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  افتتاحية العدد
سورية في مجال التخطيط ودوره في تحقيق عملية التنمية الشاملة، صدر القانون  شهدتهافي ضوء التطورات التي 

  .الذي أناط بالهيئة مهاماً جديدة تتالءم مع دورها المرتقب في إدارة عملية التنمية ٢٠١١لعام / ١/رقم 

ر المعرفة حول ما السوري بكافة أطيافه، ونش والمجتمعورغبة منا في زيادة التواصل بين الهيئة والجهات األخرى 
تقوم به الهيئة في مجال التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية وإدارة عملية تمويلها، ارتأينا إصدار نشرة الكترونية ربعية 
خاصة بالهيئة تهدف إلى التعريف بآليات العمل ضمنها، وأهم نشاطاتها وانجازاتها في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية 

فيها، إضافة إلى تسليط الضوء  العاملينون الدولي، ونشر األنشطة البحثية المنجزة تحت إشرافها، أو المعدة من قبل والتعا
  . على أحدث المنشورات في إطار التنمية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

العمل التخطيطي، وأهم األساليب ونسعى من خالل العدد التجريبي األول للنشرة إلى توسيع دائرة المعرفة حول تطور 
والتعاون واألدوات المستخدمة لتحقيق التنمية الشاملة في سورية، فقدمنا أوراق عمل تناولت مفاهيم التخطيط اإلقليمي 

، إضافة لعرض مسألة األمن الغذائي في سوريةإلى و دور األبحاث في اتخاذ القرارات تطرقت إلىمقاالت  وأيضا ،الدولي
، كما عرضنا مراجعة لكتاب حديث ورد إلى مكتبة الهيئة ٢٠١٢شطة األعمال لعام ممارسة أنالتقرير العالمي لملخص عن 

وأدوات التخطيط التنموي في موضوع هذا العدد منهجيات  تناوليتناول التنمية االقتصادية وآفاق التكامل التنموي، كما 
  . سورية

  . لديكم ةه ما يفيد، وأن تثري الموضوعات المتنوعة التي تناولها آفاق المعرفإننا إذ نقدم هذا العدد، آملين أن تجدوا في

  
  الجهة المشرفة على النشرة االلكترونية

  مديرية الدراسات

  
  مالحظة هامة

  })الدويلمجيع اآلراء الواردة يف املقاالت تعرب عن رأي الكاتب أو الباحث وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التخطيط والتعاون ({
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المؤتمر الثاني لإلدارة والموارد البشرية 
  - إدارة شؤون الموظفين - 

  
  فتتاح المؤتمراخالل  الهيئة الدكتور محي الدين حمزة معاون رئيس

تحت رعاية الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة 
التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون والتنسيق مع المعهد 

الدكتور محي الدين حمزة ، افتتح العالي للتنمية اإلدارية
معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للشؤون 

الموافق لـ   ءاإلدارية نيابة عن رئيس الهيئة يوم الثالثا
المؤتمر الثاني في اإلدارة والموارد  ١٤/٢/٢٠١٢

، والذي عقدته مجموعة الجودة للدراسات تحت البشرية
برج الفردوس في فندق " إدارة شؤون الموظفين:" شعار

  .بدمشق
عن أهمية الموارد  وتحدث الدكتور حمزة في كلمته

البشرية  باعتبارها إحدى أهم المقومات األساسية لنجاح 
المؤسسات، بل إنها المحدد األول واألساسي لهذا النجاح 
حيث تتوافر قوى عاملة ذات كفاءة ومسؤولية تمكنها من 

سسة واستخدام النهوض بأعباء العمل، وتحقيق أهداف المؤ
إمكانيتها المادية المتاحة بأكبر كفاءة ممكنة، فالعنصر 
البشري والكفاءات اإلدارية هي التي تحدد مدى كفاءة 

  .المؤسسة وفعاليتها
وأكد الدكتور حمزة إن الخطة الخمسية الحادية عشرة 
ركزت على عدد من البرامج والمشروعات وذلك ضمن 

ليات اإلصالح أولويات الحكومة، بهدف تحقيق عم
 والتطوير اإلداري وكذلك تحقيق التنمية بكل مكوناتها

البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومنها على 
سبيل المثال استكمال متطلبات إصدار المراتب الوظيفية 
وتطبيقه على العاملين الخاضعين للقانون األساسي للعاملين 

نين المتعلقة في الدولة، وتعديل التشريعات والقوا
بصالحيات ومسؤوليات العاملين في الدولة، وإصدار نظام 

  .جديد لتقييم العاملين في الدولة وتطبيقه
إلى العمل على رفع مستوى أداء اإلدارة،  وهدف المؤتمر

وجعل إدارة شؤون التوظيف في مسارها المتقدم من 
األهمية، وجعل التدريب كوسيلة من أهم الوسائل لتطوير 

ء للموظفين، واإلدارة المتطورة الجزء األهم في مسيرة األدا
  .عمل الموظفين
في المؤتمر التخطيط  المطروحة محاور النقاشوتضمنت 

االستراتيجي للقوى العاملة، وأساليب تفعيل الموارد البشرية 
للتطبيق الناجح للخطة اإلستراتيجية، ووضع معايير تقييم 

لقوى العاملة، إضافة ومتابعة أداء الخطة اإلستراتيجية ل
  .لموضوع االتصاالت الفعالة 

هذا وقد حضر المؤتمر العديد من المهتمين والعاملين بهذا 
المجال ومن ذوي الخبرة واالختصاص وبعض السادة 

  .الدبلوماسيين ، واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومين
التي انتهى إليها المؤتمر  التوصيات والمقترحاتأما أهم 

قد جاءت على الشكل فبمشاركة السادة المشاركين بالمؤتمر 
 :تياآل

ومتابعة  إرشاديـ وضع معايير لتقييم األداء من خالل دليل ١
   تقييم هذا التطبيق

 ـ إلزام المؤسسات بوضع إستراتيجية واضحة للتخطيط٢
 .االستراتيجي

 الموارد البشرية والقوىضرورة إحداث هيئة تعتني بإدارة  ـ٣
 .العاملة

ـ العمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تطوير قانون ٤
 .العاملين

ـ العمل على إيجاد بطاقة توصيف مهام عمل لمختلف ٥
المديريات والدوائر واألفراد بكافة مؤسسات الدولة تساعد على 

  .فهم واجبات ومهام العمل للموارد البشرية 
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  طني للجودةالبرنامج الو
  وآليات التنفيذ

 ---------------------------

 
 ---------------------------- 

للبرنـامج   يعقد االجتماع األول لفريق العمل التـوجيه 
الوطني لدعم البنية التحتية للجودة في هيئـة التخطـيط   

عامر حسـني لطفـي    رالدكتو ةوالتعاون الدولي برئاس
رئيس الهيئة وعضوية عدد من معاوني الوزراء ومدراء 

  .٢٩/١/٢٠١٢المعنية وذلك بتاريخ  تالجودة في الوزارا
حيث أكد الدكتور عامر حسـني لطفـي رئـيس هيئـة     
التخطيط والتعاون الدولي أهمية الجـودة كمحـدد مـن    
محددات القدرة التنافسية في االقتصاد العالمي، ولـذلك  

سورية موضوع الجودة أهمية كبرى وخاصة بعد  أولت
عملية االنفتاح التي شهدتها بالفترة السابقة على األسواق 
الخارجية وعن طريق إقامة االتفاقيات الثنائية ومتعـددة  

          .األطراف
            
            
            
            
             
               

واستعرض السيد رئيس الهيئة مفهوم الجودة الذي بـدأ  
همية في العالم مع بداية التسـعينات فـي القـرن    يأخذ أ

الماضي من خالل نظام عالمي حيث يقوم على حريـة  
انتقال البضائع والسلع والخدمات وبوالدة منظمة التجارة 

كما نوه إلى أن الجـودة تـرتبط   .  ١٩٩٥العالمية عام 
ارتباطاً وثيقاً بثقافة المجتمع وبات من الضروري العمل 

ول الجودة لدى المنتجـين ومقـدمي   على نشر الوعي ح
الخدمات والمستهلكين وتعزيز التعاون بين المؤسسـات  
الوطنية المعنية بالجودة والهيئات المماثلة لها إقليميـاً،  
باإلضافة إلى تطوير الموارد البشرية الوطنيـة لـدعم   

هـذا وتـم خـالل    .ووضع وتنفيذ برنامج وطني للجودة
لزمني لجدول اإلعـداد  االجتماع االتفاق على المقترح ا

للبرنامج الوطني في سورية من قبل األعضاء علـى أن  
يتم عقد اجتماعات الحقة الستكمال تشغيل الطرق الفنية، 
وتوزيع ممثلي الوزارات على هذه الطرق، وإقامة ورش 
عمل فنية الستعراض متطلبات العمل علـى البرنـامج   

إلى  الوطني للجودة، ومتطلبات التطوير والبحث وصوالً
استعراض وثيقة العمل النهائية التي بـدورها سـترفع   

  . لرئاسة مجلس الوزراء إلقرارها بصورتها النهائية

 --------------- 
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  دور نبات الهوهوبا&  التنمية البيئية
  في تنمية البادية السورية 

 
والتعاون الدولي  انطالقاً من المهام المناطة بهيئة التخطيط

لتحقيق التنمية  ٢٠١١لعام / ١/القانون رقم في إطار 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتشجيع سياسات البحث 

للبادية السورية التي تشكل  ةوالتطوير، وبعد دراسة تحليلي
من مساحة سورية، ونظرا للواقع المتردي فيها % ٥٥

اقتصادياً واجتماعياً والتدهور البيئي الحاصل نتيجة زيادة 
وتشكل الكثبان الرملية وزيادة في  ةتصحر الترب

عكاس ذلك على كافة المحافظات انالعواصف الغبارية، و
نبات دراسة عن  عدادالمتاخمة للبادية السورية، فقد تم إ

بهدف  الهوهوبا وإمكانية استثماره في البادية السورية
إيجاد حلول لكثير من القضايا الهامة في البادية السورية، 

تم  ٢٤/٥/٢٠١١تاريخ / ١٨٨/وبناءا على القرار رقم 
برئاسة مستشار رئيس الهيئة لشؤون  فريق عملتشكيل 

مديرية " لمعنية وعضوية كافة الجهات ا التخطيط اإلقليمي
البيئة في الهيئة، ووزارة الزراعة، ووزارة الدولة لشؤون 
البيئة، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 

والهيئة العامة إلدارة وحماية البادية، والهيئة العامة 
إعداد الدراسة ، مهمته "للبحوث العلمية الزراعية

حول نبات ) والبيئية االقتصادية واالجتماعية(المتكاملة 
الهوهوبا ودوره في مكافحة التصحر، وتأمين فرص 
عمل لسكان البادية السورية، مع بيان المردود 

، وسيتم رفع المقترحات االقتصادي المتوقع من زراعته
والتوصيات التي يتوصل لها الفريق لرئاسة مجلس 

وبناء عليه تم إعداد . الوزراء التخاذ القرارات المناسبة
ارسة اقتصادية واجتماعية وبيئية عن البادية السورية، د

وتقييم التجربة السابقة لزراعته، ودراسة حول األماكن 
المقترحة للزراعة، ومدى إمكانية الجهات البحثية لتأمين 

والتحاليل المخبرية على أوراق النبات ) العقل(الشتول
والكسبة بعد استخراج الزيت، إضافة لكافة المواضيع 

وقد كانت كافة النتائج األولية مشجعة . تعلقة بالدراسةالم
وتدل على وجود مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير 
لجهة استثمار أماكن من البادية السورية لزراعة هذا 

أن ينجز فريق العمل الدراسة خالل شهر النبات، ويتوقع 
التي سترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء  ٢٠١٢نيسان 

قة على تطبيق التجربة على خمس مناطق في بهدف المواف
البادية السورية وبمساحة عشرة دونم لكل منطقة والبدء 
بنشر ثقافة تعريفية بأهمية ومواصفات هذا النبات في 

  . البادية السورية 
  :معلومات حول نبات الهوهوبا

يتصف نبات الهوهوبا بأنه نبات دائم الخضرة ويعمر حتى 
دائرية يتراوح ارتفاعها من  عام على شكل شجيرة ١٥٠
حسب معدل األمطار، وتتميز بقدرة كبيرة  م ٤ – ١.٥

على تحمل الظروف البيئية القاسية، وهو شجيرة 



  ٤        يئةـاهل اتـاطـنش
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  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

وهو يتبع العائلة   jojobaصحراوية اسمه اإلنكليزي 
، ) Simmondsia Chinensis( المسماة بالبوكسيه   

وتنتج هذه ، )وحيدة الجنس(وتعتبر الهوهوبا ثنائية المسكن 
النباتات بذورا عند تسخينها تفرز زيتا يستخدم في صناعة 
األدوية والمواد الكيمائية والتجميلية، وهو بديل لزيت 

وهو سهل االمتصاص وله خاصية محاربة . الحوت
البكتيريا، كما له قدرة على تحسين زيت الموتورات 
لتحمله دراجات الحرارة العالية والمحافظة على لزوجة 

من وزنها زيتاً % ٥٠يت، وتحتوي البذور على الز
ويستخرج بواسطة معاصر الزيتون ويختلف عن الزيوت 

النباتية األخرى بأن جزئياته تتكون من سلسلة كربونية    
على  فذرة كربون غير متفرعة لذلك يصن)  ٤٤ -٤٠(

ويتحمل نبات الهوهوبا العطش ويقاوم . إنه شمع سائل 
، كما تحتفظ ) ٨-٥ (من  P H الملوحة وتحمله لـل 

البذور بحيويتها لمدة خمس سنوات ويبلغ اإلنتاج في أعلى 
مستوياته في السنة العاشرة حيث يعطي الهكتار حوالي 

 ١٩٩٨من البذور وقد بلغ سعر مبيعها عام  كغ ٢٢٣٠
من  للكيلوغرام ٩.٥للكيلوغرام من البذور و  دوالر ٤.٥

أسعارها في الوقت الزيت، وتجدر اإلشارة إلى ارتفاع 
  . الحالي

  
  
  
  
  
  

 ١٩٨٤تم إدخال زراعة نبات الهوهوبا إلى سورية عام 
تم زراعته في عدة  ١٩٩٨وذلك بهدف التجربة، وفي عام 

مواقع بهدف مكافحة التصحر وزحف الرمال، لكن حالياً 
التوجه المقترح االستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا وذلك 

لبذور التي تحتوي على زيت من خالل االهتمام بإنتاج ا
فريد وبخصائص ممتازة وإيجاد صناعات كيمائية متممة 
مما يساعد على تأمين فرص عمل لسكان البادية وتثبيتهم 
في أماكن إقامتهم، إضافة لوقف زحف الصحراء ومنع 
تشكل الكثبان الرملية وإعادة الغطاء النباتي بسبب نمو 

 .األعشاب الحولية في ظل الشجيرة

  
 -----------------------------------

 ----------------------  



  ٥        يئةـاجنـازات اهل
ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان   

 وقواعد المؤسساتي العمل تطوير
  في التعاون الدولي المعلومات
  لدى الهيئة 

 
متابعة هيئة التخطيط والتعاون الدولي لمهامها  إطار في

 إحداثبتولي ملف التعاون الدولي وبعد صدور قانون 
بعدة قامت الهيئة  ٥/١/٢٠١١تاريخ / ١/الهيئة رقم 

تطوير العمل المؤسساتي وقواعد تهدف إلى  نشاطات
حيث  يخص توليها لملف التعاون الدولي المعلومات بما
هيكلة مديريات التعاون الدولي لديها  بإعادةقامت الهيئة 

للتعاون  األساسيةبما يتيح التركيز على محاور العمل 
 –علمي وثقافي  –وفني  مالي –اقتصادي ( الدولي 

وبدأ العمل بهذه ، )المعونة والمشاريع قتنسي –منظمات 
وقد  ٢٠١١الهيكلية الجديدة منذ الربع الثاني من العام 

التجربة العملية فائدة تطبيق هذه الهيكلية لغاية  أثبتت
من قدرات  العظمىسواء على مستوى االستفادة  اآلن

على مستوى امتالك  أوتوزيعها  إعادةالكوادر التي تم 
لدى الهيئة وعلى تعزيز قواعد القدرة بشكل اكبر 

البيانات وتوفير المعلومات الالزمة بشكل مدروس 
بصورة مستمرة بما يخدم عملية اتخاذ  تحديثهيتم  ودقيق،

وانجاز قاعدة  إعدادتم ، كما القرار بشأن التعاون الدولي
الدولي مع شركاء التعاون  التعاونعالقات  ألهمبيانات 

دولة / ٥٤/لعالقة مع الدولي تتضمن رصيداً لهذه ا
  شريكة وفق منهجية واضحة وسهلة االستخدام وتم

  

تحديثها بصورة  الجهات الوصائية ويتم إلىتوزيعها  
دليل  /وانجاز  أيضاً إعدادتم ،ومنتظمة لدى الهيئة

المعونات  وإدارةبالتعاون مع مشروع تنسيق / المانحين 
ر العامة في الذي يعتبر دليالً اجرائياً سهل التناول للكواد

ولدى الجهات السورية كافة  الهيئةالتعاون الدولي لدى 
القانونية التي  واألطرويتضمن معلومات حول المانحين 

التي يمتلكون ميزات  المجاالتتنظم العالقات معهم واهم 
، وكذلك بشأنها والواقع الحالي لعالقات التعاون معهم

الجغرافية  المؤشرات أهمقاعدة بيانات حول  إعداد
الدول الشركاء وتعتبر هذه  ألهموالسكانية واالقتصادية 

 إلىعمل تساهم في تسهيل الوصول  أداةالقاعدة 
للدول الشريكة بما يتيح للكوادر  الالزمةالمعلومات 

العاملة في التعاون الدولي لدى الهيئة والجهات السورية 
دولة شريكة  أيةلوضع مقترحات للتعاون مع  األخرى

الدراية بوضع الدول والمزايا  إلىتستند  أسس وفق
مذكرة توضيحية حول  إعدادتم ، والنسبية التي تمتلكه
التي تتطلبها عملية انجاز  واإلجرائيةالمعلومات النظرية 

وذلك  )مذكرات تفاهم  –اتفاقيات (وثائق التعاون الدولي 
 أداةبالتنسيق مع وزارة الخارجية وستكون هذه المذكرة 

 وأسسحول قواعد  الالزمةمة في توفير المعرفة عمل ها
مراحل انجاز والوثائق القانونية المتعلقة بالتعاون الدولي 

تم العمل منذ ، يشار في هذا السياق انه يالوثائق ومتابعتها
 األعمالعلى وضع نظام متابعة لكافة  ٢٠١١ عامبداية 

نتائج  –مواضيع التعاون ( المتعلقة بالتعاون الدولي
الوثائق التي يتم توقيعها ووضعها  –ماعات اللجان اجت

بما يتيح رصد وتقييم المتابعة بشكل ) موضع التنفيذ
مدروس يوضح حقيقة االنجاز اعتماداً على نوعية 

  .االنجاز
 ــــــــــــــــــــ

  
  

  



  ٦        يئةـاجنـازات اهل
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  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

  

خطة الهيئة لمعالجة انخفاض حجم المعونات 
والمنح والقروض المقدمة من قبل الجهات 

ومعالجة أثره على االقتصاد  الدولية
 الوطني

--------------------------------------------- 

 
بشكل عام، ال يمكن القول أن حجم ومقـدار المعونـات   
والمنح المقدمة من قبل الجهات الدولية المانحة قد انخفض 

كون بعض هذه الجهات ) انخفض(بالمعنى الحرفي للكلمة
لجمهورية العربية السورية وبهدف الضغط السياسي على ا

من البوابة االقتصادية قامت باتخاذ قرارات ذات خلفيـة  
سياسية بحتة إليقاف أنشطة تعاون اقتصادي ومالي وفني 
سبق االتفاق عليها بموجب وثائق قانونيـة مـع هـؤالء    
المانحين وكانت المشاريع المستفيدة من هـذا التعـاون   

فيـذ أو البـدء   في طـور التن ) سواء القروض أو المنح(
  .باألعمال التحضيرية للتنفيذ

 قامت به الجهـات  يتعلق بدور الحكومة تجاه ما أما ما
  :يالتمويلية فيمكن أن نلخص ذلك باآلت

   كـل االهتمـام   كان قرار الحكومة السورية إعطـاء 
 بالمشاريع التي تمس المواطن بشكل مباشـر وتـامين  

متطلباته التنموية التي سيحصل عليها من المشـاريع  

التي أوقفتها الدول األوروبيـة أو الجهـات المانحـة    
 .األخرى

   شكلت الحكومة السورية لجنة من المعنيين في الدولـة
لدراسة اتفاقيات التعاون التـي تـم إيقافهـا وحصـر     
األضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها 

 .جراء هذه القراراتسورية 

   تم اخذ إجراءات سريعة ومحددة بالتنسيق مـع وزارة
والمغتربين إلعالم الجهـات التـي أوقفـت     ةالخارجي

تعاونها مع سورية بتحفظ الجمهورية العربية السورية 
على هذه القرارات من الناحيـة االقتصـادية والفنيـة    
واحتفاظ سورية بحقها بالتعويض عن األضرار التـي  

 .بهالحقت 

  أخذت الحكومة السورية على عاتقها االستمرار بتمويل
المشاريع الحيوية التي تمس معيشة المواطن السوري 
وتوفير نسبة التمويل التي كانت من التـزام الجهـات   
المانحة من مصادر محلية وذلك تفادياً ألي تأخير فـي  

 .انجاز هذه المشاريع

  والسـيما  (ازداد التوجه نحو حكومات الدول الصديقة
لتنفيذ مشاريع تسد الثغرة التي ) روسيا والصين وإيران

وهـذا  .أحدثها توقف بعض الجهات الخارجية المانحة
التوجه ال يعتبر وليد المرحلة الحالية فقط بـل يعـود   
بجذوره إلى عالقات وطيدة وطيبة تربط الجمهوريـة  

 .العربية السورية مع هذه الدول

ــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ

  
  
  

  
  

  
  



  ٧        يئةـاجنـازات اهل
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  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

  

  إعادة هيكلة الهيئة 
 ٢٠١١لعام / ١/وفق القانون رقم 

 

انسجاماً مع مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد  
 ٢٠١١لعام/ ١/الرئيس بشار األسد، صدر القانون رقم 

الذي أحدثت بموجبه هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
وترتبط مباشرة بالسيد رئيس مجلس الوزراء باعتبارها 
الجهة الفنية االستشارية للمجلس األعلى للتخطيط 

واالجتماعي بما يدعم قرارات رئاسة مجلس  االقتصادي
  .الوزراء 

وفي سبيل تحقيق األهداف والمهام الموكلة إليها بموجب  
القانون أعاله كان البد من إعادة النظر بالهيكل اإلداري 

وبناء عليه قامت الهيئة خالل الفترة والتنظيمي للهيئة 
التي المنصرمة باتخاذ عدد من اإلجراءات الداخلية 

  :تساهم في تحقيق ذلك أهمها

  

  

  

  إعادة هيكلة المديريات الناظمة لعمل الهيئة بموجب
قرار السيد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي 

  .٤/٢٠١١/ ١٤و تاريخ /  ١٣١/  رقم
  تشكيل لجنة إلعداد مرسوم مالك عددي للهيئة

يتضمن سلسلة الوظائف وتحديد المالك العددي لهذه 
ناقشت هذه اللجنة المرسوم التشريعي الوظائف، حيث 

مع لجنة المالكات في وزارة المالية، وتم اقتراح 
الموافقة بما جاء  بمشروع المرسوم وقد تم رفعه من 
قبل وزارة المالية لرئاسة مجلس الوزراء بانتظار 
النظر فيه واعتماده بهدف إقراره من السيد رئيس 

  .الجمهورية
 ام داخلي للهيئة ينسجم تشكيل لجنة لدراسة إعداد نظ

  .مع مهامها المنوطة بها وفق القانون الجديد أعاله
 القاضي  ٢٠١١لعام/ ٦٢/وفي إطار المرسوم رقم

بتثبيت العمال المؤقتين في الجهات العامة، أتمت 
مديرية الموارد البشرية في الهيئة اتخاذ كافة 
اإلجراءات الخاصة بتطبيق المرسوم وبناء عليه تم 

فة العمال المتعاقدين مع الهيئة في اإلدارة تثبيت كا
 . المركزية والمحافظات

ــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ
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البرامج التدريبية المنجزة لتطوير مهارات 
  الكوادر البشرية في الهيئة

  
  

خطتها قامت هيئة التخطيط والتعاون الدولي ضمن      
بإجراء العديد من الدورات  ٢٠١١التدريبية لعام 

بغية بناء وتنمية قدرات ) الداخلية والخارجية(التدريبية 
الكوادر البشرية العاملة في مجال التخطيط والتعاون 
الدولي بما ينسجم مع المهام الجديدة للهيئة، وقد تركزت 

 :هذه الدورات في المجاالت التالية
 السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
 نظم الرصد والتقييم 
 التنمية القطاعية 
 التنمية البشرية 
 التعاون الدولي 
 اإلدارة العامة 
 منهجيات البحث العلمي 

كما شارك العديد من العاملين في الهيئة في ورشات عمل 
 متخصصة ساهمت في تطوير معارفهم، منها رصد 
 وتقييم السياسة االجتماعية،الصحة اإلنجابية كنقطة بداية

تعزيز القطاع الصحي، محاكاة االقتصاد الكلي نحو 
  .لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

فقد ركزت  ٢٠١٢بالنسبة للخطة التدريبية لعام  أما 
دعم المهارات التخصصية للعاملين في الهيئة وبما على 

من خالل دورات تدريبية  يدعم القيام بالمهام المطلوبة،
  : داخلية وخارجية أو ورشات عمل نذكر أهمها

 دورة في مجال صياغة سياسات التطوير االقتصادي: 
 ٢٥/٢/٢٠١٢ -١٥أقيمت في اليابان خالل الفترة 

وتناولت تجارب عدد من الدول مثل مصر واليابان 
واندونيسيا والبرازيل والصين في إطار آليات إعداد 

سات االقتصادية واالجتماعية بما يخدم وصياغة السيا
تحقيق التنمية الشاملة وذلك بهدف تمكين قدرات 
المتدربين على صياغة  السياسات ضمن الخطط 

 .  الوطنية
 دورة في مجال محاكاة في نماذج التوازن العام: 

، والتي ٢٠١٢/ ١٦/٣ - ١أقيمت في اليابان خالل الفترة
 نماذج حول القدرات وتنمية بناء مشروع إطار تأتي في
 Computable Generalالعام التوازن

Equilibrium(CGE)  وقد تناولت عرضا لنماذج ،
التوازن العام لعدد من الدول، إضافة لطرائق المحاكاة 

، كما ٢٠١١وذلك باستخدام نموذج التوازن العام لسورية 
مع تطبيقات  كقدم خالل الدورة  نموذجا ديناميكيا للمستهل

  . GAMS اـلعلى لغة 
ــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ
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 معهدإعادة هيكلة 

  و االجتماعي التخطيط االقتصادي
ماألما....... نحو...... خطوة 

  
  :لمحة تاريخية

أحدث معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
 ١٢/١/١٩٦٦تاريخ / ٥/بالمرسوم التشريعي رقم 

الرئاسة ويتمتع باالستقالل المالي  الصادر عن مجلس
الهدف   وكان .واإلداري ويتبع لهيئة تخطيط الدولة

إعداد االختصاصيين في شؤون األساسي من إنشاءه 
والقيام باألبحاث الدراسات العلمية المتعلقة  التخطيط،

بإعداد الخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية، وذلك 
عدها الطالب، وكان من خالل رسائل الدبلوم التي ي

يفترض أن يتولى المعهد إقامة دورات تدريبية في شؤون 
تدريبية لموظفي الوزارات  التخطيط بما فيها دورات

والمؤسسات العامة والخاصة،إلكسابهم األمور التطبيقية 
إال أنه . المرتبطة بالخطط القومية، ومتابعة تنفيذها

  .قيام بهولمعوقات عدة لم يكن ذلك متاحاً للمعهد ال

  

وبهدف تطوير عمل المعهد وارتقاء المعهد إلى مصاف 
 تطوير  معاهد التخطيط األخرى في العالم، تم العمل على

اإلطار القانوني والتنظيمي للمعهد حيث تم إصدار القانون 
والذي تم وفقه إحداث  ٢٠١٢/  ١/  ٨بتاريخ /  ٥/ رقم

حيث أصبح . معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي
المعهد وفق هذا المرسوم الجديد يتمتع بالشخصية 
االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري، ويرتبط برئيس 
هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومقره مدينة دمشق، 
ويمكن إحداث فروع له في المحافظات بقرار من رئيس 

  .هيئة التخطيط والتعاون الدولي
التخطيط أهمية صدور قانون إعادة هيكلة معهد 

  االقتصادي واالجتماعي
أكد الدكتور عادل قضماني عميد معهد التخطيط 

/ ٥/االقتصادي واالجتماعي أهمية صدور القانون رقم 
الخاص بإعادة هيكلة وتنظيم عمل ومهام  ٢٠١٢لعام 

بدراسة الماجستير، لتطوير شهادته  ومعادلة المعهد،
على  هذا إستراتيجية وآلية عمل المعهد، حيث تم بناءا 

القانون وضع إستراتيجية جديدة للمعهد تعمل على التأهيل 
المستمر للموارد البشرية، وبناء القدرات الوطنية في 

   .مجال التخطيط االقتصادي واالجتماعي
وأشار الدكتور قضماني إلى الدور المتنامي للمعهد في 
مساعدة هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والحكومة، 

لمعنية، في وضع االستراتيجيات والبرامج والوزارات ا
   .المرتبطة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

  األهداف والمهام الجديدة للمعهد

  :يهدف المعهد إلى

ـ التأهيل المستمر للموارد البشرية وبناء القدرات ١
الوطنية في مجال التخطيط االقتصادي واالجتماعي من 

  :خالل 
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إحداث برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في . أ 
واالجتماعي يكون متوافقاً مع    التخطيط االقتصادي

  .متطلبات مجلس التعليم العالي

إقامة دورات التدريب والتأهيل في مجاالت التخطيط . ب 
االقتصادي واالجتماعي تستجيب لالحتياجات المحلية 

مة وتزود الفنيين في الوزارات والجهات العا
والخاصة باألساليب المالئمة لبيئة قطاع األعمال 

  .وتنمية المجتمعات المحلية

 تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتناول. ج
والمشاركة  واالجتماعي، االقتصادي التخطيط قضايا

  .بالمؤتمرات والندوات المحلية والدولية ذات الصلة

وهيئة التخطيط ـ مساعدة الحكومة والوزارات المعنية ٢
والتعاون الدولي في وضع االستراتيجيات 
والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية االقتصادية 

  : واالجتماعية من خالل

تقديم الدعم الفني لهيئة التخطيط والتعاون الدولي في  . أ
إعداد الخطط والسياسات الكلية والقطاعية وخطط 

 االستراتيجياتالتنمية اإلقليمية و المساعدة في وضع 
  .التنموية

القيام بدور استشاري للهيئة عن طريق إعداد  . ب
الدراسات واألبحاث التي تحتاجها الخطط والسياسات 

  .والبرامج والمشاريع التنموية المعتمدة والمقترحة

  

القيام بدور بيت وطني للخبرة يستجيب إلعداد  . ج 
االستشارات في التطبيقية وتقديم   األبحاث والدراسات

المجاالت االقتصادية واالجتماعية التي تطلبها 
  .الحكومة والوزارات والجهات المختلفة

التعاون مع القطاعين العام والخاص للمساهمة في  . د
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

التعاون مع المعاهد ومراكز األبحاث والهيئات العلمية  .هـ
    .المحلية والعربية والدولية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــ
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  ٢٠١١لعام ) ١(إضاءات على القانون رقم 
  القاضي بإحداث

  هيئة التخطيط والتعاون الدويل
   

  
  رئيس هيئة التخطيط  والتعاون الدويل

  يالدكتور عامر حسني لطف
  

وحلت بذلك محل هيئة تخطيط الدولة التي / ١/بموجب القانون رقم  ٢٠١١أحدثت هيئة التخطيط والتعاون الدولي عام 
  .١٩٦٨كانت قد أسست عام 
الفني للمجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي وتهدف إلى تمكينه من ممارسة مهامه في  وتعتبر الهيئة الجهاز

  .إدارة عملية التنمية في الجمهورية العربية السورية
، ومتابعة آخر المستجدات لديها، أجرت  ٢٠١١لعام / ١/وللتعريف برؤية الهيئة تجاه دورها الجديد في ظل القانون 

  تالي مع السيد الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي النشرة اللقاء ال
  

  يف تطوير العمل التخطيطي يف سورية ٢٠١١لعام / ١/دور القانون رقم

  ما هي برأيكم المبررات التي دعت لتطوير اإلطار القانوني والتنظيمي الناظم للعمل التخطيطي في سورية واستصدار
  قانون جديد له ؟

في إدارة عملية التنمية وتوجيهها، وفقاً قامت هيئة تخطيط الدولة خالل المرحلة الماضية بالمهام والوظائف المحددة لها 
حتى مطلع القرن الحالي الذي  للطرق العلمية في التنظيم الحازم إلدارة االقتصاد الوطني ومقتضيات التخطيط المركزي،

على أسس اقتصاد السوق االجتماعي، األمر الذي تطلب تغييراً في البنية حمل معه توجهات اقتصادية جديدة ترتكز 
هذا التوجه، واستدعى ذلك إدخال وسائل وأدوات تخطيطية علمية جديدة مناسبة لهذا  مالتشريعية في كافة المجاالت بما يخد

تحسين إدارة االقتصاد الكلي وتقديم النظام، تضمن مشاركة كافة الشركاء في عملية التنمية الوطنية، وتقوي دور الهيئة في 
الدعم القوي لعملية التنمية في االقتصاد الوطني، وهذا بدوره تطلب تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي الناظم للعمل 

  .التخطيطي
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  في إطار تطوير عمل الهيئة ما هي الرسالة التي رغبتم بإيصالها من خالل تعديل اسم الهيئة ليصبح هيئة التخطيط
  التعاون الدولي؟و
 ٢٠١١لعام / ١/كما هو معروف، البد لتسمية أي مؤسسة أن تقدم تصوراً عن مضمونها ، ومن هنا جاء القانون رقم  

إلحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي ليعبر عن امتالكها ألداة التخطيط والتحليل االقتصادي من جهة وأداة التعاون الدولي 
دارة كفوءة  لعملية التنمية، وليعطي الهيئة مضموناً تنموياً ومهام تنموية جديدة تمكنها من من جهة أخرى وبما يحقق إ

بذلك يكون القانون المذكور قد وفر الصك القانوني الذي يشرع لمؤسسة وطنية للقيام بالوظائف واستخدام هذه األدوات، 
مساعدات الدولية لخدمة هذه السياسات التي تالءم نهج المناسبة في التخطيط للسياسات االقتصادية واالجتماعية وتوظيف ال

  .اقتصاد السوق االجتماعي
  ما هي أهم المهام الجديدة المنوطة بالهيئة في ظل القانون الجديد والتي تدعم دورها الجديد في العملية التخطيطية في

  سورية؟ 
لوطنية المعنية بأداء مهامها في إدارة عملية التنمية تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ا ٢٠١١لعام / ١/بموجب القانون رقم 

ها من التعرف على نومتابعتها وتقييمها، من خالل إعداد الدراسات التحليلية والمستقبلية حول مختلف القضايا وبما يمك
مكنة من اتجاهات وتطورات األوضاع االقتصادية واالجتماعية على مختلف المستويات واقتراح التدابير والبدائل الم

استراتيجيات وسياسات وبرامج ومشاريع للتعامل معها في خدمة تحقيق أهداف التنمية والرؤية الوطنية، وإعداد وثائق 
الخطط الالزمة لذلك، كما تقوم بتقدير التوازنات األساسية في االقتصاد والمعدالت االقتصادية العامة واقتراح السياسات 

تحقيق تنمية مستدامة وبيئة اقتصادية متوازنة، أيضا تقوم برصد  نذات العالقة بما يضماالقتصادية بالتعاون مع الجهات 
من ناحية أخرى فقد تضمن هذا الصك وصفاً . ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة وتقييم مساهمتها في تحقيق األهداف التنموية

اون الدولي مع الجهات الخارجية المانحة بهدف تأمين مع الجهات الوطنية للقيام بوظيفتها في إدارة التع قلمهامها في التنسي
  .الدعم المالي والفني بما يلبي االحتياجات الوطنية لتحقيق األهداف التنموية

  ورد في القانون إحداث المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي، ما أهمية دوره في دعم عملية إدارة
  التنمية؟

نالحظ بأن هذا المجلس يعتبر أداة تنظيمية هامة في انجاز العمل التخطيطي بإطاره الجديد،  ١/٢٠١١لدى قراءة القانون  
فهو يضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن االتحادات والنقابات ومؤسسات إدارة القطاع الخاص مما 

ة الوطنية، كما أن المهام الموكلة إليه توضح أهمية دوره في تقديم الدعم القوي يضمن مشاركة كافة الشركاء في عملية التنمي
لعملية التنمية في االقتصاد الوطني، فهو يقوم بدراسة ومناقشة تقارير متنوعة تقوم بإعدادها الهيئة بالتنسيق مع األجهزة 

بهدف اتخاذ ) ن، تقارير األداء االقتصاديتقارير تحليل الوضع الراه( التخطيطية في الوزارات والمحافظات والفنيين
بهدف اتخاذ توصيات حيالها وبما يخدم تحقيق أهداف ) تحليلية وتنبؤية( توصيات بشأنها، ومناقشة دراسات وأبحاث تنموية

دراسات   التنمية، وتحديد األطر العامة لألهداف العامة والغايات والسياسات االقتصادية وغيرها بناءا على ما يتم إعداده  من
ذات صلة تحت إشراف الهيئة، واستعراض ومناقشة نتائج عمل اللجان الدائمة والمؤقتة الخاصة بإعداد وتنسيق وتقييم برامج 

  . التنمية ومشاريعها في القطاعات االقتصادية واالجتماعية
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  ئة  فما الغاية من إحداثه؟  تضمن القانون مادة تتعلق بإحداث صندوق للدراسات المتميزة واستقدام الخبرات في الهي  
نظرا ألهمية الدراسات واألبحاث ذات البعد التنموي في انجاز المهام الموكلة للهيئة وحاجتنا الماسة النجاز دراسات متميزة  

راسات في هذا اإلطار، جاء هذا الصندوق ليقدم إطارا إداريا وماليا لتوفير كافة اإلمكانات المالية والبشرية الالزمة النجاز د
زيادة مساحة متميزة تعمل على تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه عملية التنمية، و

من هذا المنطلق سيقوم الصندوق . الرؤية وتوسعة دائرة المعرفة لدى صانعي القرار والباحثين في مجال التنمية في سورية
مالية  مكافآت ، والعمل على توثيق ونشر نتائجها بما يخدم عملية التنمية المستدامة، وتقديممتميزة دراسات إنجازتمويل ب

ستقدام خبراء محليين وخارجيين ال مساهماتهم في انجازها، إضافة لتقديم مبالغ دعمالجهات العامة لقاء  أوللعاملين في الهيئة 
  .لصالح الهيئة شاركة في انجاز دراساتلملالكفاءات العالية والتخصصية النوعية  أصحابمن 

  أهم اخلطوات واألنشطة املتخذة يف اهليئة لدعم الدور اجلديد للهيئة

  ما هي برأيكم أهم المتطلبات والمستلزمات الواجب توفرها لدى الهيئة لتحقيق الغايات المنشودة من قانون اإلحداث
  ؟٢٠١١لعام / ١/رقم

ل على توفير مجموعة من اإلجراءات واألدوات واإلمكانات والشبكات، منها وضع من أجل إنجاز هذه المهام يجب العم 
الهيكلية التنظيمية واإلدارية المناسبة لدعم وتنفيذ هذه المهام، تعزيز القدرات واإلمكانات المتخصصة الكافية في التحليل 

اجتماعية فعالة وكفوءة ومالئمة لسورية، االقتصادي واالجتماعي والتخطيط والمتابعة، نماذج محاكاة وتنبؤ اقتصادية و
عالقات عمل فعالة مع كافة الجهات الداعمة لعمل الهيئة من جهات حكومية في اإلدارة العامة السورية وعلى كافة 
المستويات وإدارات القطاع الخاص والمجتمع األهلي، وأفراد ومؤسسات وطنية متخصصة، ومؤسسات خارجية منتقاة تعمل 

خطيط االقتصادي واالجتماعي، بهدف التشجيع والتحفيز على تبادل المعلومات والمنهجيات بشكل مهني، في مجال الت
وتعزيز قاعدة المعلومات والبيانات المتوفرة للهيئة، وتمكين الهيئة في مجال الدراسات والبحث والتحليل وإعداد التقارير 

من الجهات المانحة ومؤسسات المساعدات التنموية الدولية والنشرات الالزمة، إضافة لخلق عالقات عمل فعالة مع كل 
  .والجهات الوطنية، لتوفير المعونات بما يتوافق مع الحاجة الوطنية للمساعدة الدولية

  ور القانون ما هي أهم األنشطة التي قامت الهيئة بتنفيذها لتطوير آليات عملها بما يتناسب دبعد مرور عام على ص
 ؟٢٠١١لعام /١مع تطبيق القانون 

ركزت الهيئة خالل العام المنصرم على انجاز األطر اإلدارية والتنظيمية الالزمة للقيام بمهامنا الجديدة بالدرجة األولى،  
حيث تم إنجاز النظام الداخلي للهيئة وبما يتفق والمهام الواردة في القانون المذكور وإصدار القرارات الالزمة بهذا الشأن، 

نظام الداخلي للمجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي والذي تم إقراره من قبل المجلس، كما تم إعداد وتم إنجاز ال
والتي يتعين على كافة أجهزة التخطيط والتعاون الدولي على  -منظومة المبادئ والقواعد العامة للتخطيط والتعاون الدولي

وتم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء ليتم إصدارها بقرار من  -والتعاون الدوليكافة مستوياتها االلتزام بها في عملية التخطيط 
رئيس مجلس الوزراء، كما تم توجيه كافة الجهات العامة السورية بالعمل على تطوير هيكلية أجهزة التخطيط القائمة لديها 

من جهة أخرى يتم . ي في مديرية واحدةلتتالءم مع التوجه الجديد للقانون وبالتالي دمج مديريتي التخطيط والتعاون الدول
العمل حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية على إنجاز النظام المعياري الخاص بصندوق تمويل الدراسات المتميزة واستقدام 
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وفي إطار تطوير مهارات وقدرات . الخبرات، ووضع آلية إلعداد الموازنة السنوية والبرامج التنفيذية السنوية للخطة
ملين بما يتناسب مع المهام الجديدة فقد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال التخطيط لتحقيق أهداف األلفية، العا

ومتابعة رصد وتقييم الخطط، والنمذجة، وآليات إعداد السياسات االقتصادية واالجتماعية، منهجيات البحث العلمي وغيرها 
  .والوزارات المختلفة, والمحافظات, لي في كٍل من اإلدارة المركزيةللعاملين في التخطيط والتعاون الدو

 ما هي أبرز المشاريع القادمة للهيئة والتي تدعم دورها الجديد ؟  
على انجاز ما بدأت به خالل العام الماضي في تأمين اإلطار اإلداري والتنظيمي الالزم  ٢٠١٢ستعمل الهيئة خالل عام   

ز على أتمتة العمل في اإلدارة المركزية للهيئة ومديريات التخطيط في المحافظات بحيث يتم الربط لعملها، وبالتالي التركي
فيما بينها بعد إنجاز البنية التحتية الالزمة لذلك، وتحسين آليات عمل مديريات التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات 

عاملين بإجراء دورات تدريبية تخصصية وعامة في مجال التخطيط وتجهيزها بالمعدات الجديدة، ومتابعة التدريب والتأهيل لل
والتعاون الدولي، وستعمل على التعريف بنشاطات الهيئة وانجازاتها ونشر المعرفة حول مفاهيم التخطيط والتنمية من خالل 

يزة بعد إقرار البدء بإصدار نشرة الكترونية فصلية، كما نأمل إجراء دراسات تخصصية ضمن صندوق الدراسات المتم
  .النظام المعياري الخاص به، آملين توفير اإلمكانات المادية الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع خالل هذا العام
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  التعاون الدويل من منظور اهليئة

  ٢٠١١لعام ) ١(بعد صدور القانون رقم  
  

  ١علي الشيخ نادر:  إعداد                       
  

وترتبط الفني للمجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي  الجهازالتخطيط والتعاون الدولي  هيئةتعتبر     
في   الهيئة قومتو .سوريةإلى تمكينه من ممارسة مهامه في إدارة عملية التنمية في  وتهدفمباشرة برئيس مجلس الوزراء، 

 المسـاعدات  تحديد أجل من الوزاراتمختلف و الوزراء مجلس لرئاسة الفني والدعمإطار التعاون الدولي بتقديم المشورة 
 على وتعمل الوطنية، الخطط وأولويات أهداف مع يتوافق بما بينها التنسيق واحتياجات الالزمة والتقنية والعلمية االقتصادية

 االقتصـادي  التعـاون  اتفاقيات وتعقد وتعد والخبرة، االئتمانية التسهيالت وتوفير للمشاريع المناسبة التمويل مصادر تحديد
 احتياجـات  مينأت خالل من الدولة في للعاملين الخارجي والتدريب القدرات بناء في المساعدة إلى إضافةً والمالي، والتقني
 يتلخص المجال هذا في الهيئة دور فإن وبالنتيجة. والخبراء االطالعية والجوالت التدريبية الدورات من كافة الدولة جهات

 تطوير متابعة وفي التنمية وبنوك وصناديق وهيئات المتحدة األمم ومنظمات الشريكة الدول مع التعاون نشاطات تعزيز في
  .عنها الناشئة وااللتزامات االتفاقيات تنفيذ وتنسيق النشاطات تلك

 بـين  الرسـمية  النافذة ٢٠١١لعام / ١/رقم  قانونال من / ١١/ المادة وفق الدولي والتعاون التخطيط هيئة تعتبر 
 السياسـية  غيـر  التعاون بشؤون يتعلق ما كل في المعتمدة والمرجعية الخارجي، العالم وبين السورية العربية الجمهورية

 االتصـال  وقناة والدولية، اإلقليمية المالية والمؤسسات والمنظمات اإلقليمية، والمجموعات الدول مع والعسكرية، واألمنية
 الماليـة  والمؤسسات والمنظمات اإلقليمية، والمجموعات واألجنبية العربية الدول ومراسلة مخاطبة عبرها يتم التي الوحيدة
 اإلقليمية والمجموعات واألجنبية العربية الدول ومراسلة مخاطبة عبرها يتم التي الوحيدة الاالتص وقناة والدولية، اإلقليمية

 التنميـة،  لتمويل فنية ومساعدات ومنح قروض على بالحصول يتعلق بما والدولية اإلقليمية التمويل ومؤسسات والمنظمات
  . األخرى والجهات الخارجية وزارة مع وبالتنسيق

  :يمكن تحديد مهام الهيئة كاآلتيوانطالقا من ذلك 
 وبين المانحة الخارجية الجهات بين والتنسيق منها، األمثل االنتفاع لتحقيق الفنية والمعونات المالية المساعدات إدارة -١

 .احتياجاتها تلبية من يمكنها بما المستفيدة السورية الجهات
 السورية الجهات مع بالتعاون الخارجية الجهات مع والعلمي والفني االقتصادي التعاون وبرامج خطط اقتراح -٢

 .المعنية
 دراسات ضوء في والبرامج للمشاريع الخارجي االقتراض وأولويات الخارجية االقتصادية العالقات أسس تحديد -٣

 .الخارجية المديونية على االقتراض وانعكاسات المشروع وأهمية والفنية االقتصادية الجدوى
                                                             

   ھیئةال في والفني المالي التعاون مدیریة مدیر ١ 



ق    ١٦        لـمـعأورا
ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

 والمالية الفنية المعونات بتأمين المتعلقة االتفاقيات وإبرام كافة، المانحة الجهات مع التفاوض في الحكومة تمثيل -٤
 .بها الخاصة والبرامج المشاريع ومتابعة التنفيذ، موضع لوضعها كافة اإلجراءات واتخاذ السورية، الجهات لمختلف

 الجانب وترؤس المعنية، السورية الجهات مع بالتعاون والوزارية العليا المشتركة اللجان الجتماعات التحضير -٥
 قرارات من ينتج، ما تنفيذ ومتابعة الوزراء، مجلس رئيس السيد إلى فيها المشاركة الوفود تشكيل واقتراح الفني،

 .الوزراء مجلس رئيس السيد إلى بذلك تقارير ورفع وبرامج ومشاريع
 .الوثائق من وغيرها التفاهم ومذكرات والمعاهدات االتفاقيات لتصديق المناسبة الصكوك إعداد في المشاركة -٦
 مع أغراضها تتوافق التي والدولية اإلقليمية والمؤسسات والمنظمات الهيئات في السورية العربية الجمهورية تمثيل -٧

 .الهيئة مهام

 والسياسي والثقافي الحضاري سورية تاريخ إلى مستندة الدولي والتعاون التخطيط هيئة في الدولي التعاون رؤية وتأتي      
 المثلى واالستفادة المتبادل واالحترام القائمة المصالح أسس وفق العالم على سورية انفتاح مع منسجمةً الجيوسياسي وموقعها

 سورية التزام نتيجة الفعال الدولي التعاون فرص فيها تتعدد خصبة بيئة ضمن فعاليتها، وتعزيز تنسيقها عبر الموارد من
 لتسريع ناجعة وسيلة يمثل التعاون هذا بأن إليمانها ونتيجةً األلفية، التنمية وأهداف الوطنية التنمية أهداف بإنجاز القوي

 الدولة تتعامل حيث خاص، بشكل الخارجية الديون مجال وفي عام بشكل لالقتصاد الجيد األداء مناخ ضمن التنمية، عمليات
 مع الوطنية، التنمية خطط أهداف مع االنسجام حدود ضمن الدولي، التعاون شركاء مختلف مع المفاوضات في كبيرة بمرونة
وبهدف تنظيم عالقات   .فعالية أكثر التنمية مساعدات يجعل مما محددة، بقطاعات الشركاء بعض واهتمام رغبة احترام

 ومنهجيات المانحة الجهات باختالف الفعاليات وثائقنماذج  وتختلفالتعاون الدولي، يتم تأطير هذه العالقات ضمن وثائق 
 االقتصاديوثيقة الفعالية إلى مرجعيات قانونية ذات سوية أعلى تؤطر عالقة التعاون  تخضعوفي معظم األحوال،  .عملها

هذه المرجعيات هي عبارة عن اتفاقيات عامة طويلة أو متوسطة األمد تأخذ غالباً . والفني بين سورية وشريك التعاون الدولي
 Financialاتفاقية تعاون مالي ، Cooperation Agreementاتفاقية تعاون ، Agreementاتفاقية ( أحد األشكال التالية

Cooperation Agreement ،ة اتفاقية إطاريFramework Agreement  ، إطار تعاونCooperation 
Framework، إطار تعاون قطريCountry Cooperation Framework ، برنامج تنفيذيImplementation 

Program  ، بروتوكول تعاونCooperation Protocol ، بروتوكول ملحقAttached Protocol ، إعالن نوايا
Declaration of Intention ،تفاهم  مذكرةMemorandum of Understanding ، رسالة تفاهمLetter(s) of 

Understanding ، محضر اجتماعMinutes of Meeting.  

متعددة من  سمات على بناء المشاريع بين المفاضلة وتتم المانحين الشركاء مع الدوليالتعاون  مجاالت تحديد يتم      
  :أهمها
 األلفية تنميةال أهداف مع واالنسجام الوطنية، التنمية خطط و لوياتوأ مع التوافق. 
 الجهود بعثرة دون يحول والذي استدامة واألكثر الفوري األكبر التنموي األثر.  
 المانحة للجهة النسبية الميزات مع المطلوبة الموارد تطابق. 
 تنفيذ معرض في المتبادلة بالمساءلة يسمح المعونة مقدمة والجهة المتلقية المستفيدة الجهة بين مرجعي إطار توفر 

  .بينهما التعاون مشاريع



ق  ١        لـمـعأورا ٧  
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  :التالية المعايير يحقق أن يجب دولي تعاون مشروع أي فإن بالتالي و 
 .الوطنية األولوية .١
 .تطابق توجهات الجهة المقدمة للمعونة مع أهداف مشروع التعاون المقترح: االنسجام .٢
 .للجهة المقدمة للمعونة واالستفادة القصوى منها في المشروعتحديد الميزة النسبية : الميزة النسبية .٣
أن يكون للمشروع أثر إيجابي مستدام لصالح أولويات التنمية الوطنية وأن يساهم في الحفاظ على البيئة : االستدامة .٤

 .والتنمية المستدامة
باالعتماد على الذات من قبل  أن يعزز المشروع القدرات الوطنية من أجل ضمان استمرارية العمل: بناء القدرات .٥

 .الجهات العامة الوطنية
 .تعزيز وتوسيع الشراكات والتكامل مع مشاريع التعاون الثنائية أو متعددة األطراف ذات الصلة: الشراكة .٦
 .تعزيز مسؤولية الحكومة وملكيتها لنتائج المشروع: الملكية الوطنية .٧
عاون الدولي في مجال التعاون الدولي تأتي أهمية التعاون المالي والفني ضمن اإلطار العام لمهام هيئة التخطيط والت     

األساسية لتحقيق األهداف المتوخاة من التعاون  المهام أحدضمن إطار اإلستراتيجية العامة للتعاون الدولي ومحدداتها كونه 
التي تعمل على توفير التمويل الخارجي الالزم لخطة التنمية  األدواتالدولي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وأحد 

االقتصادية  واالجتماعية وما تتضمنه من مشاريع تنموية ذات أولوية وبأفضل الشروط التمويلية التي تراعي المصلحة 
ختلفة بالتعاون مع الجهات في عملية تنسيق توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية الم وتساهمالوطنية العليا، 

الدعم الفني المطلوب للجهات  تأمينوكذلك من خالل , الوطنية الشريكة والجهات التمويلية الخارجية الثنائية والمتعددة
إلى العمل على تطوير عالقات التعاون مع  إضافة، )المنح المالية والمساعدات الفنية ( الوطنية لمساعدتها في القيام بمهامها 

الجهات وبناء عالقات مع جهات جديدة بهدف استقطاب أقصى ما يمكن من الدعم المالي الميسر والفني الكفء الذي هذه 
على هذا األساس فان المرتكزات التي يستند إليها التعاون المالي والفني في الهيئة  لتنفيذ المهام . تحتاجه عملية التنمية

  : هي الموكلة إليه

  .واالجتماعية بما تتضمنه من برامج ومشاريع تعاون تتطلب تأمين تمويل مالي وفني خطة التنمية االقتصادية -
تعزيز الموائمة بين العمل السياسي والعمل التنموي من خالل توظيف عالقات التعاون الدولي المالي والفني في هذا  -

ية تنويـع جهـات ومصـادر    اإلطار واالستفادة من موقع سورية الجيوبوليتيكي ووضع إستراتيجية تستند إلى أهم
 .التعاون الدولي المالي والفني ووفق متطلبات المصلحة الوطنية العليا

وبهدف تحقيق هذه المرتكزات فإننا نرى ضرورة  تأهيل وتدريب وتطوير الكادر البشري العامل في مجال التعاون المالي  
يل االتفاقيات المالية وفقاً للمعايير التي يتم إعداد هـذه  والفني بشكل مستمر، لتمكنه من تملك األدوات العلمية لدراسة وتحل

، OECD،KFWمعرفة المعايير التي تعتمدها (االتفاقيات على أساسها، وتؤهله فنياً للمناقشة العلمية لالتفاقيات المالية والفنية
بالتالي، يصبح مـن  "..). Eximbank’s" ، مصارف االستيراد والتصديرIDAناتيكس البنك الفرنسي،هيئة التنمية الدولية 

السهل إصدار تقارير دورية تتناول التحليل المعمق للعالقات المالية والفنية بين الجمهورية العربية السـورية والشـركاء   
في إعداد خطة متكاملـة للمسـاعدات    وتساهم هذه العملية بشكل فعال. العالقات هذه في والضعف القوة نقاطواستخالص 

التنموية الخارجية تترجم من خالل برنامج زمني محدد لبرامج ومشاريع الخطة الخمسية حيث يتم عرضه وتسويقه علـى  
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  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

الشركاء بما يمكّن ويساهم في تدعيم عالقات التعاون القائمة معهم، إضافة إلى إمكانية انضمام شركاء تنمويين جدد والعمل 
  .سقف هذه الخطة سياسة االقتراض التي تقرها الجهات المعنيةوبحيث يكون . ق إطار زمني محدد وواضحمعهم وف

مما ال شك فيه انه مع تطور األعمال والعالقات على المستوى الدولي فانه من المنطقي ان يتم األخذ باالعتبار أهمية      
) خطة التنمية بكل ما تتضمنه(سع وهو العمل ذو البعد التنموي الخروج من إطار العمل التنسيقي إلى اإلطار األعم واألو

بدءاً من الرؤية التنموية اإلستراتيجية للدولة، مروراً بتفاصيل هذه الرؤية السياساتية والبرامجية، ودور التعاون المالي والفني 
ن الدولي على درجة عالية من التأهيل ويتطلب تحقيق هذا الدور أن يكون كافة العاملين في هذا مجال التعاو. الدولي فيها

تساعد في  لوضع آلياتوالتدريب والقدرات بكافة أنواعها بما تتيح لهم التعاطي مع أي موضوع بحنكة وشمولية ومهنية 
والسيما ما يتعلق بموضوع حجم الدين ( من المؤشرات الكلية لالقتصاد السوري خالل االستفادةزيادة هذه المساعدات من 

 التفاوضزيادة حجم هذه المعونات من الشركاء أو  طلب، وبما يعزز الموقف التفاوضي لسورية عند )المنخفض  الخارجي
البنك الدولي، ( تضعها جهات التمويل الدولية  تستند إلى مؤشراتوأن معظم الجهات المانحة  خاصةً. بشان أي اتفاقية مالية

 .اليف ووضع شروط التمويل عند تقديم أي قرض لسوريةفي عملية حساب التك) صندوق النقد الدولي وغيرها

إن التعامل مع الشركاء بقاعدة االلتزام المتبادل بمبادئ إعالن باريس لتنسيق فاعلية المساعدات الخارجية وفق شراكة       
ول أولويات واضحة يساعد في وضع إطار مشترك مع الشركاء حول إستراتيجية موحدة لتسهيل عملية التناغم والتنسيق ح

متفق عليها وتمكن من التفاوض والنقاش مع الجهات المانحة بشكل ندي وهذا يتطلب أن تضع الجهات المختصة آليات عمل 
محددة وواضحة تساهم في تسريع االستفادة من هذه المساعدات ضمن اإلطار الزمني الناظم حيث أن التأخير في االستفادة 

جمهورية العربية السورية  ضمن اإلطار الزمني المحدد يرتب إعادة ما تبقى من أموال إلى من المنح المالية المقدمة إلى ال
المانحة وعدم استفادة الجهات الوطنية منها، كما يتوجب إجراء مراجعة شاملة لإلجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع  ةالجه

  .من مشاريع التعاون الدولي وانجاز عملية مراقبة وتقييم فعالة تساعد في تحقيق األهداف المتوخاة
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  التخطيط اإلقليمي

  ) املتطلبات األساسية لتحقيقه واألساليب - األبعاد  –املفهوم  - البدايات (
  

  ٢عدنان رشيد حميشو. د: إعداد
 

ة اقتصادية واجتماعية طوضع خاراالجتاه املناسب من خالل إن التخطيط اإلقليمي يف سياستنا التنموية مهم لتوجيه مشاريعنا املستقبلية ب"
ويف إطار حتقيق ... وتعليمية واستثمارية واضحة يف ضوء االحتياجات من جهة واملهام الوظيفية ملناطق القطر املختلفة من جهة أخرى

التنموية الشاملة على  تنمية متوازنة وعادلة تتكامل مع االجتاه حنو الالمركزية اإلدارية يف خططنا الراهنة مبا يضمن يف النهاية الكفاية
  ".صعيد كل منطقة وحمافظة وبشكل متكامل مع باقي مناطق وحمافظات القطر

   من أقوال السيد الرئيس بشار األسد
  ١٧/٧/٢٠٠٠خطاب القسم 

 
 :مقدمة  -١

لهذا العلم إلى ما بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا، وتعزز دوره التطبيقي في بدايات  القرن تعود النشأة األولى      
الذي حاول من خاللها اإلجابة ) ألفرد فيبر(والعالم . المخطط اإلقليمي األمريكي األكثر شهرة(Izard) العشرين على يد 
) Loachلوش (والحقاً حاول . ينة وبأقل تكلفة وإنتاجية ممكنة؟أين هو الموقع األمثل إلقامة صناعة مع: على السؤال التالي

باالعتماد على نظرية فيبر أن يؤكد دور السوق بدل الموقع عند فيبر في جذب وتوطين الصناعة، وذلك من خالل دراسة له 
عام  Walter Christellerوالمنظر األلماني والتر كريستلر /. م١٩٤٥/التي أصدرها عام " اقتصاديات الموقع"بعنوان 
، حيث بين بأن األماكن المركزية ترتبط حسب النظرية مع (Central place theory)في نظرية المكان المركزي ١٩٣٣

والتي " نقاط وأقطاب النمو"أما نظرية . أقاليمها بعالقات اقتصادية تقل أو تزيد حسب حجم الخدمات التي يقدمها كل منهما
مالحظات "، وذلك من خالل مقاله الشهير ١٩٥٥عام )فرانسوا بيرو(أقطاب النمو للسيد  يعود الفضل في استخدام مفهوم

أما نظرية مراكز النمو، فقد بحثت هذه النظرية في كيفية تحديد األقاليم القطبية انطالقاً من ". حول تكاثر أقطاب التنمية
حيث   يما يتعلق بنظرية التنمية الدائرية المتراكمةوف. ١٩٦٦) جون فريدمان(إمكانية التجمع اإلقليمي في إنشاء قطب جديد 

أما نظرية . في بداية العقد الخامس من القرن العشرين) جون ميردال(وضع هذه النظرية االقتصادي السويدي الشهير 
صاحبها أن اآلثار االنتشارية تحصل من المركز ) ريكاردسون(ويرى   Polarization Reversal)االستقطاب العكسي 

  . -نظرية القلب واألطراف - تجاه الهوامش بشكل آلي أو أوتوماتيكي ودون الحاجة لتدخل من الحكومةبا

                                                             
  التنمیة المحلیة واإلقلیمیة، دكتوراه في التخطیط اإلقلیميلشؤون  الھیئةمستشار رئیس  ١
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ويرجع ذلك أساساً . الدولة الواحدة الكبيرة بين أجزاء نتيجة الفروق اإلقليمي التخطيط الحاجة إلى ظهرتإذاً يمكن القول بأنه  
ميل  تؤدي فقط إلى إقامة المدن، بل إلى زيادة حجمها وتوسعها، نتيجة معدالت التصنيع ال إلى التصنيع والتحضر، فارتفاع

 كانمستويات الدخل والمعيشة بين س في االختالف وضوحاً مناطق معينة، وبهذا ازداد في النشاط الصناعي إلى التركز

الدخل والمعيشة، تؤدي إلى  مستويات في الفروق الكبيرة هذه .جهة، والمناطق الريفية من جهة ثانية المناطق الحضرية من
 والمواصالت كانمثل اإلس ازدحاماً، ويشتد الطلب على الخدمات، دظهور مشكالت اجتماعية وسياسية خطيرة، فالمدن تزدا

زيادة الخدمات التعليمية والصحية  الحالة السيئة للمناطق الريفية تدعو إلى كما أن والمرافق واألمن والخدمات االجتماعية
  .واإلعانات االجتماعية

المدن  التخطيط، يخفف من الضغط على المطلوبة لهذه األغراض، البد من مواجهتها بنوع من وإزاء ضخامة المبالغ 
ه لمواجهة هذ إطار تخطيط إقليمي، في وإذا لم تُتخذ اإلجراءات المناسبة .الكبيرة، ويساعد على تقدم المناطق الريفية وتنميتها

تيارات من مما يساهم في استقدام نشاطات جديدة،  جماً واتساعاً، لقدرتها على جذبالمشكالت، فإن المدن الكبيرة ستزداد ح
 اإلقليمي التخطيط ودور .حرمان المناطق الريفية من الخبرات وسبل التنمية الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية، إلى جانب

بينها، والحد من  الفوارق االقتصادية واالجتماعيةبين أقاليم الدولة، يساعد على القضاء على  متكافئ هنا، هو تحقيق نمو
  .الخدمات وتوطن الصناعة مجاالت الهجرة، وتوزيع في العيوب الناجمة عن االتجاهات التلقائية

في ضوء ما تقدم لقد دعت الحاجة مع تعقد الحياة إلى هذا النوع من التخطيط والذي يعتبر بمثابة وسط في حجمه بين     
وهدفه الرئيسي إيجاد نوع من التوازن التنموي . ، وبين التخطيط المحلي على مستوى المناطقي)المركزي (ي التخطيط الوطن

ويقسم . اإلقليمي والتخلص من االختالل اإلقليمي عن طريق تضييق الفجوات بين المناطق الهامشية والمناطق المركزية 
  :البعض التخطيط اإلقليمي إلى نوعين 

والعمل على إزالة  الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين األقاليم وسبل  اإلقليمي، إيجاد نوع من التوازن الرئيسيهدفه :األول
التغلب عليها بغية تحقيق المساواة والتوازن اإلقليمي، عن طريق توزيع أمثل لعوائد النمو والتنمية بشكل يضمن حد أدنى من 

  .الوطنية، والتنسيق بين األقاليم المختلفة  وع من ربط كل إقليم بالخطةكما يعمل هذا الن ،العدالة االجتماعية
حسن توزيع الموارد واالنتفاع بها  يقعن طر Intra  -regional  planning نفسه اإلقليم داخل يهتم بالتخطيط :الثاني

إلى الربط بين هذه الموارد وفرص العمل المتاحة وبين التنمية  ، إضافةSub-Regions  نفسه اإلقليم بين أجزاء
ويهدف إلى إيجاد عالقات مناسبة مقبولة بين السكان والبيئة داخل  .اإلقليم والبيئية التي يشهدها االقتصادية واالجتماعية

كر بأن أهداف التخطيط اإلقليمي بنوعيه ال يجب أن تتناقض مع بعضها البعض من ناحية وال مع ومما هو جديد بالذ. اإلقليم
  .أهداف التخطيط على المستوى الوطني من ناحية ثانية

  :المفهوم  التخطيط اإلقليمي -٢

الخ، أن ...أو التاريخية للعوامل العارضة السطحية، أو االقتصادية أو االجتماعية  هو أالّ يترك اإلقليم المقصود بالتخطيط    
 وعلى. الدخل والمعيشة والخدمات والتسهيالت الحضارية بين أقاليم الدولة المختلفة مستويات في إلى فروق واضحة تؤدي

 في الدولة الذي تسترشد به اإلقليمي المبدأ بحوبهذا يص. الحاالت، وتعيد التوازن بين األقاليم المختلفة هذه في الدولة أن تتدخل

وإمكانياتها  الكامنة الجغرافية بين أقاليمها المتباينة هو تحقيق تكافؤ الفرص بين األقاليم المختلفة، لحفز مواهبها يم العالقةتنظ
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نفسها، وذلك بصرف  اإلقليمي، الفرص الحضارية يتها المحلية، وهكذا يتاح لكل مواطن، كما لمجتمعهاألصلية، وتنمية شخص
   .الدولة في النظر عن موقعه

، رالذي يأخذ البعد المكاني لعملية التنمية بعين االعتبا بأنه ذلك األسلوبوالمتمثل  اإلقليمي التخطيطومن هنا يمكن تعريف 
واالجتماعية بين أقاليم الدولة الواحدة، وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق االستغالل األمثل  االقتصاديةبقصد إذابة الفوارق 

إنه محاولة مدروسة للتوصل إلى االستغالل األكمل واألمثل   بمعنى آخر .للموارد الطبيعية والبشرية في أقاليم الدولة الوحدة 
   .بحسب المزايا الطبيعية لكل إقليم من أقاليم الدولة  اإلقليمي، -جيالتخصص اإلنتا للموارد الطبيعية، عن طريق

 :أبعاد وأهداف التخطيط اإلقليمي  -٣

 :للتخطيط اإلقليمي العديد من األبعاد والمتمثلة في المخطط التالي
 

                   

أبعاد التخطیط اإلقلیمي 

 

  إلنسانا

المكان البیئة   االقتصاد

  
  

  :هذه األبعاد يمكن توضحها  وفق ما يلي 
 بين األقاليم الوطنية وضمن اإلقليم الواحدالتوزيع العادل لقوى اإلنتاج إلى هدف ت:  جتماعيةا. 

 الممكنة  عطاء المردود اإلنتاجي األكبر بأقل التكاليفبغية إ:  اقتصادية. 

 في الوحدات اإلقليمية بهدف التوزيع األمثل للمناطق السكنية والصناعية والخدمات:  عمرانـية. 

 المتاحة في اإلقليم التخطيطي  االستثمار األمثل للموارد الطبيعيةمن أجل :  يةـطبيـع. 

 حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله المساهمة في  : ـيةــبيـئ 

 التنموية  وضع التشريعات الالزمة لتوطين الخطةالعمل على :  تشريـعية. 

 للدولة تامين الحماية األمنية الوصول إلى تحقيق و: إستراتيجية. 

 الوطنية  لضمان حق األجيال القادمة في الحياة والثروات:  ةــتدامـسا. 

  :التخطيط اإلقليمي لتحقيق العديد من األهداف والتي تتمثل في اآلتيإلضافة لذلك فقد جاء اب
 مواجهة المشاكل االقتصادية واالجتماعية في إقليم ما، ووضع الحلول المناسبة لها. 

  الفوارق اإلقليمية داخل اإلقليم الواحد من خالل توزيع عادل لفوائد التنميةالتخفيف من حدة. 

  إشباع الحاجات األساسية للسكان، وتقليل الفوارق الطبقية بينهم. 

 إشراك الجماهير في عمليات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية اإلقليمية. 

  مهم ألنفسهممحاربة الفقر وتعزيز اعتماد السكان على أنفسهم واحترا. 

  االهتمام بشؤون البيئة وتحقيق استخدام أمثل للموارد الطبيعية والبشرية الكامنة والمتاحة. 
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 :عالقة التخطيط المركزي بالتخطيط اإلقليمي -٤

العكس ينبغي أن ال يتبادر إلى الذهن أن النظرة إلى التنمية اإلقليمية نظرة جزئية أي من خالل األقاليم فقط، بل على     
تنبعث الحاجة إلى التخطيط  اإلقليمي من عدم . نظرة كلية تشتمل على االقتصاد الوطني بأكمله على أساس محور المكان

توازن نمو االقتصاد الوطني على محور المكان، إذن تعني  التنمية اإلقليمية، تحديد أهداف نمو األقاليم المختلفة بالشكل الذي 
ودور التخطيط . األجل الطويل، وفي ظل إستراتيجية عامة تجمع األهداف الوطنية واإلقليمية يؤدي إلى التقارب بينها في

، تترجم هذه األهداف إلى  ففي حالة وجود أهداف وطنية للتخطيط، المركزي في هذا المجال ال ينبغي أن يغيب عن الذهن
عية في شكل خطط إقليمية، تحتاج إلى قرار مركزي وتكون مهمة التخطيط اإلقليمي إبراز األهداف القطا. أهداف نمو قطاعية

وال يتوقف دور التخطيط اإلقليمي عند هذا الحد بل يزيد إلى محاولة الكشف عن الموارد وإبراز الخصائص  .إلقرارها
ة تسهم االقتصادية لألقاليم واألنشطة المتواجدة به، كذلك دراسة الفرص االستثمارية وآثارها، والعمل على خلق أنشطة جديد

  .ومثل هذه الجهود البد وأن تظهر في الخطط اإلقليمية .في عالج مشاكل اإلقليم االقتصادية
تبدو اتجاهها من أعلى إلى أسفل ومن  فالعالقة بين التخطيط المركزي واإلقليمي عالقة فنية وثيقةوبناء على ما تقدم     

اه األول أقوى ثم يبدأ االتجاه الثاني في إثبات جدواه في المراحل ومن المراحل األولى للتنمية يكون االتج. أسفل إلى أعلى
فإذا كان . غير أن مفهوم السلطة المركزية لدور وأهداف التخطيط اإلقليمي أثراً في مثل هذه العالقة. المتقدمة من التخطيط

  . المفهوم سليماً كان االتجاه الثاني ذا أثر أكبر

  :  أسس تقسيم األقاليم التخطيطية -٥

إذا كان الهدف الرئيسي لتخطيط اإلقليمي هو سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية أو المناطق المتقدمة واألخرى     
المتخلفة وتقليل الفوارق بينها في مستويات المعيشة والدخول، فإن التقسيم االقتصادي للحيز السياسي المتاح إلى أقاليم البد 

ء على المقولة والتي مؤداها إن اإلقليم التخطيطي هو بمثابة الوعاء الذي يتضمن الخطة، وبالتالي وأن يخدم هذا الغرض، بنا
وقد أخطأ كثيرون في مفهوم التقسيم االقتصادي . ال تخطيط فاعل بدون أقاليم تخطيطية مصاغة وفق أسس علمية صحيحة

ومعنى هذا أنه في ظل اختيار أقاليم متكاملة ستقل . تكاملةإلى أقاليم عندما نادوا بضرورة التقسيم على أساس تواجد أقاليم م
فالهدف من التقسيمات اإلقليمية هو إبراز ما أمكن حتى يمكن . وهذا يغاير الهدف المطلوب . الفروقات التنموية بين األقاليم

دواعي وضرورات التنمية  العمل على تقليلها، ومن هنا نرى أن عملية التقسيمات اإلقليمية هي عملية ديناميكية، في ضوء
   .االقتصادية واالجتماعية وبيئية

والمقصود بالتجانس، هو تجانس األنشطة . إن التقسيم السليم وتحديد األقاليم التخطيطية يعتمد أساساً على عنصر التجانس
  .اسات المالئمة لحلها والتقسيم على أساس التجانس يساعد على توصيف المشاكل االقتصادية وبالتالي رسم السي. االقتصادية

فالمناطق الزراعية بشكل عام متجانسة، ولكن المحاصيل وطرق الري والصرف . وقد تكون درجة التجانس مدعاة لتقسيم أدق
  .تغير من مصادر الدخول ومستواها، كما أن وسائل التنمية قد تختلف بمثل هذه االختالفات في المناطق الزراعية 

حية االقتصادية بل يتعدى إلى الناحية االجتماعية كالعادات والتقاليد وأنماط السلوك وطرق والتجانس ال يؤخذ من النا
وإذا كانت لدرجة التجانس أهمية . االستهالك وأنواعه وإن كان ذلك يعتمد إلى حد كبير على نوع النشاط االقتصادي السائد
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على  متباعدة وتفصل بينها مسافة يكون لها تأثير كبير متجانسةفإذا كانت المناطق ال. في التقسيم فعامل المسافة له أهمية أكبر
  .نفقة النقل أو أن المسافة تقف حائالً لخلق عالقات على أسس اقتصادية، فإنها ال يمكن أن تكون إقليماً بالمعنى االقتصادي

وفي . اقتصادية  تخطيطيةوباتخاذ عنصري التجانس ودرجته والمسافة تحدد الخطوط لتقسيم الحيز الجغرافي إلى أقاليم 
والتي تمثل عوائق  )ىالبوادي والصحار األنهار أو البحيرات،(التقسيم يجب مراعاة بعض العوامل الجغرافية الطبيعية مثل

. هذا مع محاولة التوفيق ما أمكن بين الحدود اإلدارية وحدود األقاليم التخطيطية المقترحة. طبيعية ضد االمتداد االقتصادي
  . ي التقليل من عدد األقاليم ما أمكنكما ينبغ

وقد يتم تقسيم الحيز إلى أقاليم اقتصادية باتخاذ عاملين رئيسيين معدل دخل الفرد في المتوسط الذي يمثل في الواقع حصيلة 
قاليم التي تمر أما األ. فاألقاليم التي ينخفض فيها المعدالن عن المتوسط تعتبر أقاليم متخلفة. التنمية االقتصادية ومعدل النمو

أما . في مرحلة تطور سريع فهي تلك التي تتمتع بمعدالت نمو مرتفعة وإن كان دخل الفرد في المتوسط دون المتوسط العام
واألقاليم . األقاليم التي تتميز بمعدل دخل مرتفع عن المتوسط وينخفض فيها معدل النمو عن المتوسط فهي أقاليم كاسدة

  . فيها المعدالن عن المتوسط العام المتقدمة هي التي يرتفع 
إن مثل هذا التقسيم يساعد على اختيار األقاليم التي يمكن البدء فيها، كما أنه يساعد على اختيار السياسات المالئمة، إذ لكل 

ي األقاليم في فاألقاليم التي يجب البدء فيها ه. سياسة خاصة لتنميته) فيما عدا األقاليم المتقدمة ( إقليم من هذه األقاليم 
. وكالهما يحتاج الى جهد  أقل عن الجهد الذي يبذل في تنمية األقاليم األقل تنميةمرحلة التطور السريع واألقاليم الكاسدة 

وبهذا الجهد القليل يمكن زيادة معدل النمو الوطني بالشكل الذي يساعد في المراحل التالية تنمية األقاليم المتخلفة أو األقل 
  .نمواً

فإذا كان الهدف من التقسيم إبراز الفروق االقتصادية . يشار هنا إلى أن التقسيم االقتصادي إلى أقاليم ليس تقسيما أبديا
فإنه بعد انقضاء فترات معينة من الزمن تتضح الحاجة إلى تقسيم جديد تبرز من خالله . واالجتماعية لمحاولة التقليل منها

يم المتخلفة أدى إلى نمو بعض أجزاءها دون البعض اآلخر ومن ثم تبدو بعض األجزاء حيث أن تنمية بعض األقال. الفروق
فالعالقات االقتصادية بين األقاليم تتسم . المتجاورة وكأنها تكون إقليم اقتصادي متخلف جديد ومن ثم وجب العمل على تنميته

دث في شكل ونوع واتجاه هذه العالقات، األمر الذي بالحركية، وبأن عنصر الزمن مأخوذ في االعتبار فإن تغيرا البد وأن يح
  .وإن كان ذلك سيستقر وقتاً طويالً والذي قد يمتد عشرات السنوات. يوجب إعادة التقسيم 

 :المتطلبات األساسية لتحقيق التخطيط اإلقليمي الفاعل  -٦

  : التاليةإن الشروط الالزمة لتحقيق التخطيط اإلقليمي بشكل عام ال تخرج عن المتطلبات 

إن األسباب التي تدفع للمطالبة بتبني التخطيط التنموي الالمركزي فقد لخصتها  :(Decentralization)الالمركزية  -أوالً
تعني ال مركزية التخطيط تنازل هيئات التخطيط الحكومية المركزية عن جزء كبير من سلطاتها "  كالتاليإحدى الدراسات 

  ."سئولين الميدانيين نظراً لتعاطيهم مع المشكالت بشكل مستمر ويدركونها ويفهمونها بشكل جيدفي هذا المجال للموظفين والم
الشرائح وبمفهومها التنموي اشتراك المجموعات الشعبية  يقصد بالمشاركة :(Participation)المشاركة الشعبية  -ثانياً

 لتحسين أوضاعهم وكذلك المساهمة في تنفيذها وتقييمها،السكانية المستهدفة في تحديد وصياغة أهداف خطة التنمية الموجهة 
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أي تعني بهذا المعنى انطالق التنمية من القاعدة باتجاه رأس الهرم أو التنمية من أسفل، والتي تعني على إلغاء الدور 
  .المتعاظم للحكومة وتحسن من محتوى خطط التنمية وتسهل وتنفيذها وتفعل دورها وتأثيراتها 

هائل من البيانات االقتصادية  تحتاج عمليات التخطيط اإلقليمي والتنمية اإلقليمية إلى كم :بيانات والمعلوماتال -ثالثاً
عدم توفر البيانات على المستويات  وأويعتبر غياب  ،-على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي- واالجتماعية والثقافية

  . أدت إلى إهمال عملية التخطيط اإلقليمي في كثير من الدول الناميةاإلقليمية والمحلية من األسباب الرئيسية التي 
كما فقط عمليات التخطيط التنموي اإلقليمي عملية متعددة األبعاد وليست اقتصادية تعتبر  :الكفاءات والخبرات -رابعاً

كز من مختلف التخصصات إن إعداد ووضع خطة تنمية إقليمية يحتاج إلى فريق عمل في المروبالتالي ف يتصورها البعض،
على المستوى اإلقليمي، و ،)اقتصاد، اجتماع، جغرافيا، األنثربولوجيا، والهندسة وبالذات المساحية والمعمارية(ذات العالقة 

يستحسن أن تكون الكفاءات العاملة في هيئات التخطيط والبد من تنوع الكفاءات والخبرات العاملة في هيئات التخطيط، 
بناء اإلقليم وذلك من أجل واقعية ومصداقية أكثر في تحديد المشكالت ورسم وصياغة األهداف وتنفيذ ونجاح اإلقليمي من أ

    .الخطة بشكل عام
تنحصر عملية تمويل نشاطات التخطيط والتنمية في المستويات  :تمويل التخطيط اإلقليمي والتنمية اإلقليمية -خامساً

  :اإلدارية في مصدرين رئيسيين هما
ها من لمدخرات سكان اإلقليم أو األقاليم، الضرائب والرسوم بأنواعها المختلفة التي يتم تحصي تتمثل في ادر محليةمص*

  .سكان اإلقليم الواحد
تعتبر المعونات والقروض الخارجية بأشكالها المختلفة أهم مصدر لتمويل نشاطات التخطيط و مصادر التمويل الخارجية*

  .يمية في الكثير من الدول الناميةاإلقليمي والتنمية اإلقل
  :هما،هناك أسلوبان رئيسيان لتطبيق التخطيط اإلقليمي: أساليب التخطيط اإلقليمي -٦

 :تشمل على عدد من األساليب أهمها :أساليب وأشكال التخطيط اإلقليمي التقليدية -أوال

ب التخطيط ييعتبر هذا األسلوب من أقدم أسالو :)Regional Economic planning(التخطيط االقتصادي اإلقليمي  -أ
يركز هذا النوع من التخطيط على الجوانب االقتصادية بالدرجة األولى، مثل زيادة ، اإلقليمي التي تم استخدامها وتطبيقها

البعض معدالت النمو، تحقيق نوع من التوازن اإلقليمي من خالل تسريع وتوجيه عملية النمو في بعض األقاليم وضبطها في 
  .اآلخر

يقوم هذا النوع من التخطيط على فكرة تجزئة خطة التنمية الوطنية إلى عدد من الخطط  : التخطيط اإلقليمي المجزأ - ب
  .اإلقليمية العامة، وذلك لتسهيل تنفيذ هذه الخطة دون االهتمام باألنماط أو الفوارق المكانية

وع من التخطيط بتفاصيل استعماالت األراضي، ويعرف في أحيان يهتم هذا الن :تخطيط استخدام األرض اإلقليمي - جـ
إلى المحافظة على  يهدف هذا النوع من التخطيط مباشرة ، والتخطيط الحضريأكثيرة بأسماء أخرى مثل التخطيط الطبيعي، 

بشكل يضمن التقليد  الموارد الطبيعية كالماء والتربة والهواء، وذلك من خالل ضبط نمو التجمعات السكانية وتخطيط نموها
    .من مشاكل التلوث وافتراس العمران لألراضي الزراعية
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يتناول هذا النوع من التخطيط الموارد الطبيعية من حيث  :)Natural resources planning(تخطيط الموارد الطبيعية  -د
  . لجغرافياأنواعها وجدواها االقتصادية وأهميتها وتوزيعها 

  :تشمل على عدد من األساليب أهمها): غير التقليدية(التخطيط اإلقليمي الحديثة أساليب وأشكال  -ثانيا
الريف، مع التركيز بشكل أساسي على في يتعامل مع جميع مشكالت التنمية والذي  :تخطيط التنمية الريفية المتكاملة   - أ

المنطقة الريفية بقصد إحداث تغييرات مطلوبة حاجات السكان أكثر فقراً، وأن الغاية من هذه البرامج والمشاريع التي تنفذ في 
ومرغوبة في جميع جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبحيث يتم تخطيط التنمية الريفية عبر أساليب تخطيطية 

  .عديدة

اإلقليمي لضمان يركز هذا النوع من التخطيط على إدارة خطط التنمية على المستوى  :التخطيط اإلقليمي اإلداري  -  ب
نجاحها من خالل تمكينها من تحقيق أهدافها المنشودة، خصوصاً في حالة غياب التنسيق بين األنشطة والبرامج االقتصادية 

   .ـ أو غياب التنسيق بين هيئات التخطيط على المستوى اإلقليمي والمستوى الوطني على المستوى اإلقليمي
  :)y planningCommunit(تخطيط المجتمع المحلي  - جـ

، ويهتم هذا النوع بتحقيق أهداف المجتمع من خالل (Very local levely)يمارس هذا التخطيط على مستويات دنيا  
   . استغالل موارده عبر المشاريع المختلفة وبدون حدوث أي تناقض مع أهداف التنمية على المستوى اإلقليمي أو الوطني

  :  في ضوء ما تقدم

العربي السوري  حديث مؤخرا عن التخطيط اإلقليمي كأحد أهم المخارج من حالة الالتوازن التنموي في القطرقد كثر الل     
ثم غابت لتعلو في أواخر القرن الماضي، في ثمانينات  لتطبيقهوتعالت أصوات الدعوة ، بدأ منذ أكثر من أربعين عاماوالذي 

وقد كرس مؤتمر العلم والذي أنعقد في رحاب جامعة دمشق لعام  ،التسعينات إلى أن بلغت أشدها في السنوات األخيرة
،  موضوعاته حول التخطيط اإلقليمي، وقد جاء ذلك انطالقا من قناعة القيادة السياسية في القطر بأن اعتماد أسلوب ٢٠٠٧

وقد خرج . االستدامةالتخطيط اإلقليمي سيساهم بشكل فاعل في النهوض بالتنمية من حالة الالتوازن إلى حالة التوازن و
المؤتمر بالعديد من التوصيات والمقررات تحض ضرورة اإلسراع  بتطبيق هذا األسلوب من التخطيط في قيادة التنمية 

، والمحلي على )القطاعي  -المركزي(االقتصادية واالجتماعية والعمرانية، جنباً إلى جنب مع أسلوبي التخطيط الوطني
  ). ديات المدن والبلدات والبل(مستوى 

الناظم للتخطيط  ٢٠١٠لعام / ٢٦/ومن أجل اإلسراع بتطبيق التخطيط اإلقليمي في القطر فقد صدر القانون رقم     
، الذي بين العالقات التكاملية والتنسيقية بين مؤسستي التخطيط كمستويين /٢٠١١لعام / ١/اإلقليمي، وجاء القانون رقم 

ضافة للمستوى الثالث التخطيط المحلي والذي أنيط بوزارة اإلدارة المحلية وفق المرسوم وطنيين لقيادة التنمية الوطنية، باإل
في قيادة ) محافظة، مدينة، بلدة وبلدية (والذي حدد بموجبه األدوار الجديدة  للسلطات المحلية  ٢٠١١لعام / ١٠٧/رقم 

  .وتفعيل التنمية المحلية
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  األمن الغذائي يف سورية 

 )آفاق وحتديات (

 ٣ميساء الميداني. م: بقلم 
    : مقدمة  .١

أدت العالقة القائمة بين األمن الغذائي وندرة الموارد في سورية إلى زيادة المشاركة السلبية لألفراد المهمشين في      
التنمية، بمعنى تشكيلهم كتلة من الموارد البشرية المعيقة للتنمية، وأنتج ذلك تفاقماً في سوء عدالة توزيع الدخل بين األفراد 

بين ( من الدخل والنمو، وبالتالي اإلقصاء أو الالمساواة االجتماعية وخاصة األفقية منها أي وانخفاض معدل نصيب الفرد 
وليس انعدام األمن الغذائي إال جزءاً من الصورة الكبرى، فقد يكون ). المجموعات أو المناطق وخاصة المناطق الريفية

ستدعي ضرورة البحث بشكل معمق عن أسباب تهميش مرتبطاً بالفقر والمشكالت االجتماعية والنزاعات السياسية، مما ي
  .األفراد جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً

  : فلسفة األمن الغذائي .٢
في  ضعفيعود إلى ال أن األمن الغذائي مشكلة مرتبطة بالفقر، أي أن سبب النقص في الغذاء بإن االفتراض األساسي      

وأن لتحديث الزراعة ذلك الدور المهم في . النقص في إنتاج األغذيةبل مرتبط ب بصورة عامة،غير صحيح وسائل تأمينه 
الحائزة على جائزة وهي  -سن أماراتيافي عام  هذا هو االستنتاج المعروف الذي توصلت إليه، تخفيف انعدام اآلمن الغذائي

هم هذا التحليل، هي إن من مشاكل وهناك نقطة أخرى تساعد في ف .-نوبل، في أبحاثها حول حاالت المجاعة في الصين
بعبارات أخرى، قد يعاني الناس إما من تفاوتات قصيرة . األمن الغذائي قد تكون إما ذات طبيعة قصيرة أو طويلة األجل

وعليه تختلف بدرجة كبيرة الوصفات السياسية  ،األجل في مداخيلهم، أو قد يعانون بصورة مزمنة من مداخيل فردية منخفضة
  .لمواجهة كل واحدة من هاتين المشكلتين المختلفتين إتباعهام التي يلز

كافة الناس :" يعرف بأنه) الفاو -١٩٩٦روما ( وفق ما وضعته القمة العالمية لألغذية : تعريف األمن الغذائي وأبعاده .٣
لتلبية احتياجاتهم التغذوية وفي جميع األوقات يمكنهم مادياً واجتماعياً واقتصادياً الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية 

 .وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة كاملة النشاط والصحة

  

  

                                                             
  ماجستیر في إدارة وأمان األخطار البیئیة -مدیر مدیریة برنامج الغذاء العالمي في الھیئة .٣
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  :يناميات األمن الغذائيد .٤

  م 
  : إن تفسير العالقة التبادلية بين تزايد السكان وتحسين المستوى المعيشي والغذائي يحمل عدة رسائل تحذيرية منها      
االعتقاد السلبي بأن الزيادة في إنتاج الغذاء سوف يدمر البيئة بالضرورة ويهدد مصدر غذائنا المستقبلي وأنه ال  )١

  .يدفعون الثمن طريق لإلفالت من الندرة إال بجعل أطفالنا
االقتصادية إلى أرضية األخالق الفردية،  –محاوالت حسن النية بنقل أزمة الغذاء العالمية من الساحة السياسية  )٢

  .وبشكل دائم لمقارنة استهالكنا بالحرمان في األماكن األخرى أي استهالكنا نحن يسبب معاناتهم هم
والغذاء ليست هي السبب الحقيقي للجوع، وإنما تكون بمالحظة  إيجابية الطرق التي يمكن بها إثبات أن ندرة األرض )٣

  .الفروق بين اإلنتاج الحالي واإلنتاج الممكن
هنا نجد أن وهم الندرة هو نتاج للتفاوت الحاد في السيطرة غير العادلة وغير الديمقراطية على موارد إنتاج الغذاء، مما      

كما أن للنزاعات تأثيرها المباشر وغير المباشر على األمن الغذائي، وعادة تكون معظم . يعوق تطورها ويشوه استخدامها
 ،)األزمة المالية –أزمة الوقود  –الغذاء أزمة ( حاالت الطوارئ مثلثية 

األمن الغذائي والمشاكل المرتبطة به، مثل ندرة  معالجة انعدام" وبالتالي إن
  ".   الموارد يمكنها أن تسهم كثيراً في تحويل وضع هش إلى وضع مستقر

  : واقع األمن الغذائي العالمي والسوري .٥

ساهمت ثالث مسائل في أسباب األداء الضعيف لعملية تخفيض       
لتنمية اإهمال ) ١: (انعدام األمن الغذائي في الماضي القريب، وهي

نمو االقتصاد وارتفاع مستوى الدخل فالمالحظ أن  الحكومات ومجتمع المانحين الدوليين في الدول النامية،من قبل الزراعية 
خالل الفترة % ٢٣في سورية والبالغة  لعاملين في الزراعة من نسبة العدد اإلجمالي للعامليننسبة ا ترافق مع انخفاضللفرد 

في عام % ٢٧,٤في سورية من الناتج المحلي اإلجمالي  فيالزراعي  مساهمة القطاع انخفضتكما . )٢٠٠٧-٢٠٠٥(
  إن النقطة التي يتوجب التشديد عليهاف االستخدام غير الفعال للمساعدات الغذائية،) ٢( .٢٠٠٨في عام % ٢٠.٤إلى  ١٩٩٠

هذه الطرق باستعمال المساعدة  إحدىتتمثل وللمساعدات الغذائية،  هو انه توجد وسائل أخرى لالستخدام األكثر فعالية 
أطفالها إلى  بإرسالالغذائية لدفع مبالغ إلى عائالت لديها أطفال في سن الدخول إلى المدرسة لكي تقبل هذه العائالت 

سوف ينتج عن هذا التدبير إدخال المساعدات الغذائية في االقتصاد بمثابة زيادة في دخل العائالت الفقيرة  ، وبالتاليالمدارس
الفشل في االستفادة من التجارة الدولية كوسيلة لضمان) ٣( .األطفال في الحقول في المناطق الريفية وتخفيض عمل. غايةلل

تزاید ندرة 
الموارد

االستقطاب 
االجتماعي الضغط السكاني التأثیرات الجانبیة

الھجرة

انعدام االستقرار 
السیاسي تزاید خطر النزاع

انعدام األمن 
الغذائي

الحوكمة الرشیدة

الفقر

 أزمات مالية

 أزمات الغذاء

 أزمات الوقود
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إن هذه التجارة تلغي الحدود التي تقيد النمو والتطور االقتصادي التي تتميز بها الدول الصغيرة إلى حد حيث  األمن الغذائي
نمو في التجارة الدولية بوجه عام، ال زال مفهوم حماية المنتجات الوطنية من المنافسة لكن رغم تقدم العولمة وال. كبير

   .األجنبية يطرح مشكلة وباألخص في القطاع الزراعي العالمي

  :تقييم أولي لألمن الغذائي في سورية مؤشرات .٦

إمكانية توفر كميات . أ:         على الركائز الثالثة التالية)  WHO(األمن الغذائي وفق منظمة الصحة العالمية  يقوم     
إمكانية استعمال الغذاء وفق أسس التغذية . ج.     إمكانية الحصول على الغذاء المناسب والمغذي. ب. كافية من الغذاء

الغذائي في كافة األوقات، وعدم عنصراً رابعاً وهو االستقرار ) الفاو( وأضافت منظمة األغذية والزراعة. والرعاية المناسبة
التعرض لخطر عدم الحصول عليه نتيجة لصدمات مفاجئة مثل األزمات االقتصادية أو المناخية أو الحوادث الدورية 

  :المؤشرات األولية لألمن الغذائي في سوريةومن . كالمواسم الزراعية

مساحة المستثمرة في الزراعة مقارنة بالمساحة اإلجمالية مؤشر المساحات المزروعة الذي اظهر ارتفاعاً طفيفاً في زيادة ال -
، مع زيادة نسبة المساحة %)٢٥,٩إلى % ٢٤,٦( من % ٠,٣، حيث ارتفعت بمقدار ٢٠١٠و ٢٠٠١للقطر بين عامي 

، وتراجعت المساحات المزروعة بالقمح بنوعيها البعلي %)١٨,٦إلى % ١٧,٧( المزروعة بعالً على حساب المروية من 
بين هذين العامين، مما يدل على عدم االهتمام بتطوير الموارد الزراعية بالشكل الكافي ) هكتار٢٤٦٤٠٩(وي بمقدار والمر

المترافق مع تكرار مواسم الجفاف وانخفاض معدل الهطول المطري وتدهور مصادر الموارد المائية خالل السنوات العشر 
 . الماضية

ر تكرار مواسم الجفاف والعواصف الرملية على تدهور الغطاء النباتي واإلنتاج مؤشر التغيرات المناخية التي أثرت عب -
خاصة في المنطقة الزراعي وبالتالي أثرها المباشر على تراجع العمالة الزراعية وعلى المستوى المعيشي لألسر الريفية، و

نهر الخابور فيها، كل ذلك أدى لهجرة عدد  وجفاف  - التي تُعد هدف التنمية اإلقليمية في الخطة الخمسية العاشرة- الشرقية 
، نقص اإلنتاج المحلي من الغذاءو وتراجع نسب المساحات المرويةكبير من األسر إلى المنطقة الجنوبية بهدف العمل، 
مما أنتج  . %١٨-ليصل إلى  ٢٠٠٨، وبدأ باالنحدار في عام ٢٠٠٧والقطاع الزراعي الذي عانى من نمو سالب في عام 

جتماعية بسبب ارتفاع نسب البطالة وتكاليف المعيشة خاصة أسعار الغذاء وقطاع العقارات وحراك سكاني داخلي أزمات ا
 .وخارجي

لزمر ) الحقيقية(ارتفاعاً في األسعار الثابتة ) ١(يظهر الجدول رقم : لزمر السلع الغذائية) االسمي –الحقيقي ( مؤشر أسعار -
إلى أعلى ) لسعر المستهلك حسب الرقم القياسي(وصل هذا االرتفاع  ، و٢٠٠٩و ٢٠٠٧بين العامين %) ٤٣(الغذاء بمعدل 

مية للغذاء والنفط بصورة أساسية، وترافقه في سورية مع ، بسبب ارتفاع األسعار العال٢٠٠٨في عام % ) ١٥,٧(مستوى له 
وتفاوت ارتفاع أسعار الغذاء الحقيقية فكانت مستقرة للحبوب ومشتقاتها بسبب الدعم . قيام الدولة بإعادة توزيع دعم الطاقة

الحقيقي للحوم واألسماك  الحكومي لمادة الخبر األساسية في هذه الزمرة وفي مادة الزيوت النباتية أيضاً، بينما كان السعر
 %).٣٦(والبيض هو األعلى بمعدل 
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  سعار القياسية لزمر السلع الغذائيةاأل ):١(جدول رقم 

  /بعض زمر السلع الغذائیة
نسب زیادة الرقم القیاسي بین   )**عام ٢٠٠٥=١٠٠(الرقم القیاسي 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٧  العامین

 %٠.١ ١٠٠.٠١ ٩٩.٧٦ ومشتقاتھاالحبوب 

 ٢٤% ١٤٧.٤٨ ١١٩.٣١٥ البقول والخضراوات
 ٣٦% ١٥٣.٧٤ ١١٣.٣٧ لحوم وأسماك وبیض

 ٩% ٩٧.٣٩ ١٠٧.٨٥ الزیوت النباتیة

 ٤٣% ١٤٩.٥٨ ١٠٥.١٨  المجموع الغذاء

السوق ليكون هو األعلى  ارتفاع اإلنفاق األسري على شراء الحبوب واأللبان بسعر: تغير نمط االستهالك الغذائي لألسرة -
، بالرغم من عدم زيادة سعر مادة الخبز األساسية في زمرة الحبوب، مما يدل على ٢٠٠٩و ٢٠٠٧بين العامين %) ٤٠(

على حساب المواد األساسية األخرى ومنها ) خاصة الخبز(تغير نمط االستهالك الغذائي لألسر نحو زيادة استهالك الحبوب 
، %)١٧.٧٩إلى % ٢١.٧( فقد انخفضت حصة استهالك اللحوم والبيض واألسماك من إجمالي إنفاق األسرة من  اللحوم،

 ).  ٢(بسبب ارتفاع سعرها، الجدول رقم

  قيمة اإلنفاق الغذائي لألسر بأسعار السوق): ٢(جدول رقم 

 بعض زمر السلع الغذائیة

متوسط اإلنفاق 
 ٢٠٠٧الغذائي  

متوسط اإلنفاق 
معدل الزیادة  ٢٠٠٩الغذائي 

اإلنفاق بین 
 ٢٠٠٧عامي 

 ٢٠٠٩و

توزع نسب 
االنفاق على 
زمر السلع 

الغذائیة 
٢٠٠٧ 

توزع نسب 
االنفاق على 
زمر السلع 

الغذائیة 
٢٠٠٩ 

شھریًا / س .ل
 لألسرة

شھریًا / س .ل
 لألسرة

 ١٣,٥٢ ١٢,٤ ٠,٤ ١٩٠٢ ١٣٥٦,٣٢ الحبوب ومشتقاتھا

 ١٦,٧٢ ١٧,١ ٠,٣ ٢٣٥٣ ١٨٦٥,٦٦ البقول والخضراوات  

 ١٧,٧٩ ٢١,٧ ٠,١ ٢٥٠٤ ٢٣٧١,٣٩ لحوم وأسماك وبیض

 ١٠,٨٥ ٩,٧ ٠,٤ ١٥٢٧ ١٠٥٤,٨٨ األلبان ومنتجاتھا

 ١٠,٦٠ ١٠,٧ ٠,٣ ١٤٩٢ ١١٧٤,٥٧ الزیوت النباتیة

 ٧,٢٤ ٨,٣ ٠,١ ١٠١٩ ٩٠٣,٢٧ الفواكھ و المكسرات

 ٦,٧٩ ٧,٩ ٠,١ ٩٥٦ ٨٦٦,٣٨ السكر والمنتجات السكریة

 ٥,٤٤ ٥,٤ ٠,٣ ٧٦٦ ٥٨٥,٠٤ غذائیة أخرى مواد

 ٥,٠٧ ٥,٧ ٠,١ ٧١٣ ٦٢٦,٤١ مشروبات ومرطبات

 ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠ ٠,٣ ١٤٠٧٢ ١٠٩٢٩,٤٦  المجموع الغذاء

 ٠,٢ ٣٠٨٢٦ ٢٥٩١٢,٥ األنفاق الشهري الكلي لألسرة
  

نسبة اإلنفاق الغذائي  من 
 الكلي

٠,١ %٤٥,٦٥ %٤٢,١٨ 
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المختلفة منها ذو مفهوم  تمؤشر تحليل ارتباط البعد المعيشي لألسر بغذائها باستخدام عدد من المؤشرات ذات المدلوال -
واسع يتعلق بالتنمية البشرية وإسقاطاتها حسب الفرص المتاحة والتي يعبر عنها بتحليل الفقر البشري، ومنها ما له بعد ضيق 

خط الفقر منها تحليل  ويعتمد على التفاوت في عدالة توزيع اإلنفاق األسري على السلع الغذائية أو ما يعرف بالفقر المادي،
، والذي يعكس النفقات االستهالكية الشهرية للفرد على سلة في سوريةأو ما يعرف بخط الفقر الشديد أو المدقع ، ٤الغذائي

  .الغذاء للحصول على الحد األدنى من الطاقة والسعرات الحرارية الالزمة له يوميا وفق مقاييس منظمة الصحة العالمية

واقعين تحت خط الفقر األدنى في سورية انخفضت نسب إنفاقهم على غذائهم من أن األفراد ال) ٣(رقم الجدول ريظهو   
  ).٢٠٠٧في عام %  ٦٥,٩إلى  ٢٠٠٤عام % ٦٩,٤(من %) ٣,٥(إجمالي إنفاقهم بمقدار 
  بالليرة السورية الغذائي الفقر وفق خط متوسط النفقات االستهالكية الشهرية للفرد : )٣(جدول رقم                 

 ٢٠٠٣/٠٤  ٢٠٠٦/٠٧ 

اإلنفاق  
اإلجمالي

* 

خط الفقر 
  *الغذائي

خط الفقر 
  *األدنى

نسب خط %
الفقر الغذائي من 
 خط الفقر األدنى

اإلنفاق 
 * اإلجمالي

خط الفقر 
 *الغذائي 

خط الفقر 
  *األدنى

نسب خط %
الفقر الغذائي 
من خط الفقر 

 األدنى

 ٦٨,٣ ١٥٤٨ ١٠٥٨ ٤١٧٧ ٦٥,٧ ٢٣٢٤ ١٥٢٧ ٥٠٥٨  حضر

 ٧٠,٦ ١٣٦٦ ٩٦٥ ٢٨٨٥ ٦٦,٢ ٢٠١٧ ١٣٣٦ ٣٧٧٠  ریف

 ٦٩,٤ ١٤٥٨ ١٠١٢ ٣٥٤١ ٦٥,٩ ٢١٨٣ ١٤٣٩ ٤٤٦٧  مجموع
  للفرد/شھر /س .ل: الوحدة *

 "مسح دخل ونفقات األسرة"وإلى  /استناداً إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ٢٠٠٥(تقرير الفقر األول تحليل : المصدر
  .)٢٠٠٧ - ٢٠٠٦(المركزي الذي أجراه مكتب اإلحصاء 

  التوجهات التنموية المستقبلية لألمن الغذائي في سورية . ٦

إلى التنمية الشاملة لتحقيق التوازن ٢٠١٥-٢٠١١اتجهت سورية خالل سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة   
  :لتركيز على ا تحسين أداءه ومخرجاته وعوائده كماً ونوعاً خاصة االجتماعي عبراالقتصادي االجتماعي و

إتاحة فرص االستفادة الموسعة للجميع من التوسع في فرص العمل تحسين عدالة التوزيع وتخفيف التفاوتات الجغرافية، و
وتوليد الدخل وخدمات الصحة والتعليم والمرافق العامة، بإعطاء األولوية إلجراءات شبكات الحماية االجتماعية في عالقتها 

فيذ برامج استهدافية للحد من الفقر واألمن الغذائي ومعالجة األضرار الناجمة عن الجفاف والكوارث مع النمو االقتصادي ولتن
  . مع االهتمام بشؤون المرأة والطفل والفئات الهشة من السكانالطبيعية 

امج الوطني على وتم إقرار البرنامج الوطني لألمن الغذائي كخلفية للخطة الخمسية الحادية عشرة، وتقوم محاور البرن     
  :تكامل محاور التنمية ذات األثر المباشر وغير المباشر لتحقيق األمن الغذائي وهي

 .تحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية -

                                                             
الفرد في الیوم من جرى اشتقاق خطوط الفقر الغذائي لألسر المحددة عن طریق ضرب كلفة السعرة الحراریة بعدد السعرات الالزمة ألفراد األسرة، بلغ استھالك  . ٤

وفق السلة المرجعیة ضمن دراسة . اد السلة الغذائیة المحددة كمتوسط للفرد في سوریةكغ من مو ٢.٢٧حریره ما یعادل  ٢٢٠٥السعرات الحراریة الدنیا والمحددة بـ 
  .ھبة اللیثي. د/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ ٢٠٠٥الفقر في سوریة لعام 
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 .تعزيز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية -

 .الداعمة لهاتطوير السياسات الزراعية والمقدرات المؤسساتية والخدمات  -

 .تعزيز االستقرار الغذائي وإمكانيات إدارة المخاطر -

 .تحسين الوصول إلى الغذاء وجودة وسالمة الغذاء -

   :والتوصيات االستنتاجات. ٧
 ،فقط عند تحقيق تقدم في تخفيض مستوى الفقر العالمييتم التقدم في معالجة مشكلة األمن الغذائي العالمي إن تحقيق  -

يتم تخفيض مستوى الفقر فقط عندما يتم تحديث  ، ولكنشكل وسيلة التخفيف المباشرةتُال التي زيادة إنتاج األغذية وليس ب
 . الزراعة وتحقيق منافع هذا التحديث من خالل تحرير السياسات التجارية وانفتاح االقتصادات القومية

  ).التشاركيةالرقابة (  الحوكمة الرشيدةوتطبيق مبادئ  ،نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أسس لزيادةاعتماد  -

، تحديات تغير المناخ العالمي معالجة للمساعدة فيدمج سياسات االقتصاد األخضر وأهدافه في اإلستراتيجيات الوطنية  -
 .والمياه إزالة الغابات وأمن الطاقةالحد من بما في ذلك األمن الغذائي و

 ،مية الريفية المتكاملة تعالج اختالل التوازن اإلقليمي في مؤشرات التنمية البشريةاعتماد إستراتيجية وطنية للتن -
، مع تحقيق قيمة مضافة لإلنتاج الزراعي المحافظة على الموارد الطبيعية، واالستهالك المستدام وفاعلية موارد اإلنتاجو

حقق استدامة مداخيلها، ويخفض من أثر من خالل التصنيع الزراعي الذي يسهم في رفع المستوى المعيشي لألسرة وي
 .مع حشد الجهود والمساعدات الدولية لهذا الغرض، موسمية العمل الزراعي

تطوير عمل صندوق الدعم الزراعي وصندوق الجفاف والكوارث الطبيعية للحد من أثار العولمة واالنفتاح االقتصادي  -
سياسات منظمة التجارة العالمية في توجيه الدعم عبر صناديق ودعم الفئات الهشة من صغار المزارعين، واالستفادة من 

 .اد حماية المنتج الوطني الزراعيخاصة واعتم

  :المراجع
 .،المكتب المركزي لإلحصاء٢٠١٠المجموعة اإلحصائية لعام  .١
 .، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي٢٠١١و  ٢٠٠١:  المجموعة اإلحصائية الزراعية للعامين .٢

حسين أباظة، : االقتصاد األخضر في عالم عربي متغير ، تحرير: بعنوان  ٢٠١١العربي للبيئة والتنمية  تقرير المنتدى .٣
 .نجيب صعب،بشار زيتون

 .٢٠١٠البرنامج الوطني لألمن الغذائي في الجمهورية العربية السورية ، .٤

  .يوركنيو: ، هيئة األمم المتحدة٢٠١٠تقرير األمن الغذائي والنزاع في منطقة االسكوا،  .٥
 .٢٠٠٦شهرية ، كانون الثاني  مجلة إلكترونية األمن الغذائي العالمي، ،أدوارد شوه. جي .٦

 .٢٠٠٩تقرير أهداف األلفية للتنمية لعام  .٧

 .دمشق: ،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي٢٠١٠خالد أبو إسماعيل، مسودة تقرير الفقر في سورية ،. هبة الليثي ، د. د .٨

، سلسلة عالم ١٩٨٣، ترجمة أحمد حسان ،  )خرافة الندرة( زيف كولينز، صناعة الجوع فرانسيس مورالييه ، جو .٩
  .الكويت: المعرفة 
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  اختاذ القراراتدعم والدراسات يف األحباث دور 

   دراسة حالة سورية
  ٥العريضي ذوقان منهال : بقلم                    

  : مقدمة
منذ بداية القرن الحالي، تسارعت وتيرة التغيرات الدولية وبدأ االقتصاد العالمي مرحلة جديدة تطورت فيها كثير من 
. المفاهيم األساسية وتبدلت كثير من السياسات العامة للدول بما يتماشى مع التحديات التي تواجهها مجتمعاتها اإلنسانية

سياسات اتخاذ قرارات فعالة بدون تحليل مسبق ودراسة دقيقة ألي مسألة عالقة  وبالتالي،  أصبح من الصعب على واضعي ال
خاصة إذا لم يكن هناك باألساس قاعدة قوية ومتينة لمراكز بحثية داعمة لهم في عملهم ومرتبطة بمجريات األحداث 

  . والتغيرات ، دون المساس باستقاللية البحث العلمي وفكر اإلبداع
مادية (ي كغيره من االقتصادات بتغيرات جذرية وعميقة تتطلب إدارة فعالة لكافة الموارد المتاحة ويمر االقتصاد السور

وتعتمد فعالية هذه اإلدارة بشكل كبير على توافر البنية التحتية الالزمة من المعرفة والدراية بكافة متطلبات ). كانت أم بشرية
لبحوث والدراسات دور هام في بناء السياسات العامة ولكن، السؤال األهم ومن البديهي أن يكون ل. التنمية والنمو االقتصادي

كيف يمكن أن تلبي هذه البحوث متطلبات متخذي القرار في سورية لوضع سياسات وبرامج مناسبة لمقتضيات :  هنا هو
ئل فما هو اإلطار الذي يحكم التنمية وبالشكل األمثل؟ وإذا كان الربط المباشر بين الباحث ومتخذ القرار هو أحد أهم الوسا

ولإلجابة على هذه األسئلة علينا أوال تسليط الضوء على . هذه العالقة دون المساس بجوهر عمل كل منهم واستقالليته؟ 
طبيعة العالقة بين البحث العلمي ورسم السياسات العامة ثم نقوم بإسقاطها على الواقع في سورية ودراسة التطورات التي 

قع الدراسات في هيئة التخطيط والتعاون الدولي كجهة فنية استشارية داعمة لمتخذي القرار بإعداد طرأت على وا
  . االستراتيجيات والسياسات العامة في إطار عملية التنمية في سورية

  :محددات العالقة بين البحوث وصانعي القرار
  اإلنساني في إنتاج و تطوير المعرفة البحثية تكمن أهمية أي بحث أو دراسة في مدى انسجامها مع متطلبات المجتمع

.  الدولة أو للمجتمع المستقبلية الرؤى بناء أو ترشيد القرارات أو العامة السياسات تحسين وصنع يخدم بما و معينة، حول قضايا
  : ٦وبكلمة أخرى فإن أي بحث يجب أن يحقق ثالث نقاط أساسية وهي

 المحلية المتاحة الموارد خالل استخدام من لتحقيقها المجتمع وأفضل السبل  في التنمية أولويات عن الكشف .١

 .الذاتية الموارد توظيف و المحلية البيئة احتياجات مع يتوافق بما المحلي العلمي البحث تطوير .٢

 .دعم اتخاذ القرار وترشيده .٣

                                                             
 ماجستیر في االقتصاد الدولي واستراتیجیات العاملین -مدیریة الدراسات في الھیئة  ٥
 العدد الخامس، المجلد و السیاسات االقتصادیة ، التنمیة مجلة ،" المتحدة العربیة اإلمارات دولة في القرار صناعة و البحوث مراكز" ،الفارس فارس الرزاق عبد ٦

 . ٢٠٠٣یونیو  ١٣٧ـ ١١٣  ص الثاني،
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والدراسات بصانعي القرار لها دور فعال في تحديد مدى مساهمة هذه وال شك أن طبيعة العالقة التي تربط البحوث 
إذ يوجد عدة محددات للعالقة . البحوث في رسم السياسات العامة وبالتالي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المطلوبة

يضا  داخل كل دولة بين المراكز تختلف أهميتها ما بين الدول حسب تسلسلها على سلم التطور االقتصادي واالجتماعي بل أ
إلى عالقة تبعية حيث يقوم البحث على تكليف من  ٧البحثية المختلفة، فيصنف البعض هذه العالقة وفق طبيعة التبعية اإلدارية

 ، أو إلى عالقة مستقلة)كما هو الحال في معظم الدول النامية(اإلدارة العليا لصالح حل قضية معينة أو دراسة حالة معينة 
كما في معظم الدول (  ٨حيث تقوم الدراسات والبحوث على أساس مساهمات من قبل مراكز األبحاث مستقلة كانت أم تابعة

  ). المتقدمة مثل أمريكا ودول أوربا
تصنيف العالقة   ٩)٢٠٠٨ Mahmood Ahmad و   ٢٠٠٨ Howard J. Wiarda(ويعتمد بعض الباحثين اآلخرين 

ليبرالي، (وفق معايير أخرى  كمصدر التمويل و االرتباط والسلطة العليا للقرار أو وفق االتجاه األيديولوجي والسياسي 
وهذا طبعا ال يختلف كثيرا عن مضمون التصنيف السابق وإنما يعبر عن هذه العالقة ). إلخ,,,محافظ، يساري ، اشتراكي 

وقد . فهناك مثال  المراكز البحثية الحكومية والمراكز البحثية األكاديمية والمراكز البحثية الخاصة .بتصنيف المراكز البحثية
يكون لكل من هذه المراكز ميزاتها وسلبياتها فالمراكز البحثية الحكومية تتميز بسهولة آلية تمويلها ودورها المؤثر والمباشر 

لومات عن كثب وسهولة انتقالها المتبادل بين الباحث ومتخذ القرار في رسم السياسات العامة خاصة في ظل توافر المع
أما المراكز البحثية األكاديمية فتمتاز بموضوعيتها من جانب . ويؤخذ عليها ضعف االستقاللية واإلبداع وعدم النشر أحيانا

إال أن تأثيرا في رسم السياسات قد  البحث العلمي واستقالليتها من جانب دراسة القضايا الهامة التي تواجه الدولة والمجتمع
أما المراكز البحثية الخاصة فتمتاز أيضا بنوع من . يكون ضعيفا خاصة مع غياب قنوات االتصال الفعالة مع متخذي القرار

عب االستقاللية خاصة بالنسبة إلى المراكز غير الحكومية وذات النفع العام أما المراكز الخاصة التابعة لشركات فهي أيضا تل
دورا هاما في دعم البحث والتطوير، ولكن بالمقابل فهي تحتاج إلى تمويل كبير وسهولة انتقال المعلومات وهو ما ال يتوفر 

  .في كثير من البلدان النامية نظرا لعدم وجود شركات عمالقة من جهة وعدم شفافية المعلومات من جهة أخرى

  : الوسائل البحثية لدعم صناعة القرارات
 و أو أشكال عدة خالل من العامة صياغة السياسات أو القرار، صناع على التأثير في األبحاث و الدراسات مراكز تساهم 
 المدى على تأثيره يكون بعضها و البعيد، المدى على تأثيره يكون قد بعضها مباشر كما غير بعضها و مباشر، بعضها سائل،

 :يلي بما األبحاث مراكز تأثير ووسائل طرق و أشكال أهم تلخيص يمكن و . القصير

   

                                                             
٧ John J. Hamre, "The Constructive Role of Thin Tanks in Twenty First Century", Asia-Pacific Review, Vol. ١٥, No. ٢, 

pp٢٠٠٨ ,٥-٢, pp٣-٢.  
  .  تكون تابعة إلى شركات خاصة كبرى أو مؤسسات خیریة تقوم بدورھا في تمویل البحث والبرامج العلمیة في مجاالت تنمویة ٨
 :لمزید من المعلومات انظر ٩

 *Howard J. Wiarda, "The New Powerhouses: Think Tanks and Foreign Policy" American Foreign Policy Interests, ٩٦ :٣٠ 
–٢٠٠٨ ,١١٧, p ٩٦.  

 *Mahmood Ahmad, "US Think Tanks and the Politics of Expertise: Role, Value and Impact", The Political Quarterly, Vol. 
٧٩, No. ٤, October-December, pp ٢٠٠٨ ,٥٥٥ -٥٢٩, p٥٣٧-٥٣٦. 

 



  ٣٤        تالاـقـم
ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان   

هذا النوع من ويتسم . تنموية معينة قضايا حول العمل وورش الندوات أو المؤتمرات عقد في وتتمثل :الفعاليات العلمية -١
 و القرار صناع من المهتمين من المشاركين مع أو أنفسهم الباحثين بين المباشر النقاش و للحوار المجال بأنه يفتح األنشطة

واالقتراحات واألفكار  لواضعي السياسات المسؤولين مما يوسع من دائرة المعرفة والتعرف على االتجاهات العامة
 .الجديدة المطروحة حول المسائل موضوع الفعالية

 بإعداد المكلفين الخبراء من فريق مع القرار صناع أو المسؤولين كبار بين تكون :المغلقة أو التكليف المباشرالطاولة  -٢

 احتياجات و باهتمامات اإلحاطة و ويسمح ذلك بدايةً بالتعرف  .عامة سياسات إعداد أو معينة بقضايا تتعلق معينة دراسات

إيصال نتائج الدراسة والمقترحات إلى صانع  أخيرا و األبحاث، مسيرة تطورات القرار ، ثم متابعة صانع متطلبات و
 .ومن النادر نشر مثل هذه األبحاث إال فيما يخدم إعداد الدراسة وصانع القرار فقط .القرار

والتي تسمح باإلطالع على آراء تحليالت الباحثين والخبراء حول مسألة ملحة أو أزمة اقتصادية أو   :اإلعالم وسائل -٣
 .سياسات وقرارات معينة صياغة أو صناعة مجموعة السياسات الحكومية المتخذة، ما يؤثر أحيانا في 

 أو مباشرة عالقات إما يملكون مراكز األبحاث في الباحثين و الخبراء من الكثير إن :القرار صناع المباشرة مع العالقات -٤
 المتشابهة، أو المشتركة القضايا أو االختصاص مجاالت في المعنيين المسؤولين أو القرار صناع مع التواصل في سهولة

 ناحية من  .المسؤولين و القرار صناع متطلبات و الحتياجات معرفتهم و التأثير و اإلقناع على قدرتهم من يسهل ما هذا و

 كبير بشكل المقبول العنوان العلمي أو الغطاء لديهم يتوفر األبحاث مراكز في الخبراءوالباحثين  معظم فإن أخرى

 و األعمال رجال و األكاديمية و اإلعالمية المؤسسات مع خاصة و المجتمع مؤسسات أو المسؤولين مع للتواصل

 .غيرهم و الحكوميين المسؤولين

 عن الحديث عند يمكن وال واألبحاث، الدراسات األساسية لمراكز وهي المخرجات: العلمية والمؤلفات العلمي النشر  -٥
 صناع القرار بالمدىوغالبا ما يكون تأثير هذه المؤلفات على . علمي نشر له يكون أن بدون أبحاث مراكز وجود

 للمدى بينما يبقى تأثيرها بشكل عام  .الجديدة للمطبوعات العامة العالقات حملة و اإلعالمية التغطية خالل من القصير

 . استمرار وتطور البحث العلمي بحد ذاته خالل من البعيد و المتوسط

وصانعي القرار حيث يسمح موقع هذه المراكز وهي قنوات اتصال فعالة بين الباحثين : مراكز الدراسات الحكومية -٦
واضعي السياسات  والجهات التابعة لها من خلق اإلطار العملي والعلمي إلعداد دراسات وأبحاث ذات أثر مباشر على

ومتخذي القرارات خاصة وأنها تستطيع التواصل مع كافة المراكز البحثية األخرى حكومية كانت أم ال وفي نفس 
  . عدة البيانات والمعلومات الضرورية للقائمين على الدراسةالوقت توفير قا

 البيئة طبيعة وعلى الدراسة وتعقيداتها، موضع القضية طبيعة على يعتمد الدراسات و األبحاث مراكز تأثير و نفوذ إن عموما،

 الدراسة في العمل توقيت وعلى وغيرها، النمط الثقافي و الحريات مستوى من بها يتعلق وما واالقتصادية واالجتماعية السياسية
 والمنفذة الداعمة الجهة دور و أهمية إلى باإلضافة االستقاللية، مستوى للدراسات مع الالزم التمويل توفر وعلى إنجازها، و

  .العناصر من ذلك غير و الدراسات مراكز على إنجازها تعمل التي للدراسات
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  :الدراسات في سورية وارتباطها بمتخذي القرار
تنامت في اآلونة األخيرة أهمية البحوث والدراسات في سورية كما في كثير من الدول النامية انطالقا من إدراك  أهمية  

وقد شهدت سورية بشكل . تطوير البحث العلمي ومدى ارتباطه بتحقيق متطلبات التنمية والنمو االقتصادي وبالشكل األمثل
ية واالجتماعية ونهجها التخطيطي والتي يمكن اختصارها بالتحول نحو اقتصاد خاص، تغيرات نوعية في سياساتها االقتصاد

ورغم الجهود . السوق االجتماعي، مما يتطلب في الحقيقة دراسات عميقة وموضوعية، آنية ومستقبلية، تحليلية وتقييمية
عة القرار الصحيح إال أن كثير المبذولة خالل السنوات الماضية لتطوير مراكز الدراسات واألبحاث وربط مخرجاتها بصنا

 عام أو بشكل العلمي البحث مجال في سواء دور وفعالية البحوث والدراسات القائمة  ما زالت تواجه والتحديات من اإلشكاليات
فقد تطورت في سوريا معظم الوسائل البحثية لدعم صناعة . خاص بشكل القرار اتخاذ وعملية العامة السياسات صنع مجال في

مما ساهم في تأسيس قاعدة  ال بأس بها من الخبراء والباحثين العاملين في مراكز بحثية   -والتي ذكرت سابقا -ار القر
ولكن تبقى عملية خلق قنوات اتصال فعالة بينهم وبين صناع القرار هي النقطة . حكومية وأكاديمية وخاصة على حد سواء

  .األهم

  اإلبداع والتسويق العلمي إشكاليات التمويل واالستقاللية وقدرة:  
 و األبحاث تواجهها مراكز التي اإلشكاليات و التحديات أهم يعتبر كل من التمويل واالستقاللية والقدرة على اإلبداع من

 محوريا فمثال، يلعب التمويل دورا. ، خاصة وأنها ذات تأثير تبادلي كبير فيما بينها أوال ومع صانعي القرار ثانيا الدراسات

 أو مستوى اختيار في أحيانًا و البحثية، أجندتها تحديد في كذلك و والسياسية، العلمية واستقالليتها المراكز سياسات في تحديد

 اإلبداعية القدرة بالمقابل فإن توفر. الباحثين وبالتالي جودة المخرجات واستمرارية اإلنتاج اإلبداعي العلمي و نوعية الخبراء

 لدى علمية ومرجعية العامة، السياسات صناعة وفي القرار لدى صناع ونفوذ تأثير ذات منها يجعل األبحاث مراكز لبعض

 من المزيد باتجاه تسير يجعلها الدراسات و األبحاث مراكز لدى االبتكار و اإلبداع و مستوى حجم إن .المهتمين و الباحثين

 التي مختلف القطاعات في القرار صناع مستوى أو الدولية، الشؤون أو الدولة أو المجتمعي الصعيد على سواء و التأثير الفعالية

 المعرفي لإلنتاج التسويقية القدرات و اإلمكانيات يالحظ كذلك ضعف .البحثية المراكز هذه عمل و اهتمامات مجاالت ضمن تقع

نشر المعرفة من خالل   فيدورها  تحصر أصبحت والتي الدراسات، و األبحاث بعض مراكز عن يصدر الذي العلمي النشر و
 .القرار صناع إلى إيصالها و العلمي البحث و المعرفة هذه تأثير كيفية المطبوعات مع تجاهل

 إشكاليات مرتبطة بصانعي القرار : 
 العليا اإلدارة و المسؤولين بعض  لدى  "المنهجي التفكير ثقافة "ضعف: 

 الكثير في البت على "األقدر" و  "األعلم" أنهم ون  يعتقد المسؤولين أو القرار صناع من البعض أن في تتمثل اإلشكالية هذه إن

 تكليف أو التخصصية، البحثية المراكز على ضرورة االعتماد يتلمس ال فهو بالتالي و عنها، المسؤول المهام أو المجاالت من

 موضع المشكالت و للقضايا العلمي للتحليل الالزمة المنهجية األدوات أو المعرفي التخصصي، العمق تملك علمية مرجعيات
 الترابط والتكامل بين على ثقافة التفكير المنهجي سلبا هذا الضعف في وانعكس . العامة  السياسات إلعداد أو الالزمة ،القرار

 إنساني سياق يعتبريجب أن  القرار لدى صناع معينة مجاالت في المعرفة محدودية أو علما أن  عدم .القرار صانع و األكاديمي

  .بحثية مؤسسات أو أفراد سواء أكانوا "االختصاص أهل" على االعتماد أو بالتكامل يعالج طبيعي
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 ضعف ثقة صناع القرار ببعض مراكز األبحاث:  
 مستوى جودة وثوقيةالتخوف من مرجعيات هذه المراكز خاصة إن كانت غير حكومية ، أو نتيجة عدم  وذلك نتيجة 

ال شك أن . نتيجة الشكوك لدى بعض المسؤولين بالخبرات المحلية وتفضيل الخبرات األجنبية  أو عنها تصدر التي الدراسات
يجعل التقييم ) كما في معظم الدول النامية(في سورية  الدراسات و اثاألبح مراكز مهنية و أداء لقياس علمية مؤشرات غياب

   .١٠العلمي لمستوى جودة اإلنتاج الفكري في حده األدنى
 االبتكار و اإلبداع على الكفاءات عدم توفر آليات فاعلة وجاذبة لتحفيز  

يعتبر توفير الحوافز المعنوية والمادية للباحثين مقابل علمهم ومعرفتهم وخبراتهم أداة فاعلة في زيادة اهتمامهم بالقضايا 
   .العلمي بحد ذاته البحث و المعرفة و قيمة العلم و أهمية من التي تشغل المسؤولين وصناع القرار، وبنفس الوقت يزيد ذلك 

  

  !اتصال ، ويبقى التفعيل؟خللق قنوات خطوات جادة 
من المعروف أن مراكز الدراسات في الجهات الفنية االستشارية للدولة هي قنوات اتصال فعالة بين الباحثين وصانعي القرار 

لتأمين الخبراء واالختصاصيين، وذلك من خالل موقعها في الدولة وقدرتها على التواصل مع كافة مراكز األبحاث األخرى 
سورية "ومن هذا المبدأ، يمكن القول أن . باإلضافة إلى قدرتها على تأمين متطلبات الدراسة من معلومات وبيانات إحصائية

القاضي بإحداث هيئة التخطيط  ٢٠١١لعام ) ١(في تطوير مثل هذه القنوات وذلك باالطالع على القانون رقم " متقدمة
واالجتماعي والذي يضم بدوره كافة الفاعلين  األعلى للتخطيط االقتصاديللمجلس  كجهاز فني استشاريوالتعاون الدولي 

األساسيين في االقتصاد السوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يعتبر هذا القانون عملية إعداد الدراسات واألبحاث 
، ومن جهة أخرى ١١هام المناطة بهوالتقارير واقتراح السياسات والتدابير من المهام األساسية للهيئة لتمكين المجلس من الم

تضمن القانون آلية فاعلة وجاذبة لتحفيز الكفاءات على إعداد الدراسات واألبحاث الالزمة وذلك من خالل إحداث صندوق 
فإذا نظرنا إلى هذا القانون من منظور موضوع بحثنا هذا وبشكل أكثر تبسيطا . ١٢لدعم الدراسات المتميزة واستقدام الخبرات

دراسات (ه يقضي بترسيخ استخدام مختلف األدوات البحثية النجاز المهام الموكلة للهيئة بحيث تصب مخرجاتها نرى أن
والتي تقوم ) المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي(في قنوات االتصال الفعالة ) تحليلية وتنبؤية، آنية ونوعية

إن قوة وفعالية كل جزء من هذه الحلقة . ذي القرارات من جهة أخرىبالتأثير المباشر على صانعي القرار من جهة  ومنف
فمهما كانت األبحاث والدراسات ذات نوعية عالية ومعدة من قبل نخبة الباحثين قد ال . يرتبط بقوة وفعالية األجزاء األخرى

ؤثرة في صناعة القرار وبما تلقى أثرا إذا لم توضع في قنوات االتصال الصحيحة التي من خاللها تكون فعالة ومفيدة وم
وبالمقابل فهذا يحتاج أيضا إلى منح الثقة من قبل صانعي القرار لمراكز األبحاث وقنوات االتصال . يخدم المجتمع ومتطلباته

  . في آن واحد ودعمهم لها معنويا وماديا، فالعالقة بين هذه األجزاء هي عالقة تكاملية وتبادلية
 

                                                             
  األدبیةات عادة من قبل ھیئة علمیة مستقلة غیر ربحیة ذات مصداقیة وترتكز على مقومات الثقافة العربیة على أن تحمل الصفة اإللزامیة العلمیة توضع ھذه المؤشر ١٠

 . فقط ولیست القانونیة
 ٢٠١١لعام / ١/من القانون/ ١٣/وردت في المادة ١١
 ٢٠١١لعام / ١/من القانون / ١٩/وردت في المادة  ١٢



  ٣٧        تالاـقـم
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٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان   

  :خاتمة
دورا فعاال، ليس فقط في تقديم العلم والتقنيات والتطبيقات وإنما أيضا في تطوير أنظمة " وال تزال" المراكز البحثيةلعبت 

واالستخدام ، وإلقاء الضوء على الطرق المثلى المتخذة لسياسات االقتصادية واالجتماعيةاوالتأثير على  وأدوات البحث
، كما ساهمت في لفت األنظار للمشكالت والتحديات التي تواجهها  وتخفيض الهدر، وذلك برفع اإلنتاجية األفضل للموارد

وفي ضوء ذلك فإن دور ومراكز . عملية التنمية المحلية والدولية، ورسم السياسات المناسبة لمعالجة المشكالت بأقل التكاليف
لم يعد ثانويا، وإنما دورا أساسيا في رسم السياسات وترشيد عملية اتخاذ  ـ متقدمة أو نامية ـ األبحاث في المجتمعات

 أو بإنشاء منها  يقتضي التزاما الدولة في التنمية و التطوير و العلمي البحث سياسات تعزيز في المضي إن ولذلك ،. القرار

 عملية في للمساهمة ، وذلكمتخصصة حكومية، و خاصة دراسات و فكر مراكز و بحثية مؤسسات إلنشاء المجال إتاحة

 هذه تقييم أو تطبيق متابعة في للمساهمة أو المجاالت، مختلف في العامة السياسات و االستراتيجيات وضع و التنمية

وقد يكون بالنسبة لسورية ، ما يشير فعال إلى تقدم كبير في وضع األطر القانونية والتشريعية لمسيرة  .نتائجها و السياسات
ويبقى المضي في ترجمة هذه األطر على أرض ). ١(التطور وصوال إلى التنمية المستدامة المطلوبة ومنها القانون رقم 

ما يتطلب بالضرورة أن . لتحدي األكبر بالنسبة لالقتصاد السوريالقائمة والمحدثة هو ا األجهزةالواقع من خالل تفعيل كافة 
  .تتالحم جهود الباحثين وصانعي القرار في قنوات اتصال واحدة وبنفس الوقت متنوعة من حيث المكونات

 



  ٣٨        ملخـصـات تقاريـر ودراسـات
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٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان   

  
 ٢٠١٢تقرير ممارسة أنشطة األعمال يف بيئة أكثر شفافية لعام 

  ومؤسسة التمويل الدوليةالبنك الدويل 
  ١٣محمدفؤاد عبير : إعداد

  
  :مقدمة 

في سلسلة  هو التقرير التاسع ٢٠١٢يعتبر تقرير ممارسة أنشطة األعمال      
التقارير السنوية الذي يعده خبراء مجموعة البنك الدولي، والمعنية ببحث 

  .تعوقهاألعمال وتلك التي  ـطةـودراسة اإلجراءات الحكومية التي تعزز أنش

  :المنهجية المتبعة في إعداد التقرير

التقرير مؤشرات كمية لإلجراءات الحكومية المنظمة ألنشطة يعرض 
 اإلجراءات الحكومية كما يقيس ،بلداً ١٨٣األعمال وحماية حقوق الملكية في 

 ،هي بدء النشاط التجاريو ،مرحلة من حياة منشأة األعمال ١١التي تؤثر على 
ودفع  ،وحماية المستثمرين ،والحصول على االئتمان ،وتسجيل الملكية ،وتوصيل الكهرباء ،البناء واستخراج تراخيص

، وتوظيف العاملين )تصفية النشاط التجاري سابقاً(وتسوية حاالت اإلعسار  ،وإنفاذ العقود ،والتجارة عبر الحدود ،الضرائب
الذي لم يتم إدراج البيانات الخاصة به ضمن مؤشرات ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة األعمال في تقرير (

وأول  ٢٠١٠زمنية مابين حزيران الفترة التغطي  ٢٠١٢تقرير الالمستخدمة في  البياناتويشار هنا إلى أن ).  هذا العام
  .٢٠١١حزيران 

مؤشرات تراخيص " مجموعة من المؤشرات وهي في منهجية وضع  تغييراتإدخال إلى التقرير من ناحية أخرى أشار    
 يقيسمؤشراً تركيبيا  وألول مرةقدم التقرير كما  .وذلك بهدف رفع كفاءتها" ودفع الضرائب ،والحصول على االئتمان ،البناء

المنظمة ألنشطة األعمال في كل بلد خالل السنوات الست الماضية منذ إصدار  التغير بالقيمة المطلقة في البيئة اإلجرائية
 )distance to frontier(االقتراب من الحد األعلى للكفاءة اسم  ويطلق عليه ، ٢٠٠٦تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

والمقارنة المرجعية لألداء الحالي على  ،مؤشراً مكمالً للترتيب العام على أساس سهولة ممارسة أنشطة األعمال اعتبرهو
  .المؤشرات لكل بلد مع أداء البلدان األخرى المشمولة في العينة

 ،ة المتحدة استعراضا لدراسات عن حالة كل من كوريا وجمهورية مقدونيا والمكسيك والمملكأيضا تضمن التقرير و    
وذلك في إطار بناء محتوى متاح على شبكة االنترنيت وقاعدة بيانات الكترونياً جديدة عن الممارسات والتجارب والخبرات 
في إصالح اإلجراءات الحكومية المنظمة ألنشطة األعمال في مختلف إرجاء العالم ضمن نطاق االستراتيجيات المعنية 

  . إلجرائي الممنهج بصفة أكثر عموميةبالقدرة التنافسية أو اإلصالح ا
                                                             

  ھیئة التخطیط والتعاون الدولي –مدیریة الدراسات  ١٣



  ٣٩        ملخـصـات تقاريـر ودراسـات
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  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

  :التقرير التي توصل إليها النتائجوفيما يلي أهم  

نجح عدد قياسي من حكومات بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خالل العام الماضي في إدخال تغييرات على البيئة   -
 ٤٦من أصل  ٣٦حيث نفذ  ،المحلية وتشغيلهااإلجرائية المنظمة ألنشطة األعمال بغرض زيادة سهولة تأسيس الشركات 

ويمثل ذلك قيام نسبة ،  ٢٠١١/ ٢٠١٠بلداً بها إصالحات للقواعد اإلجرائية المنظمة لممارسة أنشطة األعمال خالل الفترة 
في المائة % ٥٦من بلدان هذه المنطقة خالل هذا العام بإصالحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة األعمال مقابل %  ٧٨

  .ي المتوسط على مدى السنوات الست الماضيةف
إصالحا أدت إلى زيادة سهولة ممارسة أنشطة األعمال في  ٢٤٥بلداً ما مجموعه  ١٢٥على الصعيد العالمي نفذ  -

 تلك التيمقارنة بالعام السابق، وتمثلت اإلصالحات اإلجرائية األكثر شيوعاً  % ١٣أي بزيادة نسبتها ،  ٢٠١٠/٢٠١١
وتسجيل الملكية أو استخراج  ،الخاصة بتأسيس الشركات وبدء النشاط التجاري ط اإلجراءات الحكوميةتبسياستهدفت 

مثل المحاكم  بتعزيز المؤسسات القانونيةتراخيص البناء، كما ركز عدد متزايد من البلدان على جهود اإلصالح المعنية 
مرين وحقوق الملكية، وكان هذا التحول واضحا وملموسا وأنظمة وقوانين اإلعسار وزيادة سبل الحماية القانونية للمستث

 كافةمن %  ٤٢بصفة خاصة في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، حيث تركزت 
على الجوانب التي تقيسها مؤشرات الحصول على االئتمان  ٢٠١١-٢٠١٠اإلصالحات المسجلة في التقرير خالل الفترة 

  . المستثمرين وإنفاذ العقود وتسوية حاالت اإلعسار وحماية
ضمنت ، ت٢٠١٠/٢٠١١ خاللألنشطة األعمال في مختلف أنحاء العالم  إصالح البيئة اإلجرائية المنظمةعلى مستوى   -

، اإلجراءات المتخذة لتحسين البيئة اإلجرائية في بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تبسيط إجراءات تأسيس الشركات 
ين أنظمة اإلعسار حيث قام استمر تطبيق اإلصالحات لتحسوفي أوروبا والبلدان مرتفعة الدخل  .وتصفية النشاط التجاري

أما منطقة الشرق . في السنة قبل الماضية لداب ١٨و  ،بلدا في السنة الماضية ١٦مقابل  ،بلدا بتحسينها ٢٩ما مجموعه 
من بلدان المنطقة بتنفيذ إصالحات %  ٦١صالح بالتفاوت والتباين حيث قام األوسط وشمال أفريقيا فقد اتسمت وتيرة اإل

كما تصدرت ماليزيا قائمة البلدان التي طبقت إصالحات في منطقة شرق . إجرائية أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة األعمال
 .آسيا والمحيط الهادي

 الرأسبقة وساوتومي وبرتسيبي والتفيا وجزر تعتبر دول المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفيا السا -
تحقيق الحد التي اقتربت من  الدول ،وكولومبيا وأرمينياوجزر سليمان وجمهورية كوريا  وبورونديوسيراليون  األخضر

من  ، وذلكبأكبر عدد من اإلصالحات ٢٠١٠/٢٠١١ خاللحيث كانت البلدان األكثر تحسناً التي قامت  ،األعلى للكفاءة
 . خالل تنفيذ إصالحات في ثالثة أو أكثر من المجاالت التي يتناولها التقرير

ركز  ،على المعلومات الضرورية للتقيد باألنظمة واإلجراءات الرسمية تسهيل حصول مؤسسات األعمالمجال وفي  -
 .ولة االطالع على تلك المعلوماتفي إتاحة فرص جديدة لزيادة الشفافية وسه "الحكومة االلكترونية"التقرير على أهمية دور 

سواء أكانت من خالل أنظمة الكترونية أو  هذه المعلومات،كيفية حصول مؤسسات األعمال على لذا بحث التقرير في 
اظهر التقرير بأن الحكومات وقد  .في الهيئة الحكومية المعنية أو عن طريق إعالنات لعموم الجمهوروسائل أخرى كنشرها 

بزيادة االستفادة من التكنولوجيا، حيث يقوم أكثر  -بصرف النظر عن مستوى دخلها القوميو - تهتم العالم في جميع أنحاء 
بلدا، باستخدام أنظمة إلكترونية في تقديم خدمات تتراوح من تسجيل الشركات والتخليص  ١٨٣بلدا من أصل   ١٠٠من 
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في اغلب بلدان منطقتي أفريقيا  ى مثل هذه المعلوماتالحصول علكما بين أن  ..الجمركي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم
في جميع البلدان مرتفعة  ، بينماإجراء اجتماع مع موظف حكومي يستلزم ،جنوب الصحراء والشرق األوسط وشمال أفريقيا

الدخل األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تتوافر المعلومات عن الشروط والمستندات الالزمة 
ال ينطبق هذا بينما . اإلعالنات العامة ينشرها من خالليتم أو  ،وفي الهيئة الحكومية المعنية ،للتجارة على شبكة االنترنت

 .من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء%  ٥٠واقل من  ،من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا % ٣٠على حوالي األمر إال 
من بلدان هاتين  % ٤٠أو من خالل اإلعالنات العامة في حوالي  كما أن إجراءات تراخيص البناء متوافرة الكترونياً

   .المنطقتين
ضمن الترتيب العام للبلدان على  الواردة الدول العشرون األولىقتها التقرير توضيحا ألهم اإلجراءات التي طب قدم   -

ونيوزيلندا والواليات ) الصين(غافورة وهونغ كونغ نكال من س والتي تضم  لهذا العام، أساس سهولة ممارسة األعمال
لمملكة العربية السعودية وكندا يج والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا وأيسلندا وايرلندا وفنلندا واروالمتحدة والدانمرك والن

إجراءات فاعلة ومبسطة بشأن عمليات مثل والتي تمثلت في  .والسويد واستراليا وجورجيا وتايلندا وماليزيا وألمانية واليابان
 يحبتنقبصفة دورية ، والقيام تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء وتوفير سبل الحماية القانونية القوية لحقوق الملكية

وتحديث اإلجراءات الحكومية المنظمة ألنظمة األعمال في سياق برنامج عمل لتوسيع نطاق القدرة التنافسية واالستفادة من 
  .التكنولوجيا الجديدة من خالل مبادرات الحكومية االلكترونية

  :المنظمة ألنشطة األعمال مجاالت اإلجراءات الحكوميةمختلف في مستوى األداء في  اتاالختالف

بين التقرير بأن أداء الدول التي واصلت تطبيق اإلصالحات على مدى عقود زمنية تتضح صورته الجيدة لدى مقارنته      
مع أداء الدول األخرى، كما أن درجة اتصاف اإلجراءات الحكومية والمؤسسات بالمالءمة ألنشطة األعمال في الكثير من 

يعزى هذا التباين في بعض البلدان إلى عدة ف مجاالت تنظيم بيئة األعمال،  والدول تتباين إلى حد كبير نسبياً في مختل
دون غيرها، نظرا لصعوبة العمل على بعض مجاالت تنظيم أنشطة األعمال  بعضأسباب منها سرعة وتيرة اإلصالحات في 
ن أهم المجاالت التي عملت م" بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات" يعتبر ، واإلصالحات ألسباب سياسية أو اقتصادية

تأسيس  ةتقرير بزيادة سهولالبلدا يغطيها  ١٨٣من %  ٨٠قام أكثر من  ٢٠٠٣فمنذ عام  معظم الدول على تحسينه،
يوماً،  ٢٠ن ارتفع عدد البلدان التي يستغرق تأسيس الشركات فيها اقل م ٢٠٠٥ومنذ عام  .الشركات وبدء النشاط التجاري

ساعد في تطبيق هذه اإلصالحات في مجموعتي البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان وقد  .بلداً ٩٨إلى  ٤١من 
ففي كل عام يجتمع  ،فيما بين واضعي السياسات في مختلف أنحاء العالم وتيرة التعلم من النظراءارتفاع  ،متوسطة الدخل

  .لولبلدا لمناقشة التحديات والح ٣١مديرو مصالح سجل الشركات في 

  توجه عالمي نحو القواعد اإلجرائية المالئمة ألنشطة األعمال -سد الفجوة

برامج  هاتنفيذنظرا لالبلدان التي حققت اكبر تقدم نحو الحد األعلى للكفاءة تحقيق هذا االنجاز أوضح التقرير بأن     
طويلة األمد  ةال وتجسدت في إستراتيجياإلصالح اإلجرائي الواسع النطاق التي شملت مجاالت متعددة لتنظيم بيئة األعم

  .لزيادة القدرة التنافسية
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النهج الشامل والتنسيق المرتفع وقوة االلتزام من قبل بعض البلدان النامية وبلدان األسواق الصاعدة كما أشار إلى وجود     
شاء لجان معنية باإلصالح بلدا بإن ٢٤قام أكثر من  حيث .باإلصالح اإلجراءات الحكومية المنظمة ألنشطة األعمال

ولم تحجم هذه  .يا وماليزيا وروانداباغلب الحاالت تابعة مباشرة للرئيس أو لرئيس الوزراء مثل كولومفي وهي  ،اإلجرائي
أن البلدان التي حققت أكثر تقدم توصل إليه التقرير ب هنا ماومن الجدير بالذكر  .الدول عن إجراء إصالحات قانونية جذرية

كانت دؤوبة في تعديل القواعد اإلجرائية والنظم اإلدارية في مجاالت  ،بيئة إجرائية أكثر مالءمة ألنشطة األعمال في تهيئة
وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية بشركاته ومؤسساته التي  والذي بدوره يعزز .لديها متعددة لتشجيع نشاط القطاع الخاص

وتوسيع نطاق الفرص المتاحة  ،وتحسين مستوى اإلنتاجية من شأنه تشجيع النمو ،وخلق فرص عمل جديدة، تقوم باستثمارات
  .الفقراء أمام

  :األعمال في سورية بيئةتطور اإلصالحات في 

حيث  ،بيئة األعمالتحسين في مجال على سلم الترتيب العام المتأخرة  المراتب تزال في ال سورية أنيتبين من التقرير ب    
 ، إال أنها تقدمت مرتبتين عن العام السابق حيث كان ترتيبها٢٠١٢دولة عام / ١٨٣/من أصل / ١٣٤/احتلت المرتبة 

  . وهذا يؤكد ضرورة استمرار العمل على تهيئة البيئة المالئمة لممارسة األعمال /.١٣٦/
في سورية وبما يعزز دور  في هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى وجود اهتمام كبير من الحكومة بتحسين واقع بيئة األعمال    

القطاع الخاص فيها ويحفز على زيادة االستثمارات، حيث لحظت الخطة الخمسية الحادية عشر سياسات هادفة لخلق البيئة 
بتقليص تكلفة االستثمار، وتخص الثانية تقليص  األولىالمعززة لالستثمار المحلي والخارجي، والتي تشمل ثالث حزم تتعلق 

            .  ستثمار، وتهدف الثالثة إلى تسهيل عمل شركات االستثماردرجة مخاطر اال
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 مراجعة كتاب

 ١٤التكامل التنمويالتنمية االقتصادية وآفاق 

 "دراسة يف هيكلة السياسات االقتصادية والصادرات واالستثمارات"

  موفق فوزي الجبر: تأليف
 "٢٠١٢"وزارة اإلعالم 

  ١٥علي جميل صالح : مراجعة
  

  :مقدمة وخلفية

بأهم ، وقائمة )٣٦-٥صفحة مرقمة باألعداد الهندية ص  ٣٢(صفحة بما في ذلك التقديم  ١٤١يقع هذا الكتاب في   
دور " ؛ )٨٧- ٣٧ص " (قيود النظام الدولي: " ؛ واحتوى على فصلين)١٤١ص (، والفهرس )١٤٠-١٣٩ص (المراجع 

  ).١٣٧-١٣٤ص " (وما هي الحلول المطروحة ؟"؛ )١٣٤-٩٥ص " (رأس المال الخارجي في عملية التصنيع

مايو  – ١٩٧٣د خالل الفترة سبتمبر إلى ظهور الدعوة إلقامة نظام اقتصادي عالمي جدي مقدمتهأشار المؤلف في   
، وترجع أهمية التاريخ األول إلى انعقاد مؤتمر القمة الرابع لدول عدم االنحياز في الجزائر، والذي تضمن أول دعوة ١٩٧٦

رسمية في العالم إلقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة وأقدر على تحقيق التقدم لمجموع البشر وصيانة السالم 
لمي، وأما التاريخ الثاني الذي يمثل تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، فتعود أهميته العا

العتباره أول مناسبة دولية تم التفاوض فيها ألول مرة بشكل موسع حول القضايا الرئيسية للنظام االقتصادي العالمي الجديد، 
  ".التفاوض حول التطبيق"قلت قضية النظام إلى طور فابتداء من هذه الدورة انت

قد أبرزت الحقائق الرئيسية المتعلقة بمواقف ) ١٩٧٦مايو  – ١٩٧٣سبتمبر (وإذا كانت دراسة فترة ظهور الدعوة   
يود ومواقع أطراف الدعوة وبنيان الدعوة ذاتها، فانه كان من الضروري أن ينتقل البحث من الفكرة ليتناول في فصل تاٍل ق

  .الممارسة وهي القيود الناشئة من النظام الدولي المعاصر ونقصد به النظام الدولي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية

إلى ابرز المؤثرات التي تعرض لها النظام العالمي بعد  "قيود النظام الدولي" الفصل األولتطرق المؤلف خالل   
ثورات التحرر الوطني في إفريقيا واسيا،  –الثورة االشتراكية  –علمية التكنولوجية الثورة ال - : الحرب العالمية الثانية وهي

                                                             
 .تم اختیار ھذا الكتاب كونھ من الكتب الحدیثة التي وردت إلى مكتبة الھیئة  ١٤
 ماجستیر في الھندسة الزراعیة  -مدیریة الدراسات في الھیئة ١٥
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ويالحظ المؤلف أن وقوع هذه الثورات الثالث آنياً وتالحمها موضوعياً يعني حدوث تغيير جذري في البيئة الدولية المحيطة 
لدولي وهيكل القوة في النظام الدولي أقوى من أن بالنظام الدولي، حيث كانت ضغوط هذا التغيير بالنسبة للنظام السياسي ا

يقاومها فأحدثت فيهما تغييراً نوعياً بحيث يمكن القول أن ذلك النظام وهذا الهيكل قد أصبحا عقب الحرب العالمية الثانية غير 
نتاج الدولية قد استمد من هذا بينما النظام االقتصادي العالمي والذي يجد أساسه الراسخ أو قاعدته في عالقات اإل... ما قبله

هذا الرسوخ قدرة على المقاومة والتكيف والمواءمة بحيث صارت الضغوط المذكورة بالنسبة إليه مجرد مدخالت عمل على 
تحويلها من خالل آلياته الخاصة، فبينما حدث تغير نوعي في النظام السياسي الدولي وهيكل القوة، لم يحدث أكثر من تغير 

  .م االقتصادي الدولي وهيكل االقتصاد الدوليكمي في النظا

تناول الكاتب العوامل األربعة المحددة  -يمكن االطالع عليها في الكتاب المدروس -ودون الدخول في تفاصيل فنية  
التفاوت النسبي بين المجتمعات في درجة التطور  –مستوى التطور التكنولوجي  - : للعالقات الدولية خالل تلك الفترة وهي

  .وميكانيزمات السياسة الخارجية –طبيعة النظم االجتماعية  –التكنولوجي 

إلى نقاش فني ذو طابع تحليلي معياري يستند بدوره إلى التحليل التجريبي لدور  الفصل الثانيوينتقل المؤلف في   
، حيث ميز الباحث في داخل ١٩٧٠ – ١٩٤٥رأس المال الخارجي في عملية التصنيع وحركة رؤوس األموال في مرحلة 

وكان تصدير رأس المال فيها محدوداً، وقد ابتلعت  ١٩٥٥الفترة الممتدة حتى عام  أولهما: هذه المرحلة بين فترتين فرعيتين
، وقد ١٩٧٠وحتى  ١٩٥٥الفترة الممتدة منذ : وثانيها. أوروبا الشطر األكبر منه من اجل التعمير وإعادة البناء االقتصادي

عاود رأس المال فيها توسعه واتخذ اتجاهات محددة في حركته الموضوعية والجغرافية، وقد اتسمت حركة رؤوس األموال 
توجه معظم رؤوس األموال الدولية  –) العامة(غلبة رؤوس األموال الحكومية  -: خالل هذه المرحلة بالخصائص التالية

تضاؤل نصيب البلدان  –ت المباشرة على حركة رؤوس األموال الخاصة غلبة االستثمارا –الحكومية إلى البالد النامية 
  .الدور القيادي للواليات المتحدة األمريكية –النامية من رؤوس األموال الدولية الخاصة 

بينما الحظ المؤلف أن حركة رؤوس األموال في مرحلة السبعينات قد أخذت احد الصور أو المكونات الثالثة   
  :لمال الخارجي وهيالرئيسية لرأس ا

وتتسم بأنها أكبر مكونات رأس المال الخارجي المناسب إلى البالد ): القروض التجارية(القروض بشروط السوق : أوالً     
النامية إجماالً، ومعظمها تأتي من الدول الرأسمالية المتقدمة، واكبر مصادر هذا اإلقراض هي المصادر الخارجية وفي 

، وتتميز القروض التجارية بارتفاع أسعار الفائدة وقصر مدتها وتحيزها ضد )جارية وأسواق السنداتالبنوك الت(مقدمتها 
  .التصنيع

، وهذه المساعدات )المنح والقروض التي تتضمن منحة(والتي تتكون من جانبين  :المساعدات التنموية الرسمية: ثانياً     
ضآلة المساعدات من حيث  –االحتكارية  لعرض رأس المال الصفة  -: تحمل مجموعة من الخصائص السلبية أهمها
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وتحيزها  –وارتباطها بشروط سياسية واقتصادية مقيدة  -التحيز السياسي التجاهات المساعدات   –المقدار ومن حيث النسبة 
  .ضد التصنيع، ومشروطة من حيث أوجه اإلنفاق

ضآلة حجمها عموماً حيث  -:      لها مجموعة من الخصائص أهمهاو: االستثمارات الخاصة األجنبية المباشرة: ثالثاً     
ينصرف إال مقدار قليل منها إلى البالد النامية، وهذا  تتوجه بصفة رئيسية من الدول الرأسمالية المتقدمة إلى داخلها    وال

  ).تعظيم الربح(جغرافية بحافز القليل لم يتوجه بما يتكافأ مع االحتياجات التنموية لكل منها وإنما تحددت اتجاهاته ال

للكتاب يسرد المؤلف مجموعة من الحلول التي أخذت تتردد في جنبات المجتمع الدولي لمواجهة  الفصل الختاميفي   
  :وأهمهاالمشكالت العديدة التي تتضمنها حركة رؤوس األموال الدولية المعاصرة باختالف أنواعها 

  الموارد وحركة رؤوس األموال، مع تحسين نوعيتهانزع الصفة السياسية عن عملية نقل. 

 زيادة عامة وملموسة في رأسمال المؤسسات المالية متعددة األطراف وخاصة البنك الدولي والمؤسسات المالية اإلقليمية. 

 إزالة العقبات اإلدارية والتنظيمية التي تعوق وصول البالد النامية إلى أسواق رأس المال في الدول المتقدمة. 

  للبلدان األقل نمواً% ٩٥ – ٩٠رفع درجة التيسير في القروض بما يتراوح بين. 

 عدم تقييد المعونة بالشراء من الدول المانحة للمعونة أو القرض. 

 ضرورة التوسع في تمويل البرامج وتوفير التمويل بالعملة المحلية. 

  تج القومي اإلجمالي للدول المانحة مع إعفائها من من النا% ٠.٧ضرورة رفع المساعدات التنموية الثنائية إلى نسبة
  .القيود

وهكذا إذاً تحتفظ الدول الرأسمالية المتقدمة في السيطرة على حركة """" ويخلص المؤلف في كتابه إلى االستنتاج 
  )""""النظام االقتصادي العالمي الجديد(الموارد المالية الدولية وتوجهها لمصلحتها بما يتنافى مع روح 



  ٤٥        مـوضــوع الـــعدد
ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

 التخطيط التنموي يف سورية
  )املنهجيات واألدوات(

  ١٦ثريا حسين ادلبي: بقلم

 :مقدمة .١

يعد التخطيط أسلوبا للتفكير ونظاما للعمل، يقوم على تطبيق المنطق العلمي في تحديد أهداف معينة واختيار أفضل     
كما يعد التخطيط على مستوى الدولة أو المجتمع بصفة عامة . البدائل والوسائل المتاحة لتحقيقها خالل فترة زمنية محددة

مع وموارده المتاحة بغية تحقيق أهدافه عن طريق ترشيد استغالل الموارد المتاحة نهجاً يقوم على تعبئة كافة طاقات المجت
خالل فترة زمنية معينة، لذا اعتمدت الغالبية العظمى من دول العالم على التخطيط بمختلف أنواعه من اجل تحقيق أهدافها 

  .الوطنية
أو تلقائي فتحقيقها يتطلب جملة من اإلجراءات  وقد أدركت سورية أن عملية التنمية اليمكن أن تتم بشكل عفوي     

والتغييرات الجذرية في البنى االقتصادية واالجتماعية وذلك في ظل موارد محدودة، ومن هنا ظهرت األهمية والحاجة إلى 
تبديد أو استخدام أسلوب التخطيط إلجراء تلك اإلصالحات والتغييرات بهدف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية دون أي 

وسيقدم هذا المقال عرضا موجزا لإلطار النظري لمفهوم التخطيط التنموي، وأهم سمات التجربة . هدر في مواردها
التخطيطية التنموية في سورية، والوقوف عند أساسيات منهجية العمل التخطيطي المعتمدة حاليا لدى الجهات الحكومية 

  . المعنية بالشأن التنموي في سورية

 : التخطيط التنمويتعريف  .٢

إعداد وتنفيذ برنامج عمل للمستقبل يستهدف استخدام " بمفهومه العام بأنه  التخطيط االقتصاديعرف بعض الباحثين     
نوع من تدخل الدولة لتحقيق " كما عرفه آخرون بأنه . ١٧"موارد المجتمع لمواجهة الحاجات االجتماعية بأفضل طريقة ممكنة

اتج القومي وهيكله من جهة، وبين الحاجات االجتماعية من جهة أخرى، وذلك في شكل تصميم وتنفيذ مواءمة واعية بين الن
ويتضح من هذه التعريفات بأن التخطيط ليس . ١٨"برنامج عمل مستقبلي لضمان اتجاه وقيمة المتغيرات االقتصادية العامة

من ناحية أخرى تم تناول مفهوم . ل فترة زمنية معينةهدفا بحد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق األهداف التنموية المحددة خال
في العديد من الدراسات باعتباره تحديدا لمجموعة من األهداف المتناسقة التي يراد تحقيقها وفق أولويات  التخطيط التنموي

إلى واقع، وقد عرفه معينة وخالل فترة زمنية محددة مع اختيار لمجموعة الوسائل واإلجراءات الالزمة لتحويل هذه األهداف 
القدرة على السيطرة على موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية وحسن استخدامها وتنميتها المستمرة "بعض الباحثين بأنه 

كما وكيفا، حيث يعتبر أداة لترشيد إرادة التغيير في إطار االختيار االجتماعي أو األهداف اإلنمائية المصاغة من قبل الهيئات 

                                                             
  ماجستیر في إدارة األعمال –مدیر الدراسات في الھیئة   ١٦
   ٣٠، ص٢٠٠٠جامعة الزقازیق، :، القاھرة٣، ط-النظریة واألسالیب-التخطیط االقتصاديزردق، احمد عبد الرحیم،   ١٧
   ٢٣ص ،١٩٨٢دار النھضة،:قندیل، عبد الفتاح،اقتصادیات التخطیط، القاھرة  ١٨
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، وكما نالحظ فإن مصطلح التخطيط التنموي يعكس العالقة الوثيقة من االرتباط بين التخطيط ١٩"اسية والجهات الحكومية السي
  .ونظريات التنمية االقتصادية واالجتماعية

  :تيباآل تتمثل أهم مقومات التخطيط التنموي :مقومات التخطيط التنموي .٣
  والمتوقعة خالل فترة (واألولويات في حدود الموارد واإلمكانات المتاحةتحديد األهداف العامة واألسس اإلستراتيجية

، مع مراعاة البعد الزمني لألهداف وإمكانية تحقيقها سواء على المدى البعيد أو المتوسط أو القصير، كما يلزم )الخطة
تنبؤ باتجاهات النمو المتوقعة مراعاة الظروف المرحلية والمتغيرات والمستجدات، من خالل الدراسات المساندة للخطة وال

  .على الصعيدين الجزئي والكلي

  إعداد السياسات االقتصادية واالجتماعية الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة، مع دعمها باألدوات واآلليات واإلجراءات
  .التنظيمية والمبادرات المـأمولة من القطاعين الحكومي والخاص

  التنموية، بما يضمن تجنب التعارض أو االزدواجية، والعمل في ) أو المشروعات(تحقيق التنسيق والتكامل بين البرامج
  .الوقت نفسه على تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف الممكنة

  وتقدير )إن وجد(إعداد الموازنات التقديرية للخطة بشأن اإليرادات والنفقات المتوقعة، مع تحديد وسائل تمويل العجز ،
  .دفة خالل فترة الخطةاالعتمادات المسته

  تهيئة المناخ االستثماري والتنظيمي والمؤسسي المالئم لتنفيذ التوجهات التنموية للخطة، وتشجيع االستثمارات الخاصة
  .على اإلسهام بتمويلها

 لواردة متابعة وتقويم تنفيذ الخطة على الصعيدين الكلي والقطاعي للتحقق من كفاءة أداء الجهات المختلفة وفق األهداف ا
بالخطة، والتعرف على االنحرافات بين المستهدف والمحقق، لتذليل الصعوبات أو تعديل السياسات، إضافة إلى تسجيل 

 .االنجازات المحققة بقواعد البيانات المختلفة

 :أنواع التخطيط التنموي .٤

ا للمعيار المستخدم في التفرقة، هناك أنواع عديدة من التخطيط التنموي يمكن تصنيفها في مجموعات متسقة وذلك تبع    
  :منها مثال

والذي يعني أن يكون تنفيذ الخطة ملزما للقطاع  التخطيط التوجيهي: تصنيف التخطيط وفقا لمدى التزام الجهات بالتنفيذ -
والذي يقوم على اقتراح أهداف محددة، والعمل على إقناع الوحدات اإلنتاجية بتنفيذها وتهيئة  والتخطيط التأشيريالعام، 

والذي يعد بمثابة دليل لمسارات النمو المستقبلية المتوقعة،  والتخطيط االستراتيجيالظروف االيجابية لتحقيق هذه األهداف، 
على المدى الطويل، لتكون دليال مرجعيا تستند عليه قرارات ويتضمن رؤى إستراتيجية متسقة مع سياسات اقتصادية ومالية 

 .االستثمار في القطاعات االقتصادية
والذي يسعى لتحقيق أغراض التنمية في مختلف  التخطيط الشاملوتقسم إلى  :تصنيف التخطيط حسب درجة الشمول -

بما يحقق التكامل بين مايجري في مختلف القطاعات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، في إطار نظام متكامل من األهداف و
                                                             

المعھد : ، السنة العاشرة،الكویت٢٠١١، كانون األول ١٠٨العدد ، سلسلة جسر التنمیة،خبرات التخطیط التنموي في دول مجلس التعاون الخلیجيریاض، : جلیلي  ١٩
  ٤العربي للتخطیط  بالكویت، ص
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 والتخطيط القطاعيالقطاعات، ويهتم باإلجماليات، أي مايتعلق بالنمو العام، مقدار االستثمار الوطني، القوى العاملة وغيرها، 
لتي الذي يهدف لتحقيق التنمية من خالل التغيير الهيكلي لالقتصاد على أساس قطاعي، ويهتم بوضع الخطط القطاعية وا

الذي يهدف لتنمية إقليم معين أو منطقة معينة داخل الدولة،  والتخطيط اإلقليمي. تشكل بمجملها الخطة الوطنية الشاملة
 .وتوضع هذه الخطط بهدف إيجاد توازن في معدالت التنمية بين مختلف المناطق

وليس من الضروري أن يكون  .التخطيط طويل، ومتوسط، وقصير األجلهناك :  تصنيف التخطيط حسب البعد الزمني -
. للدولة خطط من األنواع الثالثة بالوقت نفسه، كما ليس هناك اتفاق عام على عدد سنوات كل خطة من هذه الخطط

فالتخطيط طويل األجل يمتد لعشر سنوات أو أكثر، ويتضمن األهداف بعيدة المدى المراد تحقيقها، واإلطار الذي يمكن في 
ويتراوح التخطيط متوسط األجل بين ثالث وسبع سنوات، وترسم في إطار . وقصيرة األجل ضوئه وضع الخطط متوسطة

أما الخطة قصيرة األجل فتتراوح بين ستة اشهر وسنتين، وتلجأ إليها الدولة في . الخطة طويلة األجل وتكون أكثر تفصيال
ح إال على مدى فترة زمنية قصيرة، أو حالتين، أولهما حال وجود ظروف داخلية أو خارجية التسمح لها أن ترى بوضو

 .رغبتها بتجزئة الخطة متوسطة األجل لخطط تنفيذية ليصبح تنفيذها أكثر سهولة، وبالتالي تكون أكثر تفصيال
الذي يقضي بمركزية القرارات المتعلقة بالكميات  التخطيط المركزيوتقسم إلى : تصنيف التخطيط حسب درجة المركزية -

وذلك دون الدخول إلى مكونات كل منها، ) القومي ، واالستهالك، واالستثمار، والواردات والصادراتالدخل (الكلية مثل 
الذي يقضي بمركزية القرارات المتعلقة بنشاط الوحدات االقتصادية اإلنتاجية، إضافة  للقرارات  التخطيط الالمركزيو

  .    المتعلقة بالكميات االقتصادية الكلية

 :ية التخطيطيةخطوات وعناصر العمل .٥

تختلف خطوات وعناصر العملية التخطيطية من دولة إلى أخرى وفقا لمنهجية التخطيط المتبعة فيها، إال أن األطر العامة     
هي وضع الخطة، ثم إقرارها، ثم  بأربع خطوات رئيسية،المتفق عليها بهذا الشأن تشير إلى أن العملية التخطيطية تمر 

والتي تعد بمثابة الغايات األساسية التي  باألهداف عناصر العملية التخطيطية كما تتمثل. تنفيذ الخطة تنفيذها، وأخيرا متابعة
تسعى الخطة إلى تحقيقها، وهي تختلف باختالف نوعية الخطة ومداها، وهناك نوعان من األهداف، هي األهداف العامة التي 

المراد تحقيقها في قطاع معين خالل فترة زمنية محددة،  يتم صياغتها بصورة عامة بما يؤدي إلى تحديد المتطلبات
السياسات و. واألهداف المحددة والتي تتمثل باألهداف الكمية التي ترغب الدولة بتحقيقها في قطاع معين خالل فترة محددة

وهي  اإلجراءاتو. وهي تلك الخطوات والتعليمات التي يجب إتباعها عند تنفيذ الخطة وتكون مستمدة من األهداف العامة
والتي تتمثل باألنظمة واللوائح  :القواعدو. الخطوات التفصيلية التي يمكن إتباعها عند تنفيذ الخطة، وتعد مرشدا للعمل

التي تحدد األسلوب  االستراتيجياتو. والتعليمات التي توضح المسموح به وغير المسموح به من السلوك عند تنفيذ الخطة
ويمكن تعريفها بأنها  الميزانيات التقديريةو. وإمكانيات الدولة أو الجهة لتحقيق األهداف العامةالمناسب الستغالل موارد 

حيث تعتبر البرامج خليطا من السياسات  البرامج والمشروعاتو. قائمة تقديرية للنتائج المتوقعة موضوعة في صورة رقمية
ألساسي منها بلوغ األهداف المحددة، وتكون في بعض األحيان واإلجراءات وتستند إلى الميزانية التقديرية، ويكون الغرض ا

برامج عامة على مستوى عدة جهات أو على مستوى الجهة ككل، وبرامج فرعية تكون على مستوى التقسيمات التنظيمية 
ة حقيقية المترابطة، أما المشاريع فتعتبر جزءا مستقال ضمن برنامج أو ضمن برنامج فرعي، وينظر إليها على أنها ترجم

  .لألهداف المزمع الوصول إليها
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وتجدر اإلشارة إلى أن عملية التخطيط وتحضير الخطط تزداد تعقيدا بمرور الزمن، وذلك نظرا لزيادة تعقيد الظروف     
وزيادة  االقتصادية واالجتماعية، ووفرة الموارد، كما يزداد العمق التخطيطي بأبعاده المختلفة، بزيادة خطوات التنمية الشاملة

النشاطات االقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة تنويع االقتصاد الوطني، وظهور أولويات ومجاالت 
  . وأبعاد جديدة للتخطيط التنموي تبرز من مرحلة تخطيطية إلى أخرى بمرور الزمن

 :٢٠مراحل تطور العملية التخطيطية في سورية .٦

حيث تعود أولى محاوالتها إلى النصف فيها، عملية النمو برمجة  البلدان النامية التي بدأت مبكرة بمحاولة منتعد سورية     
الثاني من أربعينيات القرن العشرين، وكان ذلك في مجال الخدمات والتعليم والصحة وتطوير الجهاز اإلداري والحكومي، 
ذ وبما يساعد على إقامة المشاريع التي تخدم التطور الرأسمالي، وقد استعانت الدولة تحقيقا لهذا الغرض بخبرات أجنبية لتنفي

أعدت  ١٩٥٥ووضعت أول موازنة استثمارية للتنمية عام مسح اقتصادي، تم على أساسه اقتراح عدد من المشروعات، 
. ١٩٦١- ١٩٥٥على أساسها برامج للتنفيذ في فروع االقتصاد الوطني، وشكلت هذه البرامج ماسمي بالخطة السباعية للفترة 

كما يعتبر . المختلفة قد ترك أثرا واضحا في أسلوب اإلدارة االقتصاديةإال أن غياب االستقرار السياسي وتعاقب الحكومات 
نقطة تحول في إدارة عملية التنمية في سورية، وتدعيم دور الحكومة في تنظيم عملية التنمية االقتصادية  ١٩٦١عام 

 اد الوطني وتحديدمهمتها تنمية االقتصكجهاز إداري وتخطيطي وإحصائي،  إحداث وزارة التخطيطوتوجيهها، حيث تم 
تضمنت مجموعة كبيرة من  ١٩٦٥-١٩٦١غطت الفترة الزمنية  أول خطة خمسية، وتمت صياغة اتجاهات التنمية

البارزة في  وبعد ثورة الثامن من آذار وحدوث التحوالت االقتصادية والسياسية المشاريع التي تم تمويلها من ميزانية الدولة،
مما أعطى  ،الزراعة والصحة والتعليم والدواء ، والمجالس الفرعية المتخصصة فيللتخطيطُأحدث المجلس األعلى  ،البالد

، كما اعتمدت الخطط الخمسية كأداة أساسية في تحقيق التنمية، والعمل على تنفيذها من خالل مالمح جديدة النظام التخطيطي
قد عمقت  ١٩٧٠- ١٩٦٦لخطة الخمسية الثانية وتجدر اإلشارة إلى أن ا. خطط سنوية بما يتفق وتبدل الظروف واألحوال

التحوالت االقتصادية التي بدأت بها الدولة باتجاه القطاع العام، وتوسعت في حجم االستثمارات الخاصة بمشاريع البنية 
 متضمنة برامج سياسية واقتصادية جديدة تمثلت بالتحول تجاه ١٩٧٥-١٩٧١التحتية، ومن ثم جاءت الخطة الخمسية الثالثة 

على تطوير القطاع الصناعي، أما ١٩٨٠-١٩٧٦الرابعة هذه الخطة مع الخطة ركزت كما  التعددية السياسية واالقتصادية،
جرى إعدادها ضمن تصورات بعيدة المدى حتى عام األلفين، وتضمنت إلى جانب  فقد ١٩٨٥-١٩٨١الخطة الخامسة 

ضمن اطار عشري  ١٩٩٠- ١٩٨٦وجاءت الخطة السادسة . محليةاالستثماري خطة للقوى العاملة وخطة للتنمية ال البرنامج
للتنمية االقتصادية والذي يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتعديل البنية الهيكلية لالقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين 

                                                             
  :لمزید من المعلومات یمكن العودة إلى  ٢٠

التنمیة  ، ورقة عمل قدمت في مؤتمر"االقتصاد في سوریة خالل عقد التسعینات –التطور االقتصادي والتخطیط في نظام التعددیة االقتصادیة "الغریر،موسى،  -
  . المركز العربي للدراسات اإلستراتیجیة: ، دمشق٢٠٠٤ ١، ت٣٩والتخطیط في ظل المتغیرات العالمیة واإلقلیمیة، مجلة قضایا إستراتیجیة، العدد 

لتنمیة والتخطیط في ظل المتغیرات ، ورقة عمل قدمت في مؤتمر ا"الخطة الخمسیة التاسعة للتنمیة االقتصادیة في إطار االنفتاح االقتصادي" نیال، عبد القادر، -
  .العالمیة واإلقلیمیة، مصدر سبق ذكره

  ٢٠٠٤مطبعة الكتب الحدیثة، :  ، دمشق"تطور الفكر التنموي"العمادي، محمد،  -
،  ندوة الثالثاء االقتصادیة الرابعة والعشرون، ١٥/٣/٢٠١١تاریخ / ٦/المحاضرة" -األھداف والسیاسات –الخطة الخمسیة الحادیة عشرة "عامر لطفي، .د -

  .جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة:دمشق
  .االقتصادیة السوریةجمعیة العلوم :والعشرون، دمشق ،  ندوة الثالثاء االقتصادیة الرابعة١/٢/٢٠١١تاریخ / ٢/المحاضرة ،"معوقات التنمیة" نبیل، : مرزوق -
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بقانون يلزم الجهات تصدر  سادسةالخمسية ال وكانت جميع الخطط حتى الخطةاالستيراد والتصدير وبين االدخار والتكوين، 
 ،ا بقانونمفقد توقف إصداره ٢٠٠٠-١٩٩١للفترة ) السابعة والثامنة(تينالالحقالخطتين أهداف الخطة، أما بتحقيق التنفيذية 

وخالل . الموازنة السنوية مع االستمرار في إعداد مشروعات الخطط الخمسية وصار النشاط االقتصادي للدولة يتم في إطار
شكل التخطيط من تخطيط يغلب عليه الطابع المركزي إلى تخطيط تأشيري يجمع بين التخطيط وآلية السوق  هذه الفترة تبدل

ومن ثم تم إصدار الخطة الخمسية التاسعة للفترة . دون اإلفصاح الرسمي عن تحديد المساحة التي يعمل في إطارها كل منهما
اإلصالح والتطوير والتحديث ، تقوم على "ة واقتصاديةسياسي"بنيت على منطلقات وتوجهات ثابتة التي  ٢٠٠٥-٢٠٠١

وتطوير نهج تخطيطي يعتمد الطابع التأشيري واالستشراف  ،والتحول التدريجي إلى آلية السوق ،االقتصادي واالجتماعي
الواردة في  إطار توجيهي للخطط الخمسية القطاعية بما يحقق األهداف العامة) الخطة(وأنها  ،المستقبلي والتنبؤ االقتصادي

أهم ما تضمنته نفسه، إال أن  لنهج التخطيطيوفقا ل ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  الخطة الخمسية العاشرة كما تم إعداد .الخطة
نظام وطني لألولويات في اختيار  وإتباع ،وااللتزام بالنهج التشاركي ،التحول باتجاه اقتصاد السوق االجتماعيهو رؤيتها 

أما بالنسبة للخطة الخمسية الحادية . ذلكلتحديد آليات و) للخطة(مع تأكيد الربط بين مرحلتي اإلعداد والتنفيذ  ،المشروعات
فقد جرى إعدادها بأهدافها وبرامجها ومشاريعها انطالقا من مجموعة األسس والمتطلبات  ٢٠١٥-٢٠١١عشر للفترة 

ة واالجتماعية، الراهنة والمستقبلية، والى الموضوعية في اإلعداد والتحديات التي تستند إلى الجوانب التنموية االقتصادي
وفي . ٢١والتنفيذ وقابلية المتابعة، كما تم الجمع بين المنهجين التوجيهي والتأشيري في إعدادها لتستجيب للواقع االقتصادي

الذي تم بموجبه إحداث  ٢٠١١م لعا/١/إطار تطوير هيكلية ومهام الجهاز التخطيطي في سورية فقد تم إصدار القانون رقم 
لمؤسسة الوطنية التي تقوم بالوظائف المناسبة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي بديال عن هيئة تخطيط الدولة، لتكون ا

التخطيط للسياسات االقتصادية واالجتماعية وتوظيف المساعدات الدولية لخدمة هذه السياسات التي تالءم نهج اقتصاد السوق 
كما تم إحداث المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي بديال عن المجلس األعلى للتخطيط، والذي يضم  اعي،االجتم

ويعتبر أداة تنظيمية هامة في انجاز العمل  كافة الفاعلين في االقتصاد السوري بعد أن كان محصورا بالقطاع الحكومي،
  .لية التنمية في االقتصاد الوطنيالتخطيطي بإطاره الجديد وتقديم الدعم القوي لعم

 :منهجية التخطيط التنموي في سورية .٧

ضمن خطط التنمية بأنها مجموعة من األساليب واألدوات واإلجراءات التخطيطية التي تتبع  منهجية التخطيطتعرف    
إلعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم خطة التنمية، وتعتبر هذه المنهجية ناتجة عن عملية تراكمية وتطور مستمر، تحدد معالمها 

  .الخبرات المتراكمة من التجارب عبر مراحل الخطط المختلفة
بروز في سورية تطورات هامة خالل الخطط الخمسية مما أدى إلى  أساليب وأدوات التخطيطالسياق شهدت  وفي هذا 

  : التحوالت اآلتية
 ليشمل التخطيط االستراتيجي والتخطيط التوجيهي والتخطيط التأشيري، حيث تعتمد  توسيع نطاق أساليب التخطيط

مسارات النمو المستقبلية المتوقعة ورسم منظور واضح وشامل سورية على أسلوب التخطيط االستراتيجي بهدف تحديد 

                                                             
  .، مصدر سبق ذكره "-األھداف والسیاسات –الخطة الخمسیة الحادیة عشرة "عامر لطفي، .د  ٢١
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، وأسلوب التخطيط التوجيهي بهدف إعداد الخطط التشغيلية للجهات الحكومية ٢٢لمستقبل االقتصاد على المدى البعيد
سس والتي تشتمل على توجيهات ملزمة للجهات الحكومية بشأن برامجها وإسهاماتها في تحقيق األهداف العامة واأل

أما التخطيط التأشيري فقد تزايد التركيز عليه، وذلك بما يتناسب مع تنامي دور القطاع الخاص في . اإلستراتيجية للخطة
  .المسيرة التنموية في سورية

 حيث يتم التركيز على تطوير وتفعيل أدوات السياسات التنموية بأنواعها، بما  "التخطيط بالسياسات" زيادة االعتماد على
في تحقيق األهداف المنشودة، والتي تشتمل على  السياسات االقتصادية، وسياسات رفع مستوى المعيشة وتحسين يساهم 

ويالحظ بأن الخطة الخمسية . نوعية الحياة للمواطنين، وسياسات تنويع القاعدة االقتصادية وتحقيق الكفاءة االقتصادية
  . يق أهدافها االقتصادية واالجتماعيةالحادية عشرة قد اعتمدت على كافة تلك السياسات لتحق

 من خالل االهتمام بالتنمية اإلقليمية المتوازنة، واعتباره من المحاور األساسية  زيادة االهتمام بالبعد المكاني للتنمية
للخطط الخمسية، وقد ركزت الخطة الخمسية الحادية عشر في هذا المجال على  تحقيق عدالة اكبر في توزيع الموازنات 

 . لعامة بين المحافظات وتنفيذ البرامج االستهدافية بهدف تخفيض التفاوت التنموي بين المناطق والمحافظات المختلفةا
 بما يساهم في انجاز األهداف العامة والمحددة التحول من أسلوب تخطيط المشاريع إلى أسلوب تخطيط البرامج ،

 .ية المتابعة وتقييم السياسات وأداء القطاعاتبشكل أكثر توازنا، إضافة لسهولة عمل) القطاع/للجهة(
 خالل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط الخمسية، حيث تم البدء باستخدام النماذج  استخدام أدوات تخطيطية  أكثر تطورا

 في لسورية الكلي القياسي االقتصاد نموذجاالقتصادية في إعداد إطار االقتصاد الكلي للخطة، ومثال على ذلك استخدام 
 لسيناريوهات وفقاً الوطني االقتصاد قطاعات بين االستثمارات وتوزيع السياسات رسم أجل الخطة الخمسية العاشرة من

من ناحية أخرى يتم التركيز على تطوير المهارات العاملة في .المستهدف اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل حسب ثالثة
  .مجال النمذجة

فهي تتركز على تحديد لجان لتنظيمية المتبعة في التخطيط التنموي وإعداد الخطط الخمسية، فيما يتعلق باإلجراءات ا أما 
وفرق عمل إدارة وإعداد الخطة، تحديد النظم المساندة، تحديد األطر والنماذج العامة إلعداد الخطة، وقد شهدت تطورا مع 

داعمة ) تحليلية، تنبؤية(إعداد دراسات مساندة للخطة  تطور األساليب واألدوات التخطيطية المتبعة، حيث يتم االعتماد على
إلعداد التقارير الالزمة في إعداد الخطة، وتفعيل مشاركة ممثلين عن المجتمع األهلي وممثلي أحزاب الجبهة التقدمية 

عملية متمثلة باللجان والبرلمانيين والنقابات والقطاع الخاص في اقتراح السياسات والبرامج التنفيذية،  تشكيل لجان إلدارة ال
تقارير تحليل الوضع الراهن، (الفنية العليا فرق العمل القطاعية واللجان الفرعية التي تقوم على إعداد التقارير الالزمة 

  .، إضافة لتطوير مضامين األدلة الالزمة إلعداد الخطة)تقارير السياسات
، نالحظ بأنه تضمن منهجيات إعداد ٢٣ومن خالل االطالع على دليل إعداد الرؤية الوطنية والخطة الخمسية الحادية عشر   

وثائق الرؤية الوطنية، واإلستراتيجية التنموية، وتحليل الوضع الراهن، وإعداد الخطة الخمسية، وإعداد البرنامج السنوي لعام 
حيث تضمنت كل منها المخرجات المتوقعة، والمدة الزمنية الالزمة . ذ الخطة، والتوثيق، إضافة آلليات متابعة تنفي٢٠١١

                                                             
دلیل إعداد "   ولمزید من المعلومات یمكن االطالع على  ضمن إطار إعداد الخطة الحادیة عشرة ٢٠٢٥-٢٠١١تم إعداد وثیقة اإلستراتیجیة التنمویة  :تنویھ  ٢٢

  www.planning.gov.sy ، منشور على الموقع "وطنیة والخطة الخمسیة الحادیة عشرةالرؤیة ال
sy.gov.planning.www ٢٣ االطالع علیھ، على الموقع االلكتروني لھیئة التخطیط والتعاون الدولي في سوریة  یمكن   



  ٥١        مـوضــوع الـــعدد
ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ٢٠١٢نشرة التخطیط والتعاون الدولي ـ العدد التجریبي األول ـ نیسان 

كما أوضحت آليات العمل والعالقة بين فرق العمل و اللجان الفرعية واللجنة . لالنجاز، والمنهجية المعتمدة، ومراحل التنفيذ
  .الفنية العليا

 :خاتمة .٨

اث هيئة التخطيط والتعاون الدولي ليعزز االعتماد على التخطيط التنموي الخاص بإحد ٢٠١١لعام / ١/جاء القانون     
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني، دون التخلي عن فلسفة االقتصاد الحر عن ) أو أداة(كمنهج 

 .لقطاع الخاص على مدار المسيرة التنمويةطريق إتاحة الفرص االستثمارية للمبادرات الفردية بالقدر المالئم للدور المتنامي ل
التخطيط التنموي في إحداث التغييرات الهيكلية االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية، من خالل خطة كما أكد على أهمية دور 

وارد التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تشكل برنامج عمل منظم ومتكامل، يغطي فترة زمنية محددة من اجل تعبئة الم
بصورة رشيدة لتحقيق أهداف وطنية، وذلك عن طريق استخدام الوسائل المتاحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغض 

   .النظر عن ملكية الدولة لهذه الموارد
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