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 افتتاحية العدد
بعد إصدار إعداد تجريبية ثالث من نشرة التخطيط والتعاون الدولي االلكترونية خالل العام المنصرم، سعت الهيئة من 

ا، ولنشر واالجتماعية وإدارة عملية تمويله تقوم به في مجال التخطيط للتنمية االقتصاديةخاللها جاهدة لتقديم معلومات حول ما 
العمل التخطيطي وأهم األساليب واألدوات المستخدمة لتحقيق التنمية  مفاهيمتوسيع دائرة المعرفة حول  أفكار وكتابات تساهم في

تناول عدد من نسعى من خاللها ل والتيارتأينا البدء بإصدار أولى األعداد التخصصية من هذه النشرة، . الشاملة في سورية
القضايا المتعلقة باالقتصاد السوري من منظور التخطيط والتنمية، وذلك بقلم عدد من العاملين في هيئة التخطيط والتعاون 

 .الدولي
ثر األزمة التي تمر أ ،"                           " والذي جاء تحت عنوان  ،يتناول العدد التخصصي األول للنشرة      

نسعى من خالل هذا العدد تقديم اضاءات على واقع مؤشرات عدد من قطاعات و. على مؤشرات التنمية البشرية بها سورية
من خالل التحليل واالستنتاج وتقديم المقترحات بما يساهم في التخفيف من اآلثار وذلك التنمية البشرية في ظل تداعيات األزمة 

 .ويات مقبولة  لمؤشرات التنمية البشرية في سوريةالمحافظة على مستفي و عليها السلبية المترتبة
ضرار ، وتحدثت الثانية عن األاألمن الدوائي في ظل األزمةتضمن هذا العدد ورقتي عمل، تعرضت األولى منهما لواقع       

لى منهما لواقع لمقالتين تطرقت األوفيه، إضافة  البنية التحتية في قطاع التربية وأثرها على مؤشرات الكفاءةالتي أصابت 
الثانية أثر األزمة تناولت ا على مؤشرات التنمية البشرية، ومخالل العامين المنصرمين وأثره الهجرة والتوزع الجغرافي للسكان

والمعد من قبل  2102تقرير التنمية البشرية العالمي  ملخص عنل ًاعرضالعدد كما تضمن  .في سوريةالغذائية  فجوةعلى ال
يتناول المبادئ األساسية التي يقوم عليها علم  كتاب حديث ورد إلى مكتبة الهيئةإضافة لمراجعة متحدة اإلنمائي، برنامج األمم ال

مواجهة األزمات االقتصادية والمالية واإلدارية التي قد تتعرض لها الشركات دعم جهود اإلدارة في إدارة األزمات وذلك ل
عرضًا عن واقع العمل االغاثي وآفاقه في سورية، كما تناول فقد وضوع هذا العدد مأما بالنسبة ل، والمؤسسات بمختلف أنواعها

أجرت النشرة حوارًا مع السيد مستشار رئيس الهيئة لشؤون التنمية البشرية للتعرف على الواقع اإلداري والتنظيمي لقطاعات 
 .ة في ظل األزمة الراهنةتنفيذ خططنا التنمويفي الهيئة ودور مؤشراتها في إعداد والتنمية البشرية 

 .لديكم ةإننا إذ نقدم هذا العدد، آملين أن تجدوا فيه ما يفيد، وأن تثري الموضوعات المتنوعة التي تناولها آفاق المعرف       
 

 الجهة المشرفة على النشرة االلكترونية
 مديرية الدراسات

 
 

 مالحظة هامة

ي الكاتب أو الباحث جميع اآلراء الواردة في المقاالت تعبر عن رأ)}

 {(وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التخطيط والتعاون الدولي
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 التنمية البشريةمؤشرات 

الهيئة في عتمدها تركيزة أساسية  

تنفيذ خططنا التنموية في ظل األزمة 

 الراهنة

 

 

 

 مستشار رئيس الهيئة للتنمية البشرية 

                                                                                                         

 السيد رفعت حجازي

 
السيد رفعت حجازي مستشار مع لقاءًا حوارياً ضمن عددها النوعي األول،  أجرت نشرة التخطيط والتعاون الدولي 

 : وفي مايلي مضمون اللقاء ،رئيس الهيئة للتنمية البشرية
 

  ع  فها، أه   ها، "  م                ،  ن ح ث عكم ح ذ   و  قد و    ا   ح  عن  فهو د     لقائ ا 
 .،  وك   ا  علق  هذ     فهوم"دو ها،  جاال ها

وقد عمقت  ،يعد مفهوم التنمية البشرية حديث العهد ظهر في الخطاب االقتصادي والسياسي مع مطلع التسعينيات
وتقوم التنمية البشرية  .نمائي هذا المفهوم وسعت لربطه مع باقي مكونات التنميةتقارير برنامج األمم المتحدة اإل

أمارتيا صن ومارتا نوسبون ليغطي أبعادًا عديدة كالعيش األفضل من  كٍلأساسًا على مفهوم القدرات الذي طوره 
 . والمشاركة االقتصادية  والسياسية وتساوي الفرص وحرية االختيار والتباين

إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن اإلنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو ي فوبالتال 
االقتصادي وسيلة لضمان الرفاه للسكان، وما التنمية البشرية إال عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام اإلنسان 

 .ية الناس بالناس وللناسباعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنم
لم يعد النمو االقتصادي وحده يعني التنمية وان كان يعتبر وسيلة شديدة األهمية وال غنى عنها لتوسيع وبالتالي 

خيارات الناس وتحقيق مستوى معاشي الئق لهم، وهذا يعني أن مفهوم التنمية يتعدى مجرد تحقيق زيادة في النمو 
حور االهتمام ليشمل توسيع الخيارات التعليمية والصحية والمعشية وتنمية الموارد االقتصادي الذي كان دائمًا م

  .البشرية وإحداث تحوالت أساسية في الجوانب االجتماعية والثقافية
  أ كم  اه  أهم   س اب       س دعت   الء قضا ا                 أه    ك   ة    ك   ن   خط  ن  

    ع  ؟   خ س   ن   عا  ة و  حاد
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تناولت الخطط السابقة قطاعات التنمية البشرية بشكل منفصل دون أي ترابط بينها ولم يتم تناول هذه القطاعات 
بصورة متكاملة ضمن مفهوم التنمية البشرية إال في الخطتين العاشرة والحادية عشرة، ويعود األساس في تبني 

الوعي بان استدامة التنمية ال تكون إال من خالل انعكاس نتائجها هاتين الخطتين لمفهوم التنمية البشرية إلى زيادة 
 .على اإلنسان من جهة، والربط بين قضايا التنمية االقتصادية والتنمية البشرية من جهة أخرى

ومن هنا فإن الخطة الخمسية العاشرة أول خطة وطنية تضمنت مؤشرات مركبة للتنمية البشرية وخصصت الخطة 
نتها لالستثمار في قضايا التنمية البشرية، وقد عمقت الخطة الخمسية الحادية عشرة هذا التبني من حوالي ثلث مواز

 .خالل تناول موضوع الحماية االجتماعية بصورة متكاملة كأول خطة وطنية تعتمد هذا الفهم المتكامل
 

  ا ها    إطا   حق ق   فع    ه  5/1/2111 ا  خ / 1/ اهو   دو    ذي  ع ه قا ون إحد ث   ه ئ   قم
  أهد ف          الق صاد   و الج  اع   و حد د      جا                  ؟

مهام لهيئة التخطيط والتعاون الدولي ال تختلف من حيث الشكل عن المهام التي  2100لعام ( 0)حدد القانون رقم 
ماشية مع تطور ادوار التخطيط ومنهجياته إال أنها من حيث المضمون تعتبر مت 0868لعام  86حددها القانون رقم 

 :المتغيرة، ففي مجال التنمية البشرية يمكن قراءة المهام التالية
دراسة وتحليل قضايا التنمية البشرية وترابطاتها مع القطاعات االقتصادية، ودراسة اآلثار المحتملة للسياسات  -

 .واإلصالحات االقتصادية على مؤشرات التنمية البشرية
 .يم التوقعات والتنبؤات واألدوات الالزمة لعملية التخطيط لقضايا التنمية البشريةتقد  -

الفقر، تمكين المرأة )إعداد الخطط المختلفة لقطاعات التنمية البشرية وخاصًة القضايا عبر القطاعية   -
 (.والطفولة والشباب، التشغيل والتمويل الصغير، تنمية المجتمع األهلي وغيرها

 .الخطط المختلفة ودراسة اثر تنفيذ البرامج والمشاريع والسياسات على تحقيق أهداف الخططرصد تنفيذ  -

 .المساهمة في تحديد األولويات القطاعية بين قطاعات التنمية البشرية -

 .بناء البرامج االستهدافية التي تستهدف مناطق جغرافية أو فئات سكانية معينة -
تبرز من خالل تناول قضايا التنمية البشرية بشكل تكاملي فيما بينها من ( 0)رقم ومن هنا فإن النقلة النوعية للقانون 

 .جهة وتعزيز ترابطها مع القضايا االقتصادية من جهة أخرى
 
  ا ه  آ    ع لكم    إعد د   خطط   طو ل  و    وسط  و  قص  ة  الج    ا  خص                ، و ا 

   ئ      صد و ق  م و  ا ع    ف ذ  لك   خطط ؟ه  أهم    ؤ   ت       ع  دها   ه
هذه الخطة وذلك بهدف تحقيق التجانس والتوافق  ةتعمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي في البداية على إعداد منهجي

بين مفرداتها، ويتم التنسيق بين المديريات القطاعية في الهيئة والوزارات والجهات  بإعداد خطة عمل القطاع 
يتم  ،(السياسات والبرامج والمشاريع)اتها المختلفة والتي تركز بشكل أساسي على مكوني الغايات والتدخالت بمكون

بعدها توسيع المناقشة مع القطاعين الخاص واألهلي من خالل فرق عمل قطاعية تضم ممثلين عن كافة الفاعلين في 
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بالعمل على وضع قطاعات التنمية البشرية المختلفة  -ةباالعتماد على الخطط القطاعي -وتقوم بعدها الهيئة . القطاع
 .ضمن مكون واحد متكامل يضم نوعين من المؤشرات كلية وقطاعية

فإن الهيئة تعمل على تطوير نظام وطني يقوم على مؤشرات ومعايير  ،أما فيما يتعلق برصد وتقييم تنفيذ الخطط
تم تطوير مؤشرات لعملية تتبع التنفيذ تقوم على الربط بين مختلفة لعمليتي الرصد والتقييم ففي عملية التنفيذ ي

وفي عملية تقييم األثر يتم تطوير مؤشرات لقياس اثر  ،(تقييم عملية التنفيذ)مؤشرات اإلنفاق واالنجاز واألداء 
 . على مدى تحقق أهداف الخطط( السياسات والبرامج والمشاريع)التدخالت 

 

   وك ف   م       و جه   ف ذ خطط و    ج                    سو   ؟ ا ه  أهم   صعو ات و   عوقات
 ؟  ع   على  ال  ها

أظهر تقييم تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة في مجال التنمية البشرية عددًا من الصعوبات التي واجهت تنفيذ خطط 
 :التنمية البشرية، أهمها

 ....البرامج التنفيذية عدم الترابط بين الخطة وأدوات تنفيذها كالموازنات و -

 .فجوة مالية بين متطلبات تنفيذ خطط التنمية البشرية والمرصود لتنفيذها -

التأخر في تنفيذ مشاريع التنمية البشرية التي كان من المفترض أن تخفف األثر السلبي لبعض اإلصالحات  -
 .االقتصادية على المواطنين

 . نمية البشريةالتفاوت الجغرافي بين المحافظات في مجاالت الت -

 .النمو السكاني المرتفع شكل عائقًا أمام كافة قطاعات التنمية البشرية -

 
  ا ه  أهم   س اسات و      ج و    ا  ع      كا ت  ع   عل ها   ه ئ      جا                  و ا 

  ب   و و ات؟ دى  أث                   ها سو       وم على هذه       ج و    ا  ع  ن ح ث     
أظهرت كافة تقارير التنمية البشرية ومنها التقرير الوطني الثالث ألهداف التنمية لأللفية أن سورية حققت نجاحات 

، 2102هامة في معظم مؤشرات التنمية البشرية بصورة يمكن معها تحقيق معظم أهداف إعالن األلفية بحلول عام 
ليس بصورة آنية فقط بل  ،مكتسبات هامة في كافة أوجه التنمية البشرية هاتأفقدسورية  التي تمر بها إال أن األزمة

وهذا اخرج سورية من إطار الخطط  .من المتوقع استمرار منعكساتها لفترات من الزمن حتى بعد انتهاء األزمة
األولويات  إلى إطار برامج عمل قصيرة استوجبتها ضرورة التعامل مع تغير( الخطط الخمسية)التنموية الوطنية 

 .لتخفيف اثر األزمة على الشرائح السكانية المتضررة
 
   اهو   دو    حا    له ئ  كجه    س ق      إعد د و  ف ذ       ج  الس هد       خاص    خف ف  آلثا 

هم    و ن هم أهم     كاء    حل  ن و  دو   ن   ذ ن   م    عاون  ع ؟  سل     ال        جاالت                
   ف ذ هذه       ج؟



 4    حوار العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

تعمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي حاليًا، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، على إعداد برنامج تنفيذي ليتم  
لتركيزه على القضايا ذات األولوية  ًااستهدافي ًاالعمل عليه خالل الفترة القصيرة القادمة ومن الممكن اعتباره برنامج

حالية، كما تعمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وضمن خطة االستجابة الموقعة بين وزارة في ظل األزمة ال
الخارجية ومنظمات األمم المتحدة على تنفيذ خطة االستجابة لالحتياجات اإلنسانية التي تهدف بشكل أساسي إلى 

 .تخفيف اثر األزمة على المواطنين
 

 ف  ة   سا ق     إطا                   ن ح ث   د  سات  ا ه  أهم   ع ا       أ ج  ها   ه ئ  خال    
  ؟و اهو     وقع   جا ه    هذ     جا  خال    عام   حا   و   قا   ؟

أعدت هيئة التخطيط والتعاون الدولي خالل الفترة الماضية تحلياًل للوضع الراهن لقضايا التنمية البشرية ومنعكسات 
كما ساهمت بإعداد  ،تقريرًا ثالثًا ألهداف التنمية األلفية 2101لفة، كما أعدت عام األزمة على مؤشراتها المخت

للتنمية البشرية يتناول موضوع  ومن المتوقع أن يتم خالل هذا العام انجاز تقريٍر. 2101تقرير حالة السكان لعام 
ستعمل على إعداد دراسة حول  كما ،لمؤشرات السكانيةالمتوقع أيضا أن يتم إعداد نشرة لاألمن الغذائي، ومن 

 .نموذج جديد لقياس التحضر
 

  خ ام  قائ ا  ود  الطالع على  ؤ  كم آل  ات  ال  قاء   ؤ   ت                 و  ا  حقق أهد ف   
  .         الج  اع     و  دة     س     ج ا  ا  ع دة    دى

وخاصًة فيما يتعلق بالصحة  ،ألولى خالل الفترة القادمةمن المتوقع أن تحتل قضايا التنمية البشرية األولوية ا
وهذا يستدعي العمل على إعادة ترتيب أولويات القطاعات التي تم العمل بموجبها  ،والتعليم واألمن الغذائي وغيرها

إصالح )من خالل رؤية تكاملية لالستجابة لالحتياجات الحالية من جهة واالستعداد لمرحلة انعكاسات ما بعد األزمة 
وهذا كله ال يتم إال بدور ريادي للتخطيط الذي تم خالل الفترة الماضية تجاهل دوره في أكثر  .(الحامل االقتصادي

 . من موضع
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1023األول ـ نيسان  النوعي نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد   

 
 األمن الدوائي في ظل األزمة

 1 د  ا ع د    ح م:  قلم                                                                 
 

 : قد   -أوال

التمتع بالصحة  ، ويعتبرصّحة الجيدة هي عامل مساهم ورئيس في النمو االقتصادي وليست مجرد نتيجة لهال
والتوّجهات  ،وتأمين الرعاية الصّحية لكل المواطنين بغض النظر عن قدرتهم على الدفع هي من المبادئ الدستورية

وبذلك يعتبر القطاع الصحي من أهم . السوريةالتي التزمت بها حكومة الجمهورية العربية و ،االجتماعية للدولة
تمكين المواطن من التمّتع بحياة مثمرة ًا يساهم في أساسي ًاقطاع يعتبرالقطاعات التي تمس حياة اإلنسان ووجوده و

 .اجتماعيًا واقتصاديًا

  :2111-2115   ف  ة خال  2و قع   قطاع   صح  -ثا  ا

حيث وصل إلى  ن الملحوظ في معدالت توقع الحياةفي التحّس تتمثل دةنجاحات متعّد ق القطاع الصحيحّق
حيث بلغ معدل وفّيات األطفال دون  هاتات األطفال واألّمواالنخفاض الكبير في معدالت وفّي،  2101عام  7227

لكل ألف والدة حية  06معدل وفيات الرضع إلى انخفض كما  ،2101حية عام  والدةلكل ألف  22 الخامسة إلى
بشكل أساسي  ذلك عودوي ،ألف مولود حي  011وفاة لكل   28 إلىوانخفض معدل وّفيات األمهات ، 2101عام 

عدد كبير من شركات الدواء المحلي ووجود  ،من مراكز ومشافي عامة وتخصصيةالالزمة البنى التحتية  توفرل
عوامل مساعدة عديدة منها تحقق لى إ إضافة ،التكنولوجيا الطبية ذات النوعية الجيدةواستخدام  ،وبأسعار تنافسية

وتحسن البنية التحتيـة من ماء  ،انخفـاض نسب األميةوتطور الوعي لدى المواطنين، وارتفاع مستوى المعيشة، 
كما يعزى هذا التحسن إلى زيادة نسب التغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية والتوسع . وكهرباء وصرف صحي

أعداد في وقد تزامن ذلك مع زيادة . وتوفر منظومة لخدمات اإلسعاف والطوارئفي الخدمات الصحية العالجية 
  .القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي وتنوع تخصصاتها

 و قع   قطاع   صح  خال     ة       -ثا ثا

إلى أضرار فقد أدى ذلك إلى تعرض هذا القطاع  ةإال أنه و بسبب ظروف األزمة الحالية التي تعصف بسوري     
لم تقتصر هذه األضرار على الخسائر التي يمكن تعويضها كاألضرار بالبنى التحتية الصحية ومستلزمات  .بالغة

األرواح التي أدت وما تزال في رفع ببل تعدتها إلى أضرار أكبر وأعمق تمثلت في الخسائر  ،عمل القطاع فحسب

                                                                 

 
2
    .في هيئة التخطيط والتعاون الدولي  د     ح ا    الج  اع   و   ج  ع   هل  ، اجس          صا ف، إجا ة     الق صاد 

 
 
  2101-2112المعدة في وزارة الصحة لألعوام    قا       ع   ف ذ و حل     وضع     هن  لقطاع   صح تم االستعانة  
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

واإلصابة أو ازدياد معدالت المراضة بسبب النقص  ،يات القتلمعدالت الوفيات سواء المباشرة منها الناجمة عن عمل
تعدى األثر على  كما .الحاد في الخدمات الطبية وخاصة لألمراض المزمنة النقطاع الخدمات الصحية المختلفة

 .إمكانية التأثير المستقبلي للحصانة ضد األمراض من خالل انخفاض إمكانات ومعدالت التحصين
فقد بلغ عدد المشافي   س وى           ح   وقد طالت عدة مستويات على ، 2ضرار كبيرةوكانت نسبة هذه األ

وعدد المراكز الصّحية  .خارج الخدمةفى مشـ 27منها  ،مشـفى (86) 2102حتى نهاية  المتضررة  كليًا وجزئيًا
خارج  217منها  ،(888)سيارات اإلسعاف المتضررة بلغ عدد و. خارج الخدمة 002منها  ،(087)المتضّررة 

 على  س وى    ؤ   تأما . خارج الخدمة 01منها  ،منشأة (08) فقد بلغ عدد المنشآت المتضررةأما  ،الخدمة
تأثرت نسبة تغطية رعاية الحوامل على المستوى  حيث  ،خدمات الصحة اإلنجابية نتيجة األحداث اضانخففيالحظ 
شهدت معدالت حصانة األطفال ضد كما  .2102عام % 02إلى أقل من  2100عام % 02من وانخفضت الوطني 

في %  011-88تتراوح بين  زمةل األقبيكانت نسبة التغطية باللقاحات بكافة أنواعها حيث األمراض تدهورًا كبيرًا 
في بعض % 71و% 21مابين لتتراوح  األزمةخالل  انخفضت هذه النسب لمعظم األنواع بينماكافة المحافظات، 

مع غياب البيانات الموّثقة عن الوفيات المباشرة والغير مباشرة الناجمة عن القتل ونقص الخدمات و .المحافظات
معدل هذا المن البديهي ارتفاع  ه، إال أّن2102حساب معدالت الوفيات لعام في صعوبة فهناك الصحية ومتمماتها، 

والبالغ حوالي  السابقةالسنوات ه خالل عما كان عليمعدل هذا التضاعف يأن  حيث يتوقع، في ظل الظروف الراهنة
من المتوقع ارتفاع معدالت المراضة باألمراض المزمنة وغيرها بشكل كبير نتيجة لنقص األدوية كما  .8%

نقدم من خالل  أنالموضوع فسنحاول و نظرًا ألهمية هذا  .والخدمات الطبية المختلفة وخاصة الغير منتجة محليًا
ها واآلثار المترتبة على األضرار التي طالتوحجم  األزمةفي ظل ناعة الدواء في سوريا ص هذه الورقة وصفا لواقع

  .ذلك

 :و قع    ن   دو ئ     سو    -   عا

شهدت سوريا تطّورًا ملحوظًا على مستوى الصناعات الدوائية وخاصة بعد منتصف الثمانينات حيث لم يكن     
روط التصنيع المطلوبة لصناعة الدواء ولكن بتشجيع مباشر من الجهات يتوفر في مصانع األدوية السورية أبسط ش

الحكومية، بدأ القطاع الخاص باالسـتثمار في صناعة الدواء من خالل تأسيس معامل جديدة تحت إشراف ومراقبة 
ثف وزارة الصحة، وقد بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومعامل األدوية بتطبيق برنامج مك

 .لتحديث ما يتعلق بالدواء من أنظمة تشريعية ورقابية

كما ُصّممت المعامل وخطوط إنتاجها وفق الشروط العالمية والمحّددة من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل 
ي تتفاوت ف معماًل( 72) ونتيجة لذلك ازداد عدد المعامل الدوائية في سوريا ليصبح عددها .الشركات مانحة االمتياز

وبذلك يمكن . من حاجات السوق المحلية% 82 - 81تغطي  وكانتاإلنتاجية  ةطاقالحجم ومن حيث الما بينها 
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القول أن الصناعة الدوائية باتت تعتبر من أهم دعائم التنمية االقتصادية واالجتماعية في سوريا من خالل توفيره 
عددًا كبيرًا من فرص العمل لألطباء والصيادلة  وكونها توفر ،الدواء الفاعل واآلمن والجيد بأسعار مالئمة

المعامل لتصنيع األدوية النوعية شجعت وزارة الصحة خالل الفترة الماضية و .والكيميائيين والمهندسين والعمال
في  موافقة إلنشاء معملين إلنتاج األدوية السرطانية أحدهما في محافظة درعا واآلخر هناككأدوية السرطان حيث 

 .درا الصناعية وهما قيد اإلنشاءمنطقة ع
ـّه و مع  فقد تأذى هذا القطاع بشكل واضح تسبب بإغالق عدد كبير من  ،تمر بها سوريةاألزمة التي حدوث إال أن
المفروضة على العقوبات  لعبت أخرىمن ناحية . األدويةتوفر أّدى إلى نقص شديد في وهذا بدوره  ،مصانع األدوية

 أيضا. لتدق مسمارًا في نعش الصناعات الدوائيةوعلى القطاع الصحي دورا سلبيا ي والحصار االقتصادسورية 
أقدمت حيث  ،في هذا المجال األزمةبترسيخ  األدويةساهمت بعض الممارسات الخاطئة من قبل العاملين في قطاع 

المواطن بانتظار  العديد من شركات األدوية الخاصة على وقف توريد العديد من أنواع األدوية الضرورية لصحة
 .تحقيق مكاسب مادية إضافية وامتناع بعض الصيادلة عن بيع األدوية حتى وصول نشرات أسعار الدواء الجديدة

هذا وقد  %.21وهنا وجد المواطن السوري نفسه تحت وطأة األسعار الجديدة لألدوية التي تجاوزت أسعارها 
المحلية نتيجة للظروف الحالية وارتفاع تكاليف اإلنتاج وسعر وافقت الحكومة السورية على تعديل أسعار األدوية 

 .26/02/21028بتاريخ  الصادرة/ 8/على توصية اللجنة االقتصادية رقم  الصرف وذلك بناًء
 :تمثلت بما يلي   ض         طا ت قطاع ص اع    دو ء 2قد بينت وزارة الصحة و 

حيث يوجد معامل متوقفة عن العمل نهائيًا بسبب تعذر  ،دواءانخفاض عدد المعامل العاملة في مجال إنتاج ال -
وانخفاض الطاقة اإلنتاجية لمعامل أخرى في المحافظات  ،الوصول إليها أو األوضاع المنية السيئة من جهة

 .حسب الظروف من جهة أخرى% 81-21المستقرة لتتراوح مابين إلى 
شركات الخارجية وانقطاعها عن السوق بسبب توقف ال عدم قدرة المعامل على إنتاج بعض األصناف الدوائية -

 . الالزمة إلنتاجها عن توريد المواد األولية

                                                                 

 
 :جاءت موافقة الحكومة على رفع أسعار األدوية المحلّية حسب الشرائح السعرية وفق ما يلي 

  س     ادة   سعا     ح    دو  

 % 81 و ما دون.  س.ل 21من  

 % 22 .س.ل  011حتى    21من  

 % 01 .س.ل  211حتى    010من  

 % 2 .س.ل  211حتى    210من  

 % 1 فما فوق  210من  
 

 
2
 .2102 /كتاب وزارة الصحة الموجه لهيئة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ آذارتم االعتماد في إعداد هذه الفقرة بناءا على مضمون  
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

وعدم القدرة على إيصال البضاعة من المدينة إلى  ،صعوبة نقل البضاعة من المعامل إلى المستودعات -
 .ل البضاعةإضافة إلى االستمرار في سرقة العديد من سيارات نق ،الصيدليات الموجودة في الريف

 .المعامل مما أدى إلى تعرضها ألضرار مادية مختلفةاستهداف بعض  -

صعوبة وصول األدوية للمواطنين في كافة المناطق نظرًا لخروج عدد الصيدليات من الخدمة بسبب األوضاع  -
 .منتظم بشكلالدوام فيها عدم األمنية أو 

 .ارتفاع أسعار العديد من المواد ومستلزمات التغليف -

 : إلج  ء ت     ّ خذة  ح ا     ص اع    دو ئّ   -ساخا 

 ج ب   قطاع  ء ت  لحفا  على    ن   دو ئ  و إلج اتخذت وزارة الصحة منذ بداية األزمة جملة من 
 :تمّثلت بما يلي  دو ء 

 التنسيق مع عدة وزارات لتذليل العقوبات وحث معامل األدوية على استمرار العمل، حيث تم التنسيق مع -
ومع وزارة النفط  ،وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين المعامل وطرق النقل وتوزيع البضاعة بين المحافظات

 .الثروة المعدنية والكهرباء لتأمين مستلزمات الطاقة لتجنب التوقف في المعامل الدوائّيةو

كاّفة األصناف الدوائّية في  تّم التوجيه إلى مديرّية اإلمداد في وزارة الصحة وكافة مديرّيات الصحة لتأمين -
 .مستودعاتهم المركزّية كمخازن إستراتيجية

 .ستمرار بتوفيره وخاصًة حليب الرّضعلالتم حث الشركات المصّنعة والمستوردة ألغذية وحليب األطفال  -

قامت وزارة الصحة بالسماح للمشافي والهيئات الطبية في كافة الوزارات بالشراء المباشر لألدوية غير  -
، $ألف 21بقيمة تصل  ،(خصوصا األدوية السرطانّية)ق وغير المسّجلة في وزارة الصّحةلمتوّفرة في األسواا
 .لألدوية النوعّية$ ألف  011و

وبما يساهم في تم التوجيه باستيراد األدوية من الدول الصديقة بشروط خاّصة تحقق جودة وفّعالّية الدواء  -
 .توّفره في السوق المحّلية

 .ماح باستيراد كاّفة األدوية المصّنعة محّليًا في حال انقطاعها من السوق المحّليةتّم الس -

 خا    -سادسا

الحاجة الملحة  ،يتضح ومن خالل نتائج تحليل واقع األمن الدوائي خالل فترة األزمة التي عصفت بالقطر  
واإلسراع  بتطبيق  .ي بشكل خاصالقطاع الصحي بشكل عام واألمن الدوائ إلعادة ترتيب األولويات بين برامج

من . وذلك للتخفيف من اآلثار السلبية اآلنية والمباشرة على حياة السكانالمتخذة من قبل وزارة الصحة اإلجراءات 
جهة أخرى يجب العمل على تعزيز إستراتيجية األمن الدوائي وذلك من خالل التحول إلى إنتاج المواد األولية 

محليًا، وزيادة االهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال تمهيدًا لالنتقال إلى إنتاج وتصنيع  الالزمة للتصنيع الدوائي
 .بغية تحقيق الهدف األكبر وهو تعزيز  الصحة العامة للسكان ( السرطانية ، واللقاحات )األدوية النوعية 
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 
 أضرار البنية التحتية في قطاع التربية 

 وأثرها على مؤشرات الكفاءة

 6   ادة  اه   . م : قلم
 

 : قد   .1
كما يؤدي مهمة أساسية في تربية األجيال على المواطنة  ،يقوم التعليم بدور رئيسي في بناء قوة عمل منتجة  

والحقوق والواجبات وتطوير العقل النقدي الذي يساعد في عملية البناء والتطوير والتغيير المجتمعي والنهوض 
المجتمع عندما يتم  بأداءويرتقي ، دة األساسية لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعيوهو القاع ،باإلنتاج واإلنتاجية

 .استخدام الموارد بالشكل األمثل عن طريق ربط التعليم بعملية التحول وبإقرار حق التعليم للجميع
دالة االجتماعية والحد الع مفهومأن تحقق إلى جانب تعظيم كفاءة األداء، اإلسهام في إنجاز  اإلستراتيجيةولمثل هذه 

 وخاصة فيما يتعلقورفع مؤشرات التنمية البشرية وتطوير النظام التعليمي،  من الفقر وتوفير تنمية إقليمية متوازنة
النهوض بتعلم المرأة وزيادة فرصها التعليمية ومن ثم رفع معدالت مشاركتها في قوة العمل وفي الحياة االقتصادية ب

   .واالجتماعية
من أجل  تطوير النظام التعليميوذلك من خالل االرتفاع بمؤشرات التنمية البشرية  خطط التنمية إلى تهدف  

وبحيث يكون متطلبات سوق العمل واآلفاق المستقبلية، و التطور والتغييرالنظام أعلى إنتاجيًة وتطابقًا مع هذا جعل 
الرؤية  الخطط الخمسيةحددت وقد  .تنافسية دولية لمهارات عملية ذات قدرة دًا للمزيد من فرص العمل وموفرًامول

المستقبلية للتعليم من منظور وطني إلصالح النظام التعليمي والتربوي وتعميق قيمة التعليم واعتماد مضامين جديدة 
 .للمعرفة وشخصية جديدة للمتعلم ولعملية التدريس بهدف إنتاج قوى عاملة ذات إعداد عال ومنافس إقليميًا ودوليًا

 :             ج هو      ع       سو   قطاع و قع  .2

التعليم وربط التعليم بالتربية  راطيةديمقن ثالثة عقود على تحقيق مبدأ عملت وزارة التربية منذ أكثر م  
وذلك بتطبيق إلزامية  .الشاملة ووضع التعليم في متناول الجميع ذكورا وإناثا، كونه حق تكفله الدولة لجميع أبنائها

  والمتضمن إلحاق جميع األطفال السوريين ومن في حكمهم من ،0860لعام / 22/التعليم من خالل القانون رقم 

                                                                 
 .هيئة التخطيط والتعاون الدوليقا       كا و  وس ه دس   ع ا    ود لوم  خط ط  قل    و خط ط  دن،  د  ة    عل م و  ث  
 
 .-   اسع  و  عا  ة و  حاد   ع  ة -  خ س    ط  خط7
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 فقد اقتضت الحاجة إلى مد اإللزام حتى الصفومع ازدياد نسب التسرب سنة في مدارس التعليم االبتدائي  00 –8
  . التاسع

حيث  2101للعام  من خالل المؤشرات التعليمية األساسية جت النتائظهرومن خالل تطبيق هذه السياسات فقد      
االلتحاق في الصف األول من مرحلة  ، ونسبة%02 إلىسنوات  2-2وصلت نسبة االلتحاق برياض األطفال بعمر 

وبلغت الكثافة الصفية في ، %87 إلى نسبة التسجيل الصافي  في التعليم األساسيو، %8822 إلى التعليم األساسي
طالب، وبلغت / 07/ومتوسط أعداد التالميذ لكل معلم  في التعليم األساسيطالب في الشعبة، / 27/ األساسي التعليم

بينما لطالب التعليم % 06، ونسبة الدوام النصفي لمدارس التعليم األساسي %228نسبة التسرب من التعليم األساسي 
مسجلين في الصف األول الثانوي العام ممن يحق لهم ، أما مرحلة التعليم الثانوي فقد بلغت نسبة ال%28األساسي 
طالب، بينما في / 21/وبمتوسط عدد طالب في الشعبة / 6/ومتوسط عدد الطالب لكل مدرس  ،%86التسجيل 

وبمتوسط عدد % 82التعليم المهني فقد بلغت نسبة المسجلين في الصف األول الثانوي المهني ممن يحق لهم التسجيل
 .9/ 26/وبعدد طالب في الشعبة  ،/2/طالب لكل مدرس 

 :  ض          ع ض  ها   قطاع      وي .4

العام ن أ، حيث تظهر النتائج بمنصرمينتأثر القطاع التربوي جراء األزمة التي تمر بها سورية منذ عامين         
بالنسبة لعام  أما ،المؤشرات المتعلقة بقطاع التربية واقعبشكل جزئي من حيث تأثر  2102-2100الدراسي 

هذا القطاع تناول جميع  علىضرارًا كبيرة مما سبب أ ،تصاعدًا في العمليات اإلرهابيةشهد  والذي ،2102
كما  .التعليمي واإلداري ومستلزمات العملية التعليمية المكونات التعليمية من حيث البنية التحتية للمدارس والكادر

 :11و  ك ت   ض       ا  ل  .أخرى ومنطقة وأخرىتختلف بين محافظة ونسب األضرار  يالحظ أن

 في المناطق المستقرة وغير المستقرة المدارسوتخريب وتدمير عدد من  حرق. 
 التربوي القطاع في والعاملين المدرسين وقتل خطفأضرار بشرية متمثلة ب. 
 المدارس من والتعليمية التربوية العملية مستلزمات سرقة. 
 في والعاملين األهاليفي بعض المحافظات نظرًا لتعرض الطبيعية  والحياة ربويةالت العملية توقفتعثر و 

 .المدارس إلى الذهاب من الطالب لمنع رهابلإل المدارس
 المتنوعة النقل وسائل سرقة. 

                                                                 

 
المتضمن دمج مرحلة التعليم االبتدائي واإلعدادي من الصف األول إلى التاسع بمرحلة تسمى مرحلة التعليم و 2112لعام / 22/القانون رقم  تم إصدار 

 .األساسي
  

 .         لخط    خ س     عا  ة ا ات و   ة         و حل     وضع     هن  قطاع  تم االستناد على 8
 2102بداية عام في  لمعد تقرير وزارة  التربية والوارد في 2102تقرير األضرار العامة على قطاع التربية لنهاية عام تم إعداد الفقرة استنادا على  01
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 للطالب والترفيهية التعليمية والوسائل باألدوات العبث. 
 وتطويرها بويةالتر العملية لتنمية و عاملين لرواتب مخصصة أموال سرقة. 

فتتركز في الحالة النفسية للتالميذ  أما الخسارة الكبرى ،هذا بالنسبة لألضرار المادية التي يمكن حصرها
 .التعليمية وخسارة الكفاءات –وخاصة في مرحلة التعليم األساسي  -والطالب 

واء حسب المحافظات لغاية ارس اإليويبين الجدول التالي أعداد المدارس المتضررة وذات الدوام النصفي ومد
 :2102  عام

  د س :   وحدة                                                                                    

 11و   ة        :    صد 

وذلك صبحت ذات دوام نصفي خالل األحداث يبين المخطط التالي عدد المدارس المتضررة وعدد المدارس التي أو
 حسب المحافظات

                                                                 
 .2102حسب تقرير وزارة  التربية في بداية عام  2102لى قطاع التربية لنهاية عام تقرير األضرار العامة عبناءا على بيانات  00

    حا   
عدد    د  س 
     ض  ة

   د  س      
أص حت دو م 
 صف       عام 

   حا  

إج ا   عدد 
   د  س ذ ت 
   دو م    صف 

عدد  د  س 
 إل و ء 

عدد  د  س    عل م 
   ساس  و  ثا وي

 720 32 65 21 129 د  ق

 1427 229 194  6 211   ف د  ق

 337  2  6  1 51   ق  ط ة

 966  5 44 15 411 د عا

 434 0 1 1 1   سو د ء

 1501  11  11    211 ح ص

 1856 41 213 4 121 ح اه

 1060 1 1 1 1 25   الذق  

 1024 0 113 2 41 ط طوس

 1524 165 115 9  19    ق 

 1349 25 56 1 39 د      و 

 2356  6 52 1 194   حسك 

 3795 1208 12 1 1 411 حلب

 1440 178 211 5  2    د ب

 19789 2137 9 41  46 2400    ج وع
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 
مدرسة بنسب  222قد تم إصالح وتأهيل  ،مدرسة/ 2811/من بين المدارس المتضررة والبالغة كما نالحظ بأنه 

عدا عن وجود مدارس خرجت من الخدمة بشكل نهائي وغير قابلة  .بينما بقي الباقي دون إصالح ،متفاوتة
  .مدرسة/ 22/ وبواقع ادلبفي مدرسة و/ 211/وبواقع درعا  كما في ،لإلصالح

 : أث     ض     ل        ح    على  ؤ   ت   كفاءة   د خل   و ؤ   ت  ال  حاق و  دو م .3

فقد انعكس هذا على تحقيق  ،مع وجود هذا العدد من المدارس المتضررة سواء بشكل جزئي أو كامل       
فيما يتعلق بالتخلص من الدوام النصفي وخاصة في  وبشكل خاص ،والخطط الموضوعةالمؤشرات التنموية للتربية 

والتي كان من المقرر  ،دوام واحد فقطاعتماد والتي يتطلب  ،مرحلة التعليم األساسي بعد تطبيق المناهج الجديدة
،  %07إلى % 02من  2102-2100حيث نجد أن الدوام النصفي قد ارتفع للعام الدراسي  .2102عام  نفيذهات

مدرسة، آخذين بعين االعتبار عدم دخول عدد من المحافظات / 286/ بواقع ذات دوام نصفيجديدة وبعدد مدارس 
 ،الكبيرة وخاصة حلب وريف دمشق في األزمة من حيث النزوح السكاني أو الدمار والتخريب في المنشآت التعليمية

االعتبار إجمالي عدد المدارس في كل من محافظتي حلب حسب ما هو واضح في الجدول أعاله إذا أخذنا بعين 
وريف دمشق، باإلضافة لعدم بناء مدارس جديدة خالل العامين الماضيين بحيث يغطي أعداد الطالب الجدد الوافدين 

إلى زيادة  أدىونجد من خالل المالحظات أن هذه األضرار في البنية التحتية والنزوح الداخلي  .للقطاع التربوي
تلميذ في الشعبة كما في مدارس دمشق وبعض مناطق ريف  71 -81اد الطالب في الشعبة والتي وصلت إلى أعد

متوسط عدد الطالب في الشعبة ومتوسط عدد ارتفاع وبالتالي  ،دمشق اآلمنة ومحافظة الحسكة وطرطوس والالذقية
سورية والمقدر عددهم  خارجاجروا الطالب لكل معلم وزيادة مدارس الدوام النصفي، هذا عدا السكان الذين ه

ونصفهم من األطفال دون الثانية عشرة من العمر والذين مع وجودهم كان  12 نسمة حسب اإلحصاءات بمليون
                                                                 

 .المتحدة األمممنظمات الصادرة عن  اإلعالمية تقارير الحسب 21
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وتفاوتت نسبة  .الوضع التعليمي أسوأ من ذلك وخاصة من حيث التحاق األطفال بالتعليم ومتابعة التحصيل الدراسي
لتصل / هذا مع دوام طالب دير الزور فيها/ في الرقة % 81في ادلب و% 26في حلب و% 8حضور التالميذ بين 

مع عدم حضور التالميذ في محافظة دير الزور  ،في طرطوس والالذقية والسويداء% 011في دمشق و% 62الى

 .14والحسكة أبدًا ودوامهم في الرقة

 :13 2112-2111ا  ن  إلج  ء ت     خذة  ل خف ف  ن آثا        على قطاع         خال    ع .5

في إطار التخفيف من آثار األزمة على قطاع التربية وتوفير التعليم ووصوله إلى جميع التالميذ ما أمكن في         
وإضافة ، المدارس المتضررةتأهيل  علىعملت وزارة التربية خالل العامين الماضيين جميع المحافظات السورية، 

، وتوفير التجهيزات لها -يـــنزوح األهالل نظرًا -المرتفعة  فيةـكثافة الصغرف مسبقة الصنع للمدارس ذات ال
للعمل األوضاع الراهنة  خاللالمدارس المتضررة هذه بخصوص في المحافظات التنسيق مع مديريات التربية و

طويل لتأهيل توفير اإلحصائيات الالزمة وإعداد الخطط االسعافية والخطط على المدى المتوسط وعلى المدى العلى 
توفير التجهيزات الالزمة لرياض األطفال كذلك تم العمل على  .المدارس وتأمين التجهيزات الالزمة لها تلك

النوادي المدرسية بالتعاون مع المنظمات والجهات المعنية عدد من افتتاح كما تم ، نتيجة األحداثأيضًا المتضررة 
يه التالميذ نتيجة األعمال اإلرهابية والتخريبية والخوف من االلتحاق لتقديم الدعم النفسي للطالب نتيجة لما يعان

وقف فيها الدوام كليًا أو في المدارس التي ت الفائتة إعداد البرامج الالزمة لتعويض الدروسو ،والذهاب إلى المدرسة
بالتعاون مع المنظمات  داعمة إضافيةافتتاح شعب مع  ،وإقامة دورات تقوية للطالب المنقطعين عن المدارس ،جزئيًا

لسياسات التعليمية األنظمة الناظمة لعلى التي أجريت عن التعديالت ، هذا عدا الستيعاب الطالب المتسربينالدولية 
 :بــ والمتمثلة

 .تسهيالت التسجيل للطالب الوافدين بدون شروط -
 .يملكون أوراق ثبوتيةوضع نموذج سبر المعلومات من قبل مديرية التربية يخضع له الطالب الذين ال  -
 .درسيالتساهل بالنسبة للباس الم -
 .دقائق مع جعل كثير من المدارس ذات دوام نصفي/ 2/تخفيض الحصة الدرسية  -
 .إصدار تسهيالت بإجراء تحديد مركز العمل للعاملين والمعلمين في جميع المحافظات -

                                                                 

 2102حسب تقرير وزارة  التربية في بداية عام  2102تقرير األضرار العامة على قطاع التربية لنهاية عام    

 2102زارة التربية لعام تحليل الوضع الراهن لو  2
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 : قاد     ق  حات حو   و              ح    و   عل     خال    س و ت   .6

مين وتوفير التعليم رات القطاع التربوي والعمل على تأفي ضوء األزمة في سورية ومن اجل تحسين مؤش  
مين المدارس في أتفي إطار ووصوله إلى جميع الطالب في القطر، فإننا نقترح اعتماد ونشر التجارب الناجحة 

 .ف المجاالتالخلل في العملية التعليمية في مختللمعالجة  جميع المناطق و
 :    جا            ح    - أ

 تامين المدارس الجديدة وفق المعايير المعتمدة لألبنية المدرسية  -
 .تأهيل المدارس لتتالءم مع ذوي االحتياجات -

 :    جا     س ب    د س  وعدم  ال  حاق - ب
 .../عيني –مالي  -غذائي/ تحفيز األسر إللحاق أوالدهم بالمدارس -
لطالب المنقطعين عن المدارس وإعداد البرامج الالزمة لتعويض الدروس إقامة دورات تقوية ل -

 .الفائتة
 .إيجاد آليات للتواصل بين اإلدارة المدرسية وأولياء األمور -

 :      جا    صح  -ج
 .تقديم الدعم النفسي للطالب نتيجة لما يعانونه من العمليات اإلرهابية -
 .المتضررين جسديًا ومتابعة حاالت اإلعاقةساهمة التربية في التامين الصحي للطالب م -
 .تأهيل المعلمين والمدرسين للتعامل مع حاالت اإلعاقة للطالب -
 .توفير مياه الشرب النظيفة -

 :    جا   و        ئ     عل     -د
 .تامين تقنيات التعليم المناسبة -
 .اتوفير الكادر التدريسي المؤهل وخاصة في األماكن التي تم التهجير إليه -
 .وتحسين مؤشرات الكفاءة الداخلية جودة التعليمالتركيز على  -

  
استمرار العملية التعليمية في  على ضمانالعمل تتمثل في مهام وزارة التربية نرى بأن وفي نهاية المطاف 

 :التربية المتمثلة فيقطاع تحقيق أهداف وذلك لوقتها المحدد لجميع المراحل التعليمية 
   ث   ل عل م و   حث   عل        اء  ق صاد    ع     ع     الس ث ا   .  
    حق ق    و ء     ن  خ جات    عل م و  طل ات سوق   ع .  
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 ادة   ص  ال  حاق  ا  عل م  وإ اح ه  لج  ع    
         طو     د ء وكفاءة  الس خد م       ؤسسات    عل     و إل  اج       ا ع   و   ة . 
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 رة والتوزع الجغرافي للسكانالهج

  2أح د ك ال  :  قلم                                                                                             
 

 : قد   .1
وقد لعبت العوامل  ،من أبرز سمات السلوك البشري من مكان إلى آخر النتقالا وأالهجرة  ال تزالو كانت   

الجغرافـي   غرافية في الماضي الدور األساسي في تشكيل التجمعات البشرية ورسم خريطـة التـوزع  الجالمناخية 
وما الحضارات التي قامت على ضفاف األنهار وشواطئ البحار إال أمثلة حية علـى   .للسكان على كوكب األرض

ألنشـطة االقتصـادية   إال أن العوامـل المتمثلـة بمختلـف ا   . نيل وحضارة وادي الرافدينكحضارة وادي ال ،ذلك
ذلك داخل البلدان أو  واالجتماعية لإلنسان قد لعبت في الفترات الالحقة الدور األكبر في التنقل أو الهجرة سواء كان

 . عبر الحدود
وتعتبر مسألة التوزيع الجغرافي للسكان من القضايا التي تشكل حيزًا كبيرًا من اهتمام الدول، لما لهذه 

فمن غير الممكن تحقيق تنمية اقتصادية  .عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةيرة في المسألة من أهمية كب
يتوافق  تهدف إلى إحداث توزيع سكاني متوازن ،لم يتزامن معها سياسة سكانية واضحة واجتماعية متوازنة ما

تضخم بعض التجمعات  ولعل بعض ما تعانيه العديد من الدول من .واإلمكانية التنموية لكل حيز جغرافي معين
السكانية وزيادة الكثافة إلى حد خطير ما هو إال نتيجة لعدم إيجاد التوازن المطلوب بين عملية التنمية من جهة 

 .زيع الجغرافي للسكان من جهة أخرىوالتو
الهجرة ) وبشكل مختصر تحلياًل لموضوع الهجرة والتوزع الجغرافي للسكان  المقالةسنستعرض في هذه 

بعد األزمة خالل  :و  ثا    ، (2101-0881) قبل األزمة الراهنة  :  و ىخالل فترتين، ( لية والخارجية الداخ
 (.2102-2100)عامي 

 :  هج ة و   و ع   جغ      لسكان ق         .2

 تمت واالجتماعية االقتصادية التنمية أن بسبب كبير تشوه من سورية في الجغرافي للسكان التوزعيعاني 
 إلى نموًا األقل المناطق من داخلية هجرة حدوث على شجع مما. جغرافيًا متوازن غير بشكل السابقة الفترات خالل

 تفاقم ولقد. السكان من األكبر الحجم استقطب المدن محيط في عشوائي توسع حدوثبالتالي و ،نموًا األكثر المناطق
 . 2المناطق بعض في الدخل مصادر تنوع دموع ،المناخية الظروف بسبب الماضية السنوات في الوضع هذا

، يادة سريعة ومطردة في حجم السكان، زية النصف الثاني من القرن الماضيشهدت سورية منذ بدالقد 
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية وتغيرات مستمرة في التوزع الجغرافي للسكان، شكلت عبئًا كبيرًا على عملية

                                                                 
2 
 .هيئة التخطيط والتعاون الدوليفي  مدير السكان والصحة، دبلوم دراسات اجتماعية.  
2 
 .1002ورقة عمل مقدمة من مديرية تخطيط الحسكة عن آثار الجفاف  
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، التي جعلت رئيسي إلى ارتفاع مستوى  الخصوبة، تعود بشكل ي حجم السكانت الزيادة الكبيرة فوإذا كان 
فإن التوزع الجغرافـي   عامًا،(  20) لحقبة في فترة قصيرة ال تتجاوز سكان سورية يتضاعفون خالل معظم تلك ا

ـ    وائي غير المتوازن للسكان وتضخم المدن الكبرى  والذي لعبت تيارات الهجرة الداخلية التي تمـت بشـكل عش
كز المحافظات وأكثر ، قد أدى إلى اكتظاظ كبير في كافة مرالى الحضر دورًا أساسيًا في حدوثهوخاصة من الريف إ

، وضغوطًا متزايدة علـى الخـدمات   التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وشكل عبئًا كبيرًا على جهودالمدن األخرى
 .ى التحتية في هذه المدنومرافق البن

امتدت  ،على شكلها خالل فترة طويلة في الماضيللسكان في سورية طة التوزع الجغرافي قد حافظت خريل
نتيجـة بعـض   التي حصـلت  مع بعض التغيرات الطارئة  2101حتى عام  بداية الستينات من القرن الماضي منذ

نـتج عنـه   ذي الو( 2116-2117) ًا ما بين عاميالظواهر الطبيعية كالجفاف الذي اجتاح المنطقة الشرقية مؤخر
عام  حيث يتبين لنا أنه قبيل .وخاصة ريف دمشق ودرعا ،المحافظات هجرة اآلالف من أبناء هذه المنطقة إلى بقية

السمة المميزة لحركة السكان بين المحافظـات والمنـاطق   هي السكان لفترة وجيزة أو مؤقتة  تنقالت تكان 0881
في المقيمين نسبة السكان  تراوحت  لقد.  يل أو بسبب الجفافأو جني المحاص بقصد الرعيوالتي كانت  ،المختلفة

-0881خالل الفتـرة   من إجمالي السكان 88،2إلى %  82من ( دمشق وريف دمشق وحلب ) ثالث محافظات 
وبالمقابل بلغت نسـبة السـكان فـي     .من المساحة الكلية( %21) ، بينما ال تتجاوز مساحة هذه المحافظات2101

 بينما تبلغ مساحتهم ،خالل نفس الفترة من إجمالي السكان %07،2 -%  08 ور والحسكة والرقةمحافظات دير الز
مـن   %6،8 -%  0022 بينما بلغت نسبة سكان محافظتي الالذقية وطرطوس. من إجمالي مساحة البالد( % 80)

وعلى هـذا   .07س الفترةخالل نفاإلجمالية  من المساحة( % 2) إجمالي السكان في حين أن مساحتيهما ال تزيد عن
خـالل الفتـرة     06(ديموغرافيـًا  ) من منظور الهجرة الداخليـة   ثالث أ  اطاألساس قسمت محافظات القطر إلى 

 :هي 2101ولم تلحظ تغيرات كبيرة لغاية عام  0882-2111
 .حماه-الالذقية-درعا-طرطوس -ريف دمشق: محافظات جاذبة للسكان .0

 .حلب-حمص-السويداء-الحسكة-دمشق-لرقةا-القنيطرة:محافظات طاردة للسكان .2

 .دير الزور -ادلب:محافظات مستقرة .2
 ممـا  خلل في توزع استثمارات التنمية ي في ظهور هذه األنماط يتمثل في وجودالرئيسوكما قلنا سابقًا فان المسبب 

بنية  –صرف صحي  –مياه شرب  –تعليم  –صحة )أدى إلى ارتفاع عدد المهاجرين داخليًا طلبًا لمكتسبات التنمية 
استمرار حالة االستقرار النسبي للسكان في المحافظات خالل هذه الفترة باسـتثناء   مع مالحظة.........(. -تحتية

عام % 01،0حيث انخفضت نسبة سكان مدينة دمشق من إجمالي السكان من  ،مدينة دمشق و محافظة ريف دمشق
إلـى   0888عام %  00،8كان محافظة ريف دمشق من ، مقابل ارتفاع نسبة س2101عام %   6،2إلى  0888

                                                                 
2 
 .ليهيئة التخطيط والتعاون الدو، 0202تحليل الواقع الراهن لقطاع السكان  مديرية التنمية السكانية، 
22
 .الجغرافي للسكان والهجرة الداخلية في سوريةالتوزع ابراهيم علي،  . د 
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ى ريفها كما في فتـرة التسـعينيات   ، مما يؤكد استمرار الهجرة المعاكسة للسكان من دمشق إل2101عام % 02،2
 .ألسباب عديدة أهمها العوامل االقتصادية واالجتماعية

وصغر مساحتها بفعل اإلرث، وارتفاع المصادر اإلحصائية المختلفة، أكدت أن تفتت الحيازة الزراعية  كما أن
نسبة األراضي البعلية واألسر الكبيرة الحجم، وبالتالي انخفاض مستوى دخل هذه األسر، تعتبر عوامل تؤدي إلى 

 .دفع سكان الريف إلى الهجرة باتجاهاتها المختلفة، وبشكٍل خاص إلى الحضر
إلى الحضر، وخاصًة إلى ة إلى هجرة الريفيين بعتها الحكوموقد ساعدت سياسة التشغيل االجتماعي التي ات

 .المدن والمناطق التي حظيت بنسبة كبيرة من االستثمار
ومع أن العمل في القطاع العام يضم المهاجرين وغير المهاجرين، إال أن دراسة األنشطة االقتصادية التي يتجه 

 .ت عاماًل هامًا في تنشيط الهجرة نحو الحضرالمهاجرون للعمل فيها عادًة توضح أن سياسة التشغيل االجتماعي كان
فلم تفلح كافة المحاوالت التي جرت حتى اآلن لتوفير بيانات موثوقة حـول    ا  س    لهج ة   خا ج  أما 

حجم الهجرة الخارجية، و خصائص المغتربين وأماكن إقامتهم، لذلك بقيت التعدادات السكانية وسـجالت األحـوال   
وبمقارنة بيانات المصدرين أمكن تقـدير عـدد   . حيدان الستنباط مؤشرات الهجرة الخارجيةالمدنية المصدران الو

 2118ألـف عـام   ( 2،288)المهاجرين السوريين في الخارج حيث ارتفع عدد السـوريين فـي الخـارج مـن     
 %.8بزيادة سنوية قدرها و 2101ألف عام  ( 2،711)إلى

 : ل    ا         ق     ث  سو         سكا        كل  ع اص  أن جد  في المجمل،
 .مع ركود في معدالت الخصوبة مرتفع سكاني نمو معدل -

 .العمل وقوة البشرية القوة وبالتالي للسكان النوعية الخصائص في تدني -
 .للسكان الجغرافي -المكاني التوزع في اختالالت -

 :  هج ة و   و ع   سكا               .4

الخلل في التوزع الجغرافي للسكان، يتمثل في أحد مكونات المشكلة السكانية في سوريا  كما الحظنا بأنإذًا 
إن  .جراء مجريات األزمة (داخليًا وخارجيًا)نتيجة  تزايد أعداد المهجرين  في ظل األزمةمشكلة هذه التفاقمت  فقد

الجغرافي للسكان التوزع ام وعلى األحداث التي تشهدها سورية انعكست سلبًا على قطاع التنمية البشرية بشكل ع
 .بشكل خاص
...(  -االجتماعية  –االقتصادية )أثرت األحداث التي تشهدها سورية بشكل سلبي على كافة القطاعات لقد 

بشكل عام، وعلى مكتسبات التنمية البشرية بشكل خاص، والتي تم ترسيخها بالجهد الدؤوب واالستثمارات الكثيرة 
فأصبحت العوامل األمنية  ،تغير في المعادلة الديموغرافيةإحداث حيث أدت إلى  .بالقليلةخالل عقود مضت ليست 

 ،والبحث عن االستقرار هي المحدد األساسي من محددات مكون الهجرة بشكل خاص والمسألة السكانية بشكل عام
 . جرةالمكون الرئيس لعامل الههما بعد أن كانت فرص العمل وتوفر الخدمات بكافة أشكالها 
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وذلك طلبًا  ،إلى دول أخرىوخارجيًا  ،(بين المحافظات )انزياحًا سكانيًا ملحوظًا داخليًا  لقد شهدت سورية
بـحوالي يقدرون حيث تشير التقديرات األولية إلى أن عدد السكان المهجرين داخليًا  .لألمن واألمان ولقمة العيش

 .مليون نسمة/ 0/در بحوالي ار فيقمليون نسمة، أما خارجيًا إلى دول الجو/ 2/

بظاللها سلبًا على مكتسبات التنمية بشكل عام  داخليًاهذا العدد الضخم من السكان المهجرين  وقد أرخى
والتي تراكمت عبر عدة عقود من الجهد والعمل الدؤوب المتواصل في هذا  ،البشرية بشكل خاصالتنمية و

 .المضمار
هذا التغير غير ثابت فهو  ويعتبر -حافظات جذبًا أو طردًا للسكانفي ضوء ذلك، حدث تغير في تقسيم المو

بداية األزمة أصبحت محافظة الرقة من  حيث لوحظ في، -وفقًا للظروف األمنيةوذلك عرضة للتغير مجددًا 
 للظروف األمنية التي تمر بهانظرًا المحافظات األولى الجاذبة للسكان، بعد أن كانت قبل األزمة طاردة لهم، و

وكذلك األمر بالنسبة لعدة محافظات كمحافظة درعا حيث تغيرت  .عادت وأصبحت طاردة للسكان حاليا المحافظة
 . من كونها جاذبة إلى طاردة للسكان

في كال الجانبين   من اآلثار المباشرة لهذا الحراك السكاني إحداث تغييرات في التركيبة العمرية للسكانو
، وهذا بدوره سيحدث خلاًل في تأمين مما زاد من حدة التشوه الديموغرافي .(للسكانالمناطق الطاردة والجاذبة )

 .ىألخر يةعمرفئة من  نظرا الختالفهامتطلبات كل مرحلة عمرية معينة، 
كما أن االرتفاع الكبير في الكثافة السكانية بالمناطق المستقطبة للمهجرين أدى إلى تحديات وضغوط كبيرة 

ية التحتية وصعوبة في تأمين السكن بأبسط الشروط الصحية، كما أن تحليق األسعار عاليًا في على الخدمات والبن
المناطق الجاذبة للسكان نتيجة زيادة الطلب أرخى بظالله الثقيلة جدًا على هؤالء السكان، هذا باإلضافة لما ستعانيه 

 . ي العادات والتقاليدهذه المناطق مستقباًل من مشاكل اجتماعية وبيئية لوجود اختالفات ف
ومن المتوقع أن تمتد اآلثار السلبية للهجرة في سورية لفترات زمنية ليست بالقليلة ما بعد األزمة، فباإلضافة 
لآلثار السلبية التي طالت كافة المؤشرات التنموية والتي يحتاج بناؤها من جديد إلى فترات زمنية طويلة، فلقد 

ضرر كبير منها موضوع السكن بل حتى فقدانه، كما أن الضرر الذي لق كثيرة في مناط 08البنى التحتية يبتأص
فترات طويلة إلعادة التأهيل والصيانة لتأمين أبسط شروط الحياة للمواطنين  علىلحق بالخدمات األساسية يحتاج 

إعادة التأخر في تالي إلعادتهم إلى مكان إقامتهم الحقًا، مما قد يؤدي إلى تأخر عملية عودة المهجرين لمدنهم وبال
 .التوازن الديموغرافي إلى ما كان عليه قبل األزمة على أقل تقدير

 
 

 :وس س ع ض  آلن أهم  آلثا  على قطاع   سكان   ك  عام    ج            ه  

                                                                 
2 
 .1021تحليل الوضع الراهن لقطاعات التنمية البشرية لمزيد من المعلومات راجع  
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

خروج عدد كبير من ل نظرا ،تغير سلبي في السلوك اإلنجابي وحدوث تراجع في المؤشرات الصحية . أ
باإلضافة إلى اآلثار الناجمة  ،التي ألحقت بها ةمن الخدمة نتيجة الدمار واألعمال التخريبيالمرافق الصحية 

 087مشفى و 82حيث تضررت ) ،عن العقوبات االقتصادية في تامين المستلزمات الطبية واألدوية الالزمة
 .21(مركز طبي

ومن  .لعدم توفر الدواء ،اارتفاع في معدالت الوفيات ومعدالت المراضة وخاصة األمراض المزمنة منه . ب
المتوقع مستقباًل أن تتأثر معدالت التلقيح ضد األمراض تأثرًا كبيرًا فقد انخفضت نسبة التغطية باللقاحات 

وذلك نتيجة صعوبة ،  20حماه ودرعا -ادلب -القنيطرة -في محافظات حمص% 71-21إلى % 88من 
 .اع اللقاحات من جهة أخرىوالنقص في بعض أنو ،الوصول إلى هذه المحافظات من جهة

وزيادة نسب التسرب نتيجة خروج عدد كبير من المرافق التعليمية من  ،تراجع في المؤشرات التعليمية . ت
مدرسة تعرضت للضرر بشكل  2282ما يقارب ) ،التي ألحقت بها ةالخدمة نتيجة الدمار واألعمال التخريبي

في % 011لطالب من فقد تراوحت نسب دوام ا .واألعداد الكبيرة للتالميذ المهجرين( جزئي أو كلي
في % 71و ،في محافظة حمص% 22وانخفضت إلى  ،دمشق والقنيطرة -الالذقية –محافظات الحسكة

 .22على جودة ومستوى العملية التعليميةسلبا  محافظة ادلب، كما أن الكادر التعليمي قد تأثر مما انعكس 
إلى  2101عام % 622فع هذا المعدل خالل عام واحد من حيث ارت ،ارتفاع محتمل في معدالت البطالة . ث

بسبب ظروف عدم االستقرار وانعدام األمن في المناطق الساخنة ونهب المعامل ، 210022لعام % 0828
وهذا المعدل قابل لالرتفاع  ،وورش اإلنتاج والعقوبات االقتصادية الخارجية التي طالت مستلزمات اإلنتاج

 .فاقم مشكلة الفقريساهم في ت الحقًا مما 
انزياحات سكانية كبيرة في المناطق الساخنة، وهي أمور ال يمكن رصدها بدقة إال بعد انتهاء األزمة   . ج

 .واستقرار األوضاع
مؤشـرات  وبالتالي فإن االنتكاسات في الصحة العامة والتعليم وسوق العمل والدخل تؤدي إلى تدهور في وضـع  

 .ذلك من خالل التراجع في حصة الفرد من الناتج المحلي باألسعار الثابتة يظهرو ،التنمية البشرية في سورية
 :   وص ات     جا    هج ة   د خل     ك  عام .3

مجتمع  –خاص –قطاع عام)من خالل ما تقدم، فإننا بحاجة إلى عمل نوعي ودؤوب وإلى تظافر جميع الجهود 
( البشرية والمادية)مج أولويات ووفق اإلمكانيات المتاحة وذلك ضمن برنا ،للعمل سويًا لردم فجوات التنمية( أهلي

 ق  ح     ك   على    قاط لنصل إلى توازن ديموغرافي يتناسب وإمكانيات كل منطقة، وفي هذا المجال فإننا 
  :   ا   
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 .1021تحليل الواقع الراهن لقطاع الصحة  
12
 .1021تحليل الواقع الراهن لقطاع الصحة  
11
 .1021التعليم تحليل الواقع الراهن لقطاع  
13
 .المكتب المركزي لإلحصاء، 1022-1020بحث قوة العمل  
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o مرافق الخدمات بشكل متوازن بين جميع تطوير الريف وتوزيع المشاريع و تعزيز الجهود التنموية في
 .فظات والمناطقالمحا

o ووضع آلية وبرامج وإجراءات واضحة لتنفيذها، اعتماد سياسة سكانية ذات أهداف محددة وقابلة للقياس ،
 .واعتبار الهجرة الداخلية جزءًا رئيسيًا من مكوناتها

o وإنشاء  ،تطوير المدن الصغيرة وخاصة الجاذبة منها للسكان لتخفيف الضغط على مراكز المحافظات
ونشر األنشطة  ،تؤمن فرص العمل الكافية والمرغوبة ،سبة للبيئة ومدرة للدخل فيهامشاريع منا
 .الثقافية تساعد على استقرار المهاجرين واندماجهم في مجتمعهم الجديد –االجتماعية

o عن طريق القيام بالمشاريع اإلنتاجية النباتية والحيوانية  ،أمكن العمل على استقرار سكان الريف ما
 .لتي تؤمن فرص عمل جديدة مرتبطة بطبيعة وخصائص البيئات الريفية السائدةالصغيرة ا

o مايرتبط بها من صناعات في البادية السورية التي تساعد السكان فيها  التوسع بإقامة المشاريع الرعوية و
 .على االستقرار

o بطها بالبيئة المحليةونشر المؤسسات التعليمية وخاصة المعاهد المتوسطة ور ،التوسع في إنشاء الجامعات. 

o إيالء االهتمام بالمناطق الريفية األقل نموًا واألكثر احتياجًا للتنمية  . 
...(  االجتماعي –النفسي –المالي –المعنوي –المادي)فالبد من تعزيز الدعم بكافة أشكاله  أ ا خال     ة      

متطلباتهم التنموية والخدمية  ةإقامتهم لمواجهللمناطق المستقطبة للسكان النازحين المهجرين قصرًا عن أماكن 
إلى أن يتم إعادتهم إلى محافظاتهم بعد إعادة إعمارها وتأمين أبسط شروط العيش  ،...( مياه شرب –تعليم –صحة)

الكريم لهم عندما يحل األمن واألمان بإذن اهلل، وهذا يحتاج إلى برامج تنموية استهدافية سريعة وإلى تكاتف جميع 
 .ود التنموية لتصب في قناة واحدة وهي األمن واألمان لسورية الحبيبةالجه
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1023األول ـ نيسان  النوعي نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد   

 

 في سورية الغذائية  فجوةأثر األزمة على ال

24  ساء     د   . م:  إعد د                                                                                     
 

 :  قد  . 1

كأحد المكونات األساسية لألمن أي بلد  ى رأس التحديات الرئيسية التي تواجهتأتي قضية األمن الغذائي عل
ق الزيادة يتحقعلى  وحالة انعدام األمن الغذائي تنتج عن عدم قدرة قطاع الزراعةالقومي من منظوره االقتصادي، 

 . الغذائية الفجوة تساع، مما يؤدي اللمواجهة الطلب على األغذية اإلنتاج من المستهدفة

توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية :" بأنه الغذائي األمنمفهوم ( الفاو) عرفت منظمة األغذية الزراعة
ونستنتج من التعريف بان ". والنوعية الالزمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة

ويعتبر . تحت أي ظرف كان وفي أي زمان كان يةغذائألي أزمات  سكانالعدم تعرض األمن الغذائي يعني ضمان 
تحقيق االكتفاء " هذا التعريف أكثر انسجامًا مع التحوالت االقتصادية من التعريف التقليدي لألمن الغذائي القائل بأنه 

 ". الذاتي باعتماد الدولة على مواردها وإمكاناتها في إنتاج احتياجاتها الغذائية محليًا

 : غذ ئ   فهوم   فجوة   . 2

إن كان على المستوى  –تعددت تعريفات الفجوة الغذائية التي أطلقتها المجموعات الباحثة حسب الغرض 
 : ، ومن هذه التعريفات-أو على المستوى الجزئي للسلع الرئيسية دالكلي لالقتصا

هي الفارق أي الحتياجات، لسد ا الالزمة ةالغذائي المنتج محليًا وبين الكمي اإلنتاجأنها مقدار الفرق بين كمية  -
 االقتصادية األدبياتوقد شاع هذا المصطلح في  .-الغذائي األمنوهذا هو جوهر  - واالستهالك اإلنتاجبين 

 .22في النصف الثاني من القرن العشرين والسياسية

تمثل الفجوة بعبارة أخرى . (  ف ق   ن   صاد  ت و  و  د ت) صافي الواردات من السلع الغذائية الرئيسيةأنها  -
 . 28الفرق بين الكميات المنتجة محليًا ومجمل الكميات الالزمة لالستهالك محليًا

قام  الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية 210027كما أن تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام  -
على أساس الفرق بين اإلنتاج  ،2100-2118بتقدير الفجوة الغذائية للمجموعات السلعية الرئيسية خالل الفترة 

                                                                 
1 
 .يمهندسة زراعية حاصلة على ماجستير إدارة وأمان األخطار البيئية، مدير مديرية برنامج الغذاء العالمي في هيئة التخطيط والتعاون الدول.  
1 
 . وني لمنتدى طالب جامعة دمشق،  الموقع االلكتر1020 ، الغذائي العربي األمن، شاهر جوهر . 
1 
  .2119   ق     الق صادي   ع       وحد  عام ، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي . 
1 
 .2100 ، ق    أوضاع    ن   غذ ئ    ع    ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية .
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بافتراض عدم وجود مخزونات وذلك وما هو متاح لالستهالك، أي صافي االستيراد من السلع الغذائية، 
 .26مرحلة

وذلك األزمة يختلف الدور الذي تلعبه هذه األسباب في تعميق كما ، أسباب الفجوة الغذائيةوتتشعب عدد تت       
موارد الطبيعية السكاني وتوزعهم بين الريف والحضر، وندرة أو محدودية ال لثقيمن حيث الت السببحسب طبيعة 

ويالحظ بأن هذه . التنمية خططاالهتمام بالزراعة ضمن مدى اكل اإلدارية والتنظيمية، ونجاعة الهيوالمالية، و
كما انه في الحاالت  .حةلها تأثير مباشر أو غير مباشر على اإلنتاج واإلنتاجية واستغالل الطاقات المتااألسباب 

مفهوم االستثنائية التي يمكن أن تمر بها دولة ما، يتم دراسة تبعات األزمات على الفجوة الغذائية ومدى ارتباطها ب
وجود السلع و ،وفرة السلع الغذائيةه الثالث التي تعبر عن حجم الفجوة الغذائية، والمتمثلة بمرتكزاتواألمن الغذائي 

 .وأن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين، بشكل دائم الغذائية في السوق
 ،(النباتي والحيواني)تتصف الفجوة الغذائية بالتذبذب من سنة ألخرى بسبب التغير في اإلنتاج الزراعي قد و      

الطلب محصلة معدالت نمو سلبية إن كانت  تكونحيث  .وتقلبات األسعار العالمية للسلع الغذائية ،وحجم االستهالك
ن  عا م   فجوة   غذ ئ   و دهو   سب  الك فاء   ذ       أي  لد  س ح  ا قو  إن و الح  أ. تفوق معدالت اإلنتاج

 .   ن   غذ ئ   ا    حل ا  م   حقق ح ى هذه   لح ات
  :  فجوة   غذ ئ      سو         على  أ عاد  ث . 2

الفجوة الغذائية في ظل األزمة وعدم االستقرار تحليل واضح أثناء  نجد أنفسنا في سورية أمام تحٍدبشكل عام       
 األمن الغذاء وانعدام أزمة بين فرًقا أن هناكمن ، وذلك انطالقًا 2100عام الذي تمر بها سورية والتي بدأت 

 المناخي التغير أو اإلدارة سوء نتيجة – الزراعية القدرات تدهور أي العرض، بانخفاض تتميز الغذاء أزمةف ،الغذائي

 العرض يفوق الطلبفيتجلى بكون الغذائي  األمن انعدام أما ،ةمسلح اتنزاع أو طبيعية كارثة نتيجة أو المياه ندرة أو

 على الغذائي باألمن ينعمون قد أو أزمة غذاء، غياب ظل في الغذائي األمن انعدام السكان يعاني وبالتالي قد ،الحالي

 28.غذاء أزمة وجود من الرغم

يتطلب وضع   -وفقا لألدبيات المتعارف عليها –الغذائية لردم الفجوة األزمة أثر من ناحية أخرى فإن معالجة      
خطط استهدافية موجهة حسب أولويات الفئات األكثر تضررًا في المجتمع وذلك في ظل الموارد والمساعدات 

تحليل البعد اآلني والمتمثل في    و  س و  ن، على ية المتاحة للدولة، وهذا بدوره يتطلب دراسة أثر الفجوة الغذائ
العمل على تحديد ومن جهة،  لفجوة الغذائية وتطورهالفعلي لحجم الو الذاتي، تدني مستوى االكتفاءدراسة أسباب 

 تلكلطارئ من ضرورة تأمين عالج الواجب تنفيذها انطالقا  والعمليات الطارئة الميدانية حجم المعونات الغذائية
من جهة  المهجرينمراكز اإليواء الخاصة بفي تأمين الغذاء والخدمات الصحية في مجال وخاصة  ،الختالالتا

                                                                 

12
 .2100- 2118خالل الفترة % 2،8جوة الغذائية العربية كانت نسبة مساهمة سورية في قيمة الفوفقا للتقرير : مالحظة 
1 
 2010 ، اإلسكوا منطقة في والنزاع الغذائي األمن ،(اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة . 
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العوامل الديموغرافية دراسة كافة على  حيث يتوجب التركيززمة الحقيقية لأل تحليل األسباب و  ثا  . ثانية
وخسارة  ضياع فرص التنمية وبالتالي تفحال األزمةوالطبيعية والخيارات التنموية االقتصادية الكلية وأثرها على اس

، وذلك بناء األمن الغذائي واستقرار عوامل اإلنتاج الغذائيالمكتسبات التي تم تحقيقها عبر عقود بما في ذلك  
البنية  – البشري –االقتصادي  –االجتماعي  – البيئي) أولويات العمل على المستوى القطاعيترتيب فرض لكونها ت

 . (ية والحضريةالتحت
مقدمة على أي أولوية قصوى و 21األمن اإلنسانيوفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى ضرورة اعتبار تحقيق        

يجاد حلول سلمية تضمن ، والذي يهدف بشكل أساسي إلالمدى القصيرفي مواجهة األزمات على  اعتبارات أخرى
  .األزمةة من الرعاية االجتماعية وتكافؤ الفرص للفئات المتضرر

و غ     ا   قد م د  س   حل ل     سط  حو  و قع   فجوة   غذ ئ   و آل  ات    ق  ح   ل خف ف   ها،      
 س قوم  ن خال  هذ     قا    ع   على  حل      عد  آل   ح ث  سعى    او    فجوة   غذ ئ  ، و ل س أس اب 

 .ك    فجوة   غذ ئ    عج     أهم   سلع   غذ ئ      ئ س          

 :  حل      فجوة   غذ ئ      سو               . 4

 : ؤ   ت   فجوة   غذ ئ    آل    4.1
  :لفجوة   غذ ئ   غ       ا  ة    ؤ   ت  . أ

تتمثل أهم المؤشرات الدالة على اتساع الفجوة الغذائية، ارتفاع معدالت الهجرة الداخلية والخارجية نظرا 
ظهور فئات جديدة من السكان ح بهدف البحث عن مناطق أكثر استقرارا وامنًا، والذي أدى بدوره للعمليات النزو

وارتفاع عددهم حيث قدر وفقا لتقارير األمم ن قسريًا يتحت تسميات مختلفة من الالجئين والمهاجرين والمهجر
ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ومة تردي أوضاع الفئات المحرومليون فرد، كذلك ( 822) المتحدة األخيرة بحوالي 

سد قدرة الشبكات العائلية ومنظمات المجتمع األهلي الخيري في وانخفاض  .واألمية وتدني المؤشرات الصحية
معدالت  هو ارتفاعهنا المؤشر األكثر وضوحًا لعل و ،الطلب على شبكات األمان االجتماعي االحتياج، وانخفاض

اقم العادات الغذائية السيئة والتي تسبب البدانة نظرا لزيادة نسب استهالك الخبز على ، تفسوء التغذية بين األطفال
 . حساب مواد أخرى ضمن السلة الغذائية اليومية

 :لفجوة   غذ ئ       ا  ة    ؤ   ت  . ب
ذات األثر ال يمكن تحليل مؤشرات الفجوة الغذائية المباشرة دون األخذ بعين االعتبار طبيعة القطاع الزراعي      

...( تقنية  –صحية  –سياسية  –بشرية  –بيئية  –طبيعية ) طويل األمد الناتج عن تراكم مشكالت متعددة األسباب 
 :من أهم هذه المؤشرات . والتي قد تؤدي بالنتيجة إلى انعدام األمن الغذائي

                                                                 
30
 " .د والفرص المتاحة لهمبينما تُعنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات األفراركيزة األساسية للتنمية البشرية األمن اإلنساني هو ال"  . 

  ./تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية/ 0222تقرير التنمية اإلنسانية العربية عام المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،       
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      (:   قم   ق اس ) حل ًا   سلع   غذ ئ  أسعا      غ 

أن أهم العوامل التي  ، يالحظلألغذية في سورية ألسعار المستهلك الرقم القياسيتغيرات ة من خالل دراس     
، وتكرار مواسم الجفاف التي أضرت باإلنتاج 2116ساهمت في زيادتها آثار األزمة العالمية التي بدأت عام 

من االقتصاد السوري فيها يستطع ثم أتت األزمة في فترة لم . 2116الزراعي والتي كان أشدها أثرًا عام 
مقارنة بسنة األساس  2118بالمتوسط لعام  088من ارتفاع الرقم القياسي لألغذية بعد، فتواصل التعافي 
الرقم القياسي  بلـغ، كما %20أي ما مقداره  2100الثاني شهر تشرين خالل / 061/، ليصل إلى 2112

شهر خالل ( %66) قدرهتضخمًا بذلك محققًا و ، 2102عام خالل شهر تشرين الثاني ل/286/لألغذية ماقيمته 
 (.0انظر الشكل) 2112عما كان عليه في عام  2102و  2100  للعامين تشرين الثاني

 
 2112  ا ات    ك ب     ك ي  إلحصاء  عام                          (1  قم    ك )      

نوع وكمية توافر السلعة الغذائية، وإقبال األسر على لب السوق بالنسبة إلى تذبذفي األسعار االرتفاع هذا ويعود 
في ( 007)ر بمقدالها  حيث زاد الرقم القياسي الخبز والحبوب  وكان التضخم األعلى في سعر مادتي. استهالكها
ويبرر هذا االرتفاع غير النظامي وغير الصادر . 2100عليه أسعار تشرين الثاني  عما كانت 2102نهاية عام 
وعدم توافرها بالشكل الكافي في بعض الفترات ، ونها مادة أساسية في السلة الغذائية لألسر السوريةرسميًا لك

الزمنية، وذلك نظرا لآلثار المترتبة على األزمة والمتمثلة باألخطار التي تواجه عمليات النقل والتخزين اآلمن 
في الرقم  ارتفاعولوحظ . المستمر للسكان والتصنيع مع عدم تواجد اليد العاملة على رأس عملها بسبب النزوح

من ناحية أخرى للفترة نفسها،  ( 018)واللحوم بمقدار  (000)اللبن والجبن والبيض بمقدار  القياسي ألسعار
االنخفاض النسبي في أسعار الفواكه والبقول والخضار بمواسمها إال أن أسعارها بقيت أعلى من وعلى الرغم من 

 (.2انظر الشكل رقم )  ترةمعدالتها في نفس الف
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    2112  ا ات    ك ب     ك ي  إلحصاء  عام                           (2  قم    ك )                            

 ن  إل  اج      ع   ص ب   ف د   و حد : 

لمحلي اإلجمالي لفترة طويلة هو دليل بشكل عام إن ارتفاع أو ثبات نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج ا
على تباطؤ عملية التنمية أو تراجعها، وذلك كونه من القطاعات التنموية منخفضة القيمة المضافة أو العائد 
اإلنتاجي مقارنة بحجم اإلنفاق عليه أو بالدخل المنخفض الذي يؤمنه لألفراد العاملين فيه، إضافة إلى ارتفاع 

ولدى دراسة واقع أداء القطاع الزراعي في . ضمنه الرتباطه بالعوامل الجوية والبيئيةمستوى المخاطر للعمل 
انخفاضًا في النسبة المئوية لنصيب الفرد من القطاع الزراعي مقارنة بنصيبه من الناتج المحلي سورية نالحظ 

على انخفاض وليصل إلى أ 2111عام % 28،7إلى  0871عام % 28اإلجمالي قبل األزمة بشكل ملحوظ من 
، ويعتبر هذا دليل على األثر االيجابي لنتائج األداء االقتصادي التنموي خالل % 08،2وهو نسبة  2101له عام 

وإن كان نسب االستفادة منها بدرجات متفاوتة حسب مستويات الشرائح السكانية والذي  -السنوات الماضية 
، إال أنه مع بدء -ية وأثرها السلبي على األفراديعتبر بدوره دليل قوي على ضعف في بعض السياسات الكل

في % 0827األزمة عاد نصيب الفرد من القطاع الزراعي إلى االرتفاع لتشكل نسبته من إجمالي نصيبه الكلي 
، وهو أعلى من االرتفاع بين %2،8ماقيمته  2100و 2101، أي بلغت نسبة الزيادة بين عامي2100عام 

 (.2انظر الشكل رقم % ) 2،2الذي شكل  2101و 2118عامي 

 
 2112  ا ات    ك ب     ك ي  إلحصاء  عام                         (4  قم    ك )                       

في بعد أن كان االقتصاد مستوى االقتصاد الكلي على  ظهور آثار سلبيةاألزمة أدت إلى مما سبق نجد بأن 
القطاعات اإلنتاجية ذات المردود  مساهمةعبر ارتفاع  ثار االنفتاح االقتصادياالستفادة من آبدء لتعافي وطريقه ل

 .واألكثر استقرارًا وأمانًا العالياالقتصادي 
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  (: جوة   ع ض و  طلب)  جوة    غ      حجم   سلع   غذ ئ      ئ س 
أن األسباب ويالحظ ب. سلبية فتكون هذه تفوق معدالت اإلنتاج للسلع الغذائيةمعدالت نمو الطلب  تكونعندما     

من اختالل  ذلك من األطعمة المتنوعة وما ينجم عن الكميات الكافيةعدم توافر تتمثل بالمباشرة للفجوة الغذائية 
المتراجع باإلنتاج الزراعي  ةبقوى العرض المرتبطبدوره  وتوفير الكميات الالزمة يرتبط. في التوازن الغذائي

قوى كما يرتبط ب .وحجم المعونات الدولية ،ونمو الصناعات الغذائية ،األسواق والوصول إلى ،بسبب األزمة
يتم دراسة هذه   .التضخم في األسعارمستويات و الطلب التي تعتمد على مستويات حصة الفرد من الدخل،

 : 20الفجوة بعدة منهجيات منها

مطروحا  في المساحة المزروعةئعة تقوم بشكل أساسي على مقارنة الفجوة الضا (العرض)حساب فجوة اإلنتاج  - أ
ونبين فيما يلي آلية احتساب . (الحبوب)غذائية نسبة ماتم زراعته من محاصيل  مع ،كمية اإلنتاج الغذائيمنها 

  :هذه الفجوة

، 2101عام  من المساحة القابلة للزراعة في سورية% 61 حوالي  المزروعة ما نسبته تشكل األراضي -
معدل الفجوة مجمل ليصل ،  % 8عام واحد عما كانت عليه قبل األزمة بمقدار  هذه النسبة خالل وتراجعت

 .2100في عام % 28الضائعة من األراضي القابلة للزراعة وغير المستثمرة إلى 

لعام % 82،6نالحظ بان نسبة المساحات التي تم زراعتها بمنتج الحبوب إلجمالي المساحة المزروعة تبلغ   -
على إنتاج الغذاء يظهر أثر األزمة  ، مما-قبل األزمة -2101عام % 88ل حوالي كانت تشكبينما  ،2100

 .(في الملحقات 0الجدول رقم )ام واحد خالل ع%  2،2الرئيسي في سورية حيث تناقصت مساحتها بواقع 

 :نالحظ مايلي 2100و 2101إلى البيانات اإلحصائية الخاصة بعامي  ةبالعود: األغذيةإنتاج تفاوت  . ب

بين هذين العامين وخاصة القمح الذي ارتفع إنتاجه % 0،2إنتاج الحبوب في وحدة المساحة بمقدار  عارتفا -
، ويعود ذلك إلى تحسن األحوال الجوية وانحسار موجه الجفاف التي عانت منها سورية منذ % 0،22بنسبة 
 .2116عام 

عند مقارنة معدالت النمو قبل ، و2100و 2117تفاوتت معدالت التغير في اإلنتاج الزراعي بين عامي   -
 تنمو إنتاج الحبوب والمنتجات الحيوانية كان تنجد أن معدالحيث ، 2100األزمة وبعد عام من بدء األزمة 

 (في الملحقات 2الجدول ) .مرة 222 بينما ارتفع معدل نمو إنتاج البقوليات بمقدار ة،سالب

الخاص بواقع التبادل ( 2)الواردة ضمن الجدول من خالل تحليل البيانات :22الغذائية للوارداتفجوة ال . ت
نعكاسات وذلك نتيجة لالميزان التبادل التجاري في خلل نالحظ وجود  210022و 2101التجاري العام لعامي 

                                                                 
32
  تم االستناد في التوصل للنتائج المعروضة على بيانات المكتب المركزي لإلحصاء 
31
عدم توافق البيانات المنشورة مع بعد طرح الصادرات حسب أحد تعاريف الفجوة الغذائية وذلك بسبب  اب صافي الوارداتلم يتم حس: مالحظة 

 منهجية حسابها كما تحتاج إلى معالجة للبيانات الخام بهدف احتسابها الحقًا
33
 الجدول وارد في الملحقات  
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العقوبات المفروضة على سورية اثر و ة على المستوى الكلي،االقتصاديعدد من المؤشرات تراجع الناتجة عن 
 :، حيثردم الفجوة من خالل الوارداتعلى المقدرة  في مما أدى إلى وجود انخفاض

ألف طن  2821إلى  2101ألف طن عام  8721الكمية المستوردة من المواد الغذائية من حوالي فضت انخ -
مليار ليرة  022إلى  ليرة سوريةمليار  022من  ارتفعت، رغم أن قيمة هذه الواردات قد 2100عام 

 .2100سورية عام 

إجمالي من % 21، كما شكلت مانسبته %8 بواقع  من المواد الغذائية لمستورداتفضت نسبة اانخ -
وهذا االنخفاض لم يتناسب مع القيمة . 2100في عام % 0228إلى وتراجعت  2101عام  المستوردات

خالل العام  األسعار االرتفاع الكبير فينتيجة فقط % 0،2النقدية للواردات التي انخفضت قيمتها بواقع 
 .دالواح

يتبين لنا من خالل دراسة الميزان التجاري أن حجم (: التصدير –االستيراد ) اتساع فجوة الواردات الغذائية -
إلى  2100كقيمة نقدية، بينما ارتفعت في عام % 21ككمية و% 21إلى  2101الفجوة الغذائية وصلت عام 

لتلك المواد بسبب تزايد مطلب وجود  على دليلكقيمة نقدية، وهذا % 81ككميات ، و%011أكثر من 
تعتبر متشائمة، وقد بدأت ألمن الغذائي اوضع وهذا أدى بدوره إلى أن التوقعات ب ،المحليةتناقص الموارد 

، إضافة مما يمثل استنزافًا لمواردها الماليةلألسر نحو الغذاء شرائية القوى قسم كبير من التحول بوادرها ب
 . للبلد وازين التجاريةمالعجز في هذه الفجوة بشكل  إلى ظهور

   (  سل    غذ ئ      ع ا   )  غ       الح  اج   غذ ئ   لف د   و حد: 

يمكن حساب الفجوة وفق منهجية تعتمد على تحديد االحتياج الغذائي للسكان من السلع الغذائية األساسية التي     
حريرة للفرد باليوم، ومقارنتها مع اإلنتاج  2011للسورية والتي تؤمن  ةتدخل في حساب السلة الغذائية المعياري

المحلي من هذه السلع، ومن خالل النتائج التي تم التوصل إليها نجد اتساع االحتياج من الفجوة الغذائية للزيوت 
 %.8028يليها للخضروات بنسبة تصل إلى % 8228والزبدة بنسبة تصل إلى 

   

   إل  اج     حص و

  غذ ئ   عام  
   وحدة 2011

   ف طن

 عض  دخالت   سع  ت 
  سل     و          ؤ ن 

/   غذ ئ      ع ا    
 /ح   ة 2111

حص    ف د  ن 
)  ا  وم /   غذ ء كغ 

 لوصو   لسل  
 (  غذ ئ      ع ا   

/ عدد   سكان 
   صف عام 

2111 

 الح  اج 
 إلج ا    ن 
  غذ ء  خال  

 (أ ف طن)عام 

  فجوة   غذ ئ   
  ن  إل  اج 

الح  اج   و 
 (أ ف طن)

 س   حجم 
  فجوة   غذ ئ   
 ل ادة   ا  س   
 إلج ا      و د

 20028111 0.652 1067.54 4825   ح وب
 

20028111 

5024 -199 -4.0 

 20028111 0.018 43.74 209    قو 
 

20028111 

136 73 54.0 

 20028111 0.660 88.545 2973   خض و ت
 

20028111 

5090 -2117 -41.6 

 20028111 0.169 7.75 2682 حل ب وج ن
 

20028111 

1300 1382 106.3 

 20028111 0.051 24.865 25   وت و  دة
 

392 -367 -93.6 

 20028111 0.351 143.685 3457   ض
 

20028111 
 

2709 748 27.6 
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 3.3-  14651  1.900 1376.125 14171    ج وع

 

   43 س   إ فاق   فق  ء على   غذ  
( األفقرمن % 01، أو %21خمس ) في اإلنفاق دنى السكانية األ الشريحة نصيبعلى قياس متوسط ويقوم 
شراء الحبوب واأللبان بسعر ارتفاع اإلنفاق األسري على وفي هذا اإلطار يالحظ  .على األغذية هاإنفاقوقيمة 

حيث انخفضت ئي لألسرة نمط االستهالك الغذافي تغير مع ، 2118و 2117بين العامين %( 81) السوق ليشكل
نظرًا ، %(07،78إلى % 20،7) حصة استهالك اللحوم والبيض واألسماك من إجمالي إنفاق األسرة من 

 (. في الملحق   2رقمالجدول  )رتفاع سعرها،ال

 :    ائج       م    وص  إ  ها  ن خال     حل    4.2
نستعرض أسباب  ،ة الغذائية خالل فترة األزمةاألسباب التي تساهم في زيادة الفجو نوردبداية وقبل أن      

 :يليوالمتمثلة بما  -بشكل عام -في سورية الفجوة الغذائية وجود 
  سيادة النمط االستهالكي وهو نمط يمثل فيه الغذاء المادة االستهالكية الرئيسة، وهو األمر الذي يؤدي إلى

ألغلب السكان وخاصة الشرائح  ي سلعة أخرىتوجيه أي زيادة في الدخل إلى الطلب على الغذاء أكثر من أ
 . من إجمالي السكان% 21والوسطى التي تشكل % 21السكانية الدنيا التي تشكل 

  حيث يبلغ حجم األراضي  ،سوء استغالل الموارد الزراعية المتاحةوالتوزيع المتباين لألراضي الزراعية
لفقر المائي إضافة ل ، األراضي القابلة للزراعةمساحة  يالمستغلة بالفعل في اإلنتاج الزراعي حوالي ثلث

 .على القدرة اإلنتاجيةوانعكاساته 

  وطرق االعتماد على األساليب التقليدية في اإلنتاج لالستمرار في  نظرا، إنتاجية األراضي المزروعةانخفاض
مستويات تكنولوجية وتدهور المستوى الفني للعاملين في المجال الزراعي وعدم االعتماد على استخدام الري 
 . عالية

 حيث يتبع في هذا األسلوب االعتماد على زراعة الكفاف الموجهة لالكتفاء  ،سيادة أسلوب اإلنتاج العائلي
 .الذاتي

 ألسباب عدة أهمها التغيرات  وعدم استقرار السياسات الزراعية، ضعف االستثمار في مجال البحوث الزراعية
  .المناخية 

 :فتتمثل بالتاليفي ظل األزمة لغذائية أسباب الفجوة اأما 

  لكفاية حد اقدرة الدولة على تحقيق  انخفاضإلى  منها أدتاالقتصادية التي تعصف بسورية وخاصة  الهزةإن
لحقت بالمحافظات ويعود ذلك بشكل أساسي لوجود أضرار كبيرة . واتساع حجم الفجوة الغذائية نفسها ذاتيًال

في بعض المحافظات وخاصة تلك التي تعتبر سلة الغذاء لسورية مما  ع األمنيةلصعوبة األوضا نظراالسورية 
                                                                 

 (.األفقر% 21) جانب األسر المعيشية المنتمية إلى أدنى خمس من فئات الدخل  يقيس النصيب المتوسط لمجموعة اإلنفاق على األغذية من   
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اإلنتاج الزراعي لمحدودية تواجد البذور  وتضرر، قطاعي الصناعة والخدماتل ممنهج تدمير في وجودساهم 
اسم مواستمرار أثر إضافة إلى . حاليًا الزراعي اإلنتاجشبه جمود في  وبالتالي تحقق  والمخصبات الجيدة

 .على سورية الجفاف

 الذي يعد من أعلى و في سورية خالل الفترة ما قبل األزمة رتفاع معدالت النمو السكانياألثر الالحق ال
انخفاض متوسط دخل ، مما أسهم في خالل ربع قرن سكانالالذي أدى إلى تضاعف عدد المعدالت في العالم و

 .ريف والحضربين المحافظات وبين الالفرد وتباين توزيع الدخل 

 نظرا النعدام األمن في الوقت الحالي وهروب رؤوس األموال  ضعف االستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي
 . واالستثمارات للخارج

من ناحية أخرى تم التوصل لنتيجة هامة تتمثل بأن أهم العوامل المسببة في اختالل اإلنتاج الغذائي       
ترة األزمة تكمن في حركة النزوح السكاني بين المحافظات والمناطق، وصعوبة الحصول على الغذاء خالل ف

لذلك تم اعتماد منهجية مواجهة حالة الطوارئ . وعدم توفر االستقرار األمني في كافة المحافظات والمناطق
ة والذي تطلب معالجات اعتمدت بالدرج  -خاصة في المناطق غير المستقرة -الغذائية الحادة والنقص الغذائي 

األولى على قبول مساعدات غذائية دولية لنظرا لصعوبة تأمين مصادر التمويل الداخلي أو المحلي من جهة 
وتوقعات محتملة للظروف التي قد تنذر بخطر فقدان أو انعدام الغذاء من حيث انخفاض إنتاج المحاصيل 

تحسين واقع المساعدات  وعليه يتوجب التركيز على. األساسية وانخفاض عدد الحيوانات من جهة أخرى
مليون شخص إلى  8الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية خالل هذه المرحلة وخاصة في ظل حاجة ما يقارب 

وفق بيانات منظمة الهالل األحمر العربي  - 2102المعونة الغذائية الطارئة حتى األشهر األولى من عام 
 .وما لها من آثار غير مباشرة و مباشرة -السوري

  :  ق  حاتا. 8
 غذائية وزيادة الدخول وتوفير فرص،إن تضييق الفجوة الغذائية يمر عبر التمكين من الحصول على السلع ال - أ

من  ى األمن الغذائي لألسر الريفية،إلى جانب تفعيل البرنامج الوطني لألمن الغذائي الذي يستهدف تحسين مستو
حيث تبلغ موازنة هذا البرنامج المقر في سورية  ،الغذائية والعملخالل تحقيق زيادة مستدامة في إنتاجية السلع 

 -مليار دوالر أمريكي الذي ينفذ على مرحلتين  خالل عشر سنوات 822مليار ليرة سورية أي ما يعادل  027
ف تنذر وتعتمد على توقعات محتملة لظرالتي مخاطر التبني عمليات إلدارة كذلك . -أي خالل خطتين خمسيتين

إنتاج المحاصيل األساسية وانخفاض عدد الحيوانات وذلك في  انعدام الغذاء من حيث انخفاضأو ن فقدا بخطر
 .ظل حجم المساعدات المطلوبة

المضاعف بالزراعة والسيما بإنتاج الغذاء، والتدخل المباشر من خالل تدابير تستهدف زيادة االهتمام  - ب
فاألولويات العليا ينبغي أن تعطى للقطاع . ر السكانالدخول هو وحده الذي سيؤدي إلى تحسين حالة أفق
لذا ينبغي اإلسراع بتنفيذ برامج نوعية ضمن القطاع . الزراعي،المصدر الرئيسي لدخل غالبية هؤالء الفقراء
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الزراعي وخلق فرص عمل عبر بحث إمكانيات جديدة للعمالة الزراعية، على أن تترافق هذه البرامج بسياسات 
 .لسكان والخدمات العامة خاصة في المناطق الريفية التي ترتفع فيها معدالت الخصوبةلتحسين دخول ا

استخدام نظام األسعار لتشجيع اإلنتاج الزراعي من خالل تعديل معدالت التبادل التجاري بين المنتجات  - ت
مجموعة وهو نتيجة . الزراعية والصناعية لصالح المزارعين، وتعديل هيكل األسعار على حساب الزراعة

منوعة من التدابير التي تنفذ بطريقة تناسب كل حالة على حدة فأسعار المنتجات الزراعية إما تحددها الحكومة 
أو يتم التأثير عليها عن طريق نظام للشراء اإلجباري، وفي كلتا الحالتين فإن األسعار تحدد عادة لصالح 

 .المستهلكين وليست لصالح المنتجين

خفضة للقروض التي تقدمها مؤسسات االئتمان ليعمل لصالح الزراعة ويدعم أسعار فرض أسعار فائدة من - ث
بعض المدخالت الزراعية مثل األسمدة والمياه والبذار وهو يشكل عبًء على ميزان المدفوعات ولكنها تعوض 

 .عن انخفاض أرباح الزراعة بسبب نظام األسعار السابق الذكر

ين مستوى مالئم الستهالك أفقر فئات السكان، والتي يمكن تحسينها اعتماد برامج بطاقات األغذية لتأم - ج
بدرجة ملحوظة في حاالت كثيرة دون زيادة تكلفتها عبر االستهداف لتصل إلى الفقراء بفعالية أكثر، وتقلل من 

ن األعباء التي تتحملها هذه الطبقة نتيجة لزيادة أسعار األغذية، كأن يحصل العمال الزراعيين على جزء م
 . أجورهم عينيًا بشكل وجبات أو أغذية فيكونون أقل تأثرًا بالزيادة في أسعار األغذية

ردم الفجوة الغذائية ألهداف تنموية أهمها الهدف التعليمي عبر برامج الغذاء من أجل التعليم التي تركز على  - ح
من التسرب وزيادة معدالت الحد  تخفيض الفقر وتحسين مؤشراتالتعليم االبتدائي كغاية للتنمية األلفية كأداة ل

االلتحاق المدرسي، وتقدم كوجبات للطالب في المدرسة أو كحصة غذائية مشروطة كأن يلتزم بالحضور 
األهداف بعيدة المدى لهذه البرامج تحسينها لنوعية التغذية والصحة من خالل زيادة مباشرة تتمثل المدرسي،  و

 . مل األطفاللتوافر الغذاء لدى األسرة، والحد من ع
للتعامل ومبتكرة حديثة عامة تحقيق األمن الغذائي إلى استخدام حلول منهجية ل تقليص الفجوةتحتاج مشكلة  - خ

 : يمكن اقتراح أهمها ،معها
 اج مما يحقق األمن الغذائياستخدام التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة اإلنت . 
 تفعيل دور المجال البحثي في المجال الزراعي . 
 قيق االستغالل األمثل للموارد الزراعية المتاحةتح . 
 تجارة الغذاء حيث يمكن القيام بأنشطة تسويقية و في مجال االكتفاء الذاتي تنمية التعاون والتكامل

 .للمنتجات الزراعية
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 :     جع 

 .2119   ق     الق صادي   ع       وحد ،  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -

 .  فجوة   غذ ئ     ع     و  سع   حو  حق ق    ن   غذ ئ  ،أحمد العثيم. د -
آثا    سالم و   ن على            س د         طق   ،(اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة -

جنوب أفريقيا  :نسبرغجوها ،سكوا التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةاالأوراق ( 08)،  السكو 
 .2112سبتمبر 

 . 2102، 2100 لألعوام  المجموعة اإلحصائية -

 .  غذ ئ أ       ن    خ ص، المصطفى ولد سيدي محمد -

 .2115 ق     طو  ت أوضاع    ن   غذ ئ    ع     عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -

 . 0868د فؤاد بلبع، مجلة عالم المعرفة، الكويت ، ترجمة أحم  عا م   ثا ث و حد ات    قاءجاك لوب،  -
 ،   ن   غذ ئ   ،عبد الكريم صالح حمران -
 2100جامعة دمشق، : ، دمشق   غذ ئ    ع       ن ،شاهر جوهر -
 صد    قدم    ح        جاه أهد ف  ؤ    / 2114 ق    حا     عد م    ن   غذ ئ       عا م  ،الفاومنظمة  -

 2118،/ ألغذ   و  هد ف  إل  ائ    أل ف     ق     عا    
 -العراق  – تركيا - لبنان - األردن)  الجوار ودول سورية في العالمي الغذاء برنامج تقييم استجابة تقارير -

 2102، (مصر

- Sarah Adelman,Danilo.Gilligan,and Kimlehre ,How effective are food for  education programs  
  

, International food policy research institute (IFPRI), 2007.  
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    لحقات
 0200-0222تطور اإلنتاج  الغذائي النباتي والحيواني (: 0) الجدول رقم

 0200و 0222المعدل السنوي للفرق في االنتاج بين  2011 2007 الوحدة اسم المحصـــول

 0.9- 4825 5007 ألف طن الحبوب

 2.3 209 191 ألف طن البقول

 0.8 2973 2881 ألف طن الخضروات

 1.2- 2558 2680 ألف طن حليب منتج

 3.1- 15 17 ألف طن سمن

 3.7- 124 144 ألف طن جبن

 2.4- 10 11 ألف طن زبدة

 0.2 3457 3428 (مليون) بيض

 0200بيانات المكتب المركزي لإلحصاء        

 
بآالف األطنان والقيمة بماليين الليرات  الكمية          0200و  0202م ولألغذية للعامين التبادل التجاري  العا (: 2)  جدو   قم 

 ةالسوري

 األعوام

 

 الـــزمــــر

 

Import كمية االستيراد Export بين العرض والطلبالفجوة الغذائية  كمية التصدير 

 غذائيةمعدل الفجوة ال التصديرو االستيرادالفرق بين  المجمـوع المجمـوع

 قيـــمة كمــــية قيـــمة كمــــية قيـــمة كمــــية قيـــمة كمــــية

2010 

 2.0 2.0 19112- 1682 103949 3062 123061 4744 األغذية والمشروبات

   243145- 5164 569063 18769 812208 23933.1 المجموع العام

     18% 16% 15% 20% نسبة األغذية من اإلجمالي%

2011 

 2.0 0.0 51624 2073 80241 1859 131865 3932 األغذية والمشروبات

   459821 11168 505107 13534 964928 24702 المجموع العام

     %00.2 %2..0 %2..0 %00.2 نسبة األغذية من اإلجمالي%

 0200بيانات المكتب المركزي لالحصاء     

 ألس   أسعا    سوقق     إل فاق   غذ ئ   (: 4)  جدو   قم

 بعض زمر السلع الغذائية

متوسط اإلنفاق الغذائي  

0222 
متوسط اإلنفاق الغذائي 

0222 
معدل الزيادة اإلنفاق 

 0222بين عامي 

0222و  

 اإلنفاقتوزع نسب 

على زمر السلع 

0222الغذائية   
على زمر  اإلنفاقتوزع نسب 

0222السلع الغذائية  شهرياً لألسرة/ س .ل  شهرياً لألسرة/ س .ل   

 13,52 12,4 0,4 1902 1356,32 الحبوب ومشتقاتها

 16,72 17,1 0,3 2353 1865,66 البقول والخضراوات

 17,79 21,7 0,1 2504 2371,39 لحوم وأسماك وبيض

 10,85 9,7 0,4 1527 1054,88 األلبان ومنتجاتها

 10,60 10,7 0,3 1492 1174,57 الزيوت النباتية

 7,24 8,3 0,1 1019 903,27 و المكسراتالفواكه 

 6,79 7,9 0,1 956 866,38 السكر والمنتجات السكرية

 5,44 5,4 0,3 766 585,04 مواد غذائية أخرى

 5,07 5,7 0,1 713 626,41 مشروبات ومرطبات

 100,00 100,0 0,3 14072 10929,46 المجموع الغذاء

   0,2 30826 25912,5 األنفاق الشهري الكلي لألسرة

   0,1 %45,65 %42,18 نسبة اإلنفاق الغذائي من الكلي
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المكتب المركزي لإلحصاء/   100بيانات مسح دخل ونفقات األسر للعام   
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1023األول ـ نيسان  النوعي نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد   

 

 1021رية العالمي ــمية البشـنـرير التـقـت

 "تقدم بشري في عالم التنوع نهضة الجنوب"

 0.      سو د :إعد د                                                                             

 : قد   .1

 التي ريراتقال ضمن سلسلة 2102 لعام البشرية التنمية تقريريأتي 
، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن 0881 عام منذ سنويًّا تصدر

الدول   تجارب تحليل إلى تستندوالتي تعتبر من التقارير التي 
حيث تناولت  .اإلنمائية والسياسات جاهاتواالت القضايا وتتناول

 البلدان في السياسي التمكين)قارير مواضيع وقضايا مختلفة منهاالت
 ومعاملة آسيا، في المناخ وتغّير أفريقيا، في واألمن الغذائي العربية،
 .......(.المساواة  عدم وقضية الوسطى، أوروبا في العرقية األقليات

التي  المنطقة بخصوصية البشرية التنمية عن إقليمي ويتفرد كل تقرير
تقديم عدد الل عدد من الدراسات التحليلية ويتناولها وظروفها من خ

 التابعة اإلقليمية المكاتب من بدعم يصدر التقرير،، كما من التوصيات
من قبل عدد من المؤلفين  ومساهمات اإلنمائي، المتحدة األمم لبرنامج

 .والمستشارين  والباحثين

التي  التطّورات "   ّوع عا م       ي  قّدم :"  ج وب  هض " 2102 لعام البشرية التنمية تقريريتناول       
 في التنمية مالمح تعيد رسم التي والجهات المستجّدة، القضايا واالتجاهات ويبحث الحاضر، الوقت في نشهدها
. النهضة لهذه نتيجة العالم يشهده الذي والتغّير ية،التنمية البشر على وتأثيرها الجنوب نهضة ركز علىحيث  .العالم
لبناء  فرص من يتيحه وما النجاح، لهذا التي كان بعضها نتيجة الناشئة، والتحديات المحققة إلى اإلنجازات تطرقكما 
 .الجميع بحيث يمثل واإلقليمي العالمي للحكم نظام

 مؤشر بمثابة بأسره، فكانت العالم اهتمام أثارت النامية وقد البلدان في النمو جاءت هذه النهضة نتيجة استمرار      
 وقعت التي المالية األزمة أثر على المتقدمة البلدان في النمو العالم وذلك عندما توّقف التوازن إلى إلعادة انتظاره طال

 اإلجمالي المحلي الناتج نمو على ركزت المناقشات التي من للكثير اوأصبحت موضوًع .(2118-2116) عامي

                                                                 
3 
 ة في الهيئة، مديرة مشروع السكان في هيئة التخطيط والتعاون الدوليعاون مدير السكان والصحم ماجستير في االقتصاد، 
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 ال قد جديدة واتجاهات أخرى، عديدة بلدان شهدتها كثيرة عوامل وأغفلت الكبيرة، البلدان قلة من في التجاري والنمو
 أم العالمي الصعيد على أكان سواء الديمقراطي والحكم االجتماعية، المساواة وعلى الشعوب، حياة على تأثيرًا أقل تكون
 الستثمارات نتيجة النهضة هي أيضًا ليظهر أن هذه   2102تقرير  ياغة صوعليه تم  .المحلي الصعيد على

 .بأسره العالم في البشري التقدم مسيرة لدفع فرصة هي كما البشرية، التنمية في متواصلة وإنجازات
 : هض    ج وب. 2

 يعيش الذي   ج و     عا م :نعالمي يراه منقسًما إلى الناظر للعالمالتقرير يبين بأن على ما تقدم فإن  بناًء
 من مشجعة للحد وآفاق القوي، والنمو البشرية، في التنمية التقّدم حيث ،والهند الصين في تتجلى مظاهرها نهضة زمن
 على ضائقة الذي يسّبب االقتصادي وغياب النمو التقشف، سياسات أزمة، حيث زمن ويعيش     ا     عا مو .الفقر

 العقود على هذا الوضع يفرضها التي الجسيمة الضغوط الفوائد بسبب من رومينوالمح العمل عن ماليين العاطلين
 الرئيسية النامية الثالثة إنتاج االقتصادات مجموع فقد ناهز عامًا 021 منذ األولى أنه وللمرةكما  .االجتماعية

 ألمانيا وإيطاليا( الشمال يف العريقة االقتصادية اإلجمالي للقوى المحلي الناتج مجموع، (والهند البرازيل والصين)
 القوة ميزان جذرًيا في تغّيًرا يمثل التطّور وهذا . (األمريكية والواليات المتحدة المتحدة والمملكة وكندا وفرنسا

 والهند والصين البرازيل حصة إلى أن التقرير هذا ألغراض أجريت التي تشير التقديراتكما . العالمية االقتصادية
 البلدان مجموعة إنتاج من مجموع بكثير أعلى نسبة وهي ،2121 بحلول العالمي اإلنتاج من %81 ستبلغ مجتمعة
 :يتميز الجنوب بـ  في ضوء ذلك  .اليوم السبعة

 آثار تعميم في الجنوب سكان ويسهم  ،)والتوقعات والدخل الحجم حيث من) الجنوب في الوسطى نمو سريع للطبقة 
 .الجنوب في البشرية إجراءات للتنمية من الدولية مؤسساتوال الحكومات والشركات اتخذته ما

  الخالقة والمشاريع التقنية خصبة لالبتكارات أرضكونه.  
 لتصنيع القدرات الالزمة بناء من الناشئة الصناعية تمكنت البلدان والجنوب، الشمال بين التجاري إطار التبادل في 

 في العاملة الشركات الجنوب، تمكنت بلدان بين التبادل إطار وفي .البلدان المتقّدمة ألسواق المعّقدة المنتجات
 .المحلية الحاجات تلّبي بحيث وتكييفها ابتكار المنتجات من الجنوب

 :                حا  . 4

 التنمية مجموعة إلى التي تنتمي البلدان أن حيث بين ،التقدم الكثير من 2102 لعام البشرية التنمية دليل يظهر
 مكتمل غير يبقى التقدم أن ذلك إال .البشرية دليل التنمية حسب أسرع ًاتقدم أحرزت المنخفضة والمتوسطة يةالبشر

 اإلنفاق المستدامة، وارتفاع غير االستهالك أنماط وانتشار في الدخل، الفوارق اتساع مع ترافق حال في وغير مستدام
 ملء فرد فلكل ،البشرية التنمية من يتجزأ ال جزء هي ةفالمساوا  .االجتماع وضعف التماسك العسكرية، لألغراض

وهذا  ،الحاالت بعض في كليًا وتتوقف التنمية البشرية قد تتباطأو. وتطلعاته قيمه مع بما يتماشى الحياة يعيش أن الحق
 .الدخل في الفوارق ظل في أقل والصحة، وبدرجة التعليم في الفوارق ظل في يحصل ما
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 :عا م   قلب      ج وب. 3
 لم يشهدها النامية بطرق المناطق بين مسبوق غير وترابط التوازن إحالل يعيد العالمي اإلنتاج بين التقرير بأن

 على البضائع تجارة في حصتها حيث تمكنت من زيادة ذلك في هام دور النامية للبلدان وقد كان .عاًما 021 منذ
 -0861) خالل الفترة %82 إلى % 22من العالمي ناتجال من وحصتها  %87إلى %22حوالي من الصعيد العالمي

 من بالبضائع العالمية التجارة مجموع حصتها من فارتفعت الجنوب، بلدان بين المبادالت التجارية وازدادت ،(2101
 إطار المشاركة خارج تزال ال البلدان فبعض البلدان النامية، تعم جميع الجنوب لم نهضة ، إال أن%2827إلى% 620

 حركة من تستفيد كثيرة بدأت بلدانًا أن غير ،نموًا األقل البلدان معظم في التغيير بطيئة حركة بقيت فقد .فيها كاملةال
 إلى الصين من اإليجابية، النمو آثار وتسربت .بلدان الجنوب بين التكنولوجيا ونقل المال واالستثمار ورأس التجارة

 ،المتقّدمة البلدان من الطلب ضعف الشيء عن بعض فعّوضت التجارة، في البلدان الشريكة والسيما أخرى، بلدان
 وتزّود .الصحة سيما وال التنمية البشرية في تسهم التي القطاعات بين اآلثار اإليجابية تسرب من عديدة بلدان واستفادت
 المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا وخدمات ومنتجات والمعدات الطبية باألدوية أفريقيا في بلدانًا  من الهند شركات
 .أسواقها المحلية في مماثل بعمل أفريقيا وجنوب من البرازيل شركات وتقوم .معقولة بأسعار

 االقتصاد لكن لها نتيجة المنافسة التي يتعّرض سلبية آثار أيضًا مصدر هي الصادرات إلى جانب ذلك فإن
 عالقة إلى تتحّول أن اليوم يمكن المنافسة فعالقة .منافسةال أثر على جاء صناعي انتعاش أمثلة عن من يخلو ال الواقع 
 .الجديد الوضع من النتائج جني أفضل من المحلية الجهات تمّكن سياسات المستقبل باعتماد في تكامل

  :              حو   ح كات. 5

إذ  إنجازاتها، في فوقتكبيرًا ت تقدمًا مجموعة من  البلدان التي حققتمن النتائج التي أظهرها التقرير وجود 
 وبالتالي .والتعليم كالصحة االجتماعية المؤشرات في األداء في تحسنًا بل حققت ،القومي الدخل مستوى برفع تكتِف لم

البشرية  للتنمية هامة محركات ثالثة بالتقائها على البشرية التنمية تحويل آفاق الجنوب في كثيرة بلدان استطاعت
  :تتلخص بـ

 :  فاعل   إل  ائ     دو   :  و     ح ك 5-1
 ومعايير قوية، وقيادة رؤية إلى مستندة والخاص، العام السياسات للقطاعين وضع الفاعلة الدولة حيث تتوّلى

 الدخل في مّطرد نمو تحقيق نجحت في التي والدول .للمستقبل والتماسك الثقة ومؤسسات تبني وقوانين مشتركة،
 وتشجيع السوق، تنظيم تحديات تواجهه من ما تناولت مختلفة سياسات وضعت لبشريةا التنمية ثابت في وتحّسن

 الفرص وتأمين تحديد األولويات في اإلنسان على التركيز تمكما  .التكنولوجي والتقّدم الصناعية، الصادرات، والتنمية
والتعليم  الصحة خالل من البشر، إمكانات فاالستثمار في. التراجع مخاطر من األفراد على حماية الحرص مع

 فرص في السريعة الزيادةكما أن  .منها أصيل جزء هو بل بعملية النمو ملحقًا ليس العامة، الخدمات من وغيرهما
 .البشرية التنمية ركائز من هامة ركيزة إال أنها أيًضا تعتبر النمو، عناصر من اأساسي اعنصر تعتبرالالئق  العمل
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 :  عا       سو ق  خ   ق :  ثا      ح ك 5-2
 ،  فقدبعين االعتبار األسواق هذه مع التعامل شروط التقّدم بأخذ حفز في هامًاً دورا العالمية األسواق لعبت

وقد  .إليه يحتاج ما وتصدير خبرة به للعالم ما باستيراد تقضي إستراتيجيةالتصنيع  في العهد الحديثة البلدان اعتمدت
 من أعوام ثمرة يكون ما كثيرًا النجاح هذا لكّن .بها تتميز التي على المنتجات التركيز في الصغيرة االقتصادات نجحت
 يكن لم ما محدودة من األسواق تبقى المحققة جديدة، فالعائدات مؤهالت لخلق أو المتوفرة الدولة للكفاءات تقّدمه الدعم

 في اندماج تدريجي ثمرة هو ما بقدر األسواق، لىع النفتاح مفاجئ نتيجة ليس فالنجاح .األفراد في أساسها االستثمار
  .المحلية الظروف حسب التحتية والمؤسسات والبنية األفراد في استثمار ويرافقه على مراحل، يجري العالمي االقتصاد

 : الج  اع        س اسات  ال  كا  :  ثا ث    ح ك 5-4

من  والتعليم والصحة التحتية البنية في كبيرة استثمارات غير من المّطرد السريع على النمو الحفاظ إن
 . االجتماعية والسياسة النمو بين من التآزر عالقة خلق الهدف يكون أن ضرورةهذا يعني ، وأن يستمرالصعوبة 

 تشهد التي من البلدان أكثر الفقر من الحد في بفعالية النمو تستفيد من الدخل في كبيرة فوارق من تعاني ال فالبلدان التي
 الكثير على القضاء في أيًضا المختلفة يسهم والعرقية واإلثنية الدينية المجموعات المساواة بين وتحقيق .كبيرة فوارق

 والتنظيم القانوني والتمكين والحماية االجتماعية الصحية والرعاية التعليم يسهمكما . االجتماعية أسباب الصراعات من
 أن يجب السياسة االجتماعيةوبالتالي ف. القطاعات بين النمو والتوازن في ركةالمشا من األفراد تمكين االجتماعي في

 للنمو أساس للجميع ألّنها األساسية االجتماعية الخدمات تأمين وبالتالي العمل علىللجميع،  شاملة سياسة تكون
 .العلمي يلوبالتحص الجيدة بالصحة تتمتع قوى عاملة تكوين إلى وتؤدي الطويل، المدى االقتصادي على

 البشرية للتنمية المقّومات األساسية على مواطن كل حصول ضمان هو الدولة هنا مسؤولية نكما بين التقرير أ
 البشرية، تحقيق التنمية إلى تهدف التنمية في للتحّول خطة أّي الخدمات، هذه جميع العام تأمين تولي القطاع وليس

الحد  بهدف عادل نمو تحقيق من وتمكينها والمؤسسات االجتماعية الدولة هزةأج أداء تحسين التنمية يتطّلب في والتحّول
 .للمساءلة خاضعة تكون القيادة أن من بّد ال ذلك ولتحقيق واالجتماعية البيروقراطية القيود من

 :   خم  ن    د. 6

 وكيف البشرية؟ ميةالتن في في التقدم تستمر أن في الماضي أداء أفضل كيف يمكن لبلدان  الجنوب التي حققت
 : هي للعمل مجاالت أربعة يقترح التقرير أخرى؟ ًانبلدا أن يشمل التقّدم يمكن لهذا

 :   ساو ة  ن    د  6-1
أبعاد  مختلف لتحقيق هام وضرورة هدف هي المجموعات، بين سائر وكذلك والرجل المرأة بين المساواة

 عمل فرص لهم ويتيح في النفس، بالثقة األفراد يزّود الذي م   عل   ةالغاي أدوات تحقيق هذه ومن .البشرية التنمية
 الصحة على مستويات يؤثروالذي . بحقوقهم ومطالبة الحكومات العامة المناقشات في المشاركة ويمّكنهم من أفضل،
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 دخل ىلرفع مستو ُتبذل التي الجهود تحويل العامة، على السياسة الواقع هذا انعكاسات من ولعّل .ومعّدل الوفيات
 .الفتيات مستوى تعليم لرفع تدابير إلى األسر

 بإمكان السريع أن التقّدم السياسات، حيث يظهر سيناريو وضع الطموح في من مزيد إلى التقرير كما ويدعو
التنمية  مجموعة في تحّل التي البلدان تقترب من أن البشرية التنمية دليل حسب مرتبة منخفضة في تحّل التي البلدان

 جنوب في% 22نمو  بنسبة البشرية التنمية دليل يرتفع قد ،2121عام  وبحلول .جًدا والمرتفعة المرتفعة ريةالبش
  )12708إلى 12227 من)  آسيا جنوب في% 28 نمو وبنسبة  (12802 إلى 12812 من) األفريقية الكبرى الصحراء

 أن يرجح الذي مكافحة الفقر، على أيضًا إيجابي أثر العامة مستوى السياسة على تتخذ التي يؤكد أن لإلجراءاتكما و
 دليل التنمية حسب منخفضة مراتب في تحّل البلدان التي في والسيما اإلجراءات، في اتخاذ التأخر حال في يزداد

 األبعاد على سلبًا سيؤثر التعليم االبتدائي لتعميم طموحة سياسات اعتماد إخفاق في وأّي .للفقر والمعّرضة البشرية
 .المقبلة لألجيال البشرية لرئيسية للتنميةا

 :و   ساء   و    ا ك    صوت إعالء 6-2
 وأن تكون واالستدامة المرجوة النتائج لتحقيق البشرية ال بد من مشاركة حقيقية  لألفراد في عملية التنمية

 إلى التطّلع من الشباب ة إلى تمكينباإلضاف .نتائجها على والتأثير العامة، صنع السياسة عملية توجيه على القدرة لديهم
الصعيد  هذا على ونشاطًا فعالية الفئات أكثر فهم .السياسية، والمساءلة والمشاركة االقتصادية، الفرص المزيد من

 .البشرية التنمية تعثر يؤدي إلى قد تجاهل وأّي .العلمي التحصيل وخاصة ذوي

 :    ئ      حد ات  و جه  8-2
 التي تصيب (الكوارث الطبيعية والهواء، المياه تلّوث نزع الغابات، المناخ، تغّير )يئيةالب تعتبر المخاطر

 يشهده ما الفقيرة من أشد المخاطر البيئية والتي تؤثر على سبل عيش الفقراء خاصة في ظل والمجتمعات البلدان
ألشّد  تتعّرض البشرية التنمية دليل منخفضة في مرتبة في تحّل التي البلدان أن المناخ، وحيث في تغّير من الكوكب

فان ذلك  . وتفاوته األمطار السنوي معّدل انخفاض جراء من معيشة السكان سبل وفي الزراعي اإلنتاج في األضرار
 .باهظة تكاليف العالم على ذلك سيرتب عن تأخر المناخ وأي تغّير للتكّيف مع تدابير اتخاذ ضرورة على دليل

 بين توّفق األنظمة وتغييرات في جديدة يتطلب سياسات والمجتمعات في االقتصادات ةاالستدام كما أن تحقيق
المناعة،  لتحصين واستراتيجيات لتخفيض االنبعاثات، تدابير من المناخ تغّير يستلزمه البشرية وما التنمية أهداف
 .والخاص العام القطاعين الشراكة بين من إطار في للتمويل مبتكرة وآليات

 :  د  غ         غ   ت  ج  عا 6-3
 ومع ارتفاع .نسمة مليارات سبعة إلى مليارات 228 من (2100-0871)  عامي العالم بين سكان عدد ازداد

 تتأثر بعدد السكان وبتركيبتهم التنمية ، وحيث أنًايتدريج السكاني معّدل النمو سيتباطأ العلمي، التحصيل مستوى
 المسنين وعدد الصغار عدد بقسمة ) اإلعالة البلد معّدل مستوى على تطرح التي ةالهام فمن الشواغل .أيضًا العمرية
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 عدد ارتفاع مع الديمغرافي العائد من الفقيرة المناطق في البلدان تستفيد وحتى ،(العمل سن في السكان مجموع على
 هامة وسيلة هو الفتيات ليمالعامة، فتع السياسة مستوى فاعلة على إجراءات تتخذ أن عليها العمل، سن السكان في

 تزداد فيها المسنين نسبة ألن مشكلة مختلفة، فتواجه الجنوب، في الغنية المناطق أما. الديمغرافي من العائد لالستفادة
 ألن شيخوخة السكان، معّدل أهمية تجاهل يمكن ال هذا السياق، وفي .العمل سن في هم الذين السكان تنخفض نسبة بينما

 من العديد وأمام .المسنين سكانها من حاجات تلبية عليها السهل من يكون الفقر لن حالة في بقيت إذا ميةالنا البلدان
 .وحسب صنيعة القدر ليست الديمغرافية االتجاهات أن غير .الديمغرافي العائد من لالستفادة اليوم فرصة النامية البلدان

-2101) سيناريوهين للفترة  هذا التقرير ويطرح .التعليم سياسات بواسطة تعديلها، والسيما يمكن اتجاهات فهي
   سا   وس  ا  و التعليم، في الحالية تستمر االتجاهات أن ويفترض ،    جع     حا   س  ا  و  :هما(  2121
 في ّلتح التي ففي البلدان .التعليم في طموحة أهدافًا المستويات من أدنى تنطلق التي البلدان تضع أن ويفترض ،  س  ع
 اإلعالة معّدل يسجل أن السريع سيناريو المسار إطار في يفترض البشرية، التنمية حيث دليل من منخفضة مرتبة

 التعليم في السياسات الطموحة شأن ومن .المرجعية الحالة ظل سيناريو في المفترض االنخفاض بمرتين يفوق انخفاضًا
 وذلك لديها، اإلعالة معّدل في االرتفاع المتوقع بتخفيض والمتوسطة، المرتفعة التنمية البشرية ذات للبلدان تسمح أن

 التحصيل رفع مستويات الديمغرافية التحديات مواجهة وتتطلب. السكان شيخوخة مرحلة إلى االنتقال لتيسير تحضيرًا
 القوى في اركةالمش وزيادة سوق العمل، إنتاجية وتعزيز البطالة، من والحد العمل المنتج، فرص وتيسير العلمي،
 .والمسنين النساء مشاركة والسيما العاملة،

 :جد د عص     و     ك    حكم.  
للمؤسسات  رديفًا تشكل تعددية، من به تتسم الجنوب، بما بها يعمل التي الجديدة الترتيبات يبين التقرير بأن

 أو مباشرة والصحة، بطريقة واالستثمار، والتجارة، التمويل، مجاالت مثل في األطراف، المتعددة التقليدية والنماذج
من  مزيج عن عبارة واإلقليمي العالمي أنظمة الحكم أصبحت وقد .إقليمية ودون إقليمية أنظمة خالل من مباشرة غير

 بالمستوى الجنوب تمثل ال القائمة فالمؤسسات . الطرق إنعاش بشتى إلى تحتاج قديمة وهياكل جديدة ترتيبات
الجميع،  تمثيل على قادرة مؤسسات إلى أن تتحّول الضروري من تستمر، أن الدولية ريد للمؤسساتأ وإذا ، المطلوب

 في الجنوب الموّسعة من المشاركة أن والواقع .للمساءلة مستعّدة للخضوع وتكون الشفافية، من المزيد تحقق وأن
 والبشرية المالية الموارد لمزيد منل مصدر وكذلك المداوالت، لهذه قوة هي مصدر الدولية الحكومية المداوالت

 ،بالسيادة الوطنية المساس عدم على الحكومات أن تحرص المنطقي من يبدو التغّير، هذا خضم والتكنولوجية وفي
     ،”   سؤو     س ادة“ إستراتيجية األفضل الحل ويبقى ."كل مكسب مقابل الخسارة"افتراض الذي يبدو في الغالبو
 الجماعية التي المساعي في واالنخراط والقانون، والمساءلة، العدالة، قوامه الذي الدولي ل بالتعاونالدو تعني التزامو

 .أيضًا ومسؤولية حقًا وبذلك تصبح السيادة حقوق اإلنسان صون إلى والسعي .العالمي الرفاه تحقق
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 المجتمع ولمنظمات .أيًضا ي العالميالمدن والمجتمع األعضاء، الدول أمام مسؤولة الدولية الحكم كما أن مؤسسات
مثل  عدة قضايا بشأن العالمي الصعيد على ووضع القوانين الشفافية على الحرص في األهمية دور بالغ المدني

 وسائل من المدني حاليًا المجتمع شبكات وتستفيد .المناخ والصحة، وتغّير اإلنسان، وحقوق والديون، المساعدات،
ومدى  وطبيعتها المنظمات، هذه تالحق شرعية كثيرة استفهام عالمات لكن .لوجيا االتصاالتوتكنو الجديدة اإلعالم

  .للمساءلة خضوعها
 :جد د عص       كاء : خالص   .  

 :يقترح التقرير خمسة استنتاجات رئيسية لألعوام المقبلة

 :           ا       ام      م     قها  جب أن   صاعد   ج وب     الق صاد     قوة 1- 

 عوامل االجتماعي والرفاه الصحة والتعليم ألن مبرر وخيار ضرورة أخالقية البشرية التنمية في االستثمار
 يكون أن البشرية يجب التنمية في واالستثمار .المنافسة التغّير تسوده سريع عالمي اقتصاد ظل في أساسية للنجاح

إجراءات حازمة لمكافحة الفقر من خالل  بوضع الالئق العيش فرصوزيادة  األسواق لدخول الفقراء، لصالح موجهًا
  .واألفراد المجتمع إمكانات على التركيز

 :  ج وب  ن    ا ئ   الق صاد ت  ن  جاح و س ف د   عّلم أن   كن  قّد ا   ق     لد ن 2- 
 لإلسراع الجنوب فرصة وفي الشمال في مسبوقة غير السيادية بمبالغ والثروة المالي االحتياطي تراكم يتيح 

الوقت  وفي .الفقر من والحد البشرية لتعزيز التنمية األموال هذه من جزء تخصيص وينبغي .للجميع وتيسيره التقّدم في
 فرص تعزز بطرق جديدة الخارجية األسواق من الجنوب بلدان واالستثمار بين التجارة حركة تستفيد أن يمكن نفسه،

 أن يضع يمكن الجنوب بلدان بين التجارة ازدهاركما أن  .والعالمية اإلقليمية القيمة سالسل في كالمشاركة التنمية،
 والهند، وأطلقت الصين بين مشتركة مشاريع ُنّفذت مؤخرًا وقد .نموًا أقل أخرى بلدان إلى الصناعية القدرات لنقل أسس

  .التوّسع في آخذة لقّوة البداية هي بمثابة أفريقيا، في صناعية استثمارات

 :    ج وب  لد ن   ن و ع      عالقات  إلقل     ل كا   جد دة  ؤسسات 4- 
يمكن للمؤسسات والشراكات الجديدة أن تساعد البلدان في تبادل المعارف والتجارب والتكنولوجيا، كما 

 .ن الجنوبيمكن بناء مؤسسات جديدة تعنى بتعزيز التجارة واالستثمار وتسهيل تبادل التجارب بين بلدا

 :  عا       و جه     حد ات قوة    د   و   ج  ع   ج وب   ث   3- 
من  وتستفيد الجميع تمثل للحكم مؤسسات فرصة لبناء ذلك وفي التنّوع من مزيد إلى الجنوب نهضة تؤدي  

 الدولية منظماتتوجيهية لل مبادئ وضع الضروري ومن. بأسره يواجهها العالم لمشاكل عالمية حلول إليجاد التنّوع
 التمثيل في المساواة أن غير االتجاه، في هذا هامة خطوة هو العشرين مجموعة وإنشاء .الجنوب بلدان بتجارب تأخذ

 .الدولية وسائر الهيئات المتحدة، األمم ومنظمة وودز، مؤسسات بريتون في ضرورية تزال ال الجنوب لصالح بلدان
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 العدالة أجل نداءاتها من لنشر اإلعالم بوسائل المدني في المجتمع اشطةالن والحركات المنظمات وتستعين      
 ملحة دعوة هو إنما أساسية حقوق ومطالب عن دفاعًا ونشاطها الحركات انتشار هذهإن و .الحكم واإلنصاف في

 ال عدم المساواة، من ويخلو بالعدالة ينعم عالم فلبناء .لتمثيل الجميع ديمقراطية أكثر مبادئ اعتماد إلى لمؤسسات الحكم
 .العامة للمداوالت نظام واعتماد في األصوات التنّوع أمام المجال إفساح من بّد

 :  عا     أ  ن   سلع   ف ص  ن    د   ج وب  هض  5- 
 يتخبط التي الكثيرة القضايا العامة ولحل السلع تأمين في الفعالية من لمزيد جديدة فرصًا الجنوب نهضة تتيح

 اإلرهاب، والمالي،مكافحة االقتصادي االستقرار عدم حالة المناخ، مواجهة تغّير آثار من التخفيف) اليوم  المالع فيها
والتعثر في التعامل مع أغلب القضايا ذات  البطء يتراوح بين الدولي التعاون حيث ال يزال( النووية األسلحة وانتشار

  .الحكومات من ديدالع بين مشتركة إرادة والذي يتطلب البعد العالمي

 : ن  ج    دو    ج وبسو    س فادة حو  إ كا      ق  حات  -9
ورغم ذلك تراجع ترتيبها  ،التنمية البشربةمؤشرات التي عملت ومازالت على النامية سورية من الدول  تعد       

الظروف  بسبب 2102 لعام 008على مستوى العالم، وإلى  2100لعام  000بدليل التنمية البشرية ليصل إلى 
حيث انعكست اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لألحداث التي تشهدها سورية  ،واألحداث الراهنة التي تمر بها

أدت األزمة حيث  ،بشكل مباشرإلى تأثرها البيانات بمكوناتها الثالثة والتي تشير  سلبًا على قضايا التنمية البشرية
، وأخرى يمكن تعويضها تمثلت بأضرار ماديةوالصحي القطاع التعليمي كل من  رار فيضالكثير من األحدوث  إلى

ال يمكن تعويضها، إضافة إلى تدني معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والذي يؤثر سلبيًا على معدالت الفقر من 
شرائية، يقابلها ارتفاع في خالل انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي وارتفاع األسعار، مما يؤثر على القدرة ال

 .معدالت البطالة وعدم قدرة القطاع العام على خلق فرص عمل جديدة
بناء على ما سبق وبسبب األوضاع واألحداث الراهنة والتي أثرت على التنمية البشرية بمكوناتها، مما أدى        

ضع تحديات أمام صانعي السياسات التي تققت خالل سنوات العمل الماضية، وإلى خسارة االنجازات التي تح
 : ق  ح  ا  ل ومنفذيها لتعويض الخسارة، وبناء على تجربة دول الجنوب والتي حققت الكثير من النجاحات 

o  عدم االعتماد على الوصفات الجاهزة، والعمل على االستفادة من نجاحات الدول األخرى بما يتناسب
 .لية الدولةومتطلبات المجتمع والظروف الحالية والمستقب

o  وسياسات مناسبة على المستويين المحلي والعالمي لالستفادة من فرص تعزيز التجارة  إجراءاتوضع
 .وتبادل الخبرات و التكنولوجيا

o  ألنها من العوامل األساسية ( التعليم والصحة والرفاه االجتماعي)االستثمار في التنمية البشرية لقطاعات
 . لعالمي الحاليللنجاح خاصة في ظل االقتصاد ا
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

o ألن تعليم المرأة يلعب الدور األهم في . التوجه لوضع سياسات تعليم أكثر فاعلية وخاصة لتعليم اإلناث
 .التنمية بكافة أشكالها

o توجيه االستثمار في التنمية البشرية لصالح الفقراء من خالل تأمين فرص عمل وعيش الئق. 
o عمل على زيادة المقدرة المعرفية والتكنولوجية لديهمالتركيز على إمكانات المجتمع واألفراد وال. 
o  التركيز على ضرورة تفعيل القطاع الخاص والعمل على التشاركية من أجل خلق الفرص المناسبة للعمل

 .على رفع المستوى المعيشي للفقراء
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 
 

 : الطالعجد و  
 2112           عا   ًا وع   ًا  عام     ب   دو    ع     حسب د          -1جدو  

       ب ق      د       لد
 عا   ًا ع   ًا

                فع  جدً 
 28 0 12628 قط 

 80 2 12606  إل ا  ت   ع         حدة
                فع 

 86 2 12788    ح  ن
 28 8 12781   كو ت

 27 2 12762   سعود  
 88 8 12788     ا
 72 7 12782    ان
 68 6 12720 ع ان

 82 8 12702   ج  ئ 
 88 01 12702  و س

               وسط 
 011 00 12711    دن
 001 02 12871  لسط ن
 002 02 12882  ص 
 008 08 12886 سو  ا
 021 02 12280    غ ب
 020 08 12281   ع  ق

               خفض 
 022 07 12887  و   ا  ا

 081 06 12826     ن
 088 08 12882 ج  و  

 088 21 12828 ج     ق  
 070 20 12808   سود ن
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 
 

 2112-1991  جاهات د                    خال    ف  ة  -2جدو  
 1991 2111 2115 2119 2111 2111 2112 

 12628 12620 12622 12606 12606 12768 12782 قط 
 12606 12688 12682 12680 12627 12722 12881    حدة إل ا  ت   ع      

 12788 12618 12612 12612 12782 12772 12720    ح  ن
 12781 12781 12726 12727 12722 12728 12702   كو ت

 12762 12771 12787 12782 12788 12728 12882   سعود  
 12788 12781 12771 12782 12780 - -     ا
 12782 12728 12727 12722 12700 - -    ان
 12720 12712 12718 12712 12888 - - ع ان

 12702 12886 12888 12880 12887 12828 12220   ج  ئ 
 12702 12886 12886 12882 12887 12821 12282  و س
 12711 12886 12887 12888 12872 12888 12280    دن
 12871 12880 12881 - - - -  لسط ن
 12882 12888 12888 12886 12800 12262 12887  ص 
 12886 12822 12820 12821 12820 12262 12286 سو  ا
 12280 12262 12278 12272 12222 12217 12822    غ ب
 12281 12272 12287 12282 12222 - -   ع  ق

 12887 12822 12820 12887 12822 12801 12222  و   ا  ا
 12826 12888 12882 12827 12822 12822 12286     ن

 12882 12821 12827 12822 12812 - - ج  و  
 12828 12822 12820 12821 12826 - - ج     ق  
 12808 12816 12818 12812 12262 12227 12286   سود ن
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1023األول ـ نيسان  النوعي نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد   

 
                                            

 ابـعة كتــمراج
 إدارة األزمـات 

ت القضاء على األزمات االقتصادية والمالية واستراتيجيا

36واإلدارية  
    

محمد سرور بن حكمت الحريري. د: تأليف  

 (2102) عمان –فاء دار ص                                                      

  4ا حس ن  د   ث  :    جع                                                                             
 

 : قد   وخلف   -أواًل
، (22 -02ص )، والتقديم(8 -7ص)صفحة بما في ذلك وفهرس المحتويات 222يقع هذا الكتاب في 

؛ (222-208ص )، وقائمة بأهم المراجع (202 -202ص )، والخاتمة(218 -217ص )وخالصة الكتاب 
ص " )قواعد علم إدارة األزمات" لباب األول ضمن ا: واحتوى على خمسة عشر فصال موزعًا ضمن ثالثة أبواب 

" أهداف علم إدارة األزمات"؛ (82 -81ص " )خصائص ومميزات إدارة األزمات"؛ نجد سبعة فصول (81-70
، (28 -28ص" )مجاالت تطبيق علم إدارة األزمات"، (22 -20ص " )وظائف إدارة األزمات"، (21 -88ص )
ثمرة " ، (87-88ص ")مشكالت علم إدارة األزمات"، (82 -81ص )مصطلحات علمية خاصة بإدارة األزمات "

إدارة "، نجد فصلين "التأصيل اإلسالمي إلدارة األزمات"، وضمن الباب الثاني (70 -86ص ")علم إدارة األزمات
، وضمن الباب (87 -81ص " )إدارة األزمات في السنة النبوية"، (68-78ص " )األزمات في القران الكريم

خصائص "،     (018 -012ص" )تعريفات علم إدارة األزمات"، نجد ستة فصول "علم إدارة األزمات"الثالث 
" ، (022 -020ص" ) كيفية التعامل مع األزمات االقتصادية والمالية واإلدارية"، (021 -001ص " )األزمات

طرق وأساليب التعامل " ، (082-022ص" )خطوات التعامل مع األزمات االقتصادية واإلدارية والمالية واإلدارية
القيادة اإلدارية الفعالة وأثرها في القضاء على "، (021 -082ص" )مع األزمات االقتصادية والمالية واإلدارية

 (.212 -020ص " )األزمات
إلى أهمية وضرورة وجود علم إدارة األزمات وذلك لما تواجهه كل المنشآت   قد  هأشار المؤلف في  

ية في عصرنا من مخاطر غير متوقعة، حيث تعتبر إدارة األزمات بمثابة عملية إلنقاذ المؤسسة أو المالية والتجار
الشركة التجارية من المخاطر والصعوبات التي تواجهها، مع إيجاد الحل األمثل لكل المشاكل، وتنفيذ هذا الحل في 

ل التنبؤ بالمخاطر المحتملة الحدوث في وذلك من خال. الوقت المناسب أي مثل فوات األوان وقبل تفاقم المشكلة
                                                                 

3 
 تم اختيار هذا الكتاب كونه من الكتب الحديثة التي وردت إلى مكتبة الهيئة 
3 
 األعمال إدارة في ماجستير – هيئة التخطيط والتعاون الدولي في الدراسات مدير 
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المستقبل، مع إيجاد إستراتيجية متكاملة لكل سبل الحل المناسب والعمل على وضع خطة إدارية مرنة لمواجهة 
وقد ركز الكاتب على ضرورة إنشاء مكتب خاص لحل األزمات في . األزمات المالية والمشكالت اإلدارية والمالية

ن المسؤولة عن مواجهة الضغوط وحل الصعوبات والقضاء على األزمات وفق أسس كل منشأة أو منظمة تكو
 .علمية سليمة

كما بَين الكاتب في المقدمة المنهج العلمي المتبع في هذا الكتاب، والمتمثل بمنهج البحوث المكتبية حيث اعتمد       
 .لدراسةعلى عدد كبير من الكتب والموسوعات والمراجع العلمية في إعداد هذه ا

ومن ثم انتقل الكاتب الستعراض األصول العلمية لمنهج علم إدارة األزمات، والمتمثلة في عدد من النقاط       
منها كون علم إدارة األزمات علم خاص ومستقل بذاته وقائم بكامل منهجه في فروع تخصصات علم اإلدارة، 

ص هو مكتب إدارة األزمات، يقوم على وضع واعتماد هذا العلم على وجود فريق عمل معين ضمن مكتب خا
البرامج العملية الالزمة لمعالجة المواقف االزموية، واعتماده بشكل أساسي على استغالل الوقت وتنظيمه دون 
ضياع للفرص بال فائدة ، وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مع التوجيه والنصح واإلرشاد الالزمة لمتخذ 

 .هاية المقدمة استعرض الكاتب الخطة العلمية لتقسيم وترتيب الكتابوفي ن. القرار

 :قو عد علم إد  ة     ات -ثا  ًا

، وبشكل تفصيلي وواضح خصائص ومميزات "قو عد علم إد  ة     ات"     اب   و تناول المؤلف خالل       
لتي تواجهها، واهم النتائج واآلثار االيجابية إدارة األزمات، وأهدافها، ووظائفها، ومجاالت تطبيقها، والمعوقات ا

حيث بين أن مجاالت تطبيق هذا العلم واسعة حيث يمكن استخدامها في ميادين عديدة .  التي تنتج عن استخدامها
 .منها المنظمات التجارية والصناعية والخدمية، والمنظمات الحكومية

أن علم األزمات يتميز بخصائص معينة إلى  " ة     اتخصائص و    ت إد "  فص    و  أشار الكاتب في      
الحاجة لخبرات ومهارات عالية للعاملين في هذا المجال،  :تميزه عن غيره من سائر العلوم األخرى، منها

وضرورة وجود إدارة مكتملة للتعامل مع التوتر والشعور بالخوف والهلع ووجود انهيارات للمؤسسة وشلل التفكير 
كما بَين عددًا من األسباب التي تؤدي لحدوث . قديم المقترحات الالزمة للخروج من األزمة وغيرهاتساهم في ت

عدم التخطيط المسبق لكل ما يمكن حصوله من خسائر أو مشكالت، عدم اإلحساس بمؤشرات  :األزمات من أهمها
ألزمات والمشكالت، عدم وجود التحذير التي تمر على اإلداريين، وعدم تجهيز خطة عمل متكاملة للتعامل من ا

 . مكتب مختص بإدارة األزمات في المؤسسات، ضعف نظام الرقابة واإلشراف على العمال والموظفين واإلداريين
على تبيان األهداف التي يسعى المختصون في  "أهد ف علم إد  ة     ات"  فص    ثا   وركز الكاتب في       

الل مكتب إدارة األزمات بتفاصيلها، حيث يتبين لنا أنها تسعى بمجملها إلنقاذ علم إدارة األزمات لتحقيقها من خ
المؤسسات والشركات التجارية من األزمات والمشكالت في حال وقوعها من خالل تبني آليات علمية وإبداعية 

اجهة الكوارث تساهم في حل األزمات المالية والمشكالت اإلدارية، واالستعداد لالزمات واالحتياط الكامل لمو
 .والصدمات والمشكالت
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للحديث عن أهم الوظائف التي يقوم بها مكتب  "و ائف إد  ة     ات"   فص    ثا ثومن ثَم انتقل الكاتب في      
إدارة األزمات، والتي تتركز بشكل أساسي على المراقبة والرصد لكافة أعمال الشركات من جهة أخرى، دراسة 

ية وتحليلها تحلياًل علميًا وتقديم النتائج مع المقترحات لإلدارة العليا، وضع خطط المتصاص وتقدير المواقف االزمو
 . األزمات وحل المشكالت والتخفيف من حدة وآثار األزمات السلبية

 صطلحات عل    " و  خا س " جاالت  ط  ق علم إد  ة     ات"   فصل ن      ع بعدها استعرض الكاتب في      
، أهم المجاالت الميدانية التي تستخدم هذا العلم والتي يتوجب أن تعمل على تطبيق أفكار "  ة     اتخاص   إد

كذلك استعراضا ألهم المصطلحات المتعارف عليها والمستخدمة بشكل كبير . وقرارات المختصين في هذا المجال
الستعراض أهم العقبات  "    ات  كالت علم إد  ة "  فص    سادس وانتقل الكاتب في . في هذا الميدان

والصعوبات التي تواجه عمل إدارة األزمات مما يساهم في عدم قدرتها على أداء مهامها بكفاءة عالية، ولعل أهمها 
ضعف االهتمام العلمي بهذا المجال حيث يالحظ قلة المراجع العلمية الموسوعية، وعدم وجود األقسام المتخصصة 

عف التواصل والتعاون بين الموظفين والمدراء بهدف تأمين قواعد البيانات والمعلومات في هذا المجال، وكذلك ض
 .الالزمة، وندرة وضعف المهارات الشخصية لدى اإلداريين والموظفين والمسؤولين

اتجة أهم النتائج واآلثار االيجابية الن "ث  ة علم إد  ة     ات"   فص    سا ع وأخيرًا عرض الكاتب من خالل      
عن تطبيق هذا العلم سواء على مستوى المؤسسات أو الشركات، والمتمثلة بشكل أساسي في حل المشكالت 

 .والقضاء على األزمات بشكل علمي، وكذلك تعويض الخسارة وزيادة األرباح ورفع مستويات اإلنتاج
 :    أه    إلسال   إلد  ة     ات -ثا ثًا    

وعبر فصليه عن مفاهيم إدارة األزمات  "   أه    إلسال   إلد  ة     ات"  ثا       ابتحدث الكاتب في       
والمعلومات الخاصة بها وما يقابلها ويوافقها من معلومات صحيحة وثابتة في الشريعة اإلسالمية من مصدرين 

خالل ما قدمه من شواهد  وقد سعى الكاتب في هذين الفصلين من(. القرآن، الكريم واألحاديث النبوية)أساسيين هما 
من اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية لتأكيد مفاهيم إدارة األزمات واألسس واألدوات الواجب إتباعها لمواجهة 

 .األزمات والعمل على الخروج منها وإيجاد الحلول المناسبة لها
 :علم إد  ة     ات -   عًا   

. على استعراض المفاهيم األساسية لعلم إدارة األزمات"  إد  ة     اتعلم "    اب   ثا ث ركز الكاتب في      
منه لعرض مجموعة تعريفات لمفهوم األزمة ومرتكزاتها، ومفهوم المشكلة    فص    و حيث خصص 

حيث يخرج الكاتب . ومرتكزاتها، وتبيان الفروق بينهما من حيث المدة الزمنية، واألسباب الباعثة، ودرجة الخطورة
 ."كل أزمة مشكلة إال انه ليس كل مشكلة أزمة" مقولة هامة  أن ب

تفصياًل للخصائص التي تعمل على تمييز  ،"خصائص     ات"   فص    ثا   ومن ثم استعرض الكاتب في      
 األزمة وجعلها واضحة المعالم، نذكر منها أن األزمة تجَهز وتختلق وتصنع في جو خفي وفي بيئة سرية ال يستطيع

تبدأ األزمة بحدة زائدة  -اإلنسان معرفتها إال بواسطة التفكير الهادف واإلبداعي في معرفة أسباب ومسببات األزمة
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تكون األزمة متداخلة المعلومات ومتشابكة البيانات وغير واضحة المعالم وغير ظاهرة  -وتحدث في بيئة معقدة جدًا
تجعل  -من عدم االتزان وعدم التوازن في أداء األعمال تؤدي األزمة إلى حالة -الخصائص فتظهر بشكل معقد

األزمة المدراء غير قادرين على اتخاذ قرارات صحيحة كما تجعلهم بحيرة في أمرهم وفي قلق متواصل وخوف 
وجود   -تجعل األزمة عمل اإلدارات التنفيذية السفلى واإلدارات اإلشرافية في حالة من التوقف والجمود -وارق

كما ختم الفصل بإيراد أهم األسباب . معلومات وقلة البيانات التي يحتاجها المدراء للتعامل مع األزماتنقص في ال
المؤدية لالزمات منها عدم التخطيط المسبق لكل ما يمكن حصوله من خسائر أو مشكالت، وعدم تجهيز خطة عمل 

 .الخ...متكاملة للتعامل مع األزمات
لتناول طرق  "ك ف      عا    ع     ات  الق صاد   و   ا    و إلد     "  ثا ث   فص   وانتقل الكاتب في      

منهما هي الطريقة االيجابية للتعامل مع األزمات، والمتمثلة طريقتين األولى التعامل مع األزمات، حيث ميز بين 
ووضع استراتيجيات خاصة  بالحل السريع والتدخل المباشر والتصدي لالزمات، واالستعداد المسبق لحل المشكالت

منهما هي الطريقة السلبية العكسية للتعامل مع األزمات، والمتمثلة بترك  والثانية. للتصدي لالزمات وتفعيلها
ومن ثم استعرض أهم المهارات اإلدارية الواجب توفرها في . األزمات والتهاون في حلها وتأجيل الحلول للمشكالت

ي أداء المهام الموكلة إليهم من جهة، وطبيعة المهارات اإلدارية وآليات العمل مدراء األزمات والتي تساعدهم ف
الواجب اعتمادها لدعم قدرات الشركات في مواجهة األزمات، وصواًل الستعراض عدد من األساليب اإلدارية 

 . الخاطئة التي تساهم في إضعاف إدارة األزمات ضمن المستويات اإلدارية
الخطوات  "خطو ت    عا    ع     ات  الق صاد   و   ا    و إلد    "   فص       ع ب في كما تناول الكات     

تحديد ومعرفة اإلطار العام وأسس ومرتكزات  -أ: العلمية المتتابعة في عملية القضاء على األزمات والمتمثلة بـ
لتامة والكاملة لكل ما يتعلق باألزمة، األزمة والذي يتطلب بدوره تحديد ومعرفة أربعة أبعاد أساسية هي المعرفة ا

والتحديد الدقيق لكل من مواطن القوة والضعف لدى القوى الصانعة لالزمة والجهة المتسببة باألزمة، وتحديد 
الجهات المساعدة والمتعاونة والمؤيدة لهذه األزمة أو الجهات المعارضة والمتضررة منها ، وأخيرًا تحديد لماذا 

مع تتبع ومراقبة كافة الجهات المسؤولة الخارجية والداخلية المتسببة في صنع األزمة  وكيف صنعت األزمة
وذلك من تحليل كامل وشامل لكافة المعلومات التي تم جمعها وتجهيزها : التحليل العلمي لالزمة -ب. والمعادية لها

منشأة ولدى الجهات المتسببة بهدف تقسيم عناصر األزمة ومكوناتها، تحليل كافة مواطن القوة والضعف لدى ال
وضع الخطط العلمية تحديد االستراتيجيات المستقبلية للقضاء  -ج. باألزمة، تحليل اآلثار واألضرار الناتجة عنها

وتمثل هذه المرحلة مرحلة الدراسات والتحضير التام لوضع االستراتيجيات الالزمة لحل المشكالت : على األزمات
ن الكاتب الخطوات الواجب إتباعها الستكمال هذه المرحلة منها تشكيل لجان خاصة وبي. والقضاء على األزمات

بالتصدي لالزمة،  توزيع وتقسيم األدوار على عدة مجموعات ولجان عمل متكاملة ومتابعة عملها، الدخول في 
مالية والمادية األزمة بحزم ومواجهتها بشدة وشجاعة، تحديد االحتياطي المادي ونسبة االحتياطات المخزنة ال
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والتي تعتبر من أهم : مرحلة التنفيذ العملي للتصدي لالزمة والقضاء عليها -د. واآلالت والكوادر والموارد البشرية
 .المراحل التي تعتمد على المواجهة الحقيقية والمجابهة والتدخل السريع في حل المشكلة

، "ب    عا    ع     ات  الق صاد   و   ا    و إلد    ط ق وأسا  "   فص    خا س ومن ثم تناول الكاتب في      
مجموعة من الطرق المتعارف عليها في التعامل مع األزمات سواء أكانت سلبية أو ايجابية منها مثاًل إنكار حدوث 
األزمة ووقوعها وعدم اإلفصاح عنها بلغة واضحة، كبت األزمة وتدميرها والتصدي العنيف لها مما يفقدها 

ها، تكوين فرق عمل خاصة للبحث عن األزمات والقضاء عليها، تفتيت االزمة وذلك بتحليلها ألجزاء خصائص
صغيرة ومعرفة مكوناتها والقضاء عليها جزءا جزءا، تشجيع األبحاث العلمية والدراسات اإلدارية للقضاء على 

 . األزمات 
، فقد تحدث الكاتب "ا      قضاء على     ات  ق ادة  إلد       فعا   وأث ه"   فص    سادس أما في      

باستفاضة عن القيادة اإلدارية الفعالة كونها محورًا هامًا في إدارة األزمات والنجاح في الخروج منها بأقل اإلضرار، 
وبين بأنها تتكون من ثالثة عناصر أساسية، هي وجود مجموعة من األفراد ضمن فريق عمل خاص، قائد  قادر 

. ير في سلوكهم وتوجيههم للتصدي لالزمات، هدف مشترك تسعى الجماعة لتحقيقه في القضاء على األزمةعلى التأث
أولها نظرية السمات التي تقوم بشكل أساسي على آن . بعد ذلك  طرح الكاتب نظريات القيادة اإلدارية الفعالة

مشكالت وقيادة المجموعات والقضاء السمات والخصائص التي يتمتع بها أشخاص معنيون هي التي تؤهلهم لحل ال
. على األزمات، مثل الذكاء وشرعة البديهية، الثقة بالنفس، المهارة القيادية في حل المشكالت اإلدارية وغيرها

المهارة اإلنسانية ، . إضافة لتوفر مجموعة من المهارات المكتسبة التي تربط بعلم األزمات والمتمثلة بالمهارة الفنية 
وثانيها نظرية الموقف التي تربط بين سمات وصفات القائد والموقف اإلداري . دارية، المهارة السياسيةالمهارة اإل

الذي يعمل من خالله، وبالتالي فان عوامل المواقف المتعددة في األزمات والمتغيرات المترابطة بها هي التي تحدد 
لنظرية التفاعلية والتي تركز على الجمع بين النظريتين وثالثها ا. السمات التي تبرز القائد الناجح في حل المشكالت

السابقتين حيث تعتبر القيادة عملية خاصة تتحدد خصائصها على أساس ثالثة أبعاد هي السمات الشخصية للقائد، 
 .عناصر الموقف ذاته، متطلبات وخصائص الجماعية اإلدارية واألفراد ذو الصلة والذي يشكلون ضغطًا ازمويًا

استعرض الكاتب صفات القائد اإلداري الفعال في حل األزمات إضافة لعدد من النصائح التي تساعد ثم من و     
. اإلداريين في كسب هذه الصفات، منها الرؤية المرشدة، التوازن لدى وجود األزمات، االتصال الدائم مع اآلخرين

القادر على حل المشكالت، والمتمثلة بالمهارات  ومن ثم فَصل الكاتب المهارات الواجب توفرها لدى القائد الفعال
وفي نهاية هذا الفصل تحدث الكاتب عن عملية التوجيه . التصويرية والتنظيمية والسياسة والفكرية واإلدراكية

القيادي التي يقوم بها مدير إدارة األزمات ودورها في حل األزمات، حيث تناول أهميتها وأهدافها وشروط نجاحها 
وحدة الهدف المحدد وتركيز الجهة المعنية في : ركائز التي تقوم عليها عملية التوجيه اإلداري والمتمثلة بـإضافة لل

كما استعرض أهم األدوات المستخدمة في التوجيه . األزمات، ووحدة األوامر الصادرة عن مكتب إدارة األزمات
قد توجه بوقف عمل ما وبدء عمل أو تحريك عمل اإلداري والمتمثلة بأداتين األولى هي األوامر اإلدارية التي 
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ساكن وتعديل مساره، والتي يتوجب أن تكون معقولة وقابلة للتنفيذ كاملة وواضحة لمن يتوجب عليه تنفيذها، 
والثانية هي التعليمات اإلدارية والمتمثلة باألوامر التنفيذية الواجب القيام بها لبيان كيفية . مكتوبة لتكون ذات فعالية

داء األعمال والسيطرة على المواقف االزموية، والتي تعتبر هامة لدورها في معرفة األسلوب األمثل النجاز العمل أ
وختم الكاتب هذا الفصل بتقديم إطار عام . المكلف به وتثقيف الموظفين واإلداريين بكيفية التحكم في األزمات

 .دئ أو األسس الواجب اعتمادها لدى إدارة األزماتلألسس الفعالة لمعالجة األزمات والذي يلخص كافة المبا

 : الح ات خ ا   : خا سًا
يعتبر هذا الكتاب من المراجع التي تساهم في توضيح مفهوم إدارة األزمات من وجهة نظر إدارية حيث        

ؤسسات في مواجهة حاول الكاتب تقديم إطار عام لعلم إدارة األزمات، واألسس والمبادئ الواجب اعتمادها لدعم الم
وقد اعتمد الكاتب في إعداده لهذا الكتاب على مراجع . المشاكل واألزمات، وإيجاد أفضل السبل للخروج منها

 .متنوعة جمعت ما بين الكتب اإلدارية وكتب علم النفس لتحيط بمفهوم على إدارة األزمات بكافة جوانبه
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ع ــــواق  - اإلغـاثيمل ـالع 

- اقـــــآفو

  4  ا ك  لحم:  قلم
 

  قد  
، اشتدت حدتها (اقتصادية-خارجية، إنسانية-داخلية)تعاني سورية منذ عامين تقريبًا من أزمة متعددة األبعاد 

أدت األعمال التخريبية إلى كـوارث إنسـانية   . ، كما طالت معظم المحافظات والمدن السورية2102مع بداية عام 
األراضي والمنازل والبنى التحتية والمنشآت )اقبة، وفقدان السكان المتضررين لسبل عيشهم تمثلت بموجات نزوح متع

ونتيجة لهذه األزمة بـات  (. الصناعية والتجارية وفرص عملهم وقدرتهم على توليد دخول تلبي احتياجاتهم األساسية
اثة مـن الحكومـة والهـالل    المصدر الوحيد لعيش السكان المتضررين والمهجرين هو الحصول على مساعدات إغ

 .األحمر والجمعيات األهلية والجهات المانحة األخرى
ومع طول . بدأ العمل اإلغاثي في سورية  بشكل مفاجئ ودون ترتيب مسبق كاستجابة عفوية لتداعيات األزمة       

 .ين وغير الحكوميينأمد األزمة أصبحت الحاجة ملحة لتنسيق جهود اإلغاثة التي يقدمها شركاء اإلغاثة الحكومي
والجهود المبذولة والصعوبات  ،وتأتي ورقة العمل هذه  لتبين الوضع الراهن للعمل اإلغاثي في سورية      

وتتضمن ورقة العمل  . لتحسين فاعليته وكفاءته في المستقبل مقترحاتوالتحديات التي يواجهها، باإلضافة إلى 
آلية العمل اإلغاثي في سورية،  ( 2المساعدات االنسانية، (2األزمة، األضرار الناجمة عن ( 0: األقسام التالية

 .باإلضافة إلى خاتمة وتوصيات

 :  ض       اج   عن       -أواًل

توترات في مناطق عدة من البالد، تحولت هذه التوترات فيما بعد إلى اشتباكات  2100شهدت سورية منذ آذار      
خلَّفت أعمال العنف المسلح دمارًا في البنى التحتية والمباني والمنشآت . السورية مسّلحة شهدتها أغلب المحافظات

الحكومية في معظم المدن السورية، إذ تعرض الكثير منها للسرقة والنهب والتخريب، إضافة إلى األضرار التي 
 .ة أيضًالحقت بالمواطنين من قتل وخطف وترهيب، والخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم الخاص

 2102من حصرها حتى بدايـة تشـرين األول    28وتقدر قيمة األضرار اإلجمالية التي تمكنت بعض الوزارات     
مليار ليرة سورية أضرار غيـر   202مليار ليرة سورية أضرار مباشرة و 86مليار ليرة سورية، منها  280بمبلغ 

وتعتبر األضرار التـي لحقـت بقطـاعي    (. والفوسفاتخاصة النفط )مباشرة ناجمة عن فوات منفعة أو تأجيل إنتاج 

                                                                 
32
 الحماية االجتماعية، مديريةإجازة في االقتصاد،  

  .صندوق المعونة االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية والعملالورقة بالتعاون مع أنه تم  انجاز هذه  تجدر اإلشارة إلى 
3 
كما ورد في االجتماع الثاني للجنة إعادة اإلعمار )ية والصحة والكهرباء والصناعة والنقل والنفط واالقتصاد والزراعة واإلدارة المحلية وهي وزارات الترب 

30/22/1021.) 
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التعليم والصحة من أهم األضرار المباشرة التي أصابت المنشآت الحكومية والبنى التحتية لما لهذين القطـاعين مـن   
 .أهمية على التنمية البشرية واالقتصادية

شكلت العقارات  مليارات ليرة سورية ، 8أما األضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة للمواطنين فتقدر بحوالي      
، ثـم  %08، فأضـرار اآلليـات   %2222، تليها أضرار العقارات السكنية بنسبة %86التجارية النسبة األكبر منها 

طالت هذه األضرار معظم المحافظات السورية، لكن أشدها وطأة كانت على محافظات ريف %. 822أضرار مختلفة 
ما يلي جدوٌل يبين تقديرات األضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة موزعة حسب وفي. دمشق وحمص وحماه ودرعا

 .نوع الضرر والمحافظة إضافة إلى مبالغ التعويض التي وافقت الحكومة على صرفها
  (س.  أ ف:  وحدة)      قد   ت   ض          حقت  ا    لكات   خاص   ل و ط  ن و  ا غ    عو ض:  1جدو                 

  اآل  اتأض        حا   
  ا عقا  ت أض   

 ج وع  أض     خ لف 
   لغ    عو ض   ض   

  جا    سك   

 39,564 113,887 0 16,895 66,699 30,293 د  ق
 402,990 3,038,078 0 1,835,791 859,261 343,026   ف د  ق

 2,725 12,114 762 3,650 3,620 4,082   ق  ط ة
 43,751 140,730 0 63,620 19,905 57,206     الذق
 388,937 651,505 213,712 166,532 159,334 111,927 د عا
 296,394 1,210,566 19,517 437,234 591,699 162,116 ح اه

 1,740 5,643 0 0 3,328 2,315 د      و 
 361 902 0 0 147 755   حسك 
 335 1,038 0 0 0 1,038   سو د ء

 21,075 63,440 0 15,048 18,621 29,771 حلب
 87,552 239,827 0 95,099 112,881 31,847 إد ب

 1,285,423 5,477,729 233,991 2,633,868 1,835,495 774,375    ج وع
 جدو   قد   ت   ض    و  ا غ    عو ضات   صاد  عن و   ة  إلد  ة    حل   :   صد     

ـ ضافة إلى األضرار المادية المذكورة أعاله، آثار اقتصادية جسيمة كما نجم عن هذه األزمة إ      ـتراجع تمثلت ب
، وارتفـاع معـدل   الليـرة السـورية   سعر صرفانخفاض و، العاّمة تزايد عجز الموازنةمعدل النمو االقتصادي، و

 .التضخم، وارتفاع معدل البطالة
تراجع أنشطة  نتيجة ،2101مقارنة بعام  2100ي عام اإلجمالوتشير التوقعات إلى حدوث انكماش في الناتج المحلي 

، (الصناعة االستخراجية، الصناعة التحويلية، الزراعة، التجارة، السياحة، والنقل وأهمها(معظم القطاعات االقتصادية 
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والخارجي، وتوقف المساعدات والقروض الخارجيـة، وتراجـع   ( بشقيه العام والخاص)وانخفاض االستثمار المحلي 
 .يالت المغتربين في الخارجتحو

وقد كان للعقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربي أثر كبيـر علـى        
 . تراجع النمو في معظم القطاعات االقتصادية، وبشكل خاص الطاقة والتجارة الخارجّية

؛ فنتيجة صعوبة وصول المنتجات من مناطق اإلنتاج إلى أسواق طالت األزمة أيضًا قطاع التجارة الداخلية      
ليرة  88من )االستهالك، وإغالق بعض المصانع والمتاجر في المناطق المتوترة، وارتفاع سعر صرف الدوالر

 تارتفع، فقد (-وذلك خالل مرحلة الدراسة -س في السوق غير النظامية.ل 82-62إلى  س بل.ل 72سورية إلى 
ارتفع المستوى العام ، وبالتالي مواد أولية أو وسيطة مستوردة تستخدمالتي خاصة لع المنتجة محليًا تكاليف الس

(. بل ربما أكثر من ذلك حسبما يشير واقع حركة األسواق 2100مقارنة بعام  2102عام % )86لألسعار بمعدل 
 .زيادة معاناة أصحاب دخول العملو البطالة معدلوارتفاع  همفرص عملين لارة الكثيرأدت األزمة إلى خسكما 

عام  مليار ليرة سورية 0016ليبلغ حوالي  إلى زيادة حجم إنفاقها الجارياضطرت الدولة بسبب الركود االقتصادي و
، بالرغم من 2102عن اإلنفاق الجاري عام % 0822أي بزيادة ( من الموازنة العامة للدولة% 61بنسبة ) 2102

 .ةتراجع حجم اإليرادات العام
 :   هج ون و ح  اجا هم -ثا  ًا

 وجات     وح   د خل  وأعد د    هج  ن : 

 .ئة نسبيًا ضمن أو خارج محافظاتهمبحثًا عن األمان في مناطق هاد اضطر آالف الناس إلى مغادرة ديارهم     
استأجر شّقة أو سافر ومنهم من حّل في فندق أو ، ولجأت معظم العائالت بداية األمر إلى منازل األقارب واألصدقاء

ادت معه أعداد األسر المتضررة والمهجرة، فتحت دزااد الوضع سوءًا ودزاو ت فترة األزمةوعندما طال .خارج البالد
ين المهجر الكثير منكما لجأ  .وائهم مؤقتًا ريثما تنجلي األزمةإلي عامةاب بعض المدارس والمباني الالحكومة أبو

 ،ويمكن القول .حياتهملإلقامة فيها حفاظًا على  جد والجمعيات األهلّية والّنقابات وغيرهاالمساكأيضًا إلى أماكن عامة 
كان حكومّيًا أم أهلّيًا بات مرّشحًا لالستخدام كمأوى رغم أّن بعض هذه األماكن قد ال يكون مالئمًا أإّن أي مكان سواء 

 . للسكن
اطقها بشكل مباشر أو غير بثقلها على بعض مدنها ومنليس هناك من محافظة في سورية إال وألقت األزمة      
أّما المناطق التي لم تشهد اشتباكات مسّلحة فقد ، عاشت أغلب المدن والمناطق السورّية ظروف حياة صعبة . مباشر

دمات تحّملت هي األخرى وطأة استضافة آالف من المتضررين المهجرين يشاركون أهلها منازلهم وأرزاقهم والخ
 . هاالمتوفرة فيالعامة 

 
 

 ح  اجات    هّج  ن  
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

تعمل الجهات الحكومية وغير الحكومية تحت إشراف لجنة إعادة اإلعمار واللجنة العليا لإلغاثة على تقييم       
 .اإلنسانّية الالزمة لهم اتوتوزيع المساعد ،ن اإليواء األهلياحتياجات المهجرين في مراكز اإليواء الحكومي وأماك

 :بشكل عام إلىن ومهجراليحتاج و
 تمديدات مياه الشرب، خزانات مياه، دورات مياه وصـرف صـّحي،   : مكان اإليواء/تجهيزات الزمة لمركز

 .وغيرها ،للمالبس ، غساالتساخنةنارة، مطبخ لطهي الّطعام، سخانات مياه وحّمامات مياه كهرباء لإل
 ـ : احتياجات لكل أسرة ولمرة واحدة فقط كالفرشـات والوسـائد واللحـف    )ت والمنامـة  وأهّمها لوازم المبي

 .وغيرها (والبطانيات
  وأهّمها الخبز والمواد الغذائّية والوجبات  (:شهرّيًا -أسبوعّيًا -يومّيًا)احتياجات لكل أسرة بشكل دوري

 .المطبوخة وحليب األطفال واألدوية ومواد الّتنظيف وغيرها
أي بالنسبة )أيضًا  لحكومي بل تتعداها لتشمل أماكن اإليواء األهليوال تقتصر هذه االحتياجات على مراكز اإليواء ا

وتمتلك األسر المضيفة غالبًا تجهيزات منزلية مناسبة . (طلب لمّرة واحدةالتي ُت االحتياجاتحتياجات الّدورّية ولال
إلى هذه التجهيزات لذلك ال يحتاج المتضررون الذين يقطنون لدى ذويهم ، الطعام واالستحمام وغسيل المالبسلطهي 

 .فعاًل هاضيفة فقيرة وتفتقدكانت األسرة الم إذاا إلَّ
مـن السـالل   % 88من المسـاعدات الغذائّيـة،   % 86وتطلب محافظات ريف دمشق وحمص وحلب حوالي       

كنسـبة مـن   ) من العـوازل % 82من البطانيات و % 86من الفرشات، % 82من سالل المطبخ، % 81 ،الّصحّية
  .(حتياجات التي تطلبها المحافظاتإجمالي اال

 820ما يقارب  2102كانون الثاني وحتى  2102افتتحت الحكومة منذ آذار  وفي إطار تأمين أماكن لإليواء فقد     
توزعت هذه . مركزًا إليواء المهجرين بشكل مؤقت ريثما يعود األمن واالستقرار إلى المناطق التي نزحوا منها

، محافظات %(22)مركزًا  088محافظات المنطقة الجنوبية وفيها : محافظات القطر كما يليالمناطق لتغطي جميع 
، ومحافظات المنطقة الساحلية %(81)مركزًا  281، محافظات المنطقة الشمالية %(02)مركزًا  06المنطقة الوسطى 

العائدة لوزارة الشؤون  استخدمت المدارس بشكل كبير كمراكز لإليواء، إضافة إلى المباني %(.2)مركزًا  08
ض األطفال التابعة لالتحاد النسائي ا والمساجد والمنشآت الرياضية وريااالجتماعية والعمل، ومدارس األونرو

 .شبيبة الثورة وغيرهااتحاد ومعسكرات طالئع البعث و
 :   ساعد ت  إل سا    -ثا ثًا

مساعدات إنسانّية للمتضررين من األزمة في  هلّية المحليةوالجمعّيات األومنظمات األمم المّتحدة حكومة تقّدم ال     
وبقيادة  88/062وتنّفذ منظمات األمم المتحدة العمل اإلنساني وفق قرار الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة رقم  .سورية

فق مبادئ اإلنسانّية السلطات الّسورّية ومع االحترام الكامل لسيادة الجمهورّية العربّية الّسورّية ووحدة أراضيها وو
، االتحاد WFPبرنامج الغذاء العالمي  :أّما أهم المنظمات التي تقّدم هذه المساعدات فهي .والحياد المتعارف عليها

، المفّوضّية الّسامية لشؤون ICRC، اللجنة الّدولية للصليب األحمر IFRCالّدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر 
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

ويوّضح الجدول الّتالي  .UNFPA، وصندوق األمم المّتحدة للّسكان IMOلهجرة الّدولّية ، منظمة اUNHCRالالجئين 
 2102اإلنسانية المقدمة خالل عام  نوع وكّمية المساعدات

 ( آالف   وحد ت)2112   ساعد ت  إل سا         قد  ها   جهات   دو    خال  عام 

 ل  ات  س سل   ط خ سل  صح   سّل  غذ ئّ     جه     ا ح 
  د س  

 حص   حف  طا  ات    ات

  0788    ا ج   غذ     عا   
 82 - 061 016-  22 86 88  ال حاد   دو    ج ع ات   صل ب و  هال    ح  

 01 - 086 08 21 88 - 227   لج     دو     لصل ب   ح  
 21 28 227 282 02 82 82 -    فوض     سا     أل م     حدة   ؤون   الجئ ن

 - 8 - - - - 2 - 31        هج ة   دو   
 - - - - - - 81 - ص دوق    م     حدة  لسكان

 - - - 028 - 028 27 2  ط   ك      وم و   ثوذكس         ق

 .تقارير وزيارات للجهات المعنية:    صد  
 

    و  ع    ساعد ت  إل سا  

رًا بارزًا في توزيع المساعدات اإلنسانية التي ترد إلـى سـورية مـن    يلعب الهالل األحمر العربي السوري دو     
تعمل في المجال  0882والهالل األحمر هو منظمة وطنية غير حكومية مستقلة تأسست عام . منظمات األمم المتحدة

. يـة والعالميـة  اإلنساني تحت المبادئ السبعة، اإلنسانية وعدم التحيز والحياد والوحدة واالستقاللية والخدمة التطوع
ويقّدم الهالل األحمر حزمتين أساسيتين من الخدمات، خدمات إغاثية تقوم على توزيع المساعدات الغذائيـة وغيـر   
الغذائية التي يستلمها من الجهات الدولية المانحة بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين، وخدمات إسـعافية تتمثـل   

قديم المعاينة الطبية الالزمة واألدوية إضافة إلى إخالء الجرحى من المناطق باستقبال المتضررين في مستوصفاته وت
 .المتوترة
ويجري توزيع المساعدات اإلنسانية عبر فروع وشعب ونقاط الهالل األحمر المنتشرة في جميع أنحاء القطـر        

ية األزمة على مخزونه االسـتراتيجي  اعتمد الهالل األحمر في بدا. وباستخدام الفرق التطوعية المؤهلة التي تتبع له
، وبعد إعالنه نداء اإلغاثة أصبحت شحنات المساعدات الدولية تصل إلى مستودعاته شهرًا 2100لغاية تشرين الثاني 

الغذائيـة خـالل عـام    ( السالل)ويشير الشكل البياني أدناه إلى تطور توزيعات الهالل األحمر من المواد . بعد آخر
 .حسب األشهر 2102

                                                                 

 
 .المساعدات التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة هي عن أشهر آب وأيلول وتشرين األول حسبما توفر لدينا من بيانات:  الح  2 
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  1023األول ـ نيسان  نوعينشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد ال

 2112 طو   و  عات   هال    ح     ع      سو ي  ن    ساعد ت   غذ ئ   خال  عام 

 
 

 كانون الثاني خالل شهربين االحتياجات الغذائية وتوزيعات الهالل األحمر كما يوضح الشكل البياني االدنى المقارنة 
2102، 

 2112ن   ثا    قا      ن  الح  اجات   غذ ئ   و و  عات   هال    ح      كا و
 ( س    ئو    ن إج ا     قط )                                                                                           

 
 منظمة الهالل األحمر العربي السوري وتقارير لجان اإلغاثة الفرعية:    صد          

ي وجود هذه الفروقات ينطواتم توزيعه من قبل الهالل األحمر ، وقد ويالحظ منه وجود فروقات بين االحتياجات وم
. على احتمال وجود خلل في آلية طلب االحتياجات لدى المحافظات وعدم القدرة على التنسيق مع الهالل األحمر

استضافتها وتجدر اإلشارة إلى أنه هناك احتياجات لألسر المتضررة تتم تلبيتها من خالل المجتمع المحلي وذلك عبر 
ال يمكن تقدير فجوة المساعدات الغذائية كما . أو التبرع لها، وال يتم رصد ذلك في تقارير لجان اإلغاثة الفرعية

 .لعدم توفر رقم وطني موحد ألعداد المهجرين داخل القطر
 آ      ع    إلغاث     سو    -   عًا
فَعالة لمساعدتهم أو غير مباشر إلى مساعدة فورية ول مباشر يحتاج المواطنون الذين تأثروا باألزمة الراهنة بشك     

ف أولوية االحتياجـات  تختلو .الصحي وظروف المعيشة عمومًاد من التدهور في الوضع الغذائي وعلى تجنب المزي
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لتي فالمناطق الساخنة ا .مستوى الضرر الذي تعرضت لهوكذلك بين أسرة وأخرى حسب نوع و ،بين منطقة وأخرى
رون فيها إلى رعاية صحية أولية وعناية طبية ووجبات يحتاج المتضر مسرحًا الشتباكات مسلحة،أو التزال /وكانت 

عـودة  و ،(اء واألطفـال السيما النس)اجتماعي  -وللحصول على دعم نفسي ،أدوية لعالج األمراض المزمنةغذائية و
أما  .بعمليات ترميم سريعة" المخربة"ل البنية التحتية إضافًة إلى ضرورة إعادة بناء وتأهي ،الطالب إلى التعليم المنتظم

مطـبخ  أدوات خنة فيحتاجون إلى أماكن تؤويهم ولـوازم مبيـت ومنامـة و   المتضررون الذين غادروا المناطق السا
المجتمعـات  كما ينبغي دعم ومساعدة األسـر و  .غيرهاو (حليب وحفاضات)ية وحوائج أطفال أدوووجبات غذائية و

 .المهجرين ن استمرارية قدرتهم على تلبية احتياجات ضيوفهمالمضيفة لضما
أمين احتياجـات  إلى تفي بداية األزمة الجمعيات األهلية بعض سعت منظمة الهالل األحمر العربي السوري مع      

ألزمـة  اتطول لم يتوقع أحد بأن  .معتمدًة على ما لديها من مخزون استراتيجي( الغذائية وغير الغذائية)المتضررين 
، الهالل األحمر بإطالق نداءات اإلغاثة إلى شركائه الدوليين ليستمر بتقديم المساعدات اإلنسـانية وبدأ  .إلى هذا الحد

 .عندما شعر بأن مخزونه قارب على النفاذ
كان تـدخل الدولـة آنـذاك    ، و06/8/2102لم يكن هناك إشراف حكومي على العمل اإلغاثي في سورية قبل      

ستالم مواد المساعدات الغذائيـة  وزارة الخارجية المن رئاسة مجلس الوزراء وعلى منح الموافقات الالزمة مقتصرًا 
تسهيل وصولها إلى فروع الهالل األحمـر  و( لهالل األحمرالخارجيين لشركاء ال)ت المانحة غير الغذائية من الجهاو

كما اتسعت الرقعة الجغرافيـة   ،المهجرةلمتضررة وادت معه أعداد األسر ادزااد الوضع سوءًا ودزا .في المحافظات
مهمتهـا  لجنـة   06/8/2102الحكومة فـي  حينها شكلت  .ألماكن تواجدها لتشمل تقريبًا جميع المحافظات السورية

ل األحمـر علـى المنـاطق المتضـررة     العينية من قبل الهالالمساعدات النقدية و توزيعاإلشراف على التبرعات و
إلـى   المسـاعدات  توزيعي في هذه اللجنة على توجيه جهات تركز الدور الحكومو .افظة المعنيةبالتنسيق مع المحو

لكـن لـيس   ( على نطاق ضيق)استطاعت اللجنة أن تنسق وتوجه عمل بعض الجهات اإلغاثية  .المناطق المتضررة
عمـل الجهـات ذات   المساعدات الموزعة وتـداخل  تعدد أشكال اثة وغضخامة حجم أعمال اإلوقد أبرزت . يعهاجم

تقـديم  جهة ذات تمثيل أعلى وأقوى تكون قادرة على توحيد وتنظيم جهود العمل اإلغـاثي و ضرورة وجود  العالقة
 .المساعدات اإلنسانية في سورية

ر التي لحقت هي لجنة اإلنجاز مهمتها حصر األضرا   و ى: لتداعيات األزمة وشكَلت لجنتين استجابت الحكومة     
إلجراءات الالزمة إلعادة تأهيل وصيانة ممتلكاتهم الخاصة بمحافظة حمص لتعويضهم إضافة إلى اتخاذ ان والمواطنيب

هي اللجنة العليا    ثا   إلعادة المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم، والقيام بكل ما يلزم مة والمرافق العاالبنية التحتية و
ولوازم مبيت من أماكن لإليواء  ار المهجرة ومعالجتها وتوفير ما يلزمهلميدانية ألوضاع األسلإلغاثة مهمتها المتابعة ا

نتيجـة  و. ُمختلف سبل العيش الكريموخدمات الصحة العامة وأدوية ومنامة ووجبات غذائية وتدفئة ومعاينات طبية و
لجنـة   مهاملحكومة عت افقد وّس ،مدنًا عدةو رقعة األضرار المادية المباشرة وغير المباشرة لتطول محافظاٍتاتساع 

 ،المرافق العامة في جميع محافظات القطرالبنى التحتية و أصابتار التي مسؤولة عن حصر األضر نلتكو" اإلنجاز"
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هذه أصبحت  .تعويض المواطنين عن الخسائر التي أصابت ممتلكاتهم الخاصةعلى ترميمها وإعادة تأهيلها و والعمل
إضافًة إلى  ،2102قد أناط بها مجلس الوزراء في منتصف تشرين أول و" رعماإعادة اإل"تدعى لجنة ( األولى)جنة الل

 .شراف على أعمال اللجنة العليا لإلغاثة للتأكد من إيصال المساعدات اإلنسانية إلى مستحقيهامهمة اإل ،ما سبق
الصادرة عن كـل منهمـا   في تنفيذ القرارات والتوصيات ( إعادة األعمار واإلغاثة)وتساعد اللجنتان الرئيسيتان      

باإلضافة إلى لجنة . لجان إغاثة فرعية مشكلة في المحافظات يشارك الهالل األحمر والجمعيات األهلية في عضويتها
ورصـد   الحكـومي متابعة مركزية شكلها وزير الشؤون االجتماعية والعمل لإلشراف ميدانيًا على مراكز اإليـواء  

 .الدوليينن الشركاء المحليين أو ت المقدمة لها ماحتياجاتها ووضع خطط توزيع المساعدا
 :و قع   ع    الغاث     سو      حل   -خا سا

والـذي يسـاهم    (SWOT)نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص المتاحة للعمل االغاثي ألهمنورد فيما يلي تحليال 
التي تزيـد مـن   والبرامج التنفيذية سياسات والاإلستراتيجية الوطنية للعمل االغاثي،  وإعدادبشكل كبير على وضع 

 .ة أداء الجهات القائمة على العمل االغاثيفعالي
 

 (SWOT) حل    قاط   قوة و  ضعف و   هد د ت و  ف ص     اح   لع    إلغاث     سو    
   (Strengthens) قاط   قوة

 السعي المستمر من قبل الحكومة لتنسيق جهود اإلغاثة. 
  اعدة والتعاون بين أبناء المجتمع السوريروح المسوجود. 
  استخدام المباني والغرف الشاغرة لدى المؤسسات الحكومية كمراكز

 .إيواء
  الموثوقية والسمعة الحسنة التي تتمتع بها بعض المنظمات

والجمعيات األهلية كالهالل األحمر العربي السوري ومبادرة أهل 
 .الشام وغيرها

 لراغبين بتقديم الخدمات والمساعدات تزايد أعداد المتطوعين ا
سواء أكانوا مبادرات فردية، أم )اإلنسانية للمهجرين والمتضررين 

ويقيم بعض هؤالء (. مبادرات جماعية، أم مبادرات منظمة
 .المتطوعين في مراكز اإليواء للسهر على خدمة المهجرين

 استمرار تدفق المساعدات من الجهات المانحة الدولية. 
 ء اإلغاثة إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المتضررين سعي شركا

 .في جميع أرجاء القطر
  استمرار الحكومة في دعم الدقيق والخبز والمواد التموينية التي

 .توزعها المؤسسات العامة ويحتاجها جميع المتضررين
  قيام الجهات الحكومية الراعية للعمل اإلغاثي في سورية بحصر

ر يتقدالعمل على خارج مراكز اإليواء وعدد المهجرين داخل و
 .احتياجاتهم

   (Weaknesses) قاط   ضعف

  تعدد اللجان الحكومية المعنية بالعمل اإلغاثي وعدم وضوح آلية
 .العمل المشترك فيما بينها

 عـدم القـدرة   وأدوار الشركاء حول رؤية واضحة  عدم وجود
باإلضـافة إلـى ضـعف مرونـة تبـادل       ها،فصل بينعلى ال

  .لمعلوماتا
    عدم القدرة على الوصول إلى رقم موحد ألعـداد المهجـرين

 .داخل وخارج مراكز اإليواء
  أسس علمية معتمدة لدى الجهات الحكوميـة لتقيـيم   عدم وجود

 .احتياجات المهجرين
     عدم قدرة شركاء اإلغاثة على إيصـال المسـاعدات لـبعض

 المناطق في سورية بسبب غياب عامل األمـان وعـدم تـوفر   
 .المحروقات

  جميع مراكز اإليواء إلقامة المهجرين إذ يحتـاج  عدم صالحية
 .بعضها إلعادة تأهيل وتجهيز

       عدم قدرة الجمعيات األهليـة المحليـة علـى تمويـل جميـع
 .المساعدات اإلنسانية

 ضعف التدريب والتأهيل لدى جزء كبير من المتطوعين. 
 فيـة بأعمـال   المشرفين اإلداريين خبرة ودراية كا عدم امتالك

في المراكـز لمتابعـة أوضـاع     إضافة لعدم تواجدهماإلغاثة، 
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 .المهجرين إال ضمن الدوام الرسمي 
 المهجرون مساعدات غذائية وغير غذائية ُمشـتراة   عدم استالم

كانت جميـع المسـاعدات    حيث ومقدمة من الحكومة السورية
 .الغذائية ممهورة بشعار الجهات الدولية المانحة

   (Threats)ت   هد د 
 نظم إنذار مبكـر   وعدم وجودأعمال العنف حتى اآلن،  عدم توقف

 .للتنبؤ بمكان وقوع األضرار وحجمها
 عدم قدرة معظم األسر المهجرة على العودة إلى مناطقها ومنازلها. 
   عدم كفاية المساعدات الغذائية وغير الغذائية المقدمة من الجهـات

 .المانحة الدولية
 لجهات المانحة بالتزاماتهابعض ا عدم وفاء. 
   ضعف قدرة أبناء المجتمع على تقديم تبرعات لتمويل المسـاعدات

ضرار التي لحقت بالبنيـة التحتيـة   نظرا للحجم الكبير لألاإلنسانية 
وبيئة األعمال في سورية وضياع فرص العمل وخسـارة الـدخول   

الحاجـة إلـى    اسـتمرار وبالتالي توقع . وارتفاع مستوى األسعار
 .ساعدات الجهات الدولية المانحةم

   استمرار العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية وانخفـاض
إيرادات الموازنة العامة للدولة وبالتالي عدم القدرة على إعادة تأهيل 

 .البنى التحية المتضررة
   تدهور اإلنتاج الصناعي والزراعي وبالتالي قطاع اإلنتاج الحقيقـي

 .نتيجة األزمة
 على الخدمات العامة وقطاعي الصحة والتعليم وعدم القدرة  الضغط

على زيادة حجم الخدمات المقدمة لنقص التمويـل وعـدم كفايـة    
 .الكوادر العاملة

   (Opportunities)  ف ص     اح 
    موافقة الحكومة السورية على خطة استجابة منظمـات األمـم

العـام   المتحدة للمساعدات اإلنسانية وبدء تنفيذها مـع مطلـع  
 .الجاري

 الحكومة السورية بتعويض المتضررين عن الخسائر التـي   بدء
 .لحقت ممتلكاتهم الخاصة وتخصيص البعض بمساكن جديدة

  بعض شركاء اإلغاثة المحليين من قبل بتدريب المتطوعين البدء
على أسس وكيفية تقـديم الخـدمات اإلنسـانية للمتضـررين     

 .ذات الصلةباالستعانة ببعض المنظمات الدولية 
     بدء الجهات الحكومية المعنية باإلغاثة بعقـد ورشـات عمـل

لتوضيح األدوار وشرح آلية العمل اإلغاثي التي أقرتها لجنـة  
 .إعادة اإلعمار

   اإلعداد لبطاقة إغاثة موحدة تسهم في تحسين مستوى التنسـيق
 .بين الجهات اإلغاثية، وتمنع االزدواجية في الخدمات المقدمة

  لتوجه نحو أسواق جديدة وشركاء تجاريين جددجيدة لإمكانيات. 
  جمعية ومؤسسة محلية لإلغاثة لتتعـاون  / 001/اقتراح أسماء

مع برنامج األغذية العالمي في إيصال المساعدات إلى حـوالي  
مليون شخص إضافي ليصبح عدد المستفيدين من المسـاعدات  

 .مليون شخص 222اإلنسانية بالمجمل حوالي 
 آليات عمل تنفيذية في إطار آلية العمـل اإلغـاثي    وضعالبدء ب

التي أقرتها لجنة إعادة اإلعمار، وتحديد المسؤوليات وتوزيـع  
األدوار بما يسمح بتكامل جهود األطراف المشاركة في العمـل  

 .اإلغاثي

 
 :خا    و وص ات -سادسا

ومع اتساع حجم األضرار . طيط مسبقبدأ العمل اإلغاثي في سورية كاستجابة عفوية لتداعيات األزمة ودون تخ
وتضطلع . أصبحت هناك حاجة ملحة لوجود جهة واحدة تشرف على عمل شركاء اإلغاثة والجمعيات األهلية المحلية

اللجنة العليا لإلغاثة بمهمة تنسيق جهود اإلغاثة وإيصال المساعدات اإلنسانية للمتضررين بالتعاون مع لجان اإلغاثة 
ورغم الجهود التي بـذلها  . مة الهالل األحمر العربي السوري والجمعيات األهلية في المحافظاتالفرعية وفروع منظ

شركاء اإلغاثة حتى اآلن، ال يزال العمل اإلغاثي بحاجة إلى تخطيط وتنسيق أفضل بعيدًا عن الروتين واإلجـراءات  
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وفيما يلـي  . لة إلى جميع المتضررينالبيروقراطية وبشكل يضمن إيصال المساعدات اإلنسانية بسهولة وسرعة وعدا
 :مجموعة من التوصيات تتناول جوانب مختلفة من العمل اإلغاثي، نتقدم بها لتساهم في رفع كفاءته وهي

 األهداف المرحلية، وأدوار  :يحتاج العمل اإلغاثي في سورية إلى رؤية واضحة واستراتيجية وطنية شاملة تبين
 .عدات اإلنسانية، ومؤشرات قياس األداءالشركاء الفاعلين، ومشاريع المسا

  بشكل واضح في مراحل جمع البيانات وتقديم المساعدات وتوزيعهااإلغاثة الفاعلين شركاء جميع تحديد أدوار. 
  تفعيل أداء جميع اللجان الحكومية المعنية بأعمال اإلغاثة، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها واالقتصار على

 .اللجان الضرورية فقط
  إعداد منظومة االستجابة السريعة للتنبؤ بمكان وقوع األضرار وحجمها، بما يساعد على سرعة االستجابة وتقديم

 .المساعدات اإلنسانية بصورة عاجلة
  لمنظمة الهالل األحمر العربي " الفعالة والكفؤة"وضع آلية مناسبة تسمح بمشاركة الجمعيات األهلية المحلية

 .ع المساعدات إلى المتضررينالسوري في إيصال وتوزي
  اعتماد أسس علمية في تقييم احتياجات المهجرين وتوثيق دقيق للمساعدات والخدمات المقدمة لقياس مستوى

 .التلبية
  في المحافظات التي يزداد عدد األسر واألفراد الوافدين إليها( حكومية وأهلية)البحث عن مراكز إيواء جديدة. 
 فرصة عمل لكل )ر المهجرة والمتضررة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية خلق فرص عمل ألبناء األس

 (.أسرة
  تنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية والطبية والتعليمية لألسر المهجرة ليستفيد منها الجميع وبشكل دوري

 .وعادل
 األدنى  من السعرات الحرارية  توفير متممات للسالل الغذائية تسمح بتنويع الوجبات الغذائية واستكمال الحد

 .الالزمة للفرد
  تسهيل تدفق المساعدات اإلنسانية في الوقت المناسب للمناطق والسكان المتضررين، وتقديم الدعم اللوجستي

 .الالزم من مستودعات ووقود للنقل وموافقات أمنية وغيرها
 اء الحكومي، واإلتفاق على أسس ومعايير تأهيل المتطوعين والمشرفين اإلداريين المتواجدين في مراكز اإليو

 .موحدة النتقائهم
 البحث عن مصادر تمويل جديدة لسد فجوة المساعدات اإلنسانية . 
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