقتخقطاعات م . 
b. نقص التمويل . 
c. عض المواد القانونية ذات العالقةب. 

 الفرص  -4
a.  الدولية.دعم عدد من المنظمات 
b.  متنامي.وجود قطاع أهلي / جمعيات 
c.  المجتمعي.زيادة الوعي واالهتمام 

 الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان  -م
 نقاط الضعف  -1

a.   ضعف تمثيل النساء في المواقع القيادية 
 نقاط القوة   -2
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a.   إرادة مؤسساتية قوية 
b.   وجود كوادر بشرية مدربة تدريب عالي 

 المهددات   -3
a.  االقتصادية والحصارالعقوبات 

 الفرص  -4
a.   وجود تعاون من المنظمات الدولية لدعم الخطط واألنشطة المراعية للنوع االجتماعي 
b.  صدور بعض القوانين مثل رفع سن الزواج 

 

  للجهات ( الخارجية)العوامل  والفرض   المهددات ( الداخلية)العوامل  والضعف القوة نقاط  تحليل  يلي وفيما
في اللجنة   لم يتمثلوابورشة عرض المصفوفة والذين  شاركواط االرتباط الذين ضبا حسب  وذلك المعنية

 الوزارية من جهات أخرى.  

 أواًل: وزارة النقل  

 نقاط الضعف  -1
 نقاط القوة   -2

a.   قوانين الوزارة غير تمييزية 
b.   متابعة السالمة المرورية 
c.   وجود معاون وزير أنثى ومديرة عامة 
d.   هناك ميزات لذوي اإلعاقة 

 المهددات   -3
a. العقوبات والحظر 

 الفرص  -4
a.  التعاون بين الجهات 

 وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  : ثانياً 

 نقاط الضعف  -1
a.  ال يوجد   

 نقاط القوة   -2
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a.  تمثيل المرأة في القيادات العليا 
b.  وجود حضانة مركزية 

 المهددات   -3
a.   البعض يتخلى عن الوظيفة  

 الفرص  -4
a.  تعديل بعض القوانين لمواءمة الواقع 

 ثالثًا: وزارة الكهرباء  

 نقاط الضعف  -1
a.  معدل التكافؤ بين الجنسين لصالح االناث 
b. نقص لوجيستي   
c.   ال يوجد مؤشرات حسب النوع االجتماعي 
d.     ال يوجد دورات تدريبية 
e.  القيادات العلياعدم تمثيل النساء في 

 نقاط القوة   -2
a.   الخدمات الوزارية عادلة للجنسين 
b.   نسبة كبيرة من العامالت في الشؤون الفنية 
c.   وجود نقل للعاملين 
d.  توفر خبرات عالية في مجال الطاقة والكهرباء 
e.  وجود دار حضانة 

 المهددات   -3
a.  الضغوط الخارجية 
b.   العقوبات االقتصادية 
c. التوزيع  نقص الكوادر مع سوء 

 فرص ال -4
a.  زيادة الوعي ألهمية اإلدارة 
b.  برامج تعاون مع المنظمات الدولية 
c.  في ترشيد الكهرباء  زيادة الوعي 
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d.   تأمين تمويل للمنظمات 
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   وضعه في متن االستراتيجية  تحت عنوان المصصفوفة التنفيذية  او اطار العمل التنفيذي يفضل :5الملحق 
 المصفوفة التنفيذية  

 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل . 1.1السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
الحد من معوقات مشاركة المرأة 
في سوق العمل لضمان العمل 

الالئق لها من خالل متابعة تنفيذ 
برنامج تعزيز فعالية تفتيش العمل 

وبناء قدرات مفتشي العمل 
 والتأمينات االجتماعية  

 أمثلة على األنشطة  
تعزيز   متابعة تنفيذ برنامج-1

فعالية تفتيش العمل و بناء  

فتش ي العمل و التأمينات مقدرات 

)مع منظمة العمل   االجتماعية 

 الدولية(.

رفع وعي وحشد رأي لدعم   -2

مشاركة النساء مع توفير الحماية  

بيئة مواتية لعمل  
النساء الالئق 
)اتفاقية العمل 

 الالئق(

)العمل الليلي،   التفتيشتقارير 
مسح  -دور الحضانة، الخ( 

حول   ورشات عمل -لمؤسساتا
 -المعوقات والسياسات الممكنة

–برامج إعالمية - تحفيزيةآليات 
نشر كتيبات حول حقوق العامل 

والقرار الناظم لتشغيل النساء 
 لعمل الالئق  واتفاقية ا

 ورش عمل توعوية

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

الهيئة   -وزارة التنمية اإلدارية
-السورية لشؤون األسرة والسكان

-الجمعيات  -القطاع الخاص
غرف الصناعة   -وزارة اإلعالم

–اتحاد نقابات العمال –والتجارة 
-المكتب المركزي لإلحصاء

االتحاد   –منظمة العمل الدولية 
 العام لنقابات العمال 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 
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 في سوق العمل  

تنفيذ ورشات تعريفية   -3

بالتطبيقات العملية لقانون  

العمل و التأمينات االجتماعية و 

 التنظيم النقابي.

التوسع بنشر كتيبات تعريفية -4

بـ)القرار الناظم لتشغيل النساء  

القرار الناظم لتشغيل   –

حقوق العامل و   -األحداث

 صاحب العمل (. 

تعزيز دور و مهام مديرية   -5

زارة)دائرة العمل  العمل في الو 

الصناعي ( في تلقي الشكاوى و  

 متابعتها عبر خط ساخن . 

تكثيف الزيارات التفتيشية   -6

على القطاعات املشمولة بأحكام 

 .2010/ لعام 17قانون العمل /
 تابع / 
 مؤشرات القياس  مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  سنة / تاريخ االنتهاء تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
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 المتابعة  النهاية  

 2023 2019 كافة المحافظات 
  -وجود االلتزام والدعم 

 التعاون مع الجمعيات 
  -نقص الكادر البشري 

 نقص التأهيل 
 تقارير سنوية 

 التقرير السنوي 
ومسوحات قوة 

   العمل 

سياسات وطنية تعزز مشاركة 
-المرأة في سوق العمل 

انخفاض نسب البطالة بين 
 النساء 
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. 1.1السياسة:   
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
في المعنيين  اتبناء قدر 

قطاعات العمل )العام  
على إجراء  والخاص( 

تقييمات وظيفية محايدة  
   جنسانيا

أمثلة على األنشطة  
 الفرعية 

وضع معايير واضحة و  -1

محددة إلجراء التقييمات  

 املحايدة . 

دورات تدريبية على  -2

 اجراء التقييمات املحايدة  

 أدلة استرشادية . -3

بناء وتعزيز قدرة أرباب  
العمل ومؤسسات سوق  
العمل على توفير حلول  

لزيادة الفرص االقتصادية  
 للمرأة 

عدد   -عدد المتدربين 
أدلة   -دورات تدريبيةال

عد مدراء    –وإرشادات 
الموارد البشرية المتدربين  

   وتوعهم حسب الجنس 

وزارة الشؤون االجتماعية 
 والعمل  

الهيئة   -وزارة التنمية اإلدارية
السورية لشؤون األسرة 

  -القطاع الخاص -والسكان
 -وزارة اإلعالم-الجمعيات 

اتحاد –غرف الصناعة والتجارة 
منظمة العمل  - نقابات العمال

 الدولية  

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

عدد الكوادر المؤهلة لتعزيز  التقرير السنوي  تقارير سنوية  نقص التأهيل  قانون  -وجود االلتزام  2023 2020 كافة المحافظات 
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-مشاركة المرأة في سوق العمل العمل 
انخفاض نسب البطالة بين 

  النساء
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. 1.1السياسة:   
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

أنشطة توعوية حول العنف  
القائم على النوع االجتماعي  

في مكان العمل بقصد تطوير 
من  منهجيات مناسبة للوقاية 

وتغيير السلوك والتدبير العنف 
وإشراك جميع المعنيين في 

 ذلك  
 أمثلة على األنشطة الفرعية  

ندوات تعريفية بالقرار  -

  –)الناظم لتشغيل النساء 

القرار الناظم لتشغيل  

حقوق العامل و   -األحداث

 صاحب العمل( . 

اجراء مسح نوعي لوعي   -2

العمال و مدى معرفتهم  

بقضايا العنف القائم على  

النوع االجتماعي في أماكن  

رفع الوعي حول المعيقات 
الثقافية والمرتبطة بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي  
التي تحد من فرص دخول  و 

المرأة إلى القوة العاملة  
 ونشرها 

نوعية  مسوحات وعي 
عدد   -بأماكن العمل 

عدد    -التوعويةالرسائل 
عدد  –الورشات التدريبية 

المتدربين والمتدربات 
 وطيفهم  

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

  -وزارة التنمية اإلدارية
الهيئة السورية لشؤون  

القطاع  -األسرة والسكان
-الجمعيات  -الخاص

غرف   -وزارة اإلعالم
اتحاد –الصناعة والتجارة 

منظمة - نقابات العمال
 العمل الدولية  

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 
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 العمل و اإلبالغ عنها. 

دورات تدريبية و كتيبات  -3

اخلين إلى سوق  تعريفية للد

  -العمل )قانون العمل

  –التأمينات االجتماعية 

 التنظيم النقابي(
 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

   2023 2020 كافة المحافظات 
صعوبة تصميم البرامج 

الحاجة   -والرسائل  
 للبحوث والدراسات   

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

متمكنات  السيدات عدد ال
قادرات على نبذ العنف 

  -في مكان العمل
عدد   -دراسات الحالة 

    الحاالت المبلغ عنها  
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 والرجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة . 1 :األولوية االستراتيجية 
 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. 1.1السياسة:   

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

أولويات ومبررات صياغة  تشكيل لجنة ل
مقترح لزيادة مدة إجازة األمومة واقتراح 

 شمل اآلباء في اإلجازات 

تشريع لزيادة مدة إجازة األمومة وزيادة 
 الفائدة الصحية واالقتصادية  

لجنة تضع مسودة  
 التعديالت  

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان 

وزارة  -وزارة العدل
الشؤون االجتماعية  

منظمة العمل  -والعمل
 الدولية     

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 تجارب عالمية عديدة   2021 2020 كافة المحافظات 
صعوبة التعديل 

 القانوني 
 تقرير خاص  تقارير سنوية 

تعديل في المواد  
القانونية المتعلقة 
 واألبوةبإجازة األمومة 
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 االقتصادي للمرأة والرجل تحقيق التمكين . 1 :األولوية االستراتيجية 
 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. 1.1السياسة:   

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

 متابعة برنامج دعم الخريجين الجدد  
راسة إمكانية تحويله إلى برنامج  ود

استهدافي مستمر بالتنسيق مع املعنيين  

و التوسع بخدماته من حيث الفئات  

املستهدفة و الحيز الجغرافي، بهدف بناء  

قدرات و تمكين أكبر عدد ممكن من  

الخريجين الجدد و تأهيلهم لدخول  

 سوق العمل. 

عدالة الفرص بين الذكور واإلناث من  
 د الخريجين الجد 

 عدد الدورات التدريبية
وزارة الشؤون  

 االجتماعية والعمل 

وزارة التعليم العالي  
وزارة  -والبحث العلمي

 التربية 
 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح   النهاية  
مصدر جمع بيانات  

 مؤشرات القياس   المتابعة 

 التقرير السنوي  تقارير سنوية   دال يوج فرص متساوية  مستمر   2018 كافة المحافظات  

عدد المقبولين من 
الذكور واإلناث 

النسبة -بالبرنامج
 حسب الجنس
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 االقتصادي للمرأة والرجل تحقيق التمكين . 1 :األولوية االستراتيجية 
 تثمين العمل المنزلي غير المدفوع األجر . 2.1السياسة:   

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

القيام بدراسات حول قياس العمل غير  
المأجور في المنزل أو الحقل أو العمل 

الرعائي الخ اقتصاديًا واجتماعيًا 
 وإحصائيًا  

توزيع عادل للعمل المنزلي بين 
 النساء والرجال  

إنجاز الدراسة حول العمل المنزلي 
جور ونسب المشاركة من  أغير الم

النساء والرجال والتكلفة والعائد 
تصادي والبعد االجتماعي  االق

 واستخدام الوقت  

 وزارة االقتصاد

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

وزارة  -والسكان
الشؤون  

االجتماعية  
المكتب -والعمل 

المركزي  
وزارة -لإلحصاء
وزارة –الزراعة 

 الصناعة  

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020 كافة المحافظات  
بدايات لدراسات 

سابقة، اهتمام عالمي، 
 وجود خبرات محلية 

منهجية الدراسة  
 والسياق المجتمعي 

  تقرير خاص تقارير سنوية 

إجراء مسح  
استخدام الوقت 

  بإنتاجالمختصص 
البيانات المتعلقة  
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بعمل المرأة المنزلي  
  غير مدفوع األجر

توصيات حول تثمين  -
العمل المنزلي  

 واحتسابه اقتصاديًا  
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 تنظيم عمل المرأة داخل المنزل . 3.1السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

لرعاية  إجراءات وتدابير تضمن وضع 
تحت االجتماعية للعمل داخل المنزل 
 مظلة شبكة الحماية االجتماعية 

االجتماعية للعمل الحماية  ضمان 
 داخل المنزل  

  -مجموعات مناقشة 
 تحديد االحتياجات  

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

الهيئة السورية لشؤون  
وزارة  --األسرة والسكان

منظمات األمم  -االقتصاد
 -المتحدة المعنية

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2023 2020 كافة المحافظات  
خبرة وزارة الشؤون  

التعاون  -االجتماعية 
 مع الجمعيات األهلية 

غياب قواعد البيانات  
وصعوبة تحديد 

 االحتياجات  
 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

السياسات عدد 
الخاصة بتنظيم العمل 
  -المنزلي غير المأجور 
   عدد التدابير المتخذة
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 بناء القدرات االقتصادية . 4.1السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تنفيذ دورات تأهيلية في ريادة األعمال 
والمشاركة في صنع القرار االقتصادي 

 والتجاري 

المشاركة الفاعلة في صنع القرار االقتصادي 
 والتجاري 

نوع   -عدد الدورات التدريبية 
 الدورات التدريبية 

 -وزارة االقتصاد 
وزارة الشؤون  

 االجتماعية والعمل  

هيئة التخطيط 
  -والتعاون الدولي

وزارة التنمية اإلدارية 
 مراكز وجامعات  -

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

حاجة   -خبرات متراكمة  2023 2018 كافة المحافظات  
 التقرير السنوي   تقارير سنوية  ال يوجد  كبيرة 

عدد المشاركين  
والمشاركات في الدورات  

-التدريبية حسب الجنس
زيادة المشتغالت من  

عدد القرارات  –النساء 
التي شاركت في 

 صناعتها نساء 
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 بناء القدرات االقتصادية . 4.1السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

دعم مراكز تمكين الشباب والتوسع بنشر 
تطوير خدماتها أفقيًا ونوعيًا من خالل 

 مركز اإلرشاد الوظيفي وريادة األعمال 
 أمثلة على األنشطة الفرعية  
التوسع بخدمات املراكز )االرشاد -1

التدريب املنهي(  -ريادة األعمال -الوظيفي

 درعا .   –القنيطرة -بمحافظات حمص 

متابعة تدريب الكادر الالزم لتوفير  -2

 الخدمات بمراكز تمكين الشباب .

توفير الدعم و االحتضان لرواد -3

األعمال و تعزيز املنابر التمويلية و 

 التدريبية املوفرة لهم .

متابعة تعزيز مكون االرشاد الوظيفي  -4

و تنظيم التدريب املنهي بالتنسيق مع  

مركز تطوير املناهج و الجهات ذات 

الصلة بما يحقق مزيد من املواءمة بين  

قدرات أفضل في اإلرشاد الوظيفي وريادة  
 األعمال 

عدد المستفيدين والمستفيدات من  
بناء قدرات رواد العمال حسب  

 الجنس ونوع المشروع 

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل  

القطاع   -الجامعات 
 -العام والخاص

المؤسسات التعليمية 
والتدريبية التابعة  

للوزارات كالسياحة  
والصناعة واألشغال  

  -والتربية الخ
  -المجتمع األهلي

 المنظمات الدولية  

 حكومي  تقدر الحقًا 
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سوق  مخرجات التعليم و احتياجات  

 . العمل
 

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2018 دمشق 
التعاون والتنسيق بين  

تصميم برامج  -الشركاء
   -تخصصية

 التقرير السنوي   تقارير سنوية     
سجل خاص بالمشاريع 
الريادية وقاعدة بيانات 

 قابلة للتحليل 
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :االستراتيجية األولوية 
 الحد من الفقر بين النساء والفتيات. 5.1السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

اجراء مسح شامل وتفصيلي 
 الصغر   التناهيةللمشروعات  

دعم المشاريع المتناهية الصغر للنساء 
والرجال من أجل زيادة مساهمة هذه 
 المشاريع بالناتج المحلي اإلجمالي 

عدد المشاريع المتناهية الصغر 
  -المنتج-ومواصفاتها )رأسمال المال

 الخ( حسب الجنس والمكان    -التكلفة

ؤون  الشوزارة 
االجتماعية  

   والعمل 

المكتب المركزي  
وزارة   - لإلحصاء

–اإلدارة المحلية والبيئة 
هيئة   -  وزارة الزراعة 

التخطيط والتعاون 
األمانة السورية  -الدولي 

  للتنمية 

 تقدر الحقًا 
ومنظمات   حكومي
   دولية 

 تابع / 

 مجال التنفيذ
تاريخ البدء/سنة 

 البداية  
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 االنتشار الواسع   التنسيق الفعال 2022 2020 كافة المحافظات  
تقارير  -قاعدة بيانات

 سنوية 
 التقرير السنوي 

سجل خاص بالمشاريع 
حسب الجنس والطيف 

 والمكان  
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 الحد من الفقر بين النساء والفتيات. 5.1السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

دعم برنامج "التدريب المنتهي بالتشغيل"  
 والتوسع به  

 مثال 
التوسع بتنفيذ البرنامج من حيث  -

-2الفئات املستهدفة و الحيز الجغرافي 

توفير فرص عمل للفئات املستهدفة 

  
ً
والسيما النساء األكثر احتياجا

)معيالت األسر ( بهدف تمكينها  

 
ً
 و اجتماعيا

ً
 اقتصاديا

 فرص تشغيل أكبر 
عدد المستفيدين 

والمستفيدات من اإلناث 
 والذكور 

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

غرف الصناعة  
 –والتجارة 

 المجتمع األهلي 
 حكومي   تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2018 كافة المحافظات  
  -فرص متساوية 
 تعاون الجهات 

صعوبة الوصول  
 للمستفيد 

قاعدة بيانات وتقارير  
 سنوية 

 التقرير السنوي 

عدد المستفيدين 
والمستفيدات من اإلناث 

عدد النساء  -والذكور
األكثر احتياجًا  
 والمستفيدات منه
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 الحد من الفقر بين النساء والفتيات . 5.1السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

المجتمعية التوسع بنشر خدمات المراكز 
لدعم األسر والنساء المتضررات 

 والمعيالت واألكثر احتياجاً 
 أمثلة على النشاطات الفرعية  

نشر خدمات املراكز املجتمعية ضمن  -

 . 
ً
 املناطق و املحافظات األكثر احتياجا

تحديد احتياجات استدامة عمل  -2

 املراكز املجتمعية . 

تطوير أداء الجمعيات األهلية  -3

 العاملة في املراكز املجتمعية  . 

دعم النساء األكثر احتياجًا وتحقيق عودة  
 واستقرار مالئمين عبر خدمات اجتماعية 

  -الخدمات المقدمة 
 -تقدير االحتياجات
 الدورات التدريبية  

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

 -الجمعيات األهلية
منظمات األمم 

 المتحدة المعنية  
 منظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع 
 بيانات المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2019 كافة المحافظات  
 -دراسة االحتياجات
مشاريع التعاون 

 والدولي  
 التقرير السنوي  تقارير سنوية   

عدد المستفيدين 
والمستفيدات من الخدمات  

 والتأهيل والتدريب 
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 الفقر بين النساء والفتياتالحد من . 5.1السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

التوسع بمشاريع دعم سبل العيش 
والتعافي المبكر لألسر وال سيما التي 

 تعيلها النساء  
 أمثلة على األنشطة الفرعية  

التوسع ببرامج دعم سبل املعيشة  -

ضمن املراكز املجتمعية و مراكز تنمية  

 الريف ووحدات الصناعة الريفية  

دعم املشاريع اإلنتاجية املولدة  -2

 التي تعيلها النساء.للدخل لألسر 

دعم سبل العيش للنساء و الفتيات   2

من خالل خدمات  من ذوي اإلعاقة

إعادة التأهيل املتضمنة التدريب املنهي  

وتقديم منح صغيرة لتأهيل ورش  

اإلنتاج وأدوات اإلنتاج في املحافظات 

 املستهدفة. 

الجمعيات  قدرات  تطوير -3

دعم النساء األكثر احتياجًا وتحقيق عودة  
واستقرار مالئمين وتعزيز المشاركة في  

 صنع القرار داخل األسرة

دد  ع -الدورات التدريبية 
 الجمعيات  

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

وزارة اإلدارة  
  -المحلية والبيئة

األمانة السورية  
وزارة -للتنمية 
الجمعيات -الزراعة 
منظمات  -األهلية

األمم المتحدة 
 للسكان  

 منظمات دولية  تقدر الحقًا 
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برامج  تنفيذ واملؤسسات األهلية ل

بما في ذلك  استعادة سبل العيش 

 . التدريب املنهي
 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2018 كافة المحافظات  

تحديد معايير استهداف 
تأهيل وتدريب  -األسر

التعاون  -المستفيدين
 مع الجمعيات  

صعوبة الوصول أحيانًا 
العادات  -لألسر

الحاجة   -والتقاليد
 للتمويل

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 
المستفيدة األسر  عدد -

حسب نمط رب األسرة  
 مرأة(  -)رجل
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 الحد من الفقر بين النساء والفتيات . 5.1السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

 تمكين الريف السوري برنامج  تعزيز
 أمثلة على األنشطة الفرعاية  

استمرار تعزيز قدرة الصندوق -

الوطني للمعونة االجتماعية و التركيز  

إلى جانب املكون البرامجي على املكون  

 املؤسساتي . 

توفير التمويل الالزم لدعم واستمرار  -2

 البرنامج. 

توسيع قاعدة الشركاء من منافذ -3

 التمويل. 

 نساء ريفيات متمكنات اقتصادياً 
المبادرات   -الدورات التدريبية 

عدد القروض الممنوحة  -التشجيعية 
 عدد الشركاء   -حسب الجنس

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

-وزارة الزراعة 
  المصرف الزراعي

 التعاوني 
 منظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2018 كافة المحافظات  
 -تأمين التمويل

التعاون والتنسيق مع 
 الجهات المختلفة

 التقرير السنوي  تقارير سنوية  الحاجة للتمويل
عدد المستفيدين 
والمستفيدات من 

    -الخدمات
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 تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والرجل . 1 :األولوية االستراتيجية 
 الحد من الفقر بين النساء والفتيات . 5.1السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

دراسة واقع االستفادة من السيدات ممن 
 لديهن إعاقة في سوق العمل  

مشاركة أكبر من النساء ممن لديهن 
 إعاقة في سوق العمل  

اإلحصائيات التي تأخذ واقع  
النشاطات  -اإلعاقة بالحسبان 

 -التوعوية  

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

اللجنة   -والسكان
 الوطنية لإلعاقة   

 تقدر الحقًا 
منظمات  حكومي و 

 دولية  

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية  الحاجة للتمويل االهتمام بذوي اإلعاقة   2022 2020 كافة المحافظات  
نسب السيدات ممن 

لديهن إعاقة في سوق  
    العمل 
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 النوع االجتماعي والعنف األسري الحد من العنف القائم على . 2 :األولوية االستراتيجية 
 تشريعات وسياسات مناهضة للعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 1.2لسياسة: ا

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

اإلصالحات التشريعية متابعة كافة تشكيل لجنة ل
ذات الصلة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي والعنف األسري )دراسة ما تم تنفيذه  

   (2014من عمل لجنة وزارة العدل المشكلة في  

تشريعات مناهضة 
للعنف ضد المرأة في 

 إطار األسرة أو المجتمع 

عدد  -عدد المقترحات 
-الورشات-اللقاءات 

 للجان   ا  لمحضر عم
 وزارة العدل  

الهيئة السورية   -مجلس الشعب
وزارة  -لشؤون األسرة والسكان 

وزارة الشؤون   -األوقاف 
وزارة –االجتماعية والعمل 

 الداخلية  

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

تاريخ البدء/سنة  مجال التنفيذ
 البداية  

تاريخ االنتهاء/سنة 
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2023 2020 كافة المحافظات  

وجود دراسات محلية عن القوانين 
خبرات ودراسات  -المرأة التمييزية ضد 

  -اتفاقيات دولية -قانونية محلية عديدة
 نجاحات في دول عربية  

عوائق اجتماعية  
وربما شرعية  

 أحيانًا   
 تقارير خاصة  تقارير سنوية 

عدد التشريعات  
  -الجديدة أو المعدلة  
  -عدد المواد المعدلة 

 عدد القوانين المعدلة  
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 تشريعات وسياسات مناهضة للعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 1.2السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

قتراح قانون خاص تشكيل لجنة ال
بمناهضة العنف القائم على النوع 

 االجتماعي/العنف األسري 

قانون خاص بمكافحة العنف القائم 
على النوع االجتماعي والعنف  

 األسري 

األسباب   -عدد المقترحات
محضر عمل  -الموجبة
 اللجان   

 وزارة العدل  

الهيئة   -مجلس الشعب
السورية لشؤون األسرة 

وزارة  -والسكان
 وزارة الداخلية -األوقاف

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع  المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 بيانات المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020 كافة المحافظات  
 -خبرات ودراسات قانونية

نجاحات  -اتفاقيات دولية
 في دول عربية  

عوائق اجتماعية  
 وقانونية 

 تقارير خاصة  تقارير سنوية 
صدور قانون العنف  

األسري أو العنف القائم 
 على النوع االجتماعي 
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 األسري الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف . 2 :األولوية االستراتيجية 
 رفع مستوى الوعي المجتمعي بعدم قبول العنف القائم على النوع االجتماعي أو العنف األسري . 2.2السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تنظيم حملة وطنية للقضاء على  
 العنف ضد المرأة  

تنمية الوعي العام حول ضرورة  
القضاء على كل أشكال العنف  

 ضد المرأة والفتاة  

تنفيذ حملة وطنية واسعة  
عدد   -)عدد اإلعالنات

 عدد الرسائل(  -الكتيبات

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان 

  -وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وزارة  -وزارة العدل   -لية  ة الداخوزار 
وزارة   –وزارة األوقاف  -مالاإلع

االتحاد  –وزارة الصحة  –التربية 
منظمات  -الوطني لطلبة سورية  

 األمم المتحدة 

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2021 كافة المحافظات  
دراسات محلية حول  

 -العنف 
 تقرير تنفيذ     لوجستيات

 -تقارير إحصائية
 دراسات سكانية  

عدد المستفيدين 
مسوح  -والمستفيدات

 آراء 
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 رفع مستوى الوعي المجتمعي بعدم قبول العنف القائم على النوع االجتماعي أو العنف األسري . 2.2لسياسة: ا

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

نشر الخطاب الديني المناهض لكل 
 أشكال العنف ضد المرأة 

خطاب ديني واسع يناهض كل 
  المرأة أشكال العنف ضد 

 -مواضيع الخطب الدينية-عدد الخطب
توزع الخطب الدينية  -الكتيباتعدد 

 حسب الملقي والمكان والمتلقي 
 وزارة األوقاف 

الهيئة السورية لشؤون  
  -األسرة والسكان 

 الجمعيات األهلية
 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
خبرات  -انتشار واسع

 محلية 
 التقرير السنوي  تقارير نصف سنوية   ال يوجد

عدد المستفيدين 
مسوح  -والمستفيدات

 آراء
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 العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري الحد من . 2 :األولوية االستراتيجية 
 رفع مستوى الوعي المجتمعي بعدم قبول العنف القائم على النوع االجتماعي أو العنف األسري . 2.2السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

دعم نشاطات وزارة األوقاف في تأهيل 
 المقبلين على الزواج واإلصالح األسري   

مرأة ورجل أكثر قدرة على حل المشاكل 
 األسرية واتخاذ القرارات الصحيحة  

  -عدد الدورات التدريبية 
عدد الحاالت التي تم  

عدد األنشطة   -تدبيرها  
 المنفذة 

 وزارة األوقاف 

وزارة اإلدارة  
  -المحلية والبيئة
الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية  ال يوجد خبرات متوفرة   2025 2015 كافة المحافظات  
عدد الحاالت 
 اإلصالحية  
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 مستوى الوعي المجتمعي بعدم قبول العنف القائم على النوع االجتماعي أو العنف األسري . رفع  2.2السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تنظيم مسابقات حول أعمال فنية 
 تناهض العنف ضد المرأة 

وعي عام مبني على المنتج 
الفني مناهض للعنف ضد  

 المرأة  

عدد المسابقات حسب الجهة 
عدد   -وحسب نوع المتقدمين 

 عدد الرسائل    -األعمال الفنية

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان

وزارة التعليم -وزارة التربية 
وزارة -الثقافة وزارة  -

 وزارة األوقاف   -اإلعالم 
 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2023 2020 كافة المحافظات  
خبرات  -انتشار واسع

 قبول مجتمعي -محلية 
 التقرير السنوي  تقارير سنوية  تعدد الجهات 

عدد المستفيدين 
مسوح  -والمستفيدات

 آراء
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 قبول العنف القائم على النوع االجتماعي أو العنف األسري . رفع مستوى الوعي المجتمعي بعدم 2.2السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

  وكافة المدارستضمين مناهج التربية والتعليم العالي 
مفاهيم حماية حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين 

 ومناهضة العنف ضد المرأة 

مناهج تعليمية تدعم حقوق 
المرأة وتناهض أشكال 

 العنف ضد المرأة  

عدد وماهية الموضوعات  
 المدرجة حسب الجهة  

وزارة التعليم العالي  
  -والبحث العلمي 

 وزارة التربية 

  -وزارة األوقاف 
 ية  وزارة الداخل

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

خبرات  -انتشار واسع 2023 2020 كافة المحافظات  
 محلية 

 المناهج المعدلة   التقرير السنوي  تقارير سنوية   
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 األسري . رفع مستوى الوعي المجتمعي بعدم قبول العنف القائم على النوع االجتماعي أو العنف 2.2السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

وضع استراتيجية إعالمية لمناهضة  
الصورة   العنف ضد المرأة والفتاة  وتغيير

 النمطية للرجل والمرأة في اإلعالم 

سياسات إعالمية مناهضة للعنف 
ضد المرأة ومروجة للمساواة بين  

 الجنسين 

 االستراتيجيةصياغة 
 اإلعالمية والمصفوفة التنفيذية 

 وزارة اإلعالم
الهيئة السورية لشؤون األسرة 

  -وزارة األوقاف-والسكان  
 منظمات األمم المتحدة 

حكومي ومنظمات    تقدر الحقاً 
 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 دور اإلعالم   2022 2020 كافة المحافظات  
  -دور القطاع الخاص
العوائق االجتماعية 

 واالقتصادية 
 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

صياغة االستراتيجية 
 اإلعالمية 
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 االجتماعي أو العنف األسري . رفع مستوى الوعي المجتمعي بعدم قبول العنف القائم على النوع 2.2السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

الشباب إشراك تصميم برامج خاصة ب
الرجال في مناهضة العنف القائم على  و 

 النوع االجتماعي والعنف األسري 

الرجال في مناهضة العنف الشباب و إشراك 
 القائم على النوع االجتماعي  

  -عدد البرامج المصممة
عدد ورشات العمل النوعية  

عدد   -حول دور الرجل 
 المدربين من الرجال والنساء 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 ن والسكا

-وزارة اإلعالم 
-وزارة األوقاف 

-نقابة العمال
اتحاد الشبيبة 
 -اتحاد الطالب

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

   2023 2020 كافة المحافظات  
خبرات محدودة  

 والحاجة لبناء قدرات   
 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

عدد المستفيدين 
  -وتوزعهم الجغرافي 

 مسوح آراء 
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 االجتماعي والعنف األسري الحد من العنف القائم على النوع . 2 :األولوية االستراتيجية 
 إضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية والمساعدة المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف. 3.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
متابعة العمل في وحدة حماية  

األسرة السورية ) إيالء االهتمام 
للنساء واألطفال ضحايا العنف( 

 والتوسع بها 

عاية ر خدمات مالئمة و 
 الجودة للسيدات المعنفات  

عدد ونوع الخدمات 
عدد    -المقدمة 

 المستفيدات وتوزعهن   

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان

ة وزارة الشؤون االجتماعي
  -وزارة الداخلية  -والعمل

صندوق األمم المتحدة 
 للسكان 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

دمشق ومحافظتين يتم 
 اختيارهما  

2019 2025 
توفر البنية التحتية ،  

 تعاون الجهات

 -ثغرات قانونية
نقص  -لوجستيات

 الكوادر المؤهلة  
 التقرير السنوي للوحدة   تقارير سنوية 

عدد المستفيدات 
وتحسن طيف  

 الخدمات 
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 إضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية والمساعدة المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف. 3.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

العمل في المرصد الوطني  دعم 
للعنف ) رصد حاالت العنف بشكل 
 عام والعنف األسري بشكل خاص (

قاعدة بيانات تفصيلية 
عن حاالت العنف ضد  

 المرأة  

عدد    -الدورات التدريبية 
أدلة   -المتدربين والمتدربات

المراكز  عدد زيادة  -ونماذج
 المبلغة

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان 

-وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  
وزارة  -المكتب المركزي لإلحصاء

صندوق األمم المتحدة -الداخلية
 للسكان  

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

تنفيذ مسح ميداني )كمي وكيفي( 
حول التكلفة االقتصادية للعنف  

 القائم على اساس النوع االجتماعي

قاعدة بيانات تفصيلية 
حول انواع العنف  

 وتكراره وآثاره 

التحضيرات الفنية  -
واللوجستية  

 الخاصة بالمسح  

الهيئة السورية  
لشؤوناالسرة  

والسكان والمكتب 
 المركزي لإلحصاء

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
الجمعيات االهلية وخبراء وطنيون ،  

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 تقدر الحقا 

حكومي ومنظمات   
 دولية

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2019 كافة المحافظات  
توفر البنية التحتية ،  
 تعاون جهات الرصد 

عدم تعاون كل  
 الجهات 

 التقرير السنوي للوحدة   تقارير سنوية 
ابلة  قاعدة بيانات ق

للتحليل حسب نوع 
 والمكان  وشكله العنف 
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 العنفإضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية والمساعدة المقدمة للنساء والفتيات ضحايا . 3.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

 -بناء القدرات )الطبية
النفسية -العدلية

واالجتماعية( في مجال  
 تدبير حاالت العنف  

-عدلية   -كوادر طبية
اجتماعية ونفسية مدربة  

 للتعامل مع حاالت العنف 

عدد المتدربين 
عدد ورشات  -والمتدربات

عدد األدلة   -العمل ونوعها
 التدريبية

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان

شؤون االجتماعية وزارة ال
  -وزارة العدل  –والعمل 

وزارة  -وزارة الصحة
صندوق األمم - ةالداخلي 

 المتحدة للسكان  

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

دمشق ومحافظتين يتم 
 اختيارهما  

 أدلة تدريبية متوفرة   2022 2019
االستفادة من المتدربين 

 والمتدربات 
 التقرير السنوي للوحدة   تقارير سنوية 

تحسن في نسب 
الحاالت المدبرة بشكل  

 مرض 
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 إضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية والمساعدة المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنف. 3.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
دراسة تقييمية لمدى كفاءة 
نظام تدبير حاالت العنف  

 في وحدة حماية األسرة 

عاية ر خدمات مالئمة و 
 الجودة للسيدات المعنفات  

 إنجاز الدراسة 
الهيئة السورية لشؤون  

 األسرة والسكان

وزارة الشؤون االجتماعية 
صندوق األمم    -والعمل 

 المتحدة للسكان  
 منظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 تقرير خاص  تقرير تنفيذ     خبرات دولية  2022 2021 دمشق 
إنجاز الدراسة وصياغة  
 التوصيات والمضامين  
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 المؤسسي على الرعاية والمساعدة المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنفإضفاء الطابع . 3.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
تقديم خدمات تأهيلية  

  ة المرأ لمرتكبي العنف ضد 
ومعاقبة الحاالت التي  

 تستوجب ذلك  

إعادة تأهيل مرتكبي العنف  
على القائم على النوع  

 االجتماعي 

  -عدد الخدمات المقدمة  
 عدد المستفيدين 

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان

وزارة الشؤون االجتماعية 
  -وزارة العدل   -والعمل 

صندوق األمم المتحدة 
 للسكان  

 ومي ومنظمات دولية حك تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

  -وجود التشريعات  2025 2020 كافة المحافظات  
آليات عمل إلعادة  

 نقص خبرات  -التأهيل
 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

عدد الحاالت التي  
نمط –خضعت للتأهيل 

 العقوبات  
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 والمساعدة المقدمة للنساء والفتيات ضحايا العنفإضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية . 3.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
تطوير نموذج ونظام عمل 

معياري لمراكز حماية النساء 
 والفتيات ضحايا العنف 

 أمثلة على األنشطة الفرعية 
وضع مدونة سلوك و  -1

معايير للعاملين في مجال  

رعاية النساء و الفتيات  

ضحايا العنف و أدلة ارشادية  

تطوير نظام إدارة حالة و  –2

خدمات نوعية متخصصة  

  لحاالت ضحايا العنف من 

النساء و الفتيات بما فيها ذوي  

 اإلعاقة  . 

وضع آلية تقييم الجودة و  -3

نظام العمل املؤسساتي في تلك 

 املراكز. 

دعم مراكز حماية النساء و   -4

وعالية  خدمات مالئمة 
دات  الجودة وأخالقية للسي

 المعنفات  

عدد    -عدد الورشات
عدد المراجعات -الكتيبات

 عدد السياسات –

وزارة الشؤون  
 االجتماعية والعمل

الهيئة السورية لشؤون  
صندوق   -األسرة والسكان

-األمم المتحدة للسكان
 الجمعيات األهلية 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 
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الفتيات و التوسع بنشر  

 
ً
   خدماتها جغرافيا

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020   كافة المحافظات 
توفر البنية التحتية ،  

 تعاون الجهات

 -ثغرات قانونية
نقص  -لوجستيات

 الكوادر المؤهلة  
 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

  -اعتماد مدونة السلوك
  -آليات اإلحالة

  -الخدمات التخصصية 
  -عدد مراكز الحماية
تم   عدد السياسات التي

  االلتزام بها 
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 االجتماعي والعنف األسري الحد من العنف القائم على النوع . 2 :األولوية االستراتيجية 
 الحد من الممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء مثل الزواج المبكر. 4.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
نشر رسائل توعوية تستهدف 

المجتمع حول ضرورة نبذ 
الممارسات الضارة ضد الفتيات 

 والنساء مثل الزواج المبكر 

مجتمع رافض للزواج  
المبكر والممارسات 

الضارة بالمرأة واستخدام  
 المرأة كسلعة 

  -عدد الرسائل التوعوية
عدد   -عدد المبادرات 

 الورشات التوعوية  

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان

  -وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  
وزارة -وزارة األوقاف--وزارة اإلعالم

صندوق  -نقابة األطباء -الصحة 
 األمم المتحدة للسكان  

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع 
 بيانات المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 -تعديل سن الزواج 2022 2020 كافة المحافظات  
عوائق اقتصادية  

 واجتماعية
 التقارير السنوية  تقارير سنوية 

تراجع في نسب   -مسوح آراء
تراجع في نسب -الزواج المبكر

الممارسات الضارة كعمليات  
 التجميل غير المبررة 
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 الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف األسري . 2 :األولوية االستراتيجية 
 الزواج المبكرالحد من الممارسات الضارة ضد الفتيات والنساء مثل . 4.2السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
تفعيل االستفادة من الخط  

الساخن لنظام إدارة الحالة في  
 اإلبالغ عن الممارسات الضارة  

توفر قاعدة بينات خاصة  
 بالممارسات الضارة 

 دراسة معقولية 
الهيئة السورية لشؤون  

 األسرة والسكان

وزارة الشؤون االجتماعية 
صندوق األمم -والعمل 

 المتحدة للسكان  
 ظمات دولية حكومي ومن  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية  مراحل أولية تجريبية البدء بنظام إدارة الحالة   2022 2020 كافة المحافظات  
لساخن فعال في حاالت  الخط ا

سات أخرى ضارة العنف وممار 
 على المرأة والفتاة 
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 والبرلمان والسلطات القضائية والتنفيذية سياسات ترويجية لمشاركة أكثر تمثياًل للمرأة في السياسة . 1.3السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
  رويجالقيام بورشات عمل ل

موضوع زيادة مشاركة 
المرأة الفاعلة في السلطات 

البرلمانية العليا السياسية و 
 والقضائية والتنفيذية

سياسات ترويجية لتمثيل  
أكثر عداًل وكفاءة للمرأة 

 في السلطات العليا  

عدد مجموعات المناقشة  
  -عدد ورشات العمل -

والحمالت  عدد البرامج 
عدد البرامج   -التوعوية

 اإلعالمية 

 مجلس الشعب
الهيئة السورية لشؤون  

 األسرة 

رئاسة   -مجلس الشعب 
والسكان    -مجلس الوزراء

وزارة  -وزارة العدل -
 اإلعالم

 حكومي  تقدر الحقاً 

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
االلتزام السياسي العالي  

بدور المرأة وكفالة 
 الدستور  

عوائق اجتماعية  
 وثقافيةونفسية 

 المجموعة اإلحصائية   تقارير سنوية 

نسب تمثيل المرأة في 
وفي   -مجلس الشعب

السلطات القضائية  
 والتنفيذية 
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 والعمومي والمحليالمشاركة في صنع القرار السياسي . 3 :األولوية االستراتيجية 
 سياسات ترويجية لمشاركة أكثر تمثياًل للمرأة في السياسة والبرلمان والسلطات القضائية والتنفيذية . 1.3السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
تعزيز وإنفاذ آليات لزيادة التمثيل  
السياسي للمرأة في مجلس الشعب 
والمكاتب االنتخابية األخرى على 

الصعيدين الوطني والمحلي بغية تحقيق  
 الحصصي( لكوتا اًل نظم امث)التكافؤ 

آليات وسياسات تشغيلية 
لزيادة تمثيل النساء في 

مجلس الشعب 
 والسلطات العليا 

عدد   -عدد المقترحات
عدد   -لمبادراتا

  -السياسات المقترحة 
 عدد المؤتمرات  

 مجلس الشعب

رئاسة   -مجلس الشعب 
الهيئة   -مجلس الوزراء

السورية لشؤون األسرة 
-وزارة العدل-والسكان  

 النقابات المهنية  

 حكومي  تقدر الحقاً 

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2024 2020 كافة المحافظات  
االلتزام السياسي العالي  

بدور المرأة وكفالة 
 الدستور  

  -تضارب مصالح 
 نساء مترددات  

 المجموعة اإلحصائية   تقارير سنوية 

نسب تمثيل المرأة في 
وفي   -مجلس الشعب

السلطات القضائية  
 والتنفيذية 
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 الكفؤ زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار العمومي والمحلي من أجل ضمان التمثيل . 2.3السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
زيادة مشاركة  التوعية حول 

النساء في صنع القرار المحلي  
المناصب  وفي والعمومي 

 اإلدارية العليا  

وعي مجتمعي حول ضرورة  
مشاركة المرأة في صنع القرار  

العمومي والمحلي وعلى مستوى  
 اإلدارات العليا  

عدد ورشات العمل 
التوعوية حسب الجهات 

عدد المتدربين   -
 والمتدربات 

 وزارة التنمية اإلدارية  

الهيئة السورية لشؤون  
وزارة   -األسرة والسكان

–اإلدارة المحلية والبيئة 
 النقابات المهنية 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2023 2020 كافة المحافظات  
برامج تدريبية عالمية  

 دعم األمم المتحدة  -
عوائق اجتماعية  

 نساء مترددات  -ونفسية
 تقارير خاصة  تقارير سنوية 

تحسن في نسبة الوعي بين 
العموم حول مشاركة المرأة 
 في اإلدارات المحلية والعليا 
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار العمومي والمحلي من أجل ضمان التمثيل الكفؤ . 2.3السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
تدريب النساء في مستوى 

القيادات اإلدارية العليا  
على صنع القرار  

 والمشاركة الكفؤ والفاعلة  

سيدات إداريات متمكنات  
في صنع القرار والمشاركة  

ة في الشأن العمومي ل الفاع
 والمحلي  

عدد الدورات التدريبية في  
  -القيادات واإلدارات العليا
 حسب المستوى والجهة   

 إلدارية  وزارة التنمية ا
الهيئة السورية لشؤون  

وزارة   -األسرة والسكان
 اإلدارة المحلية والبيئة 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2023 2020 كافة المحافظات  
برامج تدريبية عالمية  

 دعم األمم المتحدة  -
عوائق اجتماعية  

 ونفسية  
 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

نسب المتدربين والمتربات في 
الجدارة القيادية مع ارتفاع 

متابعة -النسبة بين النساء 
 المتدربين والمتدربات 
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 أجل ضمان التمثيل الكفؤزيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار العمومي والمحلي من . 2.3لسياسة: ا  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

إجراء دراسات وبحوث حول التحديات 
التي تحول دون وصول المرأة الى 

المزيد من المساهمة الفاعلة والعادلة  
 في مواقع اتخاذ القرار

دراسة أو أكثر حول  
تحديات مشاركة المرأة في 

صنع   -القيادات العليا 
 القرار السياسي والعمومي  

تقارير الدراسات أو 
البحوث مع قائمة 

 التوصيات 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  

وزارة التعليم العالي والبحث 
 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقاً  -الجامعات  -العلمي

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 تقارير خاصة  تقارير سنوية  صعوبات تنفيذ   دراسات عالمية   2022 2020 كافة المحافظات  

دراسة واحدة على  
األقل حول عوائق  

مشاركة المرأة السياسية 
 وجملة توصيات 
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات المحلية. 3.3السياسة:   
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

وضع وتنفيذ برنامج متكامل رفيع  
المستوى لتعزيز مشاركة المرأة  
 والرجل في السياسات المحلية  

مشاركة واستفادة كفؤ 
وعادلة للمرأة والرجل في  

 السياسات المحلية  

عدد السياسات والبرامج  
الحساسة للنوع  

 االجتماعي

وزارة اإلدارة  
 المحلية والبيئة 

  -وزارة التنمية اإلدارية 
ئة السورية لشؤون  الهي

القطاع   -األسرة والسكان 
 الخاص  

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
االلتزام السياسي العالي  

بدور المرأة وكفالة 
 الدستور  

عوائق اجتماعية  
 وصعوبة الوصول  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 
زيادة نسبة تمثيل المرأة  
في البلديات والقيادات  

 المحلية  
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات المحلية. 3.3السياسة:   
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

وضع وتنفيذ برنامج  
متكامل رفيع المستوى 

لتقديم خدمات محلية عامة  
 حساسة للمرأة والرجل   

مشاركة واستفادة كفؤ 
وعادلة للمرأة والرجل في  

 السياسات المحلية  

عدد الخدمات  والبرامج  
 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة   الحساسة للنوع االجتماعي

  -وزارة التنمية اإلدارية 
الهيئة السورية لشؤون  

القطاع   -األسرة والسكان 
 الخاص  

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
االلتزام السياسي العالي  

بدور المرأة وكفالة 
 الدستور  

عوائق اجتماعية  
-وصعوبة الوصول  
 دراسة احتياجات 

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 
زيادة استفادة النساء  

 من الخدمات العامة 
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات المحلية . 3.3لسياسة: ا 
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

توفير خدمات الرعاية  صياغة سياسات ل
المحلية والمهنية واآلمنة لألطفال وكبار  
السن وذوي االحتياجات الخاصة ، مما 

يسهم في تخفيف عبء العمل الثقيل الذي  
تمنعه النساء من القيام بدور كامل في  

 المجتمع 

مشاركة أفضل للمرأة 
في الشأن العام بسبب 

توفر الخدمات 
 المجتمعية الداعمة  

 عدد السياسات
والبرامج الحساسة  
 للنوع االجتماعي

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان 

-وزارة التنمية اإلدارية 
 ةالشؤون االجتماعيوزارة 

وزارة اإلدارة –  -والعمل 
القطاع   المحلية والبيئة 

 الخاص  

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
نشاطات عديدة لوزارة 
الشؤون االجتماعية  

 والعمل  

صعوبات مالية 
وتخصيص موارد  

وصعوبة تقييم  
 االحتياجات  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 
نسبة تمثيل المرأة في البلديات 

استفادة نسب -والقيادات المحلية
 النساء من الخدمات العامة  
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات المحلية . 3.3السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

تشكيل لجان محلية لدراسة  
واقع مشاركة المرأة وإشراكها  
بشكل أفضل واستفادتها من 

 الخدمات العامة  

تحقيق االنسجام بين كفالة الدستور 
لحقوق المرأة والسياسات المحلية  

لتشخيص الثغرات بحق المرأة على 
 المستوى المحلي 

عدد اللجان المحلية  
المكلفة بتقييم االحتياجات  

 اقع  ودراسة الو 

وزارة التنمية اإلدارية  
وزارة اإلدارة -

 المحلية والبيئة 

الهيئة السورية لشؤون  
 تقدر الحقاً  األسرة والسكان

حكومي ومنظمات  
 دولية

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 خبرات دولية  2023 2020 كافة المحافظات  
صعوبات مالية وتخصيص 

موارد وصعوبة تقييم 
 االحتياجات  

تقارير وتوصيات 
 للمتابعة 

 تقارير خاصة 
احتياجات النساء والرجال  

في المجتمعات المحلية 
 مشخصة   
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 المشاركة في صنع القرار السياسي والعمومي والمحلي. 3 :األولوية االستراتيجية 
 إشراك وتمكين أفضل للنساء والفتيات في إدارة القضايا البيئية المحلية. 4.3السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

تدريب النساء فيما يتعلق 
 بقضايا البيئة 

زيادة الوعي حول دور  
 المرأة في القضايا البيئية 

عدد ورشات العمل حول المرأة  
عدد الدورات التدريبية   -والبيئة

البيئة حول دور المرأة في حماية 
 عدد البرامج اإلعالمية  -

وزارة اإلدارة المحلية 
 والبيئة  

الجمعيات -وزارة اإلعالم
-مراكز البحوث -األهلية 

 منظمات األمم المتحدة 
 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  

اهتمام بقضايا البيئة بما فيه 
االلتزام بأهداف التنمية 

االهتمام العالمي   -المستدامة 
 بتغيرات الطقس  

صعوبة تقييم  
 االحتياجات  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 
زيادة الوعي البيئي بين 

 النساء
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 والعمومي والمحليالمشاركة في صنع القرار السياسي . 3 :األولوية االستراتيجية 
 إشراك وتمكين أفضل للنساء والفتيات في إدارة القضايا البيئية المحلية. 4.3السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

استقطاب مشاريع نسوية  
 صديقة للبيئة   

تمكين السيدات من لعب  
دور أفضل في اإلدارة  

البيئية على كافة  
 المستويات  

عدد السيدات المدربات  
 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة   بإدارة البيئة 

مراكز -الجمعيات األهلية 
منظمات األمم -البحوث
 المتحدة

 دولية حكومي ومنظمات  تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
اهتمام بقضايا البيئة 

بما فيه االلتزام بأهداف 
 التنمية المستدامة 

صعوبة تقييم  
 االحتياجات 

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 
لمشاريع النسوية عدد ا 

 الصديقة للبيئة 
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 للمرأة والعالية الجودةتعزيز المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الحساسة . 4 :األولوية االستراتيجية 
 خدمات أمومة آمنة عالية الجودة وصديقة للمرأة . 1.4السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

 صحة أمهات آمنة   تعزيز برنامج األمومة اآلمنة 
التغطية بخدمات رعاية  

 الحامل والوالدة والنفاس
 وزارة الصحة  

العالي والبحث  موزارة التعلي
وزارة -وزارة الدفاع   -العلمي

وزارة الشؤون    -الداخلية 
القطاع   -االجتماعية والعمل

 الخاص  

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2015 كافة المحافظات  
برامج فاعلة وانتشار  
 واسع وخبرات محلية 

قلة بعض الكوادر  
الطبية وارتفاع تكلفة 

المخبر وغياب 
 البروتوكول الواحد  

 تقارير سنوية 

اإلحصاءات 
الدراسات  -الروتينية
التقارير -السكانية 

 اإلحصائية 

التغطية بخدمات رعاية 
نسب الوالدة على يد   -الحامل

نسبة التغطية  -مشرف مدرب
انخفاض  -بخدمات النفاس
 وفيات األمهات 
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 تعزيز المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الحساسة للمرأة والعالية الجودة. 4 :األولوية االستراتيجية 
 سياسات صحة إنجابية تمكينية . 2.4السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تعزيز برنامج الصحة  
 اإلنجابية بكافة مكوناته 

سياسات وبرامج تمكن جميع النساء 
والرجال من اتخاذ خيارات حرة 
ومستنيرة فيما يتعلق بصحتهم 

الجنسية واإلنجابية مع خدمات 
 تنظيم أسرة عالية الجودة  

عدد  -عدد الورشات التوعوية 
مستفيدات من المستفيدين وال

عدد   -النشاطات التوعوية  
عدد المراكز  -عدد األدلة -الكتيبات

الصحية التي تقدم خدمات متكاملة  
 للصحة اإلنجابية 

 وزارة الصحة  

العالي والبحث  موزارة التعلي
وزارة -وزارة الدفاع  -العلمي 

وزارة الشؤون    -الداخلية 
وزارة  -االجتماعية والعمل

   القطاع الخاص -األوقاف

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع 
 بيانات المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2015 كافة المحافظات  
برامج فاعلة  

 محلية وخبرات 

عوائق اجتماعية لعدم  
طلب الرجال على  

 الخدمة  
 تقارير سنوية 

اإلحصاءات 
-الروتينية

الدراسات السكانية  
التقارير -

 اإلحصائية 

زيادة استخدام خدمات الصحة اإلنجابية 
زيادة الوعي للخدمات وخاصة بين  -

نسب استخدام وسائل تنظيم   -الرجال 
نسب االحتياجات غير الملباة -األسرة

الرأي حول االحتياجات غير الملباة  -
 عدد  -حسب الجنس 
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 ةة الحساسة للمرأة والعالية الجودالرعاية الصحي تعزيز المساواة في الحصول على خدمات . 4 :األولوية االستراتيجية 
 سياسات صحة إنجابية تمكينية . 2.4السياسة:  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

زيادة الوعي حول ضرورة تطبيق  
ممارسات صحية آمنة للمرأة مثل الحد  

من القيصريات والحد من اإلنجاب 
 المبكر  

وعي مجتمعي وبين المهنيين 
حول ضرورة الحد من  

 الممارسات الصحية الضارة  

-عدد الورشات التوعوية 
عدد المستفيدين 
والمستفيدات من 

  -النشاطات التوعوية  
 عدد الكتيبات 

 ارة الصحة  وز 

الهيئة السورية لشؤون األسرة 
وزارة التعليم العالي   -والسكان

 -وزارة األوقاف -والبحث العلمي 
 مجلس الشعب    -وزارة اإلعالم

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

 مجال التنفيذ
تاريخ البدء/سنة 

 البداية  
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
النشاطات المرتبطة 

االتفاقيات   -بالحماية 
   -الدولية  

البرامج يجب أن  
تكون مصممة 

بشكل جيد لتحقق 
  –المطلوب منها 
تناغم قوانين  

ممارسة المهنة مع 
 الهدف  

 تقارير سنوية 

اإلحصاءات 
الدراسات  -الروتينية
التقارير -السكانية 

 اإلحصائية 

زيادة نسبة األطباء والطبيبات الواعين  
لتجنب الممارسات الضارة على جسم 

  -نسبة القيصريات في المشافي  -المرأة 
  -حاالت الحمل لدى صغيرات السن

نسبة السيدات الواعيات لتجنب 
 الممارسات الضارة على أجسامهن  
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 خدمات الرعاية الصحية الحساسة للمرأة والعالية الجودةتعزيز المساواة في الحصول على . 4 :األولوية االستراتيجية 
 سياسات صحة إنجابية تمكينية . 2.4لسياسة: ا

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

زيادة الوعي حول أهمية الخدمات    
الصحية الصديقة والحساسة للمرأة مع 

برامج داعمة لذلك مثل الحق في  
طلب الموافقة وضرورة الخصوصية 

 مقدم الخدمة    وجنس

سياسات صحية ووعي  
مجتمعي وبين المهنيين 
حول الخدمات صديقة  

 للمرأة 

عدد  -عدد السياسات التشغيلية 
  عدد-الورشات التوعوية 

المستفيدين والمستفيدات من 
عدد   -النشاطات التوعوية  

 عدد األدلة   -الكتيبات

 وزارة الصحة  

الهيئة السورية لشؤون األسرة 
وزارة التعليم العالي   -والسكان

وزارة   -والبحث العلمي
  -وزارة اإلعالم -األوقاف

 مجلس الشعب  

 تقدر الحقًا 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   التنفيذمجال 
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

المتابعة 
 والتقييم 

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
النشاطات المرتبطة 

االتفاقيات   -بالحماية 
   -الدولية  

البرامج يجب أن تكون 
مصممة بشكل جيد 

 لتحقق المطلوب منها  
 تقارير سنوية 

-الدراسات السكانية
-دراسات خاصة  

 تقارير  

زيادة نسبة األطباء والطبيبات 
 -الواعين للخدمات الصديقة للمرأة 

السياسات التشغيلية الصديقة  
نسبة السيدات الواعيات   -للمرأة 

 للخدمات الصديقة  
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 تعزيز المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الحساسة للمرأة والعالية الجودة. 4 :األولوية االستراتيجية 
 سياسات صحية منسجمة مع المساواة بين الجنسين. 3.4السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تحسين فرص استفادة وضع حزمة متكاملة ل
المرأة والرجل في جميع المراحل العمرية من 

خدمات التغطية الصحية الشاملة بما في 
والتغذية   النفسيةذلك خدمات الصحة  

واإلحالة ومعالجة األمراض المنتقلة عن  
 طريق الجنس 

تغطية صحية شاملة  
حساسة لموضوع النوع  

 االجتماعي 

الخدمات المدرجة في التغطية 
الصحية الشاملة ونسب االستخدام 

نسبة   -بين النساء والرجال  
اإلنفاق على الصحة من مجمل  

 ميزانية الدولة  

 وزارة الصحة  

العالي   موزارة التعلي
وزارة  -والبحث العلمي 

  -وزارة الداخلية -الدفاع 
ة الشؤون االجتماعية وزار 

 القطاع الخاص    -والعمل

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  
التزام وطني بالتغطية  

  -الصحية الشاملة 
 دعم المنظمات الدولية  

صعوبات مالية 
  موصعوبة تقيي
 االحتياجات  

 تقارير سنوية 

اإلحصاءات 
الدراسات  -الروتينية
التقارير -السكانية 

 اإلحصائية 

مشعر التغطية  
الصحية الشاملة حسب 

 الجنس 
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 تعزيز المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الحساسة للمرأة والعالية الجودة. 4 :األولوية االستراتيجية 
 سياسات صحية منسجمة مع المساواة بين الجنسين. 3.4السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

دراسة انسجام السياسات الصحية مع 
حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين 

 في استراتيجيات القطاع الصحي 

تحقيق االنسجام بين االلتزامات الدولية ؛  
األطر القانونية والسياساتية واألطر الوطنية  
؛ واستراتيجيات القطاع الصحي مع احترام 

 حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين 

يام بالدراسة وصياغة  الق
 البدائل السياساتية 

 وزارة الصحة  
الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  
 منظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2021 2020 كافة المحافظات  
وجود أداة عالمية  

 وخبرات محلية 
 ال يوجد

تقرير الدراسة  
 وتوصيات للمتابعة 

 الدراسة وتوصياتها    تقرير خاص 
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 خدمات الرعاية الصحية الحساسة للمرأة والعالية الجودةتعزيز المساواة في الحصول على . 4 :األولوية االستراتيجية 
 مراهقة مطلعة ومتمكنة صحياً . 4.4السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تحسين وعي المراهقين والمراهقات حول  
وخاصة الصحة المسائل الصحية 

اإلنجابية والجنسية وكيفية الحصول 
 على المعلومات 

مراهقون ومراهقات لديهم معلومات 
كافية عن الصحة اإلنجابية والجنسية 

 وكيفية الحصول على المعلومات 

  -عدد الحمالت التوعوية  
 خدمات صديقة للمراهقين 

 وزارة الصحة  

الهيئة السورية لشؤون األسرة 
  -وزارة األوقاف -والسكان

اتحاد  -اتحاد الطالب  
 الجمعيات األهلية -الشبيبة

 الحقًا  تقدر
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ 

االنتهاء/سنة 
 النهاية  

 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
مصدر جمع بيانات  

 المتابعة 
 مؤشرات القياس  

 2025 2020 كافة المحافظات  

  -إطار العمل مع الشباب
االلتزام بمؤتمر السكان 

مجموعات شبابية -والتنمية
 ناشطة 

  -شريحة واسعة  
صعوبة تقييم  
وتداخل االحتياجات 

 أنماط االحتياجات 

 تقارير سنوية 
-اإلحصاءات الروتينية

-الدراسات السكانية 
 التقارير اإلحصائية 

تحسن المعارف والمواقف  
والممارسات المتعلقة 

صحة اإلنجابية والجنسية بال
 لدى المراهقين والمراهقات 
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 الفتيات والفتيان التحاق على  محفزةبيئة مدرسية   خلق. 1.5السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

وترميم أسوار المدارس والمرافق تأهيل 
 مدارس تشجع على التحاق الفتيان والفتيات  الصحية   

عدد المدارس المنجزة في 
 وزارة التربية  العام   

وزارة اإلدارة  
 حكومي   تقدر الحقاً  المحلية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2015 كافة المحافظات  
بدء البرنامج ضمن  

 خطة واضحة  
 تقارير األبنية المدرسية  تقارير سنوية  ال يوجد

عدد المدارس الصديقة  
 للفتيان والفتيات  
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم للفتيات والفتيان. 2.5السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تنفيذ ورشات توعوية في المجتمع حول  
زواج مبكر للفتيات  مثاًل أهمية التعليم )

 وعمالة مبكرة للفتيان(

وعي مجتمعي أفضل حول ضرورة التعليم 
 وخاصة الفتاة الريفية  

-عدد الورشات التوعوية 
  -عدد الرسائل التوعوية  

عدد المستفيدين 
 والمستفيدات 

 وزارة التربية 

الهيئة السورية لشؤون  
وزارة   -األسرة والسكان

المحلية والبيئة  اإلدارة
 وزارة الزراعة -

 تقدر الحقاً 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 تقارير سنوية  الكادر البشري  تجارب عديدة ناجحة  2023 2020 كافة المحافظات  
التقرير اإلحصائي 

 السنوي 

معدالت االلتحاق  
نقص -بالمدارس

 معدالت التسرب  
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 تعزيز الترويج لمفاهيم المساواة بين الجنسين في كافة مراحل التعليم. 3.5السياسة: 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تحليل المضمون المرتبط بالمساواة بين 
الجنسين وارتباطها بالحقوق في المناهج 

من قبل لجان  الدراسية في كافة المراحل 
 اختصاصية  

مناهج تدرج وتحترم مفهوم المساواة بين  
 الجنسين 

عدد الموضوعات المدرجة  
المدرسية   في المناهج
عدد الكتب   -والجامعية 

 التي تم تحليل مضمونها 

وزارة  –ة التربية وزار 
التعليم العالي  

 والبحث العلمي  

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

-والسكان
 الجامعات 

 تقدر الحقاً 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 تقارير سنوية  صعوبة ومدة التنفيذ  خبرات اكاديمية  2023 2020 كافة المحافظات  
التقرير اإلحصائي 

 السنوي 

والمناهج  عدد الكتب 
المراعية التدريسية 

 للنوع االجتماعي
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 تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين خلق فرص . 5 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات التعليمية . 4.5لسياسة: ا  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

تفعيل نظام إحصائي شامل مبني على  
أساس بيانات الجنس قادر على تحليل  

 النوع 

بيانات إحصائية حول التعليم مصنفة على  
 أساس الجنس وتخدم السياسات التعليمية 

بيانات إحصائية على  
جيدة   -أساس الجنس

ومالئمة لوضع السياسات 
 ومتاحة 

وزارة التربية ووزارة  
التعليم العالي  

 لعلمي والبحث ا

المكتب المركزي  
 لإلحصاء

 تقدر الحقاً 
حكومي ومنظمات  

 دولية  

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 تقارير سنوية  انتشار واسع   خبرات إحصائية  2023 2020 كافة المحافظات  
التقرير اإلحصائي 

 السنوي 
بيانات تعليم إحصائية 

 حسب الجنس 
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 تصميم وتنفيذ السياسات التعليمية الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في . 4.5السياسة:   

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

التدريب حول حساب معامل تكافؤ النوع   
 في إحصائيات التعليم

قدرات بشرية قادرة على حساب معامل 
 تكافؤ النوع 

 عدد المدربين والمتدربات 
وزارة التربية ووزارة  

التعليم العالي  
 والبحث العلمي 

المكتب المركزي  
 لإلحصاء

حكومي ومنظمات   تقدر الحقاً 
 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 تقارير سنوية  خبرات قليلة   خبرات إحصائية  2023 2020 كافة المحافظات  
التقرير اإلحصائي 

 السنوي 

حساب وتحسن مؤشر 
التكافؤ للطالب 

ن يوالطالبات والمعلم
 والمعلمات 
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات التعليمية . 4.5لسياسة: ا  

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

دمج أهداف المساواة بين الجنسين في  
تخطيط السياسات التعليمية بما فيه 

 سياسات القبول 

سياسات تعليمية تراعي مفاهيم المساواة بين  
 الجنسين 

عدد السياسات التعليمية 
المراعية للمساواة بين 

 الجنسين 

وزارة التربية ووزارة  
التعليم العالي  
 والبحث العلمي 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  
 حكومي   تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية  صعوبة التنفيذ  كفالة الدستور   2023 2020 كافة المحافظات  
سياسة أو أكثر 

لتشجيع قبول الفتيات  
 أو الفتيان  
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات التعليمية . 4.5السياسة:   

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

حسب الجنس حشد قوة عاملة متنوعة 
 عالية التأهيل في كافة مستويات التعليم و 

مراحل  نساء وذكور فاعلين في كافة 
 المستويات التعليمية  

  -عدد الورشات التوعوية
 عدد السياسات التشجيعية  

وزارة التربية ووزارة  
التعليم العالي  
 والبحث العلمي 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  
 حكومي   تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع 
 بيانات المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 كفالة الدستور   2023 2020 كافة المحافظات  
 -صعوبة التنفيذ
  -خيارات ضيقة 
 مقاومة التغيير  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 
تكافؤ  الحساب وتحسن معدالت 

ألعضاء الهيئة التعليمية في  
 كافة المستويات 
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات التعليمية . 4.5السياسة:   

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

النساء في المناصب  لتمثيلليات وضع آ
 العليا التعليمية 

تمثيل أفضل للنساء في المناصب 
 األكاديمية العليا 

  -عدد الورشات التوعوية
 عدد السياسات التشجيعية 

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي   

 -مراكز البحوث
وزارة  -الجامعات

 التربية
 حكومي   تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 كفالة الدستور   2023 2020 كافة المحافظات  
 -صعوبة التنفيذ
  -خيارات ضيقة 
 مقاومة التغيير  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

زيادة نسبة تمثيل 
النساء في المناصب  
القيادية واألكاديمية 

 العليا في قطاع التعليم 
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 الحفاظ على منظور النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ السياسات التعليمية . 4.5السياسة:   

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

يل النساء والذكور في  ثمليات لتوضع آ
بعض التخصصات )التمريض ومعلم 

 الصف( 

تمثيل أفضل للنساء والذكور في بعض 
 التخصصات 

  -عدد الورشات التوعوية
 عدد السياسات التشجيعية  

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي   

 -مراكز البحوث
وزارة  -الجامعات

 التربية
 حكومي   تقدر الحقاً 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 كفالة الدستور   2023 2020 كافة المحافظات  
 -صعوبة التنفيذ
  -خيارات ضيقة 
 مقاومة التغيير  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية 

نسب كفؤ من الذكور واإلناث 
-التخصصاتفي بعض 

مبادرات تناهض نمطية 
 التخصصات 
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 خلق فرص تعليم أكثر تكافؤًا بين الجنسين . 5 :األولوية االستراتيجية 
 دمج منظور النوع االجتماعي في البحوث واالبتكار . 5.5لسياسة: ا 

 الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
التكلفة  

 التقديرية 
 جهة التمويل 

صياغة أهداف وآليات لزيادة مشاركة 
 النساء في البحث العلمي واالبتكار   

تمثيل أفضل للنساء  في البحث العلمي 
 واالبتكار  

  -عدد الورشات التوعوية
 عدد السياسات التشجيعية 

وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي   

 -مراكز البحوث
 تقدر الحقاً   -الجامعات

حكومي ومنظمات  
 دولية  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 التقرير السنوي  تقارير سنوية  صعوبة التنفيذ    2023 2020 كافة المحافظات  
نسبة أكثر من النساء الباحثات أو مع 

عدد األبحاث التي -براءات اختراع 
 تراعي منظور النوع االجتماعي  
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 البيانات الروتينية والبحوث وإدماج منظور النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطني رصد وتقييم حالة المساواة بين الجنسين من خالل . 1.6السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

 إقرار مؤشرات جندرية
وطنية نوعية للمجتمع 

السوري تساهم في صياغة  
المشاريع المستجيبة للنوع 

مع ضرورة االجتماعي 
توافقها مع المؤشرات 

 الدولية  

محلية نوعية   التوافق على مؤشرات جنرية
للمجتمع السوري )وخاصة الكيفية منها(  
تساهم في صياغة المشاريع المستجيبة 
للنوع االجتماعي )المشاركة في صنع 

 القرار في األسرة  وخارجها كمثال( 

تشكيل لجنة لدراسة  
تطوير  -المؤشرات وتمثيلها
والتحقق  -قائمة المؤشرات 

 منها  

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 كان  والس

وزارة الشؤون االجتماعية 
هيئة التخطيط -والعمل 

المكتب -والتعاون الدولي
-المركزي لإلحصاء

 منظمات األمم المتحدة 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 خبرات محلية  2022 2020 كافة المحافظات  
بحاجة إلى دراسات 

صعوبات  -وأبحاث
 مالية   

 تقارير اللجنة   تقارير سنوية 
قائمة المؤشرات 

 الجندرية المعتمدة 
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 ي رصد وتقييم حالة المساواة بين الجنسين من خالل البيانات الروتينية والبحوث وإدماج منظور النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطن. 1.6السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

دمج منظور النوع 
االجتماعي في جمع 

البيانات وتحليلها ونشرها  
 على كافة المستويات  

نظام إحصائي مركزي  
ومحيطي وعبر قطاعي  
مبني على أساس النوع  

االجتماعي وقابل للتحليل  
 )برامجيًا وتقنيًا(

نظام إحصائي يراعي 
النوع االجتماعي منظور 

على المستوى الوطني  
    والمحلي  

 المكتب المركزي لإلحصاء

وزارة الشؤون االجتماعية 
هيئة التخطيط -والعمل 

الهيئة -والتعاون الدولي
السورية لشؤن األسرة 

منظمات األمم  -والسكان  
 المتحدة 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 أدلة وخبرات عالمية   2022 2020 كافة المحافظات  
صعوبات فنية ومالية 

 وزمنية 
 تقارير سنوية 

المجموعات اإلحصائية  
 والدراسات  

بيانات إحصائية حسب  
الجنس في كافة  

 المجاالت 
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 الروتينية والبحوث وإدماج منظور النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطني رصد وتقييم حالة المساواة بين الجنسين من خالل البيانات . 1.6السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

التدريب وبناء القدرات  
على جمع البيانات  

اإلحصائية على أساس  
تحليلها  حسابها و الجنس و 

واالستفادة منها والقيام 
 بالتحليل الجندري 

ربط المهنيين من مكاتب اإلحصاء 
ومؤسسات القطاع العام والخاص 

بموضوع المساواة بين الجنسين من  
خالل بناء القدرات وكيف يمكن  

استخدام البيانات على أساس الجنس 
 والقيام بالتحليل الجندري  

عدد ورشات العمل 
عدد   -ية التدريب

 المتدربين والمتدربات 

المكتب المركزي  
 لإلحصاء

هيئة التخطيط والتعاون 
الهيئة السورية  -الدولي 

-لشؤن األسرة والسكان  
 منظمات األمم المتحدة 

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 أدلة وخبرات عالمية   2022 2020 كافة المحافظات  
صعوبات فنية ومالية 

 وزمنية 
 تقارير سنوية 

التقارير السنوية 
 للمؤسسات والوزارات  

عدد التقارير التي  
تحوي تحليل جندري  

 مدرج فيها  
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 القطاعات إدماج منظور النوع االجتماعي في التخطيط والميزانية لمختلف . 2.6السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

اقتراح نظام لضباط ارتباط 
خاصين بشأن النوع 

االجتماعي وتوصيف  
 مهامهم  

نقاط ارتباط في جميع  
المؤسسات الوطنية 
 والخاصة واألهلية  

 -نظام وتوصيف مهام
عدد المؤسسات التي  

 سمت نقاط ارتباط  

الهيئة السورية لشؤون  
 حكومي  تقدر الحقًا  جميع الوزارات  األسرة والسكان  

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020 كافة المحافظات  
خبرة الهيئة في 

 المجاالت ذات الصلة  
 تقارير سنوية  نقص الموارد والخبرات  

تقرير متابعة الهيئة 
السورية لشؤون األسرة 

والسكان الخاص بخطة  
 المساواة 

قائمة بنقاط االرتباط  
توصيف  -وجهاتهم 

 مهام لتقاط االرتباط  

 
 

  



113 
 

 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 االجتماعي في التخطيط والميزانية لمختلف القطاعاتإدماج منظور النوع . 2.6السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع    األنشطة
القدرات   وبناء التدريب

حول التخطيط واعداد  
الموازنات المستجيبة للنوع 

 االجتماعي 

حول بناء القدرات 
التخطيط واعداد الموازنات  

المستجيبة للنوع 
 االجتماعي

عدد    -ة عدد الدورات التدريبي
 المستفيدين والمستفيدات 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  

هيئة التخطيط والتعاون 
-وزارة المالية –الدولي 

 منظمات األمم المتحدة 
 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020 كافة المحافظات  
خبرة الهيئة في 

 المجاالت ذات الصلة  
 تقارير سنوية  نقص الموارد والخبرات  

تقرير متابعة الهيئة 
السورية لشؤون األسرة 

والسكان الخاص بخطة  
 المساواة 

عدد الذكور واإلناث 
 ممن تدربوا 
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 والميزانية لمختلف القطاعات إدماج منظور النوع االجتماعي في التخطيط . 2.6السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

صياغة خطة أو أكثر متعددة األهداف  
ومتعددة التخصصات لدعم تعميم مراعاة 
منظور النوع االجتماعي ومبادرات بناء  

 وتبادل المعلوماتالقدرات 

اعتماد مقاربة التخطيط متعدد األهداف  
والتخطيط متعدد التخصصات لدعم تعميم 
مراعاة منظور النوع االجتماعي ومبادرات  

 بناء القدرات وتبادل المعلومات 

 عدد الخطط
 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  

وزارة الشؤون  
-االجتماعية والعمل 

هيئة التخطيط 
وزارة  -والتعاون الدولي

 المالية  

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 مؤشرات القياس   مصدر جمع بيانات المتابعة  المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

 2022 2020 كافة المحافظات  
خبرة الهيئة في 

 المجاالت ذات الصلة  
صعوبات مالية 

 وتنسيقية 
 تقارير سنوية 

تقرير متابعة الهيئة السورية 
لشؤون األسرة والسكان  
 الخاص بخطة المساواة  

خطة واحدة على األقل  
متعددة التخصصات 

واألهداف لتعميم مراعاة 
 منظور النوع االجتماعي 
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 إدماج منظور النوع االجتماعي في التخطيط والميزانية لمختلف القطاعات . 2.6السياسة:  
 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

تشجيع تمارين الموازنة  
المراعية لمنظور النوع 

 االجتماعي  

مشروع تجريبي في واحدة  
أو أكثر من الهيئات 

 الحكومية 

  تجريب المشروع في واحد 
 أو أكثر من الجهات  

هيئة التخطيط والتعاون 
 الدولي  

الهيئة السورية لشؤون  
وزارة -األسرة والسكان

 المالية  
 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

خبرة الهيئة في  2022 2020 كافة المحافظات  
 المجاالت ذات الصلة  

 تقارير سنوية  نقص الموارد والخبرات  

تقرير متابعة الهيئة 
السورية لشؤون األسرة 

والسكان الخاص بخطة  
 المساواة 

موازة واحدة على األقل  
مراعية لمنظور النوع  

 االجتماعي 
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :االستراتيجية األولوية 
 إدماج منظور النوع االجتماعي في التخطيط والميزانية لمختلف القطاعات. 2.6لسياسة: ا

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

تضمين التدقيق الجندري 
 في عمل المؤسسات  

مشروع تجريبي في واحدة  
أو أكثر من الهيئات 

 الحكومية 

عدد المؤسسات التي  
 أجرت المراجعة  

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان  

وزارة الشؤون االجتماعية 
يط هيئة التخط-والعمل 

منظمات  -  يالدولوالتعاون 
 األمم المتحدة

 حكومي  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020 كافة المحافظات  
خبرة الهيئة في 

 المجاالت ذات الصلة  
 تقارير سنوية  نقص الموارد والخبرات  

تقرير متابعة الهيئة 
السورية لشؤون األسرة 

والسكان الخاص بخطة  
 المساواة 

مؤسسة واحدة على  
األقل طلبت وأجرت  

 التدقيق الجندري 
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 مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها إضفاء الطابع المؤسسي على . 6 :األولوية االستراتيجية 
 إدماج منظور النوع االجتماعي في التخطيط والميزانية لمختلف القطاعات. 2.6السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

التدريب وبناء القدرات في 
 التدقيق الجندري 

بناء القدرات في مجال 
 التدقيق الجندري 

عدد    -عدد الدورات التدريبية 
عدد   -المستفيدين والمستفيدات

المؤسسات التي تنوي التدريب 
 في التدقيق الجندري 

الهيئة السورية  
لشؤون األسرة 

 والسكان  

هيئة التخطيط والتعاون 
األمم   منظمات-الدولي  
 المتحدة

 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020 كافة المحافظات  
خبرة الهيئة في 

 المجاالت ذات الصلة  
 تقارير سنوية  نقص الموارد والخبرات  

تقرير متابعة الهيئة 
السورية لشؤون األسرة 

والسكان الخاص بخطة  
 المساواة 

عدد الذكور واإلناث 
ممن تدربوا في  
موضوع التدقيق 

 الجندري  
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 مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها إضفاء الطابع المؤسسي على . 6 :األولوية االستراتيجية 
 نشر مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين األفراد والمؤسسات . 3.6السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

بناء ثقافة مؤسساتية واعية 
لشؤون النوع االجتماعي  
 والمساواة بين الجنسين  

مؤسسات تراعي منظور 
النوع االجتماعي في  

سياساتها وأدلتها 
 ومخرجاتها 

عدد  -عدد الورشات التوعوية 
المؤسسات التي تبنت/عدلت 

عدد المؤسسات  -سياسات نوعية 
 التي تعتمد لغة تحترم الجندر  

ية  الهيئة السور 
لشؤون األسرة 

 والسكان  

هيئة التخطيط والتعاون 
منظمات األمم  -الدولي 

 المتحدة 
 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 خبرات دولية  2022 2020 كافة المحافظات  
صعوبات فنية ومالية 

 وزمنية 
 تقارير سنوية 

تقرير متابعة الهيئة 
السورية لشؤون األسرة 

والسكان الخاص بخطة  
 المساواة 

واحدة على األقل   مؤسسة
قامت بالتغيير أو وضعت 

سياسات نوعية حساسة 
 للنوع االجتماعي 
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 نشر مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين األفراد والمؤسسات . 3.6السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 

إجراء دراسات حول سبب 
للسلوكيات  األفراد تبني 

المرتبطة بمنظور النوع  
 االجتماعي 

دراسات وابحاث بهدف 
تحسين السلوكيات التي 

تدعم منظور النوع 
االجتماعي وإشراك للفئات 

 المستهدفة بشكل فاعل  

عدد الدراسات أو األبحاث  
طبيعة وتوزع الفئات  -

 المستهدفة  

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان  

لي والبحث وزارة التعليم العا
-الجامعات -العلمي

 منظمات األمم المتحدة 
 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

تاريخ االنتهاء/سنة  تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
 النهاية  

مصدر جمع بيانات   المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 خبرات دولية  2022 2020 كافة المحافظات  
صعوبات فنية ومالية 

 وزمنية 
 تقارير سنوية 

تقرير متابعة الهيئة 
السورية لشؤون األسرة 

والسكان الخاص بخطة  
 المساواة 

دراسة واحدة على  
األقل حول السلوكيات 

المتعلقة بالنوع 
 االجتماعي 
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 إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ المساواة بين الجنسين ونشرها . 6 :األولوية االستراتيجية 
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين األفراد والمؤسسات نشر مبادئ . 3.6السياسة: 

 جهة التمويل  التكلفة التقديرية   الجهات المتعاونة  الجهة المنفذة  مؤشرات التنفيذ  الناتج المتوقع   األنشطة 
تشكيل لجنة للوصول إلى توافق في 

اآلراء بين مجموعة واسعة من  
الشركاء المفتاحيين )قادة الرأي 

واإلعالم ورجال الدين( حول منظور 
النوع االجتماعي وضمان المساواة 
 بين الجنسين في المجتمع السوري 

توافق وطني حول منظور 
النوع االجتماعي 

وموضوع المساواة بين 
مع الجنسين في المجت

 السوري 

عدد مجموعات  
عدد    -المناقشة

 الجهات المشاركة   

الهيئة السورية لشؤون  
 األسرة والسكان  

وزارة  -وزارة اإلعالم
-مجلس الشعب -فاألوقا

   -وزارة العدل
 حكومي ومنظمات دولية  تقدر الحقًا 

 تابع / 

 تاريخ البدء/سنة البداية   مجال التنفيذ
تاريخ االنتهاء/سنة 

 النهاية  
 المتابعة والتقييم  عوائق التنفيذ  عوامل النجاح  

مصدر جمع بيانات  
 المتابعة 

 مؤشرات القياس  

 2022 2020 كافة المحافظات  
خبرة الهيئة في 

 المجاالت ذات الصلة  
 تقرير خاص  تقارير سنوية  صعوبات فنية ومالية 

صياغة المنظور 
الوطني لموضوع النوع  

االجتماعي والمساواة  
 بين الجنسين  
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 :  6الملحق 
 مخرجات ورشة عمل مناقشة المصفوفة التنفيذية على جميع الوزارات 

14-15 /10/2020 

 

 عدد الجهات المدعوة  -أوالً 

 جهة حسب القائمة التالية مع العلم أن ضابط االرتباط ومسؤول من اإلدارة العليا تمت دعوته للحضور   25بلغ عدد الجهات المدعوة 

 المركزي لإلحصاء  لمكتبال -1
 

 الخارجية  والتجارة االقتصاد وزارة -2
 

 المستهلك  وحماية الداخلية التجارة وزارة -3
 

 الكهرباء وزارة -4
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 الدولي والتعاون  التخطيط هيئة -5
 والعمل االجتماعية الشؤون  وزارة -6

 

 اإلعالم  وزارة -7
 

 األوقاف وزارة -8
 

 المالية وزارة -9
 

 اإلدارية  التنمية وزارة -10
 والبيئة  المحلية اإلدارة وزارة -11
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة -12
 الزراعي  واإلصالح الزراعة وزارة -13
 السياحة وزارة -14
 الداخلية وزارة -15
 الدفاع  وزارة -16
 الثقافة  وزارة -17
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 سورية  لطلبة الوطني االتحاد -18
 الصناعة وزارة -19
 التربية  وزارة -20
 الصحة وزارة -21
 والتقانة االتصاالت وزارة -22
 العدل وزارة -23
 النقل وزارة -24
 المعدنية  والثروة النفط وزارة -25

 

 برنامج ورشة العمل  -ثانيًا 

 زارات  شمل البرنامج كلمات افتتاحية وعرض شامل لخطة المساواة بين الجنسين مع ورشات عمل لمناقشة المصفوفة وتحليل قوة الشركاء ومالحظات الو 

 
 



 

 

 

 (12ملحق رقم )
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 الجمهورية العربية السورية 

 (   4  )  القانون رقم

مهورية   رئيس الج

 بناء على أحكام الدستور

 م. 5/2/2019هـ الموافق لـ    1440/ 5/ 30وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  

 :يصدر ما يلي 

الشخصية       -(1المادة   األحوال  من قانون  التالية  المواد  الصادر بالمرسوم  تُعدل  السوري 
19لعام / / 59التشريعي رقم /   :وتعديالته بحيث تصبح على الشكل اآلتي /  53

وامرأة يحل كل منهما لآلخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة   -1المادة   الزواج عقد بين رجل 
 .المشتركة والنسل

       -4المادة 

اطب أو لورثته استرداد ما أداه من عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخ .1
 .المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه

إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار  .2
بين إعادة مثل النقد أو تسليم األشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر 

 .أو قيمته
طبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى اآلخر إن كان قائما  إذا عدل أحد الخا .3

ن هناك عرف أو شرط بخالف ذلك  .أو قيمته يوم القبض ما لم يك
إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب ال يد ألحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج  .4

 .فال يسترد شيء من الهدايا
ة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم إذا ترتب على العدول عن الخطب .5

 .بالتعويض 

 -8المادة 

 .يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة .1
ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إال إذا نص على ذلك   .2

 .صراحة في الوكالة

 - 12المادة 

هدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين  يشترط في صحة عقد الزواج حضور  .1 شا
اهمين المقصود بهما  .بالغين سامعين اإليجاب والقبول ف

ها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس  .2 إذا زوج األب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضا
اهد واحد أو امرأتين إضافة لألب   .العقد صح الزواج بحضور ش

 .الزوجةيجوز أن يكون أحد الشهود من دين  .3
 .تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين .4
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 - 14المادة 

لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي ال تخالف الشرع  .1
 .والقانون

مه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح .2  .إذا قيد العقد بشرط ينافي نظا
 .الزواج ال يعتد بأي شرط إال إذا نص عليه صراحة في عقد  .3
 .للمتضرر من الزوجين عند اإلخالل بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد  .4

 .تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر    - 16 المادة

 -  18المادة 

إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به  .1
هما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية   .القاضي إذا تبين له صدق دعوا

 .إذا كان الولي هو األب أو الجد اشترطت موافقته .2

العمر الزواج يطلب       -  20المادة   من  أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة  إذا 
مدة ال تزيد على خ  من وليها بيان رأيه خالل  أو كان  القاضي  مسة عشر يوما فإذا لم يعترض 

مهر المثل  .اعتراضه غير جدير باالعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة و

 -  21المادة 

واج هو العصبة بنفسه على ترتيب اإلرث بشرط أن يكون محرما .1  .الولي في الز
ها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجاز .2  .تها صراحةإذا زوج الولي الفتاة بغير إذن

 - 22المادة 

 .يشترط أن يكون الولي عاقال بالغا راشدا .1
 .إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز .2

 - 23المادة 

إذا غاب الولي األقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في  .1
 .الزواج انتقلت الوالية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج

يكن عصبة تنتقل والية الزواج لألم إذا توفرت فيها شروط الوالية وبشرط الكفاءة إذا لم  .2
مهر المثل  .و

 :يشترط في لزوم الزواج      -26المادة 

 .أن يكون الرجل كفؤا للمرأة .1
 .أن تكون المرأة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه .2

 

 

 



3 
 

 - 35المادة 

 :يحرم من النسب إال اآلتييحرم من الرضاع ما      -1

 .أم أخيه وأم أخته    -أ (

 .أخت ابنه وأخت ابنته   -ب (

 .جدة ابنه وجدة ابنته   -ج (

م عمه وأم عمته   -د (  .أ

 .أم خاله وأم خالته  -ه (

عمة ابنته   -و (  .عمة ابنه و

عمة ابنته   -ز ( عمة ابنه وبنت   .بنت 

 .ابنتهبنت أخت ابنه وبنت أخت    -ح (

يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين األولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات        -2
 .يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر

 - 40المادة 

 :يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق اآلتية     -1

 .يةصورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخص   -أ ( 

هما من األمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت   -ب (   تقرير طبي بخلو
 .من ذلك

 .رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط  -ج ( 

 .موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا   -د ( 

هذه اإلجراءات على أنه إذا ال يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إ       -2 ال بعد استيفاء 
هذه اإلجراءات وال يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية اهر يثبت الزواج دون   .حصل ولد أو حمل ظ

يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد   -  41المادة  
والطالق وله عند االشتباه تأخير إعالنه مدة عشرة أيام والقاضي    من اطالعهما على أحكام الزواج

 .يختار طريق اإلعالن

 :يجب أن يشمل صك الزواج     -44المادة 

 .اسم كل من الطرفين مفصال والموطن المختار لكل منهما  .1
 .تاريخ وقوع العقد ومكانه .2
 .أسماء الشهود والوكالء كاملة والموطن المختار لكل منهم .3
مهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم المقدار ا .4  . ل
 .الشروط الخاصة إن وجدت  .5
 .توقيع أصحاب العالقة والمأذون وتصديق القاضي .6

 .تعفى معامالت الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم - 46المادة 
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 - 50المادة 

 .شروط االنعقاد فهو باطلكل زواج اختل فيه شرط من      -1

ال يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إال إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم        -2
 .بالبطالن وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد 

 - 51المادة 

 .ال يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل     -1

 : ب عليه بعد الدخول النتائج اآلتيةيترت     -2

 .المهر: في الحد األقل من مهر المثل والمسمى    -أ (

 .ثبوت نسب األوالد  -ب ( 

رمة المصاهرة   -ج (  .ح

 .وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت   -د ( 

 .وجوب نفقة العدة -ه ( 

 .تجهل فساد العقد   وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة  -و ( 

 .ال توارث بين الزوجين  -ز ( 

 -  52المادة 

 .الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن     -1

وبعد        -2 الزواج الفاسد قبل  اإلجازة اآلثار المترتبة على  الزواج الموقوف قبل  يترتب على 
 .الدخول

 -  54المادة 

 .ثره ال حد ألقل المهر وال ألك  .1
مهرا ماال كان أو عمال أو منفعة .2 زامه شرعا صلح أن يكون   .كل ما صح الت
عند استيفاء المهر كال أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على  .3

ن هناك شرط أو عرف خالف ذلك  .أال يتجاوز مهر المثل يوم االستحقاق ما لم يك
هر المرأة دينا ممتازا يأت .4 ي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في يُعدّ م

 ./ من القانون المدني1120المادة /
هما  .5 لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصوال فإذا ثبت أحد

مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي  .حدد القاضي 
الطالق من الديون الثابتة بالكتابة ومشموال بالفقرة يُعدّ كل دين يرد في وثائق الزواج أو  .6

وال يعد    2016/ لعام 1/ من قانون أصول المحاكمات رقم / 447األولى من المادة /
 .المهر المؤجل مستحق األداء إال بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة

 -  57المادة 
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مهر أو إبراء منه إذا وقعت إثناء قيام الزوجية أو في عدة  ال يعتد بأي زيادة أو إنقاص من      -1 ال
الطالق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية إمام القاضي بأصل 

 .العقد إذا قبل به الزوج اآلخر 

ها إذا طلقها زوجها طالقا تعسفيا     -2 مهر  .يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق 

 - 59مادة ال

من قبل الزوجة قبل الدخول       -1 البينونة بسبب  إذا وقعت  المهر  المرأة في كامل  يسقط حق 
 .والخلوة الصحيحة

ما كان       -2 من اإلرث ويسترد  مانعا  زوجها قتال  إذا قتلت  مهر  يسقط حق المرأة في كامل ال
 .مقبوضا منه

المثل في العقد الصحيح بعد        -61المادة   مهر  أو فساد  يجب  مهر  وعند عدم تسمية  الدخول 
 .التسمية

 -  62المادة 

إذا وقع الطالق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل        -1
مهر المثل  .كسوة مثيالتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أال تزيد على نصف 

 .ا التعويض دفعة واحدة أو مقسطةللقاضي أن يحكم بهذ      -2

 - 64المادة 

مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية      -1  .إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من 

مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى       -2 إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر اقل من 
 .مهر المثل

ها ولها العدول  ليس للزوج إن يسك -  67المادة   مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضا ن 
 .بعد ذلك إن تضررت 

يجب على الزوجة السفر مع زوجها إال إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي       -70المادة  
 .مانعا من السفر

 :اآلتية  يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في األحوال    - 73المادة 

 . إذا منعت نفسها من الزوج .1
 .إذا امتنعت عن االنتقال إلى بيت الزوجية .2
 .إذا تركت بيت الزوجية .3
 .إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية .4
 .إذا امتنعت عن السفر مع زوجها .5
إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد اشترطت في عقد  .6

 .خالف ذلكالزواج 

 .ال نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حامال    - 74المادة 

 .تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة     -75المادة 

 -  78المادة 
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ة من تاريخ امتناع الزوج عن اإلنفاق الواجب عليه     -1  .يحكم للزوجة بالنفق

 .سابقة لالدعاءال يحكم بأكثر من نفقة سنتين      -2

     -80المادة 

إذا حُكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت        -1
 .أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج

ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخ      -2 يار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع  إذا إذن لها باالستدانة 
ها  .عليها وهي ترجع على زوج

زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها باإلنفاق على األسرة ويحدد       -3 للزوجة الموسرة إذا أعسر 
مة الزوج تطالبه به إذا أيسر  .لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذ

بها من تاريخ وجوب العدة وال يقضى بها عن مدة   نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم     -  84المادة  
 .أكثر من سنة

 -  87المادة 

ومة .1  .يقع الطالق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعل
 .للزوج أن يوكل غيره بالتطليق .2
 .للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها .3
غرى ما لم يكن مكمال  إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطالق بائنا بينونة ص .4

 .للثالث 
مه فال يملك الزوج حق الرجوع   .5 إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرا

 .عنه وال يبطل بزوال أهليته

 -  88المادة 

إذا قدمت للمحكمة معاملة طالق أو مخالعة اجلها القاضي مدة ال تقل عن شهر أمال  .1
م من أهل الزوجين أو بأحد  بالصلح وله خالل هذه المدة إن يستعين على ذلك بمن يختاره

 .مراكز اإلصالح األسري
إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطالق أو إصر الطرفان على المخالعة دعا  .2

 .القاضي الطرفين واستمع إلى خالفهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية
هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل  .3 الطالق أو المخالعة واعتبر الطالق نافذا  وإذا لم تفلح 

 .من تاريخ إيقاعه
تشطب المعاملة بمرور ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها إي من  .4

 .الطرفين

 -  89المادة 

هوش وال المخطئ .1  .ال يقع طالق السكران وال المكره وال المجنون والمعتوه وال المد
هو الذي فقد  .2 هوش   .تمييزه من غضب أو غيره فال يدري ما يقولالمد
هو الذي سبق لسانه بلفظ الطالق دون قصد  .3  .المخطئ 
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 -  92المادة 

 .الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدا .1
يقع الطالق المكرر في مجلس واحد بعدده إال إذا قصد به التأكيد فيقع واحدا ويصدق  .2

 .المطلق بيمينه
 .مكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدةيقع الطالق ال .3

 -  93المادة 

 .يقع الطالق باأللفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية .1
 .يقع الطالق باأللفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطالق وغيره بالنية .2
هدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خالل ثالث .3 ين على المطلّق إن يوثق طالقه بشا

يوما من إيقاع الطالق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات 
 .اإلدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات 

 -  96المادة 

ها     -1  .تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحوا

 .المخالعة قبل قبول األخرلكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في      -2

 - 100المادة 

 .يعد الخلع فسخا ال طالقا وال يحسب من عدد الطلقات      -1

تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت        -2
 .عنه

 -  102المادة 

من أجرة إرضاع      -1 مدة    إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج  أمه له  الولد أو اشترط إمساك 
معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع  

 .الولد أو نفقته عن المدة الباقية

إذا كانت إالم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على األب نفقة الولد وتكون        -2
 .دينا له على إالم

 -  105المادة 

لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في األخر إحدى العلل المانعة من الدخول       -1
أو تمامه أو احد اإلمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة 

 .قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده

 .سالمته من العلل واإلمراض المذكورة في الفقرة السابقةيشترط للزوج األخر       -2

 .حق التفريق بسبب العنة ال يسقط بحال - 106المادة 
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 -  108المادة 

 .التفريق للعلل واإلمراض يعد فسخا ال طالقا     -1

يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن        -2
 .زوجال

 -  109المادة 

إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته إن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من  .1
 .غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه

إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثالث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من  .2
ها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع   السجن إن تطلب إلى القاضي التفريق لتضرر

 .اإلنفاق منه
واها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها  .3  .إذا أثبتت الزوجة دع
هذا التفريق طالق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له  .4

 .مراجعتها

 -  110المادة 

التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن اإلنفاق على زوجته ولم يكن يجوز للزوجة طلب  .1
 .له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

إن اثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة ال تتجاوز ثالثة أشهر فان لم ينفق  .2
 .فرق القاضي بينهما

زوجته في العدة بشرط  يعد تفريق القاضي لعدم اإلنفاق طالقا رجعيا وللزوج إن يراجع .3
 .إن يثبت يساره ويتعهد باإلنفاق

 -  111المادة 

ها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر  .1 ا هجر للزوجة طلب التفريق إذ
 .فأكثر

إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فان آبى طلقها عليه  .2
 .طلقة رجعية

تكون بالفعل إال إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة   يشترط لصحة الرجعة إن .3
 .بالقول

ومن غير طلب منها  -  117المادة   إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول 
استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما ال يتجاوز نفقة ثالث سنوات ألمثالها فوق نفقة العدة 

 .و مقسطا بحسب مقتضى الحالوللقاضي إن يحكم به جملة أ

 -  118المادة 

الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية وللزوج إن يراجع مطلقته إثناء العدة بالقول أو الفعل  .1
 .وال يسقط هذا الحق باإلسقاط 

 .يشترط لصحة الرجعة بالقول إن تكون منجزة وان يعلم الزوج مطلقته بها إثناء عدتها .2
 .الرجعة بانقضاء عدة الطالق الرجعيتبين المرأة وتنقطع  .3
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 :عدة المرأة غير الحامل للطالق أو الفسخ كما يلي - 121المادة 

ثالث حيضات كامالت لمن تحيض وال تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثالثة   .1
 .أشهر على الطالق أو الفسخ

ها ثم انقطع   .2  .ولم تبلغ سن اليأسسنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاء
 .ثالثة أشهر لآليسة والمستحاضة .3

 - 125المادة 

تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطالق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم   .1
 .المحكمة الشرعية

تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور  .2
 .حكم المحكمة الشرعية

 -  127المادة 

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطالق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة وال يحسب  .1
 .ما مضى

 .إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها وال تلزم بعدة الوفاة .2
إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد األجلين من عدة الوفاة أو  .3

 .البينونة

 -  128المادة 

 .يثبت النسب بالزواج أو باإلقرار أو بالبينة     -1

من استخدام       -2 فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم االستفادة 
 .البصمة الوراثية

 .أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوما وأكثرها ثالثمائة وخمسة وستون يوما     -3

 -  137مادة ال

 :يشترط في الحاضن      -1

 . العقل     -أ 

 . البلوغ   -ب 

 .األمانة    -ج 

 .القدرة على تربية المحضون ورعايته    -د 

 .االتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر   -ه 

 . السالمة من اإلمراض المعدية الخطيرة     -و

 .الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرفإال يسبق     -ز 

هذه المادة إن تكون  1يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /      -2 / من 
مة خالف ذلك لمصلحة المحضون  . خالية من زوج أجنبي عن المحضون إال إذا قدرت المحك
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هذه المادة /1لشروط الواردة في الفقرة /يشترط في الرجل الحاضن زيادة على ا     -3  :من 

 .أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء     -أ 

 .أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى   -ب 

 -  139 المادة 

حق الحضانة لالم.. فلألب.. فالم إالم وان علت.. فألم األب وان علت.. فلألخت الشقيقة..       -1
لألخت ألب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت األخت الم.. فبنت األخت ألب.. فللخاالت..  فلألخت الم.. ف

 .فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء األب على ترتيب اإلرث 

ها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية       -2 ال يسقط حق إالم الحاضنة بحضانة أوالد
 .بهم بطريقة مقبولة

هذا التسليم دون        -3 للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر 
قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه  
مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو  

هذا القرار وتخضع    في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة باالدعاء بالتظلم من 
هذه الدعوى على تنفيذ القرار  الدعوى إلجراءات وطرق الطعن في األحكام الشرعية وال يؤثر رفع 

 .المذكور إال حين صدور حكم مبرم

 -  146المادة 

 .لد /ذكرا كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمرتنتهي مدة الحضانة بإكمال الو     -1

 .ال خيار للولد بين أبويه     -2

لألب إن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق اإلجراءات المنصوص       -3
هذا القانون139عليها بالفقرة الثالثة من المادة /  ./ من 

  - 148المادة 

من األبوين رؤية أ      -1 والده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك  لكل 
من محاكم   حاجة إلى حكم  دون  وتعيين طريقة تنفيذه فورا  هذا الحق  إن يأمر بتامين  فللقاضي 
األساس.. وعلى من يعارض في االراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف 

 .أمر القاضي إحكام قانون العقوبات 

من في حكمه الحق نفسه المعطى لألبوين        -2 أو  أو الغائب  األبوين المتوفى  يملك والدا احد 
 .بالفقرة السابقة

 -  150المادة 

ليس ألحد األبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إال  .1
ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بإذن األخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خالف 

 .بقرار معلل
ليس ألحد األبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خالل فترة   .2

حضانته إال بإذن األخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خالف ذلك.. ويعود 
 .تقديرها للقاضي بقرار معلل 
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ون داخل الجمهورية العربية السورية  للقاضي إن يأذن لالم الحاضنة إن تسافر بالمحض  .3
إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. 

 .شريطة تحقيق مصلحة المحضون
هذه المادة3تملك الجدة ألم الحق نفسه المعطى لالم بالفقرة /  .4  ./ من 

من أقاربه  تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب آل -  159المادة   فة بدنية أو عقلية على من يرثه 
 .الموسرين بحسب حصصهم اإلرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة

تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب اإلرث ولو مع اختالف  -  160المادة  
 .الدين

 -  161المادة 

 . تاريخ االدعاءيقضى بنفقة األقارب من      -1

 .يقضى بنفقة األوالد على أبيهم عن مدة سابقة لالدعاء على إال تتجاوز سنة     -2

 -  167المادة 

 .على المأذون له باإلدارة إن يقدم للقاضي حسابا سنويا     -1

يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله إن يأمر بإيداع المتوفر       -2
 .لدخل صندوق المحكمة أو مصرفا يختارهمن ا

 .ال يجوز للوصي سحب شيء من األموال المودعة إال بإذن من القاضي     -3

 -  176المادة 

يجوز لألب وللجد عند فقدان األب إن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل.. وله   .1
 .إن يرجع عن ايصائه

ب هي للوصي الذي اختاره األب وان لم إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة األ .2
 .يكن قريبا لهم

وطها الشرعية .3  .تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشر

 -  185المادة 

هذا القانون     -1  .على الوصي إن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا لإلحكام المقررة في 

أموال القاصر ال تزيد على مئة إلف  للقاضي إن        -2 يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت 
 .ليرة سورية

 -  193المادة 

هذا القانون كان مسؤوال        -1 من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى  إذا اخل الوصي بواجب 
 .عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامنا له كالوكيل

زمه بت      -2 عويض للقاصر ال يقل عن خمسين إلف ليرة سورية وبحرمانه من أجره  للقاضي إن يل
ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة   هذه العقوبات وذلك  كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى 

ن هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه  .السابقة م
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 -  213المادة 

 .تعالى وألعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخيرالوصية هلل      -1

الوصية الماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة        -2
ما لم يتعين المصرف بعرف أو   تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شونها

 .قرينة

 -  257المادة 

مات االبن أو البنت قبله أو معه وجب ألحفاده  من        -1 توفي وله أوالد ابن أو أوالد بنت وقد 
 :هؤالء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط اآلتية

هم عن أصله       -أ   أم مما يرثه أبوهم أو  الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد تكون بمقدار حصتهم 
أمهم اثر وف  .على إال يتجاوز ذلك ثلث التركة اة أصله المذكور..المتوفى على فرض موت أبيهم أو 

أمهم جدا أو جدة أو كان قد      -ب   هؤالء األحفاد وصية إذا كانوا وارثين ألصل أبيهم أو  ال يستحق 
اهم في حياته بال عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فان أوصى  أوصى لهم أو أعط

أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان أوصى لبعضهم  لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان  
 .فقط وجبت الوصية لآلخر بقدر نصيبه

هذه الوصية للطبقة األولى من أوالد االبن وأوالد البنت فقط.. للذكر مثل حظ األنثى    -ج   .تكون 

 .لتركةهذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية في االستيفاء من ثلث ا     -2

 -  278المادة 

العصبة مع الغير هن.. األخوات ألبوين أو ألب مع البنات أو بنات االبن وان نزل.. ويكون       -1
 .لهن الباقي من التركة بعد الفروض 

هذه الحالة تصير األخوات ألبوين كاإلخوة ألبوين.. وتصير األخوات ألب كاإلخوة ألب       -2 في 
 .اقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوةويأخذن أحكامهم بالنسبة لب 

 -  279المادة 

إذا اجتمع الجد العصبي مع اإلخوة واألخوات ألبوين أو ألب فانه يقاسمهم كأخ إن كانوا   .1
 .ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من اإلناث 

رع الوارث من اإلناث فانه يستحق  إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور وال مع الف .2
 .الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب 

على انه إذا كانت المقاسمة أو اإلرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من   .3
 .اإلرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس

 .وال يُعدُّ في المقاسمة من كان محجوبا من اإلخوة واألخوات ألب  .4

 مكرر  - 305دة الما

هب الفقهي  هذا القانون إلى القول األرجح في المذ يرجع في فروع كل مسالة قانونية نص عليها في 
 .الذي استمدت منه هذه المسألة

 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية    -( 2المادة 

 .ميالدي 2019/   2/   7هجري الموافق لـ   1440/   6/  2  دمشق في
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 رئيس الجمهورية                                                                                                 

                                                                                                                      
 بشار األسد                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (13ملحق رقم )



 الجمهورية العربية السورية 

 (   20)   القانون رقم

مهورية   رئيس الج

 بناء على أحكام الدستور

 م.   2019/ 6/ 27هـ الموافق لـ    1440/ 10/ 23وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  

 :يصدر ما يلي 

السوري الصادر بالمرسوم التشريعي  تُعدل المواد التالية من قانون األحوال الشخصية       -(1المادة  
 :وتعديالته بحيث تصبح على الشكل اآلتي  /  1953لعام /  / 59رقم /

 تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر .     - 16المادة 

من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي        -20المادة   من وليها إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة 
مدى ال تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير   بيان رأيه خالل 

اءة ومهر المثل.  باالعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكف

 تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :     - 73المادة 

 ية دون عذر شرعي. إذا امتنعت عن اإلقامة مع زوجا في مسكن الزوج      -1

 إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .     -2

 -  137المادة 

 يشترط في الحاضن :     -(1

  
هذه المادة أن تكون  1يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /     -(2 / من 

 خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إال إذا قدرت المحكمة خالف ذلك لمصلحة المحضون. 

هذه المادة :1الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /يشترط في الرجل     -(3  / من 

 أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .       -أ

 أن يكون ذا رحم محرم للمحضون األنثى .     -ب 

 البلوغ .    -ب  العقل .       -أ

ورعايته        -د  السالمة من األمراض المعدية الخطيرة .     -ج القدرة على تربية المحضون 
 وحفظه صحة وخُلقاً . 

من الجرائم  أال        -هـ يسبق الحكم عليه بجريمة 
   الواقعة على الشرف .



ما لم يثبت استغاللها للحضانة        -4 تستمر حضانة األم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، 
ير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير األم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه  لتنشئته على غ

 الخامسة من العمر .

 -  146المادة 

ها       -1 تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ) ذكراً كان أم أنثى ( الخامسة عشرة من العمر ، ويجيّز بعد
 في اإلقامة عند أحد أبويه. 

من القاضي تسليمه إياه وفق اإلجراءات المنصوص عليها في لمن اختاره القاصر أن ي      -2 طلب 
ن هذا القانون . 139/ من المادة /3الفقرة /  / م

 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية    -( 2المادة 

 .ميالدي 2019/  6/   27هجري الموافق لـ  1440/   10/   23  دمشق في

 
 

 رئيس الجمهورية                                                                                                       

                                                                                                                           
 سدبشار األ          

  

 



 

 

 

 (14ملحق رقم )
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الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  النشاط الغاية المحىر 
 المنفذة

ةزا  الشزكاء  مؤشةةةةةةةةة
 التنفيذ

ا  التنفيذ  الميشانية فتزة االنجاس آلي
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ٟ ٔٛ ٌمبٔ  ا

١ٔٛتعذ  ٌمبٔ  اٌثغشاث ا
١ذ  ٕ د ١ّغ أشىبي ت ٌّٕغ خ

ُ إػبدة  األطفبي ٕظ١ ٚت
ضسب٠ب تأ١ً٘ األطفبي 

١ٕذ  أخً إػبدة اٌتد  ِٓ
ّغا دت ّ ٌ  ِدبخٙب بب

ػٍٝ  - ْ اٌتأو١ذ  تطب١ك لبٔٛ
ً بىبفت  إٌضاَ اٌتؼ١ٍُ ٌٍطف

 ٗ  خٛأب

 ْٛ طذاس لبٔ ٟ ا االعشاع ف
ً اٌطف ٛق  ٝ  ٚاٌتأو١ذ زم ٍ ػ

ٕذ طفالً إِب  د ٞ فشد ٠ ِمبضبة أ
 ٚ ٙذ٠ذ أ ٚ اٌت ٖ أ ة أٚ اإلوشا ٛ ببٌم
 ٝ ٌ َ إ ٝ االٔضّب ٍ دبش طفالً ػ ٠

 َ ٍم١ب ٌ ٛاء  ٍِغست ع ٛػت  ّ أٞ ِد
 ً أٞ شى َ ب م١ب ٌ ٚ ا ١ٌت أ بأّػبي لتب

.َ  ِٓ أشىبي االعتخذا

 ٚصاسة اٌؼذي
اخ١ٍت  ٚصاسة اٌذ
 ْ ؤٚ ٚصاسة اٌش

االخّتبػ١ت 
ً  ٚاٌؼّ

غٛس٠ت  ١ٌٙئت اٌ ا
ْ األ ؤٚ عشة ٌش

ْ  ٚاٌغىب
 

اٌٍدٕت 
١ٕت  اٌٛط

ؼبًِ ِغ  ٌٍت
١ٕذ  تد
 األطفبي

- ْ  طذٚس اٌمبٔٛ

طذٚس ِت- ببؼت 
ٛق  ْ زم لبٔٛ

ً  اٌطف
اخشاء اٌتؼذ٠الث -

طٍٛبت ٌّ  ا
ه - ذ ط ِمتش سفغ 

 ْ ِششٚع اٌمبٔٛ
ٓ لبً ٚصاس تٟ ِ

ْ اٌؼذي  ؤٚ ٚاٌش
االخّتبػ١ت 

 ً ١ٌظبس ٚاٌؼّ

اٌٝ اطذاسٖ 
عَٛ  بّش

 X   بال 
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ٌتذس٠ب  ا
 ً ١٘ ٚاٌتأ

 ٟ ١ٍِٓ ف ٍؼب ٌ
ِدبي ّزب٠ت 
ز٠ٓ  ٌ األطفبي ا
 ُ ٘ ١ٕذ ُ تد ت
 ُ ٙ ٚإششاو

١ٌت ٌمتب  ببألّػبي ا

ٟ  بٕبء ١ٍِٓ ف ٌؼب لذساث ا
ِٚدبي  ّزب٠ت سػب٠ت 

 ُ ٘ ٛد ٙ ٛز١ذ خ األطفبي ٚت
ً ٟ عب١ ً  ف ١٘ اػبدة تأ

 ُ ٘ ١ذ ٕ ُ تد ز٠ٓ ت ٌ األطفبي ا
ُ ببألّػبي  ٙ ٚإششاو

 ُ ٙ ١ٌت إلػبدة إِدبخ ٌمتب ا
ّغ اٌّدت  ٟ ٛا  ف ٟ ١ٌشبسو ف
ّبسإػبدة   اإلػ

 
 
 
 
 

ً ٚالتشاذ ٚضغ بشٔبِح   أدٌت ػّ
ِٟ ٚتذس٠ب ) ِمذ ٓ، ششطت،  ِسب١ِ

ػبدة إل خِذبث فٟ ِشاوض اٌّسب٠ت(
١ً٘ األطفبي ا ُ٘ تأ ١ٕذ ٓ تُ تد ٌز٠

اٌمتب١ٌت. ُٙ ببألّػبي   ٚإششاو
١ٕذ - ً اٌتد  د١ٌ
ً اٌشطذٚ اإلزبٌت -  د١ٌ
ٕفغٟ  - ػُ اٌ د١ًٌ ِؼب١٠ش اٌذ

 االخّتبػٟ
ٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚت فٟ  - ٌ ً د١ٌ

١ٕذ اٌت ؼبًِ ِغ لضب٠ب تد
 األطفبي

 ٚصاسة اٌذفبع
ٚصاسة اٌخبسخ١ت 

ٓ ّغتشب١  ٚاٌ
 ٚصاسة اٌؼذي

اخ١ٍت  ٚصاسة اٌذ
ْ ٚصاسة اٌش - ؤٚ

 االخّتبػ١ت
ً  ٚاٌؼّ

- َ  ٚصاسة اإلػال
غٛس٠ت  ١ٌٙئت اٌ ا
ْ األعشة  ؤٚ ٌش

ْ  ٚاٌغىب
 

اٌٍدٕت 
١ٕت  اٌٛط

ؼبًِ ِغ  ٌٍت
١ٕذ  تد
 األطفبي

-  ٗ اٌبشٔبِح بشىٍ
ٟ ٕٙبئ  اٌ

 ػذد اٌذٚساث - -
ػذد  - -

ٓ  اٌّغتف١ذ٠
 األدٌت خ٘بضة- -

طببػت األدٌت -
 اٌتذس٠ب١ت

ث ٚسػ - ػمذ ثال
 ً ٛي و ً ز ػّ
ٓ األدٌت  د١ًٌ ِ

 X X X 9 ْ ٛ١ٍِ 
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 ٟ ُ إٌفغ ٌذػ ا
 ٟ ّبػ االخت

 ً ١٘ ٚإػبدة اٌتأ
ز٠ٓ  ٌ ٌألطفبي ا
 ُ ٘ ١ٕذ ُ تد ت
 ُ ٙ ٚإششاو

١ٌت ٌمتب  ببألّػبي ا

 
اتخبر إخشاءاث تؼبفٟ  -

ِغ  ّت  اٌز٠ٓ تُ  األطفبيع١ٍ
وُٙ  ذُ٘ ٚإششا ١ٕ فٟ  تد

اٌ ً متب١ٌت األّػبي  ّ ٠ش

ٌذػُ اٌمبٟٔٛٔ ٚإتبزت  ا
 ، ٟٕٙ ّ اٌ اٌتذس٠ب  اٌتؼ١ٍُ ٚ

ُٙ ببٌّذاسط  ٚاعت١ؼبب
ِبخُٙ  ُٙ ٚإد ٚإػبدة تأ١ٍ٘

اٌطب١ؼ١ت  بٌبس١بة 
طت ٌتٍب١ت  - اتخبر تذاب١ش خب

ي رٚٞ  ازت١بخبث األطفب
ٍٝ  االػبلت ِغ اٌتأو١ذ ػ

.ٓ ٙ ث ٚازت١بخبت  اٌفت١ب
 

 
خظ١ض - أٚ أوثش ت ٚإػبدة  ِشوض 

ٗ ٍ١٘ ٛرخبً  تأ ّ ٔ ْ ٛ ١ًٌى ِغ  ٌٍتؼبِ
ُٙ  األطفبي اٌز٠ٓ عبك ُ٘ٚ إششاو ١ٕذ تد

اٌمتب١ٌت ِغ ِشاػبة األطفبي  ببألّػبي 
ٞ  اٌخبطت ٚاٌفت١بث االػبلت ِٓ رٚ

 

 
 ْ ؤٚ ٚصاسة اٌش

 االخّتبػ١ت
ً  ٚاٌؼّ

 ٚصاسة اٌؼذي
ظست  ٚصاسة اٌ
 ٚصاسة اٌتشب١ت
ألٚلبف  ٚصاسة ا

االداسة ٚصاسة 
 ٚاٌب١ئت اٌّس١ٍت

غٛس٠ت  ١ٌٙئت اٌ ا
ْ االعشة  ؤٚ ٌش

ْ  ٚاٌغىب
ٍٟ٘  اٌّدتّغ األ

 

 
اٌٍدٕت 

١ٕت  اٌٛط
ؼبًِ ِغ  ٌٍت

١ٕذ  تد
 األطفبي

 
ٌّشاوض  ػذد ا
ظت  خظ ٌّ ا

ٍ٘ت  اٌّؤ
 

 
ِشاعٍت ٚصاسة 

 ْ ؤٚ اٌش
 ْ االخّتبػ١ت ٌب١ب
ّشاوض اٌّتبزت  اٌ

اػذاد دفبٔش -
١ٕت  ٚط اٌف اٌشش

اٌخبطت بتد١ٙض 
 اٌّشوض

ٜ اٌتؼبل- ِغ ازذ ذ 
تد١ٙض  ث ٌ اٌٙدب

 اٌّشوض
 
 
 
 
 

 
X 
 
 

X 
 
 

X 
 

02  ْ ٛ١ٍِ

 ٌٍّشوض

اخٍٟ ٌٍّشوض ٔظبَ د  التشاذ 
١ٕت  ٛط ٕت اٌ اٌٍد

١ٕذ  ؼبًِ ِغ تد ٌٍت
 األطفبي

ٕظبَ  خبشاء طذٚس اٌ
ٟ  اٌذاخٍ

ػمذ اخّتبػبث -
ت ٌٍدٕت  دٚس٠
ٙبَ  ٌّٕبلشت ِ

اٌّشوض ٚالتشاذ 
ٟ  ٔظبَ داخٍ

ِغ خب١ش - اٌتؼبلذ 
ٕظبَ  إلػذاد اٌ

ٟ  اٌذاخٍ
 
 

 X X  0 ْ ٛ١ٍِ 

ػٟ اٌ ظتظ١ُّ خط ً تشا  سبالثػّ
 اٌفشد٠ت

١ٕت  ٛط ٕت اٌ اٌٍد
١ٕذ  ؼبًِ ِغ تد ٌٍت

 األطفبي
ٕٙبئ١ت  خبشاء اٌظ١غت اٌ

 ٌٍخطت

ِغ خب١ش - اٌتؼبلذ 
طٕٟ إلػذاد  ٚ

ِغ   ًِ ِؼب١٠ش ٌٍتؼب
 ٓ اٌّدٕذ٠ األطفبي 

ٚف  اٌسبٌت ٚفك ظش
 اٌفشد٠ت

 X X X 0 ْ ٛ١ٍِ 
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ط٠ٛش   اخّتبػٟ ٔفغٟبشٔبِح دػُ ت
ٕفغٟ ػُ اٌ ٛء ٚث١مت ِؼب١٠ش اٌذ  ػٍٝ ض

ً  االخّتبػٟ ٓ لب ٌّتفك ػ١ٍٙب ِ ا
ث اٌظٍت ى١ِٛت را  اٌٙدبث اٌس

١ٕت  ٛط ٕت اٌ اٌٍد
١ٕذ  ؼبًِ ِغ تد ٌٍت

 األطفبي
ٗ  خبشاء اٌبشٔبِح بظ١غت

طٛسة ٌّ  ا

ػمذ اخّتبػبث -
بٙذف ِشاخؼت 
ح اٌذػُ  اِ بش

ٕفغٟ  اٌ
اػذاد دفتش -

١ٕت  ٚط ف شش
 ٌٍبشٔبِح

ِغ خب١ش تؼبلذ -
ط٠ٛش اٌبشٔبِح  ٌت

 X X  ٌِّٛت ِغبمب 

4- 
 
 

ٟ  سفغ اٌٛػ

ػٟ اٌّدتّغ بظب٘شة  سفغ ٚ
١ٕذ  وُٙ فٟ األ تد ي ٚإششا طفب

اٌمتب١ٌت ٕدُ  االّػبي  ِٚب ٠
ٕٙب  ػ

فَٙٛ ٚبؼض  - إدساج ِ
 ٓ ْ ضّ ظٛص اٌمبٔٛ ٔ

ٕٙبج اٌذساعٟ اٌّؼتّذ ٌّ  ا

ال١ِت تغٍظ  ٚضغ ً إػ ّ خطت ػ
ت ٚسفغ اٌٛػٟ ٘زٖ اٌمض١ ػٍٝ  ضٛء   اٌ

٘ؤالء األطفبي ضسب٠ب  ْ ّوب تؼشف  بأ
ٓ ت ٌّ ث اٌتؼبفٟ  ُ٘ بئخشاءا ١ٕذ ُ تد

ُٙ اٌمتب١ٌتفٟ  ٚإششاو  األّػبي 
ً اٌذٚافغ  - اٌم١بَ بذساعت ٌتس١ٍ

ٟ ِٕبطك  ١ٕذ ف اٌشئ١غ١ت ٚساء اٌتد
ِغ تسذ٠ذ ٚتم١١ُ اٌّخبطش فٟ  ِؼ١ٕت 
ٛػ١ت خٕببً  ّالث اٌت ٗ ز ٛخ١ إسشبد ٚت
.ٜ ٕب ِغ االعتدبببث األخش  إٌٝ خ

 اسة اٌخبسخ١تٚص- -
ٓ ّغتشب١  ٚاٌ

-  ْ ؤٚ ٚصاسة اٌش
االخّتبػ١ت 

ً  ٚاٌؼّ
اٌتشب١ت- -  ٚصاسة 
الَ - -  ٚصاسة اإلػ

غٛس٠ت  - ١ٌٙئت اٌ ا
ْ األعشة  ؤٚ ٌش

ْ  ٚاٌغىب
-  

ٚصاسة - -
 األٚلبف

ٚصاسة - -
 اٌثمبفت

اٌّدتّغ - -
ٍٟ٘  األ

ٕٙبئ١ت  - اٌظ١غت اٌ
 ٌٍخطت.

ػمذ اخّتبػبث -
ٛضغ  دٚس٠ت ٌ
ال١ِت  اٌخطت االػ

- ً ػمذ ٚسػ ػّ
ٓ ِغ  ال١١ِ االػ

ٛض١ر اٌخطت  ٌت
ت ِذٔٚت - ط١بغ

عٍٛن خبطت 
ٓ  ببٌظسف١١

 X X X 1 ْ ٛ١ٍِ 

5- 

وٝ  ي إٌووووووو وٛ ٛطووووووو اٌ
ٓ توووُ  األطفوووبي اٌوووز٠
 ُٙ ٚإشووشاو  ُ٘ ١ٕووذ تد
اٌمتب١ٌت   فٟ األّػبي 

ٓ اٌّظووووبٌسبث  االعووووتفبدة ِوووو
١ٕوووووووت ببإل ن ِوووووووغ اٌٛط شوووووووتشا

اٌفؼب١ٌوووووووووووووووبث اٌشعووووووووووووووو١ّت 
وٝ ٚاالخّتبػ١ووووت ٌ ي إٌووو وٛ ٛطووو ٍ

ٓ األطفبي ِؼٍِٛبث ِٛثٛلت  ػ
 ُٙ ٚإشووشاو  ُ٘ ١ٕووذ ٓ تووُ تد اٌووز٠
 ُٙ اٌمتب١ٌووت ٌتشوو١ٍّ فووٟ األػّووبي 
١ٕوووووووت بٙوووووووذف  ت اٌٛط ببٌخطووووووو

ُٙ    ّزب٠ت

وٝ  وزا اٌّدوبي ػٍ ٘ ٓ فوٟ  ١ٍِ تذس٠ب اٌؼوب
ث ٚاوتشبف اٌسبالث  اٌّظطٍسب

ٚصاسة اٌذٌٚوووووووووووت 
اٌّظبٌست   ْ ؤٚ ٌش

١ٕت  اٌٛط

اٌٍدٕوووووووووووت  
١ٕوووووووووت  اٌٛط
ً ِوغ  ٌٍتؼبِ

١ٕذ  تد
 األطفبي

ػوووووذد اٌوووووذٚساث 
 اٌتذس٠ب١ت

ٓ  ػذد اٌّغتف١ذ٠

ة ٚسػ - ػموووذ ػوووذ
ٓ فٟ ِدبي  ١ٍِ ٌٍؼب

ٌّظبٌست  ا

 X X X 3 ْ ٛ١ٍِ 

 ٓ اس ِوو وٟ ِدووبي اٌسووٛ اٌمووذساث فو بٕووبء 
ث اٌظوووٍت  ً اٌمضوووب٠ب االٔغوووب١ٔت را أخووو

ّٙوووووب  ٘ ٚإشوووووشان األطفوووووبي ٚأ ١ٕوووووذ  تد
اٌمتب١ٌت  ببألّػبي 

 

ظ - ٍ أػضبء ِد
 اٌشؼب

اٌذٌٚت - ٚصاسة 
ْ اٌّظٌبست  ؤٚ ٌش

١ٕت  اٌٛط
-  ْ ؤٚ ٚصاسة اٌش

االخّتبػ١ت 

اٌٍدٕت 
١ٕت  اٌٛط
 ً ٌٍتؼبِ
١ٕذ  تد
 األطفبي

ػذد اٌذٚساث 
 اٌتذس٠ب١ت

ٓ  ػذد اٌّغتف١ذ٠

١ٕت - ٚط ف دفتش شش
ً  إلػذاد اٌذ١ٌ

ِغ خب١ش - اٌتؼبلذ 
 إلػذادٖ

-ً  طببػت اٌذ١ٌ
ٚسػ  3ػمذ -

ٗ  ٌٍتذس٠ب ػ١ٍ

 X X X  ٌدٕوووت اطوووذاس
 ً ْ 1د١ٌ ٛ١ٍِ 

طببػووووووووووووووووووت 
1522222 

 3تووووووووووووذس٠ب 
ْ ٛ١ٍِ 
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ً  ٚاٌؼّ
غٛس٠ت - ١ٌٙئت اٌ ا

ْ األعشة  ؤٚ ٌش
ْ  ٚاٌغىب

-ٍٟ٘  اٌّدتّغ األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- 
بٕبء ٔظبَ إلداسة 

اٌب١بٔبث 
ّؼٍِٛبث  ٚاٌ

ّؼٍِٛبث  ٚضغ ٔظبَ إلداسة اٌ
٘زٖ  ػٍٝ عش٠ت  ً ٠ؤوذ  بشى
ّؼٍِٛبث فٟ ٚزذة ّزب٠ت  اٌ

 األعشة

لٛاػذ  ٚ ّؼٍِٛبث  تظ١ُّ لبػذة اٌ
ٓ اٌب١بٔبث أِ  اٌغٍٛن اٌخبطت ب

 ٚصاسة اٌؼذي
اخ١ٍت  ٚصاسة اٌذ
 ْ ؤٚ ٚصاسة اٌش

االخّتبػ١ت 
ً  ٚاٌؼّ

غٛس٠ت  ١ٌٙئت اٌ ا
ْ األعشة  ؤٚ ٌش

ْ  ٚاٌغىب
 

 خبشاء
اٌّدؼ١بث 

١ٍ٘ت  األ

تٛفش لبػذة 
ّؼٍِٛبث  اٌ
ٚاٌب١بٔبث 

زٛي  اٌالصِت 
١ٕذ األطفبي  تد

ِغ خب١ش-  اٌتؼبلذ 
ٚضغ إطبس -

 ْ ّٟ ٌٍتؼبٚ ١٘ ِفب
ب١ٓ اٌٙدبث 

ٛي  ت ٌٍسظ ١ٕ اٌّؼ
ّؼٍِٛبث  ػٍٝ اٌ

ٔظبَ - تظ١ُّ 
ّؼٍِٛبث  اٌ

  X X  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (15ملحق رقم )



 ( 21القانون رقم )

هورية  رئيس الجم

 .بناًء على أحكام الدستور

ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ   ما   2021-7-15هـ الموافق لـ    1442-12-5وعلى  م يصدر 
 :يلي

 الفصل األول 
 التعريفــــــــات

 – 1المادة 

هذا  هايقصد بالكلمات والعبارات اآلتية الواردة في   :القانون، المعنى المبين بجانب كل من

 .القانون: قانون حقوق الطفل

 .الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 .الوزير: وزير الشؤون االجتماعية والعمل

 .الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره

 .األسرة: النواة األساسية في المجتمع المؤلفة من األب واألم واألبناء

 .سرة الممتدة: األسرة المكونة من أصول أبوي الطفل أو فروعهما، والطبقة األولى من فروع أجدادهاأل

ها حماية الطفل ورعايته وتربيته، وتوفير   ة أو خاصة أو أهلية، غرض هات عام مؤسسات الرعاية االجتماعية: ج
هارات، وتحقيق االندماج ا  .الجتماعيالتعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتنمية الم

الرعاية   ونمو الطفل فاقد  وحماية  االعتباري لتربية  أو  الشخص الطبيعي  من  التدابير المتخذة  البديلة:  الرعاية 
 .األسرية

 .اإلهمال األسري: أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل

ه وتربيته وتعليمه ورعايته، بما  المصلحة الفضلى للطفل: اتخاذ أصلح الحلول للطفل بهدف حمايته وبقائه ونمو
 .يحقق األنسب له على المستوى البدني والنفسي واالجتماعي واالقتصادي

 .الطفل في حالة نزاع مع القانون: كل طفل ارتكب فعالً يوجب المساءلة الجزائية وفقاً للقوانين

 الفصل الثاني
ة   المبـادئ العامـ

 – 2المادة 

ها  تكون األولوية لمصلحة الطفل الف  ة التي تصدر ضلى في جميع القرارات واإلجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجه
ها  .أو تقوم ب

 – 3المادة 



 .لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء

 – 4المادة 

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند والدته، وفق أحكام قانون األحوال المدنية، وال ينطوي  
 .عنى يمس كرامتهعلى م

 – 5المادة 

 .لكل طفل الحق في أن يكون له جنسية، وفق أحكام القوانين

 – 6المادة 

من دون أي تمييز على  ة، والحصول على الحماية والرعاية  لكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العام
 .أي أساس آخرأساس الجنس أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو على 

 – 7المادة 

 .لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق الشرعية المنصوص عليها في قوانين األحوال الشخصية

 – 8المادة 

 .لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمّسه، وفق عمره، ودرجة نضجه

 – 9المادة 

والجمعيات  -أ المنظمات  إلى  االنتساب  ها   لكل طفل حق  من خالل والنوادي، بما يناسب مستوى وعيه، ليمارس 
 .نشاطاته االجتماعية والثقافية، وفق القوانين، وبموافقة نائبه الشرعي

 .ال يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي -ب

 – 10المادة 

والنماء   والتنشئة  طفل الحق في التعليم المجاني، وله الحق في التربية  والنفسي  لكل  والثقافي  والتأهيل العلمي 
ه من اإلسهام في مجاالت التنمية كافة  .واالجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّّن

 – 11المادة 

السلوكي في نواحي التربية  والتقويم  األسرية  على تعميم ثقافة التربية  تعمل الدولة بجميع الوسائل الممكنة 
ة والخاصة واألهليةالمختلفة، وخاصة في مؤسسات التعليم والر  .عاية العام

 – 12المادة 

 .تكفل الدولة حماية الطفل من اإلهمال األسري وفق القوانين

 – 13المادة 

 .تكفل الدولة حق الطفل في منح والدته العاملة إجازة أمومة وفق القوانين

 – 14المادة 



نية، أو المعنوية، أو الجنسية أو األخالقية،  للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة اإلساءة البد  -أ
وغير ذلك من أشكال اإلساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من االستغالل، واإلهمال، والتقصير، والتشرد، 

 .واألخطار المرورية، والممارسات الخطرة

هذا الحقتكفل الدولة إصدار التشريعات واتخاذ التدابير اإلدارية واالجتماعية والت -ب  .ربوية والوقائية لتوفير 

 الفصل الثالث
 الحقوق األسرية

 – 15المادة 

ة -أ ه حُقّ الحصول على الرعاية الصحية والتغذية المالئم  .لكل من الجنين وأم

 .لكل طفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة -ب

 .لكل طفل الحق في تعويض عائلي وفق القوانين -ج

 .طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعايةلكل  -د

 – 16المادة 

على تهيئة الظروف الالزمة لتنشئة   -أ وتعمل  خاصة،  رعاية  وتوليهما  والطفولة،  ة  األموم حماية  تكفل الدولة 
ة اإلنسانية والقيَم ا  .ألخالقية واالجتماعية والوطنيةالطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرام

ة، وتدعم األنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة -ب  .تعمل الدولة على تقديم المساعدات المالئم

 – 17المادة 

ها -أ ها للقيام بواجبات  .األسرة هي المكان الطبيعي األصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعم

 .طفل وفق درجة القرابة والكفاءةاألسرة الممتدة هي البديل األنسب ألسرة ال -ب

 .تكون أشكال الرعاية البديلة األخرى المالذ األخير للطفل، وبما يتفق مع قوانين األحوال الشخصية -ج

 – 18المادة 

هما  .تقع المسؤولية في تربية الطفل ورعايته على عاتق والديه، ثم على من يقوم مقام

 – 19المادة 

 .والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمرتكمل أهلية الزواج في الفتى 

 الفصل الرابع 
 الحقوق الصحية 

 – 20المادة 

 .لكل طفل حق الرضاع على والدته المتمتعة باألهلية الصحية، وفق قوانين األحوال الشخصية

 – 21المادة 



األغذية الط الرضاعة الطبيعية، وعلى استخدام  هات وتشجيعهن على  األم بيعية لتغذية  تعمل الدولة على توعية 
 .الطفل، واتباع الطرق السليمة لهذه التغذية

 – 22المادة 

الرضاعة   عن  االصطناعية كبديل أفضل  وأغذيته  عن حليب الطفل  يحظر الترويج واإلعالن بأشكاله كافة 
 .الطبيعية

 – 23المادة 

مستلزمات خاصة بالطفل أو ال يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو    -أ
وبعد  وسالمته،  الخاصة بصحة الطفل  والمواصفات  مطابقة للشروط  إذا كانت  إال  مواد كيميائية إليها،  إضافة 

 .الحصول على التراخيص الالزمة وفق القوانين

د هذه الشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسالمته -ب هات ذات العالقة بتحدي  .تلتزم الج

 – 24المادة 

األماكن   والمطاعم وجميع  والمشروبات الكحولية للطفل في جميع المحالت  والنرجيلة  أو بيع التبغ  يحظر تقديم 
 .العامة

 – 25المادة 

 :تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق اآلتي -أ

دهما 1  .الرعاية الصحية لألم والجنين والطفل في فترة الحمل والوالدة وما بع

 .الطفل باللقاحات واألمصال الواقية من األمراض المعدية والسارية مجاناً تحصين  2

ها 3 هّلين وتطوير ها بالعاملين المؤ ة، ورفد  .توفير المراكز الصحية العام

ها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان  4 توفير المعالجة بجميع أشكال
 .ألمراض النفسية والمزمنة والمستعصيةمتابعة المعالجة من ا

ها 5  .نشر التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة األم والطفل وتعميم

 .العناية الصحية للطفل في المدرسة 6

ها المختلفة، وتقديم    -ب الرعاية الصحية بجوانب اإلسهام في تقديم  واألهلي على  الخاص  تشجع الدولة القطاعين 
 .لذلك، وفق القوانينالتسهيالت الالزمة 

 – 26المادة 

من الجهات الطبية المختصة، تدّون فيها   -أ من المركز الصحي، أو غيره  لكل طفل بطاقة صحية تعطى لذويه 
 .المعلومات الصحية المتعلقة بالطفل

 :يلتزم والدا الطفل أو المكلف برعايته قانوناً باآلتي -ب

ة له، وي   -1 همال األسريإعطاء الطفل اللقاحات الالزم  .عَدُّ االمتناع عن ذلك بمنزلة اإل



دها -2  .تقديم صورة عن البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مرحلة التعليم األساسي وما بع

 الفصل الخامس
 الحقوق التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات

 – 27المادة 

وياته المختلفة، وتعمل على رفع السوية العلمية باستمرار، ويكون التعليم  تكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمست
ة مجاناً، وإلزامياً في مرحلة التعليم األساسي  .في المدارس العام

 – 28المادة 

 :يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحله إلى تحقيق اآلتي

اهبه وقدراته العقلية والبدنية، في ج  -أ مو مراحل التعليم، وفي دور الحضانة  صقل شخصية الطفل، وتنمية  ميع 
 .ورياض األطفال

ة الطفل، وشعوره بقيمته الشخصية، وثقته بنفسه، واحترامه للحقوق والواجبات والحريات   -ب تعزيز احترام كرام
 .العامة

وهويته الثقافية، ولغته، ووطنه، وقيمه األخالقية واالجتماعية -ج  .احترام الطفل لذويه 

هاتنمية احتر -د  .ام الطفل للبيئة والحفاظ علي

اإلخاء والتسامح   -ه ة المجتمعية وروح التضامن بين أفراد المجتمع عند الطفل، وتعزيز روح  تنمية ثقافة الخدم
 .واحترام اآلخرين

 – 29المادة 

هات ذات الصلة اآلتي  :تكفل الدولة من خالل الج

ة واآلداب والفنون المختلفة، واالستفادة من التطورات العلمية تلبية احتياجات الطفل الثقافية في مجاالت المعرف  -أ
 .والتقنية الحديثة، في إطار احترام التراث اإلنساني، ومواكبة التقدم العلمي

من خالل إنشاء   -ب هاراته،  توفير الكتب والوسائل التي ترفع مستوى وعي الطفل، وتطور قدراته ومعارفه وم
ها المراكز الثقافية والنوادي و ة الثابتة والمتنقلة في المدن والقرى، وأن تكون محتويات دور النشر والمكتبات العام

من خالل وسائل   مناسبة، ومساعدته للوصول إلى المعلومة الصحيحة والصحية  متاحة لالطالع أو للبيع بأسعار 
 .البحث اإللكترونية

اإلبداعية الفكرية    -ج اهب الطفل وقدراته  مو ها  اكتشاف  ها بكل الوسائل الممكنة، ومن ها ورعايت والبدنية، وتنميت
رها، وإتاحة الفرصة للطفل للمشاركة بالفعاليات النظيرة   ة المسابقات والمنتديات والمعارض والملتقيات وغي إقام

 .في الدول األخرى

 .حترام اآلخرنشر ثقافة المواطنة واالنتماء والسالم العالمي، على أسس من العدالة والمساواة وا -د

إنتاجها، بما في ذلك    -ه على  زهم  وتحفي ة إلى الطفل  والترفيهية الموجه والفنية  منتجي المواد الثقافية  تشجيع 
 .األلعاب التي تسهم في نمائه ورفاهه

 .تشجيع اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع الموجه للطفل -و



 – 30المادة 

هذه المادة،  ت لزم جميع الجهات القائمة على   ها  ة ل مادة إعالمية بتحديد الفئة العمرية الموجه إنتاج أو عرض أي 
 .وباإلعالن عن ذلك بشكل واضح، وباللغة العربية

 – 31المادة 

 .يحظر استخدام الطفل في المواد اإلعالمية واإلعالنية والفنية استخداماً ينتهك خصوصيته، أو يؤثر سلباً في نمائه

 – 32المادة 

نتاج أو نشر أو عرض أو تداول أو ترويج أو استيراد أو تصوير أو نسخ مواد أو وسائل أو منتجات مرئية يحظر إ
أو تشجع على سلوك  إذا كانت تضُرّ به  إلكترونية، خاصة بالطفل  أو غير  إلكترونية  مسموعة،  أو  مقروءة  أو 

 .جانح

 – 33المادة 

والمسارح، العا السينما  دور  أو شريط  يحظر على القائمين على  إدخال الطفل لمشاهدة مسرحية  والخاصة،  ة  م
 .سينمائي ممنوع عرضه عليه

 – 34المادة 

إلى   الطفل  »اإلنترنت«، السماح بوصول  ة الوصول إلى شبكة  يحظر على مستثمري المحالت التي تقدم خدم
 .المواقع اإلباحية والمنافية للحشمة 

 – 35المادة 

الالزمة لمنع اإلجراءات  على    تتخذ الدولة  التي تحّرض  »اإلنترنت«  على شبكة  المواقع  إلى  األطفال  وصول 
 .العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء األديان والتعصب واإلباحية

 الفصل السادس 
 عمل األطفال

 – 36المادة 

 .يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره -أ

في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو   يحظر استغالل الطفل اقتصادياً أو  -ب
 .أن يكون ضاّراً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي

مكان العمل بعد المواعيد   -ج وإبقاؤه في  األسباب،  هما كانت  م إضافية،  يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات 
مع القوانين المقررة   له، وال يجوز تشغيله ليالً وفي أيام الراحة األسبوعية والعطل الرسمية واألعياد بما يتوافق 

 .ذات الصلة

يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي ومالءمته للعمل الذي سيقوم    -د
ة كَلّ عام  .به، ويعاد الفحص مَرّ

 – 37المادة 

هات المعنية باآلتيتقوم ا  :لوزارة بالتعاون مع الج



 .مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل -أ

 .توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل -ب

 .تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من األطفال بسبب العمل -ج

 – 38المادة 

 :صاحب العمل، في حال تشغيله طفالً أو أكثريجب على 

أن يعلن في مكان العمل القواعد والتعليمات الخاصة بتشغيل األطفال، وخاصة ساعات العمل، وفترات الراحة،    -أ
 .والشخص المسؤول عن مراقبة عمل الطفل

 .حافظةأن يقوم باالشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الم -ب

 – 39المادة 

أو    -أ أثناء عمله  إذا تعرض إلصابة عمل في  االجتماعية  يتقاضى الطفل مستحقاته كاملة وفق قانون التأمينات 
 .بسببه سواء أكان مشتركاً عنه في مؤسسة التأمينات االجتماعية أم غير مشترك عنه

مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن الضرر الذي لحق به  -ب إهمال في يحق للطفل  ، إذا تبين وجود تقصير أو 
ذها، إضافة لحصوله على مستحقاته بموجب   ة المهنية التي يجب على صاحب العمل اتخا تدابير الصحة والسالم

ن هذه المادة  .الفقرة )أ( م

 الفصل السابع

 الحق في الرعاية االجتماعية 

 – 40المادة 

مزاولة األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، للطفل الحق في الراحة واللعب، وقضاء وقت الفراغ في  
بما يتناسب مع عمره وقدراته ومصلحته الفضلى، وعلى الدولة توفير البيئة المناسبة لذلك بالتشارك مع األسرة  

 .والمجتمع

 – 41المادة 

 :تشجع الدولة على تأسيس منظمات وجمعيات ومؤسسات خاصة ونواٍد للطفل تهدف إلى -أ

اهبه  -1 مو ورعاية  وأفكاره، لتعزيز ثقته بنفسه  آرائه  عن  والتعبير  إتاحة الفرصة للطفل للمشاركة فيها، 
ها  .وتطويرها، والعمل على رفع سويت

 .تعزيز ثقافة المواطنة والمساواة والتعاون لدى الطفل -2

 .وية ونشاطات ثقافية وترفيهيةاالهتمام بالطفل ورعايته في أوقات الفراغ، وذلك من خالل برامج علمية وترب -3

هارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة -4  .إتاحة الفرص للطفل في اكتساب م

 .مساعدة الطفل في تكوين شخصيته ومداركه ومعارفه، وزيادة تحصيله العلمي -5

 .وفق األساليب التربوية السليمةتعزيز معرفة أسرة الطفل وتوعيتها حول تربيته وعوامل تنشئته،  -6



 .مساعدة أسرة الطفل في حمايته ووقايته من المخاطر -7

ها إشراك الطفل ذي اإلعاقة -ب  .يراعى عند تشكيل المنظمات والجمعيات والنوادي ونشاطات

 – 42المادة 

 .تكفل الدولة توفير رعاية بديلة مناسبة للطفل فاقد الرعاية األسرية وفق القوانين

 – 43مادة ال

 .تهدف الرعاية البديلة إلى تقديم جميع أشكال الحماية والرعاية للطفل فاقد الرعاية األسرية

 – 44المادة 

 :تقوم الرعاية البديلة على المبادئ اآلتية -أ

ها للقيام بواجباتها، وتكون الرعاية   -1 هي المكان الطبيعي األصلح للطفل وتعمل الدولة على دعم البديلة  األسرة 
 .مالذاً أخيراً 

 .األسرة الممتدة هي الخيار األنسب للرعاية البديلة، وفق معياري درجة القرابة والكفاءة -2

 .يراعى رأي الطفل ورغباته وفق سن نضجه عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة -3

 .الحفاظ على نََسِبّ الطفل وفق الحقوق الشرعية -4

 .اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة ت راعى الَمحرمية عند -5

 .ي فضل رعاية أطفال األسرة في مكان واحد -6

من دون تمييز، وضمان سالمته وصحته   -ب ة  هات المنفذة للرعاية البديلة بحق الطفل في رعاية كريم تلتزم الج
 .ونموه وتعليمه ورفاهيته

 – 45المادة 

اإلعاقة بجميع الحقوق المق  -أ من  يتمتع الطفل ذو  ها وضعه، وما تقره القوانين  ررة للطفل، والحقوق التي يتطلب
 .حقوق ومزايا

 .تعمل الدولة على وقاية الطفل من اإلعاقة، ومن كل عمل من شأنه أن يض َرّ بصحته أو بنموه -ب

على    -ج اإلعاقة، بما يساعد  ذي  خاصة للطفل  رعاية  واإلجراءات المالئمة لتوفير  بقائه تتخذ الدولة التدابير 
 .ونمائه وحمايته، وبما يناسب إمكاناته وقدراته ويؤمن اندماجه وقبوله فرداً فاعالً في المجتمع

االجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للطفل   -د تعمل الدولة وبمشاركة المجتمع على تقديم الخدمات 
 .عن اإلعاقة ذي اإلعاقة وأسرته، لتمكينه من التغلب على اآلثار الناشئة

وتتخذ التدابير المناسبة لنشر برامج   -ه اإلعاقة،  عن  الالزمة للكشف المبكر  على اتخاذ التدابير  تعمل الدولة 
ها  .التوعية واإلرشاد في مجال الوقاية من

ما تعمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الطفل ذي اإلعاقة، بما يسهم في توعيته، وتوعية القائمين على رعايته ب  -و
 .ييسر اندماجه في المجتمع



 الفصل الثامن
 الحق في الحماية واألمان الشخصي

 – 46المادة 

ها -أ  .يحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من األعمال المتصلة ب

هيل الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً    -ب بهدف إعادة إدماجه  تعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة إلعادة تأ
 .في المجتمع

 – 47المادة 

 .تكفل الدولة حماية الطفل من اإلتجار به بأي شكل من األشكال -أ

هذه األفعال، أو    -ب ر  به ضحية، وال يسأل جزائياً أو مدنياً عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت  ي عدّ الطفل الم تَجّ
 .ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية

 .عمل الوزارة على إعادة تأهيل الطفل ضحية اإلتجار، من خالل مراكز توفرها لهذه الغايةت -ج

 الفصل التاسع
 العدالة اإلصالحية للطفل 

 – 48المادة 

هي األحكام القانونية واإلجراءات والتدابير التي تتخذ بحق كل طفل في حالة نزاع مع   العدالة اإلصالحية للطفل 
ن هذه   .العدالة حقوق الطفل وسالمته، وتهدف إلى إصالحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمعالقانون، وتضم

 – 49المادة 

 .تعمل الدولة على توفير العدالة اإلصالحية لكل طفل يكون في حالة نزاع مع القانون

 – 50المادة 

الفعل، وتتدر ارتكاب  من عمره حين  العاشرة  الذي لم يتم  الطفل  ج المسؤولية الجزائية للطفل  ال ي الحق جزائياً 
 .الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة مصلحته الفضلى وفق القوانين

 – 51المادة 

 :تقوم العدالة اإلصالحية للطفل على المبادئ اآلتية

 .احترام حقوق الطفل في جميع اإلجراءات المتعلقة بالعدالة اإلصالحية -أ

 .الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصالحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمعالتعامل مع  -ب

ة -ج  .اإلسراع في إجراءات التحقيق والمحاكم

أنشطة واتباع برامج تساعده   -د من ممارسة  اإلصالحية لتمكينه  توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات 
 .ته، واحترامه لذاته، وتقوية إحساسه بالمسؤوليةعلى صون صحته، وتنمية قدرا

 .تنفيذ التدبير اإلصالحي أو العقوبة في المؤسسات اإلصالحية المعتمدة من الوزارة -ه



ة والمحكوم، ومراعاة الفصل    -و فصل الطفل في مكان االحتجاز عن الكبار، وعدم الجمع بين الطفل قيد المحاكم
هم، و  .نوع التدبير أو العقوبة المفروضة بحقهمبين األطفال وفقاً ألعمار

هلة ومدربة لهذا الغرض، ي راعى فيها وجود العنصر النسائي -ز  .وجود شرطة خاصة باألطفال تضم عناصر مؤ

االحتجاز بإشراف   -ح أثناء  ومتابعته في  واجتماعيين يقومون بمراقبة سلوك الطفل  مختصين نفسيين  وجود 
 .المحكمة

ها الحصول على االستشارات بشكل  توفير جميع الخ  -ط دمات القانونية المجانية للطفل في جميع المراحل بما في
 .منتظم، وتقديم الشكاوى والطلبات، مع ضمان السرية والخصوصية

إعادة    -ي الخارجي، بما يساعده على  والعالم  وأقاربه،  توفير السبل الكفيلة لضمان تواصل الطفل مع أسرته، 
 .معاالندماج في المجت

الرعاية    -ك هداف  وأ الداخلي للمؤسسة  اإلصالحية بالنظام  المؤسسة  دخوله  طفل بمجرد  معرفة كّل  ضمان 
ها  .المقدمة، بما في ذلك جميع حقوقه وواجباته في أثناء إقامته في

ة التقارير المتعلقة بالطفل، بما فيها السجالت القانونية والطبية والتدابير واإلجراءات، والوث  -ل ائق األخرى سرّي
أمر  أو بناًء على  المخولين بذلك،  إال لألشخاص  االطالع عليها  وال ي تاح  اإلصالحية،  المؤسسة  المحفوظة لدى 

 .قضائي

أو    -م أو المعاملة القاسية  من أشكال العنف  حظر جميع أشكال التدابير واإلجراءات التي تنطوي على أي شكل 
ة اإلنسانية  .المهينة للكرام

ها خدمة اجتماعية بالغة األهمية رفع سوية -ن  .الوعي بمتطلبات الرعاية اإلصالحية للطفل بوصف

 الفصل العاشر
 اللجنة الوطنية لحقوق الطفل

 – 52المادة 

اآلتي  -أ الوطنية لحقوق الطفل«، وفق  »اللجنة  وطنية تسمى  رئيس مجلس الوزراء لجنة  من   :تشكل بقرار 
1  ً  الوزير رئيسا

 رية لشؤون األسرة والسكان نائباً للرئيس رئيس الهيئة السو -2

 مدير القضايا األسرية في الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان عضواً مقّرراً  -3

 ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين عضواً  -4

 ممثل عن وزارة العدل عضواً  -5

 ممثل عن وزارة الداخلية عضواً  -6

 االجتماعية والعمل عضواً ممثل عن وزارة الشؤون   -7

 ممثل عن وزارة التربية عضواً  -8

 ممثل عن وزارة الصحة عضواً  -9



 ممثل عن وزارة اإلعالم عضواً  -10

 ممثل عن وزارة الثقافة عضواً  -11

 ممثل عن وزارة األوقاف عضواً  -12

 .م الوزير أعضاءً خمسة ممثلين عن المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة، يقترحه

ة اللجنة الوطنية لحقوق الطفل -ب هم  :م

هذا القانون وااللتزامات المقررة  -1 ة المتعلقة بحقوق الطفل، ووضع خطط وطنية لتطبيق  اقتراح السياسة العام
ذها  .في اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة تنفي

ة،   -2 من أي جه ة  ة دراسة المقترحات والشكاوى المقدم هذا القانون، واتخاذ اإلجراءات الالزم والمتعلقة بأحكام 
ها  .بشأن

 .اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل -3

ة   -4 هات المختصة، الستكمال اإلجراءات الالزم ها إلى الج إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع توصيات
ها  .بشأن

هات ذات عالقة بحقوق الطفل دراسة أي أمور أخرى ترد إليها من -5  .ج

 الفصل الحادي عشر 
 العقوبات 

 – 53المادة 

هذا الفصل بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين ُلّ العقوبات الواردة في   .ال ت ِخّ

 – 54المادة 

ة من /22كل من يخالف أحكام المادة ) مائة ألف إلى / 100,000(، يعاقب بالغرام ألف / ل.س مئتي  200,000/ 
 .ليرة سورية

 – 55المادة 

من المادة   )أ(  أحكام الفقرة  من يخالف  من (23)كل  ة  وبالغرام إلى سنة  أشهر  من ثالثة  ، يعاقب بالحبس 
 ./ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية500,000/ ل.س ثالثمئة ألف ليرة سورية إلى /300,000/

 – 56المادة 

ه له أو سمح بتقديمه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً ل طفل أو قدَّم
/ من  ة  /300,000أشهر، وبالغرام إلى  ألف ليرة سورية  ل.س ثالثمئة  ألف ليرة  /500,000/  ل.س خمسمئة 

 .سورية، وتتعدد الغرامة بتعدد األطفال

 – 57المادة 



أو   أو ترويج  أو توزيع  إنتاج  من استخدم طفالً في  المشروبات الكحولية، كل  أو  أو النرجيلة  أو تقديم التبغ  بيع 
/ من  ة  وبالغرام إلى ثالثة أشهر،  من شهر  إلى 300,000يعاقب بالحبس  ألف ليرة سورية  ل.س ثالثمئة   /

 ./ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية500,000/

 – 58المادة 

المدرس إلى  إرساله  عن  المسؤول عنه قانوناً  أو  الطفل  ولي  امتنع  وفقاً لإلجراءات إذا  أيام  إنذاره بعشرة  ة بعد 
 / من  ة  ألف ليرة سورية إلى  100,000المقررة في قانون التعليم اإللزامي، يعاقب بالغرام مئة  ل.س   /

 ./ ل.س مئة وخمسين ألف ليرة سورية150,000/

 – 59المادة 

ة من )33،  32،  31،  30كل من يخالف أحكام المواد ) ما100,000(، يعاقب بالغرام ئة ألف ليرة سورية إلى ( 
 .( ثالثمئة ألف ليرة سورية300,000)

 – 60المادة 

ة من )34كل من يخالف أحكام المادة ) ( مئة ألف  100,000(، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبالغرام
 .( ثالثمئة ألف ليرة سورية300,000ليرة سورية إلى )

 – 61المادة 

من يرتكب المخالفة المذك  -أ ) كل  من المادة  الفقرة )ب(  من شهر إلى ثالثة أشهر  36ورة في  ( يعاقب بالحبس 
درها /  ./ ل.س مئة ألف ليرة سورية100,000وبغرامة ق

ة  38(، والمادة )36كل من يرتكب أياً من المخالفات المذكورة في الفقرتين )ج، د( من المادة )  -ب ( يعاقب بغرام
درها /  .رية/ ل.س خمسون ألف ليرة سو50,000ق

 – 62المادة 

ام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة  .تؤول الغرامات الناجمة عن تطبيق أحك

 – 63المادة 

 :تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية على كل من

ا  -أ مخدرة، إذا ارتكبت  موادّ  لجريمة في دور التعليم أو  حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلّم أو تسلّم أو نقل 
والدور الخاصة   األماكن  من  ها  ما شابه أو  إصالحية،  أو  أو رياضية  مؤسسة ثقافية  أو في  ها الخدمية،  مرافق

 .باألطفال

مخدرة أو سَهّل تعاطيها إلى طفل، أو دفعه إلى تعاطيها أو نقلها أو بيعها أو ترويجها بأي    -ب مواد  قدَّم للتعاطي 
اإل من وسائل  مؤثرات عقلية أو نفسية وسيلة  أو اإلغراء، أو باع أو قدم  االحتيال أو الترغيب  أو  كراه أو الغش 

 .لطفل

أو تعطيل   -ج أو تعطيله،  أعضائه،  من  أو استئصال عضو  أو قطع  الطفل،  اإليذاء الواقعة على  ارتكب جرائم 
ة،  ة أخرى دائم عاه  .أو أدت إلى موت الطفلإحدى حواسه، أو التسبب في إحداث تشويه جسيم فيه أو أي 

 .ارتكب جرائم االعتداء الجنسي على الطفل بأي صورة كانت، وجرائم التحرش الجنسي -د

دهم في األعمال القتالية -ه  .ارتكب جرائم اإلتجار في األطفال، وتجني



 الفصل الثاني عشر
ة   أحكام عام

 – 64المادة 

د هذا  هات ذات الصلةتحدد اإلجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام موا  .القانون بقرار من الوزير بالتنسيق مع الج

 – 65المادة 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 ميالدي  2021-8-15هجري الموافق لـ  1443-1-7دمشق في

هورية  رئيس الجم
 بشار األسد

 



 

 

 

 (16ملحق رقم )



88000800006153080552045161421103300023267دمشق
14815067106190126064010435447880441727292504053403ریف دمشق

71240141101073446270482728446051625201015205درعا
11000100005928625028101202202119000001052القنیطرة
3300030001939201091110310024700000570السویداء
16637064241226169154201681393607700050687حمص 

6500150011175141331014261267702421326400232256حماة
6600060000167167000167000410022193200151271طرطوس

66000330001221140801041350606030245310120671الالذقیة
400040004011400411002211036124020000002603ادلب
11533034401234305115309677253690276154234252703881حلب
402200400270086200691024000240000020213الرقة

5122021111990623706121314265261300000110الحسكة
71231123121058097064717353605328000009700دیر الزور
98511526645291212151822962191559110107032397332628561061862808969411547827649االجمالي

معامل ادویةسیارات االسعافالمراكز الصحیة
تعمل

  مــدیـر الجـاھزیة  ضمن مشفى الصنمین قسم مدني
أ. معاذ القدح

ال یعمل

وزارة الصحة

مدیریة الجاھزیة

الجمھوریة العربیة السوریة

اضرار القطاع الصحي للربع االول لعام ٢٠١٨

تعمل في الخدمةاالضراراالضرار
كادر بشري المشافي العامة



88000800006153080552045161421103300023267دمشق
14815067106190126064010435447880441727292504053403ریف دمشق

71240141101073446270482728446051625201015205درعا
110001000059286250281012022011110000001052القنیطرة
3300030001939201091110310024700000570السویداء
166370642412261691542016813936780622507700050687حمص 

6500150011175141331014261267702420336400232256حماة
6600060000167167000167000410022193200151271طرطوس

66000330001221140801041350606030245310120671الالذقیة
400040004011400411002211036124020000002603ادلب
11533034401234305115309677253690276154234252703881حلب
402200400270086200691024000240000020213الرقة

5122021111990623706121314265261300000110الحسكة
71231123121058097064717353605328000009700دیر الزور
98511526645291212151822962191559110107032397332706561112073328969411547827649االجمالي

  مــدیـر الجـاھزیة 

 ضمن مشفى الصنمین قسم مدني

االضرارتعمل
كادر بشريالمراكز الصحیة

تعمل

أ. معاذ القدح

الجمھوریة العربیة السوریة

وزارة الصحة

مدیریة الجاھزیة

اضرار القطاع الصحي للربع الثاني لعام ٢٠١٨

معامل ادویة
ال یعمل

سیارات االسعاف
في الخدمة االضرار

المشافي العامة



88000800006155060550605161421103300023267دمشق
1481506710019213755007711221920442127292504053401ریف دمشق

71420142001073330440383633048051825201015204درعا
110001000059272012026312024011310000001052القنیطرة
3300030001959401093110330026700000690السویداء
1663706424122616914430168331510810625507700050688حمص 

6500150011175141331014261267902422336400232233حماة
6600060000167167000167000430024193200160271طرطوس

66000330001221140801041350616031245310120681الالذقیة
400040004011400411002211036124020000002603ادلب
114340334112302740163067461210593276184234252703981حلب
403100400270086200682027005220000020213الرقة

512202120199060390762030265261300000110الحسكة
71231123121057098074617354005728000009700دیر الزور
98501824645281411918229711805611101020414101287734561112373308969411548927744االجمالي

معامل ادویةسیارات االسعافالمراكز الصحیة
تعمل

 ضمن مشفى الصنمین قسم مدني

ال یعمل

وزارة الصحة

مدیریة الجاھزیة

الجمھوریة العربیة السوریة

اضرار القطاع الصحي للربع الثالث لعام ٢٠١٨

تعمل في الخدمةاالضراراالضرار
كادر بشري المشافي العامة



88000800006155060550605161421103111024274دمشق
1481506710019213755007711221920442127292306053413ریف دمشق

72410151001073649220484217048051825201015204درعا
1100010000592819120281120024011310000001161القنیطرة
3300021001959302092210330026700000690السویداء
1663706424122616620400173291113810625507700050688حمص 

6500150011175144031014261267902422337501132173حماة
6600060000167167000167000430024194300161271طرطوس

66000330001221140801041350616031245310120681الالذقیة
400040004011400510901410936124020000002603ادلب
115330434012212633162061431210593276184234242803681حلب
4031003102701494700682027005220000020213الرقة

5122021201990613806220611265261300000110الحسكة
71231123121057098064717354005728000009700دیر الزور
98521822645291410918139871965211091015394104300734561112373309166516448927442االجمالي

معامل ادویةسیارات االسعافالمراكز الصحیة
تعمل

  مــدیـر الجـاھزیة واإلسعاف والطوارئ ضمن مشفى الصنمین قسم مدني
د. توفیق حسابا

ال یعمل

وزارة الصحة

مدیریة الجاھزیة واإلسعاف والطوارئ

الجمھوریة العربیة السوریة

اضرار القطاع الصحي للربع الرابع لعام ٢٠١٨

تعمل في الخدمةاالضراراالضرار
كادر بشري المشافي العامة



88000800006155060550605781118203111024274دمشق
14815067100192137550077112211010194933322307243411ریف دمشق

71510151001072560220513719049021730301025300درعا
1100010000593117110311117026021212000001161القنیطرة
3300021001959302092210320027500000690السویداء
1672709421122616620400173291113640328337700050688حمص 

6500132011175143032014261267301429306600032225حماة
6600060000167167000167000470032155300252271طرطوس

66000330001221140801041350520232186310220681الالذقیة
400040004011400510901410937124120000002602ادلب
115330434012263632158048551211189028243734252703681حلب
404000400270724390068203500629000002539الرقة

5122021201990633606220611460024400000110الحسكة
712311231210590960223610374106827000009700دیر الزور
98521921646321379181898322150510910243909630874920912853539668515847628033االجمالي

  مــدیـر الجـاھزیة واإلسعاف والطوارئ ضمن مشفى الصنمین قسم مدني
د. توفیق حسابا

ال یعمل
كادر بشري

في الخدمةاالضرارتعملاالضرارتعمل
معامل ادویةسیارات االسعافالمراكز الصحیةالمشافي العامة

الجمھوریة العربیة السوریة

اضرار القطاع الصحي للربع الثالث لعام ٢٠١٩ وزارة الصحة

مدیریة الجاھزیة واإلسعاف والطوارئ



88000800006155060550605781122163111024274دمشق
1481506710019215243607711221940174235332514343411ریف دمشق

71510151001071871180564110052021733301025300درعا
11000100005932198034222126021212000001161القنیطرة
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1672707711122616620400173291113820528497700050688حمص 
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7123112312105214800233410384306928000009700دیر الزور
985219216443512791819101023144513310454247628676620972823679669612947627531االجمالي

الجمھوریة العربیة السوریة

وزارة الصحة                                     اضرار القطاع الصحي للربع النھائي لعام ٢٠١٩

مدیریة الجاھزیة واإلسعاف والطوارئ

كادر بشري
في الخدمةاالضرارتعملاالضرارتعمل

معامل ادویةسیارات االسعافالمراكز الصحیةالمشافي العامة

  مــدیـر الجـاھزیة واإلسعاف والطوارئ ضمن مشفى الصنمین قسم مدني
د. توفیق حسابا

ال یعمل



88000800006155060550605781122163111024274دمشق
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الجمھوریة العربیة السوریة

وزارة الصحة                                    اضرار القطاع الصحي للربع الرابع لعام ٢٠٢٠

مدیریة الجاھزیة واإلسعاف والطوارئ

كادر بشري
في الخدمةاالضرارتعملاالضرارتعمل

معامل ادویةسیارات االسعافالمراكز الصحیةالمشافي العامة

  مــدیـر الجـاھزیة واإلسعاف والطوارئ ضمن مشفى الصنمین قسم مدني
 د. توفیق حسابا

ال یعمل
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