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 افتتاحية العدد
تقوم على البحث  ،تخصصية منها في إطار دأبنا على تطوير نشرة التخطيط والتعاون الدولي، وتمهيدًا إلصدار أعداٍد

وذلك بهدف صقل تجربتنا  ،عدد تجريبي ثالث للنشرةإصدار  فقد ارتأينا. في العديد من القضايا من منظور التخطيط والتنمية
في إطار إعدادها بما يتناسب مع األهداف المتوخاة من إصدارها من جهة، وتقديم المزيد من التشجيع للعاملين الباحثين في 

 . من جهة أخرى نشرةال موادمساهمتهم في  الهيئة على زيادة

إلى زيادة التواصل بين الهيئة والجهات األخرى والمجتمع السوري بكافة أطيافه، ونشر  هذا العددنسعى من خالل       
توسيع دائرة و ،احول ما تقوم به الهيئة في مجال التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية وإدارة عملية تمويله معلومات

قدمنا وعليه  .العمل التخطيطي، وأهم األساليب واألدوات المستخدمة لتحقيق التنمية الشاملة في سورية مفاهيمالمعرفة حول 
الدوليـة  القانونيـة الصكـوك، وأيضا مقالة تطرقت إلى مفهوم حتمية الترشيدو يةسور في الطاقة ميزانحول  ورقة عمل

من قبل  إعدادهتم  2102 تقرير التنافسية العربية ، إضافة لعرض ملخص عنفي سورية التعاون الدوليوآلية إعداد وثائق 
فلسفة التنمية المستديمة  كما عرضنا مراجعة لكتاب حديث ورد إلى مكتبة الهيئة يتناول ،المعهد العربي للتخطيط بالكويت

عرضًا عن واقع التنمية البشرية في سورية، وذلك إضافة د تناول موضوع هذا العدكما ، وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها
 . للمواد الثابتة في النشرة

 . 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
 

 هامة مالحظة

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

 {(وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التخطيط والتعاون الدولي
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تعيين الدكتور محمد غسان الحبش رئيسًا  لهيئة 
 التخطيط والتعاون الدولي

 

 

 

 
القاضي بتعيين السيد الدكتور محمد  00/7/2102تاريخ  251صدر السيد الرئيس بشار األسد المرسوم رقم أ     

 .غسان الحبش رئيسًا لهيئة التخطيط والتعاون الدولي
عام  العلوم االقتصادية في مجال من جامعة كان بفرنسادولة دكتوراه  ةشهادالحبش  محمد غسانالدكتور يحمل    

  .0872عام اقتصاديات التنمية ، وشهادة دكتوراه حلقة ثالثة من ذات الجامعة في مجال 0823
مابين عامي    معاون وزير االقتصاد والتجارة  حيث شغل منصب ،عدة مناصب رسمية سابقة كما تسلم     

محافظي هيئة مجلس النقد والتسليف، ومجلس مارس خاللها عضوية عدد من المجالس منها ، 2101 - 2113
 ًارئيس، كما عين ومجلس التعليم العالي ،ةالماليواألسواق هيئة األوراق محافظي اإلشراف على التأمين، ومجلس 

لجمهورية العربية شغل منصب سفير اومن ثم  .2118 -2117مابين عامي مجلس إدارة هيئة االستثمار السورية ل
  .2102 -2100-2101خالل األعوام  السورية لدى اليابان

االقتصاد  داعمة في مجال تطويروأوراق العمل سواء أكانت لدكتور الحبش العديد من الدراسات قدم او      
 "سياسة التجارة الخارجية" ،  2113" التصدير لقطاعرؤية مستقبلية " منها و ،والتجارة الخارجية في سورية

التغيرات االقتصادية الجديدة على  ثرأ" و، " -الواقع والمستقبل -اتفاقيات التجارة السورية العربية ، 2113
اتفاقية  تأثيرات" و، 0887 "دور التجارة الدولية في التنمية االقتصادية" ، و0882 "االستثمار في الدول العربية

" أو تم تقديمها خالل مؤتمرات وورش عمل منها  ،0883 "الشراكة السورية األوروبية على االقتصاد السوري
" و ،2115 "رية األوروبيةاالقتصاد والتجارة في اتفاقية الشراكة السو" و، 2115"والتجارة الدولية في سورية النمو 

  .0882 "حوار عربي أوروبي لمواجهة تحديات العولمة
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 عمل حولورشة 

 "السكان والتنمية في ظل األوضاع الراهنة      " 

 

شاركت هيئة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة العمل التي أقامها مجلس الشعب السوري بالتعاون مع صندوق األمم       
بمشاركة عدد من  "السكان والتنمية في ظل األوضاع الراهنة"حول  في فندق الشام 2102/ 27/00المتحدة للسكان يوم 

 . الجهات الوطنية المعنية بقضايا السكان
وتحفيز  ،محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات الرسمية واألهلية السيد أكد حيث     

االستقرار والبدء من خالل استعادة  ،األفراد الكامنة لتخطي عقبات األزمة التي تعيق مسار التنمية في سورية إمكانيات
وهو ما تعمل عليه الحكومة بالتعاون مع الجهات  ،بإعمار المناطق المتضررة وإعادة المهجرين إلى منازلهم ومناطقهم

 .المعنية كافة
أن تقارير السكان والتنمية التي أعدت بجهود سورية ودعم من  إلى عملالوأشار اللحام في كلمة خالل افتتاح ورشة      

المتحدة للسكان تبين أن سورية كانت قبل هذه األحداث تسير بشكل جيد على طريق تحقيق معظم أهداف  ماألمصندوق 
بمختلف أوجه العالقة  0881تمر الدولي للسكان والتنمية التي تم تبنيها في مؤتمر القاهرة عام ؤوأهداف الم ،الثالثة األلفية

 .ئيةبين السكان والتنمية االقتصادية واالجتماعية والبي

األحداث التي تعيشها سورية ألقت بظاللها على مختلف القضايا السكانية واالقتصادية  أنوبين رئيس مجلس الشعب      
من األضرار التي لحقت في البنى التحتية والموارد البشرية ومقومات التنمية  حيث تأثرت معظم القطاعات سلبًا ،واالجتماعية

 .كافة، مؤكدا أهمية توليد األفكار المفيدة وحشد الجهود للتعاون وتأسيس أفعال ميدانية لمعالجة هذه اآلثار

صندوق يعمل بالتنسيق الكامل ال أنالمتحدة للسكان في سورية  األمممن جهته بين عمر بالن الممثل المساعد لصندوق      
بما في ذلك  ،المتحدة المعنية على تنفيذ الخطط السنوية األممومنظمات  ،والمنظمات غير الحكومية ،مع الجهات الحكومية

أهمية  أن إلى الفتًا .وخصوصا المتأثرين جراء األزمة التي تمر بها سورية حاليا ،المساهمة في تلبية احتياجات الناس
المتحدة للسكان على المساهمة بتأمين  األممثل في تأكيد التزام جميع الشركاء المعنيين بما فيهم صندوق الورشة تتم

أشار إلى أن مجلس الشعب يمكن أن يلعب دورا كما . بمن فيهم الشباب والنساء باألزمةاالحتياجات المتزايدة للناس المتأثرين 
  .المناطق المتأثرة ومتابعة وتقييم البرامج ذات الصلة إلىبارزا في تحديد االحتياجات وتسهيل الوصول 

 بالتعاون بين مجلس الشعب وصندوق األمم المتحدة للسكان جهود الحكومة في تقديم نظمتالورشة التي  تناقشقد و    
 .المتحدة للسكان في دعم هذه الجهود األممللسكان المتضررين ودور مجلس الشعب وصندوق  اإلنسانيةالمعونات 
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 "اللجان المشتركة وإعداد االتفاقيات"دورة تدريبية لكوادر التعاون الدولي حول 
 

 
 

أقامت  ،في هيئة التخطيط والتعاون الدوليفي إطار خطة التأهيل والتدريب المستمر وبناء قدرات العاملين      
اللجان المشتركة " التعاون الدولي بعنوانمديرية التأهيل والتدريب في الهيئة دورة تدريبية للكوادر العاملة في مجال 

 -معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي -القادري  اإشراف وتدريب السيدة ريم تحت ،"وإعداد االتفاقيات
  .5/02/2102-2وذلك خالل الفترة 

للكوادر الوطنية العاملة في تعزيز القدرات الفنية في وكان الهدف من الدورة االستفادة من هذا النشاط التدريبي      
عدد من شاركت حيث  ،هذا المجال لدى وزارت وجهات الدولة وبما ينسجم مع دور الهيئة بحكم قانون إحداثها

 -الصناعة  -الشؤون االجتماعية والعمل  -المالية  -وزارة النفط والثروة المعدنية منهاهذه الدورة  فيالوزارات 
  . ...االتصاالت -التعليم العالي 

مفهوم و ،لية إعداد وثائق التعاون الدوليآالصكوك القانونية ومفهوم ركزت الدورة على عدة محاور أهمها      
كان قد و. في نهاية الدورة تمارين عملية حول هذه المواضيعمع إجراء  اللجان المشتركة وآليات التحضير لعملها،

من قبل  ى الفهم المشترك ألهمية دراسة الوثائق وكيفية التحضير لهالهذا النشاط التدريبي انعكاسًا ايجابيًا هامًا عل
 .العاملين في إدارة التعاون الدولي لدى الهيئة والوزارات والجهات العامة

 
************************************************************ 
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 اإلنجابية الرصد والتقييم لقضايا السكان والصحةعمل تدريبية حول  اتورش

 
تعزيز القدرات الوطنية في دمج قضايا السكان والصحة اإلنجابية والنوع االجتماعي في الخطط " في إطار مشروع       

ضمن برنامج  ،الذي ينفذ بالتعاون بين سورية وصندوق األمم المتحدة للسكان ،" والبرامج المحلية والقطاعية والوطنية
بالتعاون  والتعاون الدولي تخطيطالهيئة أقامت  ،2102، وخطة العمل لعام 2100 – 2117التعاون القطري السابع لألعوام 

، "الرصد والتقييم لقضايا السكان والصحة اإلنجابية"عمل تدريبية حول ات ورشسلسلة  مع صندوق األمم المتحدة للسكان
واستهدفت الدورات مديريات التخطيط والتربية والصحة . ن اجل تنفيذ الخطط الخمسيةوالتي تأتي ضمن عمل الحكومة م

في محافظات القطر كافة، بحيث تم تقسيم المحافظات على أساس مناطقي، فعقدت الدورات التدريبية  والشؤون االجتماعية
السويداء، درعا، القنيطرة )ظات في محافظة طرطوس، والدورات التدريبية لمحاف( حمص، طرطوس، الالذقية)لمحافظات 

في محافظة الرقة، ( الحسكة، الرقة، دير الزور)في محافظة السويداء،      والدورات التدريبية لمحافظات ( ،دمشق وريفها
 .فقد عقدت دوراتها في طرطوس( حماة، حلب، ادلب)أما محافظات 

استكمااًل للدورات السابقة التي بدأت مع  -يد مديرة المشروعذكرت السيدة ريما سوكما  -هذه الدورات التدريبية  تأتيو     
 2100-2117توقيع برنامج التعاون القطري السابع بين الحكومة السورية وصندوق األمم المتحدة للسكان لألعوام 

من هدف بأن ال وأشارت مديرة المشروع. والمستهدفة المديريات المعنية بقضايا السكان والصحة اإلنجابية والنوع االجتماعي
واألطراف الوطنية المعنية بإعداد خطة التنمية الوطنية  إكساب المشاركينات هو تنمية المهارات والقدرات، والورشهذه 

والقطاعية بالمحافظات المذكورة، الخبرات الالزمة حول نظام رصد وتقييم القضايا السكانية في خطط التنمية المحلية، تعريفًا 
لعمل النظام لمتابعة  ةى كيفية إعداد وعمل نظام الرصد والتقييم، كذلك التعرف على المؤشرات الالزموهدفًا، للوصول إل

، وإعداد فريق محلي للمحافظات قادر ومؤهل للقيام وقياس النتائج لمعرفة أثر المشاريع التنموية على األهداف المخطط لها
  .بالرصد و التقييم

هو منظومة جديدة لمتابعة ورصد تنفيذ السياسات  والمشاريع التنموية في الخطط المحلية  يذكر أن نظام الرصد والتقييم     
 .وتقييم أثرها وفق تحقيق أهداف الخطط ومؤشرات االنجاز و األداء و األثر، وعدم االقتصار على مؤشرات اإلنفاق فقط 

******************************************************************** 
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 بمشاركة هيئة التخطيط والتعاون الدولي 

  ورشة عمل حول الرقابة والتقييم لقضايا السكان والتنمية 

 

المتحدة للسكان يوم  األممبالتعاون مع صندوق و نظم مجلس الشعببمشاركة هيئة التخطيط والتعاون الدولي      
 .والتنميةالرقابة والتقييم لقضايا السكان ورشة عمل حول  00/02/2102

دور مجلس الشعب في وضع الخطط والبرامج  إلىعمل الوأشار رئيس مجلس الشعب خالل افتتاح ورشة      
سواء عبر تطوير مفهوم التنمية لدى السكان أو لدى  ،الالزمة لتعزيز التنمية السكانية في سورية بمختلف وجوهها

الجهات المعنية من خالل وضع التشريعات المالئمة وتطوير آليات الرقابة والتقييم التي تصب جميعها في مسيرة 
تطوير المجتمع وتحقيق تقدمه المنشود، والسيما في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها سورية والتي أثرت سلبا 

 . مختلف قطاعات التنمية وأعاقت تنفيذ العديد من البرامج في هذا المجالفي 
تحقيق جملة األهداف السابقة يتطلب تطوير آليات الرصد والمتابعة لقياس مدى النجاح ومكامن الخطأ  أنبين و     

بما يحقق  اءاألخطفي تنفيذ الخطط الموضوعة للمشاريع وفق معايير واضحة تكفل التصويب والتصحيح وتجاوز 
الدقة في عمليتي التخطيط والتنفيذ وكذلك استنباط تشريعات جديدة وتطوير القديمة منها بما يتناسب والرؤى 

 . المستقبلية لعملية التنمية بجوانبها السكانية واالقتصادية كافة
 إتاحةة الورشة في من جهته بين عمر بالن الممثل المساعد لصندوق األمم المتحدة للسكان في سورية أهمي     

والتعليمية والبيئية واالجتماعية التي تؤثر في صحة  واالقتصاديةالفرصة للتعرف على الظروف الموضوعية 
بدور مجلس الشعب في الرقابة والتقييم والمساهمة بتوفير البيانات للبرامج الخاصة بقضايا السكان  منوهًا ،المرأة

 . والنوع االجتماعي اإلنجابيةوالصحة 
تسهم في زيادة فعالية وكفاءة وجودة برامج  أنوأشار بالن إلى أهمية المراقبة والتقييم كوسيلة ناجعة يمكن      

هذه  تقييم اثر إلى إضافة ،إلى محتاجيها فعاًل اإلنسانيةوضمان وصول المساعدات  اإلنسانيةاالستجابة للمساعدات 
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تقوم الجهات المنفذة لبرامج االستجابة  أنحيث من الضروري  ،اإلنسانيةالمساعدات على المستفيدين من البرامج 
 . باعتماد عمليات الرقابة والتقييم في مراحل مبكرة من التخطيط لهذه البرامج

تكون مالئمة للغرض  أنيجب  األزماتأدوات المراقبة والمتابعة لبرامج االستجابة في  أنولفت بالن إلى      
المتابعة  إجراءاتتنبثق عن  أنانه يجب  مبينًا .بالوضوح والبساطة واالتسام ،نفيذكالسرعة في الت ،المرجو منها
أهمية كبيرة  إعطاءمع  ،برامج االستجابة بأولوياتتوصيات تتعلق ببرامج استهدافية متصلة  األزماتوالتقييم في 

 . بما يلبي متطلبات السكان فيها وأخرىللفروق الجوهرية في االحتياجات بين منطقة 
وزارتي الصحة والشؤون و شارك فيها ممثلون عن هيئة التخطيط والتعاون الدوليالورشة التي هذه وتندرج      

ضمن خطة عمل مشروع تعزيز  والمعنيون في مجلس الشعب، االجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون األسرة
االجتماعي في الخطط والبرامج المحلية والنوع  اإلنجابيةالقدرات الوطنية في دمج قضايا السكان والصحة 

 .2102والقطاعية لعام 
 

*************************************************** 
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 هيئة التخطيط والتعاون الدولي
 تنهي 

الصياغة النهائية لإلستراتيجية الوطنية  
 للتمويل متناهي الصغر

 

وذلك  ،الصياغة النهائية لإلستراتيجية الوطنية للتمويل متناهي الصغرهت هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن
ين عن كل من وزارة وضمت ممثل ،التي شكلتها برئاسة المستشار رفعت حجازي/ 01555/القرار عبر لجنة 
مركز األعمال والمؤسسات ، لعملواجتماعية وزارة الشؤون اال ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعياالقتصاد، 

 .اتحاد غرف الصناعة ومكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراءوري، الس
وطنية لتطوير قطاع التمويل المتناهي الصغر في ال ستراتيجيةالصياغة النهائية لإلإعداد في  وبحثت اللجنة      

لتطوير المبادرات الرامية إلى دفع عجلة التنمية سورية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة السورية 
 .وخاصة المبادرات المرتبطة بالفئات المحدودة الدخل ،وتحسين معدالت األداء على المستويات كافة الكلية والفردية

الوطنية الخاصة بقطاع التمويل المتناهي الصغر  اإلستراتيجيةتعميق الرؤية واألهداف لهدف المشروع الرئيسي وي
طريق تطوير إطار فعال للعمل االستراتيجي بالشكل الذي يضمن رفع مستويات الكفاءة والفعالية المؤسسية  عن

لألطراف ذات الصلة بالقطاع، وصواًل إلى تقديم خدمات مالية وأخرى غير مالية تستجيب لالحتياجات المتنوعة 
اإلستراتيجية الوطنية تنطوي على منهج  إعداد للفئات المستهدفة من قطاع التمويل المتناهي الصغر، كما أن عملية

والفهم الدقيق لنقاط القوة ومعرفة  ،تفعيل المشاركة لجميع األطراف ذات الصلة بقطاع التمويل المتناهي الصغر
 .وخاصة المؤسسات القائمة التي تقدم خدمات التمويل ،األطرافكافة التحديات التي تواجه 

 بيئةوتحليل ال ،ستراتيجية بدراسة الوضع الراهن لبيئة التمويل المتناهي الصغرعمليات إعداد اإل وتلخصت       
في عمليات  وإدماجهم ،مختلف األطراف ذات الصلةواقع وتحليل ودراسة  ،والقواعد المنظمة للقطاع ةالتشريعي

وماتية وتطوير الهيكل ودراسة النظم المعل ،وتقييم مبدئي لعينة مختارة من مؤسسات التمويل ،تطوير اإلستراتيجية
  .العام لإلستراتيجية متضمنًا خطط العمل التنفيذية

سيتم العمل على نشرها بعد االنتهاء حيث  ،وقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على توصيات عمل اللجنة     
 . من انجاز المصفوفة التنفيذية لإلستراتيجية
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 على نعمل

الدعم الدولي المالي  استقطاب

والفني لتنفيذ خططنا التنموية 

 بكفاءة عالية

                                                                      
 
 

                                                                                        

 لشؤون التعاون الدوليهيئة الرئيس معاون 

                                                                                                            

 0السيدة ريما القادري

       
هيئة الرئيس معاون أجرت نشرة التخطيط والتعاون الدولي لقاءًا حوارياً  مع السيدة ريما القادري " حوار العدد"ضمن فقرة 

 :وفيما يلي مضمون اللقاء.... لشؤون التعاون الدولي 
 

     كبداية لحوارنا وعلى اعتبار أن الهيئة تقوم على جانبين التخطيط والتعاون الدولي، حبذا لو تعرفونا بجانب التعاون
 ؟أهميته في دعم تنفيذ خطط التنميةالدولي في الهيئة، ودوره، و

 ،التخطيط والتعاون الدولي مااللتين تمارس الهيئة من خاللهما أعمالها األساسية همن المعروف أن المهمتين األساسيتين 
ووجود هذان الجزآن لدى ذات المؤسسة ليس وجودًا اعتباطيًا، بل سببه هو أن التعاون الدولي دائما هو استجابة الحتياجات 

فالتعاون الدولي ليس هدفًا  .و مصادر تمويلكانت كوادر خبرات أأوطنية لسد فجوة ال يمكن ملئها بمصادر وطنية، سواء 
بحد ذاته بل حاجة، وعندما يكون هنالك احتياج لخبرات معينة ومعرفية ال يمكن توفيرها من مصدر وطني وهي أساسية 
وضرورية لتلبي االحتياجات الوطنية في ضوء الخطط الخمسية والخطط التنفيذية السنوية المنبثقة عنها، هنا تأتي أهمية 

، فالتعاون الدولي هو المنبر الذي يتيح لنا الوصول إلى هذه المعلومات ي تلبية هذه االحتياجات المتعددةتعاون الدولي فال
المعرفية أو الخبرات التي تمكننا من تطوير قدراتنا البشرية أو الحصول على التمويل المناسب إلقامة المشاريع التي تحتاجها 

ن ضمن مؤسسة واحدة هو دليل الجزأين إذًا وجود هذي .لتعاون والتواصل مع المجتمع الدوليأو مد جسور ا ،الخطط التنموية
على االرتباط العميق بين التعاون الدولي والخطط الوطنية التنموية التي تنتهجها سورية لتحقيق التنمية والتطور، كما أن 

الوطنية حيث تقوم الكوادر المعنية بالتعاون الدولي بدراسة سقًا مع األولويات تالتعاون الدولي يجب أن يأتي منسجمًا وم
 المقترحات الواردة من الجهات المتخصصة حسب القطاعات أو الوزارات أو الهيئات بنتيجة التنسيق مع هذه الجهات المعنية

لتحقيق مع الشركاء األنسب  في ضوء األولويات الوطنية والنواحي التي ال يمكن تلبيتها محليًا يتم إرساء أو تطوير العالقاتو
                                                                 

0
، وتدرجت في المراتب الوظيفية لتشغل 4991حاصلة على إجازة في اللغة الفرنسية، عملت في وزارة االقتصاد والتجارة لدى مديرية العالقات الدولية منذ عام 

 .2009، وعينت معاوناً لرئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي منذ العام 2002منصب المدير عام 
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العملية التنموية بكفاءة وجودة عالية، وباالستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع  الخصوصية الوطنية، ولذلك نعمل 
 .باستمرار على استقطاب الدعم الدولي المالي والفني لتنفيذ خططنا بكفاءة عالية

لهيئة ومهامها في مجال التعاون الدولي حيث أشار بوضوح إلى أن هيئة ، دور ا2100لعام / 0/القانون رقم ولقد أوضح  
التخطيط والتعاون الدولي تعتبر النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية وبين العالم الخارجي، والمرجعية المعتمدة 

موعات اإلقليمية، والمنظمات بشؤون التعاون غير السياسية واألمنية والعسكرية، مع الدول والمج في كل ما يتعلق
الدولية، وقناة االتصال الوحيدة التي يتم عبرها مخاطبة ومراسلة الدول العربية و األجنبية سات المالية اإلقليمية ووالمؤس

والمجموعات اإلقليمية والمنظمات ومؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية بما يتعلق بالحصول على قروض ومنح ومساعدات 
بصورة خاصة  الهيئة وبناء على ذلك تمارس، مويل التنمية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية األخرىفنية لت
  :مايلي

والتنسيق بين الجهات الخارجية المانحة وبين ، إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية لتحقيق االنتفاع األمثل منها  -
 .يمكنها من تلبية احتياجاتهاالجهات السورية المستفيدة بما 

 .اقتراح خطط وبرامج التعاون االقتصادي والفني والعلمي مع الجهات الخارجية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية -
تحديد أسس العالقات االقتصادية الخارجية وأولويات االقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج في ضوء دراسات الجدوى  -

 .فنية وأهمية المشروع وانعكاسات االقتراض على المديونية الخارجيةاالقتصادية وال
تمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة كافة وإبرام االتفاقيات المتعلقة بتأمين المعونات الفنية والمالية لمختلف  -

 . برامج الخاصة بهاالجهات السورية واتخاذ اإلجراءات كافة لوضعها موضع التنفيذ ومتابعة المشاريع وال
التحضير الجتماعات اللجان المشتركة العليا والوزارية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية وترؤس الجانب الفني  -

واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها إلى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ ما ينتج عنها من قرارات ومشاريع وبرامج 
 .رئيس مجلس الوزراءورفع تقارير بذلك إلى 

 .المشاركة في إعداد الصكوك المناسبة لتصديق االتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق -
تمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والمنظمات والمؤسسات اإلقليمية والدولية إلي تتوافق أغراضها مع مهام  -

 .الهيئة

  برز التغييرات التي طرأت على العمل في مجال التعاون الدولي بعد صدور قانون إحداث الهيئة الجديد رقم أما هي
 ماذا أضاف القانون الجديد لعملكم ؟و،  1111لعام / 1/

اون كانت الهيئة منذ مرسوم إحداثها السابق مكلفة بتولي ملفي التعاون المالي والفني، وهما محوران أساسيان في عمل التع 
الدولي، ومع مرور الوقت كان يحصل أحيانًا تشابك باألداء مع الجهات األخرى، ولم يكن هذا التشابك ايجابيًا، بل كان يخلق 

إضافة إلى ذلك فإن القانون   .هذه الجهاتأدوار  ليوضح ،(0)نوعًا من االزدواجية بين عدة جهات، فصدر القانون رقم 
بل بالنسبة إلى   ،يوضح عائدية ملف التعاون الدولي ليس بالنسبة للجهات الوطنية فقطلو ،ثرالجديد أتى ليحدد هوية الهيئة أك

وجود قسم التعاون الدولي كنافذة رسمية واحدة في الجمهورية العربية السورية للتعامل مع و أيضًا، الجهات الخارجية الدولية
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التعامل معها، وإمكانية أفضل في تحديد المعايير واألولويات  ، يتيح سهولة اكبر فيفي إطار تمويل التنمية الجهات الدولية
وبالطبع فإن هذه المهام تتطلب من الهيئة جهودًا  .معه و سبر آفاق التعاون الدوليالدولي األنسب  الوطنية الختيار الشريك

متالك القدرة بأن الو ،عامةيحقق المصلحة البما داء دورها ومهامها في تولي مهام التعاون الدولي بشكل فاعل ألإضافية 
 .لعب دور الجهاز الفكري والتنسيقي والمسهل والمتابع لو ،تكون صمام أمان حقيقي لتحقيق فائدة أكبر من أي تعاون

 هل يمكن تقديم لمحة عن الهيكلية اإلدارية لمديريات التعاون الدولي ومهامها وطبيعة عملها؟ 

نفكر كيف يمكن أن يكون شكل الهيكلية الجديدة لمديريات التعاون الدولي بحيث تخدم بعد صدور القانون الجديد للهيئة، بدأنا 
بل  ،بحد ذاته ًامن  تنفيذ هذه المهام بشكل كفؤ، فإعادة الهيكلة ليس هدف بما يمكنناو ،المهام الموكلة لها بموجب القانون الجديد

مديريات الف  .مؤسسي للقيام بمهام التعاون الدولي بكفاءة عاليةكان الهدف هو إعطاء المزيد من القدرة والفعالية والتنظيم ال
مبدأ التوزيع الجغرافي، أما بعد صدور القانون الجديد للهيئة،  مقسمة وفقالسابق كانت  خالل في الدولي لتعاونالتابعة ل

بعين االعتبار المحاور األساسية فتمت الهيكلة حسب الوظيفة والمهام الموكلة لكل مديرية من مديريات التعاون الدولي آخذين 
تم إحداث خمسة مديريات للتعاون الدولي، وهي  وبالتالي .للتعاون الدولي مع مراعاة التوزيع الجغرافي ضمن كل محور

ن العالقات الثنائية أو المتعددة مع دول العالم، ويوجد محوران أساسيان تعمل أوالتي تعنى بش مديرية العالقات االقتصادية
ا هذه المديرية، وهما محور اللجان المشتركة ومحور االتفاقيات الدولية، فأي وثيقة توقعها الجمهورية العربية السورية عليهم

يفترض أن ترد إلى الهيئة لتأخذ موافقة الهيئة من الناحية الفنية ومطابقة النص العربي مع اللغة  مع أي دولة من دول العالم،
تعمل  التيو مديرية التعاون المالي والفنيوحسب اللغات التي ستوقع بها الوثيقة،  (فرنسي انكليزي أو) األخرى المحايدة 

على جميع االتفاقيات المالية والفنية بين سورية ودول العالم، وتشمل اتفاقيات تمويل مشاريع التعاون الدولي المشتركة، 
ب والتأهيل الخارجي للكوادر الوطنية بعد التأكد من أهلية تعمل على مواضيع التدري التيو ومديرية التعاون العلمي والثقافي

وهي متخصصة بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة المتخصصة كبرنامج األمم  ومديرية التعاون مع المنظماتالمرشح، 
رى مثل منظمة الخ، باإلضافة إلى منظمات أخ... المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمي

وهي تعالج إدارة المنح والمعونات الدولية  مديرية تنسيق المعونة والمشاريعوهناك المديرية الخامسة وهي  ،التجارة العالمية
وتأتي توطينًا لمشروع تنسيق المعونة الذي سبق أن تم بمرحلتين مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكان أحد  ،ومتابعتها

بحاجة إلى  التيو -مخرجاته قاعدة بيانات حول المشاريع والهبات والمعونات التي ترتبط بها الجمهورية العربية السورية 
ر ذكية تساهم في عملية دعم اتخاذ القرار وتوفير المعلومات بشكل يمكن الحصول منها على تقاريحيث  -تحديث مستمر

مديرية برنامج الغذاء العالمي  انضمتومؤخرًا  الخ،.....فوري وواضح حول واقع المعونات حسب القطاعات أو المانحين أو
وجاءت مريحة من  2100ابع وضعت الهيكلية حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر الر قدو .مديريات التعاون الدولي إحدىلتصبح 

ومن المفيد التنويه بأن ما تم إيراده عن مهام  .حيث التطبيق كوننا عملنا على ترتيب البيت الداخلي قبل عملية التطبيق
 . المديريات هو العنوان العريض فقط ولكن كوادرها تقوم بعمل كثيف يحتاج لخبرات ومؤهالت نوعية

 

  الجهات المانحة الخارجية ؟لمالي والفني والعلمي مع الدول واالقتصادي واكيف يتم وضع خطط وبرامج التعاون 
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بشكل عام، تختلف معايير وضع خطط وبرامج التعاون االقتصادي والمالي والفني والعلمي مع الدول والجهات المانحة 
ية معه، فهناك شركاء يعتمدون الجهات، فلكل شريك معين شكل وآلية تحدد النشاطات المستقبلوالخارجية باختالف هذه الدول 

ونحن بعد أن توضع وتعتمد   .والبعض اآلخر يعتمد مؤشرات أخرى ،البرامج التأشيرية الوطنية مثل االتحاد األوروبي
الخطة الخمسية والخطط السنوية التنفيذية المنبثقة عنها، يتم التباحث والتنسيق مع الجهات الوطنية لتحديد احتياجات كل جهة، 

مع ونتفق على العناوين المقترحة للتعاون الدولي، وبعد تحديد االحتياجات الوطنية واالتفاق عليها، نقوم بالتباحث والتفاوض 
، ثم يتم صياغتها ضمن وثيقة والدوليالجهات الدولية، ومن ثم نختار الشريك المناسب، وتحديد التزامات الطرفين السوري 

وهنالك دور أساسي للجهة المستفيدة في المساهمة في  .تعتمد كخطة عمل يتم تنفيذها حسب ما تم االتفاق عليهحيث واحدة 
ذ المشاريع بعد أن يتم التوصل إلى توقيع الوثائق المتعلقة بها أو إرساء التفاهمات اقتراح الشريك الدولي المناسب وتنفي

 .ويكون دور الهيئة في المراحل التالية لذلك دور المتابع ومسهل العمل حسب مقتضيات الحاجة ،الالزمة بشأنها

 ى الكلي واألدوات المستخدمة ما هي اآلليات المتبعة في إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية على المستو
 في التنسيق بين الجهات المانحة والجهات الوطنية المحلية المستفيدة منها بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وبرامجها؟

كانت الهيئة قد وضعت آلية عملية لذلك بدأنا بها من خالل عقد سلسة اجتماعات لشركاء التعاون الدولي مع الجهات  
وكان من المفترض أن نستمر بذلك لالستمرار برصد واقع التعاون الدولي  ،عام أو على أساس قطاعي السورية على أساس

ولكن لألسف لم نتمكن من االستمرار بالعمل بهذه اآللية . مع الشركاء ونجاعة التنفيذ والصعوبات وسبر آفاق جديدة للتعاون
سبة التفاقيات التمويل فإنها وبعد قيامنا بتحديد االحتياجات الوطنية أما بالن. في المرحلة الحاليةالتي نمر بها لظروف نظرًا ل

تتم دراستها من قبل لجنة مشكلة برئاسة وزارة المالية، وتشارك فيها الهيئة، وتضم عدة  ،وتأمين الشريك الدولي المناسب
ردة فيها، من حيث قيمة القرض أو نسبة جهات، تقوم بدراسة الوثيقة المقترحة لالتفاقية التمويلية  وتدرس شروط التمويل الوا

الخ، وبعد دراسة كل هذه التفاصيل وفق المعايير الوطنية المعتمدة، يتم االتفاق ...الفائدة أو سنوات الراحة وسنوات السداد 
د نص يتم تكليف الهيئة بإعداوثم ترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، ومن النهائي بشأنها بعد إجراء التعديالت المطلوبة، 

ممثلة في ) االتفاقية القانوني النهائي، ليتم توقيعها في نهاية المطاف بين الجهة الدولية المعينة والجمهورية العربية السورية
 (.معظم األحيان بالجهة المستفيدة أو من يفوض بالنيابة عنها والهيئة بصفتها المنسق الوطني للمشاريع 

 

  أهم النقاط ما  الوحيدة لتأمين التمويل الخارجي لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، على اعتبار الهيئة هي قناة االتصال
، وما هي أهم المعايير التي يجب أن مطلوب للمشاريع والبرامج الوطنيةالواجب مراعاتها للحصول على التمويل الدولي ال

  تتحقق في مشاريع التعاون الدولي؟

التعاون الدولي تختلف بشكلها وإجراءاتها حسب الجهة الشريكة، فهناك جهات تمتلك  أدواتن أانطالقًا من المبدأ العام 
. الخ ....... ًا موحدًا تتعامل به مع كل الشركاء، كالبنك الدولي مثاًل أو الصندوق الدولي أو بنك التنمية اإلسالمي جنموذ

لك تال تم مع دولة أو جهةكان التعاون الدولي أما في حال  .فكل جهة منهم لها نموذج واحد تتعامل به مع كل الشركاء
فإننا نعمل على وضع صياغة مشتركة لوثيقة التعاون حسب طبيعة المشروع  ،يتماشى مع جميع شركائها اواحد انموذج
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ي إذًا العملية تتأتى من فهم كل الشركاء وإجراءاتهم التي تخدم الهدف الذ. ومدى االحتياج له وإمكانية المساهمة الوطنية
 .يسعى التعاون الدولي وراءه أال وهو تحقيق المصلحة العامة

 ما هي ابرز األنشطة التي تعملون عليها لتعزيز وتطوير قدرات الكوادر الوطنية من حيث التدريب والتأهيل؟ 

لتأمين الدورات لكل وزارة خطة تدريب خاصة بها إذ يقومون بمخاطبة الهيئة التي تقوم بدورها بالسعي مع الجهات الدولية  
كما نقوم بتعميم كافة الفرص المتاحة إلى الجهات السورية حسب العائدية واالختصاص  ،والخبرات الخارجية التي يحتاجونها

وبالتوازي يتم التعميم  .وبما يشمل مؤسسات دعم األعمال والجهات األكاديمية ،ليتم استفادة الكوادر السورية من هذه الفرص
  .دخل ضمن اختصاصها في ضوء خطة التدريب الخاصة بهالدى الهيئة بما ي

  ؟عاون الدوليالتي ساهمت في تطوير آليات عمل إدارة التالتي قامت بها الهيئة وبرز االنجازات أما هي  

 ،يخص توليها لملف التعاون الدولي تطوير العمل المؤسساتي وقواعد المعلومات بماتهدف إلى  نشاطاتبعدة قامت الهيئة 
 للتعاون الدولي  األساسيةهيكلة مديريات التعاون الدولي لديها بما يتيح التركيز على محاور العمل  بإعادةقامت الهيئة حيث 

وانجاز قاعدة  إعدادتم و .كما سبق ذكره (المعونة والمشاريع تنسيق –منظمات  –علمي وثقافي  –وفني  مالي –اقتصادي ) 
دولة شريكة وفق / 51/ولي مع شركاء التعاون الدولي تتضمن رصيدًا لهذه العالقة مع الد التعاونعالقات  ألهمبيانات 

تم كما  .الجهات الوصائية ويتم تحديثها بصورة منتظمة لدى الهيئة علىوتم توزيعها  ،منهجية واضحة وسهلة االستخدام
يعتبر دلياًل اجرائيًا سهل التناول للكوادر و ،المعونات وإدارةبالتعاون مع مشروع تنسيق / دليل المانحين  /وانجاز  إعداد
القانونية  واألطر ،يتضمن معلومات حول المانحينحيث  ،ولدى الجهات السورية كافة الهيئةة في التعاون الدولي لدى لالعام

ويتم حاليًا  .والواقع الحالي لعالقات التعاون معهم ،مجاالت التي يمتلكون ميزات بشأنهاالواهم  ،التي تنظم العالقات معهم
جزءًا إضافيًا خاصًا للتعريف بالجهات العامة التي في هذا اإلصدار وسنكرس  ،جمع المعلومات لإلصدار الثاني لهذا الدليل

وذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية القدرات الوطنية وضرورة  ،يمكنها تقديم خبرات واستشارات تتطلبها الخطط الوطنية السورية
الجغرافية والسكانية  المؤشرات أهمقاعدة بيانات حول  كذلك تم إعداد. منها قبل التفكير بشريك آخراالستفادة القصوى 

للدول  زمةالالالمعلومات  إلىعمل تساهم في تسهيل الوصول  أداةتعتبر هذه القاعدة حيث  ،الدول الشركاء ألهمواالقتصادية 
 ،األخرى فهم أفضل للطرف الشريكلدى الهيئة والجهات السورية  بما يتيح للكوادر العاملة في التعاون الدولي ،الشريكة

الدراية بوضع الدول  إلىتستند  أسسدولة شريكة وفق  أيةمقترحات للتعاون مع وضع  فيوبالتالي المزيد من القدرة 
طلبها عملية انجاز وثائق التي تت واإلجرائيةمذكرة توضيحية حول المعلومات النظرية  إعدادتم و .والمزايا النسبية التي تمتلكه

عمل  أداةوستكون هذه المذكرة  ،والمغتربين وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية (مذكرات تفاهم  –اتفاقيات )التعاون الدولي 
مراحل انجاز الوثائق و ،الوثائق القانونية المتعلقة بالتعاون الدولي وأسسحول قواعد  الالزمةهامة في توفير المعرفة 

 األعماللكافة الكتروني على وضع نظام متابعة  2100عام تم العمل منذ بداية انه إلى ونشير في هذا السياق  .اومتابعته
بما ( الوثائق التي يتم توقيعها ووضعها موضع التنفيذ –نتائج اجتماعات اللجان  –مواضيع التعاون ) المتعلقة بالتعاون الدولي

وتم وضع البرمجيات الالزمة لهذا النظام وإدراج المعلومات باالعتماد على كوادر  ،يتيح رصد وتقييم المتابعة بشكل مدروس
 .الهيئة وبالتعاون مع مركز األعمال والمؤسسات السوري بالنسبة للنواحي التقنية 
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  ما هي رؤيتكم حيال آليات رصد وتقييم مشاريع التعاون الدولي مع الجهات الوطنية من جهة والجهات الخارجية
 ة أخرى ؟من جه

كما سبق ذكره، فإن نظام المتابعة لوثائق التعاون الدولي أصبح جاهزًا للتنفيذ، حيث تتوفر فيه كل معلومات التعاون الدولي، 
وعلى أساس المعطيات التي يقدمها، أصبح بإمكاننا أن نعد تقارير تتبع نرصد فيها نسبة انجاز مشاريع التعاون الدولي، 

ر بحيث يتم قياس اإلنجاز على أساس مستوى اإلنجاز وليس قيمة اإلنفاق، وهذا النظام هو عبارة عن استنادًا إلى عدة معايي
قاعدة بيانات شاملة بما فيها مذكرات التفاهم وبروتوكوالت واتفاقيات التعاون الدولي، ونأمل بوضعه موضع التجريب في 

ئة، وأود التنويه بأن عدم وضع هذا النظام موضع التجريب الفعلي القريب عندما تتحقق البنى التحتية الالزمة لتشغيله لدى الهي
العكس فإننا نحقق استفادة قصوى منه وهذا ما ينعكس على سرعة ومستوى األداء على ال يعني إننا لم نستفد منه عمليًا بل 

 .  إلى تطويره بشكل مستمر الهيئة تسعى ، كماالذي تحققه الهيئة
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 1111-1111 لعاميدراسة تحليلية  يةسور في الطاقة ميزان

 (حتمية الترشيد)

 

2رائد جمعة. م: إعداد                                                                             
 

 

المباشرة وغير مساهمته وذلك من خالل  قطاع الطاقة في سورية العامل األهم في تحقيق أي معدل للنمويعتبر      
يتزايد باستمرار مازال نمو الطلب على الطاقة في سورية ولكن . الناتج المحلي اإلجماليتكوين  فيالمباشرة 

 إنتاج النفطمستوى انخفاض  متابعةيتزامن مع واستمراره  وبمعدالت تفوق معدلي النمو االقتصادي والسكاني،
، وعليه يجب التحول والنهوض بقطاع الطاقة وفق وموازنة الدولةوينعكس سلبيًا على ميزان القطع األجنبي النفطي 

خطى حثيثة، ليلعب هذا القطاع دورًا معززًا ومحفزًا للنمو االقتصادي المستدام بداًل من أن يتحول إلى عامل يعيق 
إنتاج االنخفاض الملموس في "وبناًء على حقيقة أن . المحركات األخرى للنمو واإلصالح االقتصادي بشكل عام

قطاع الطاقة بالنهوض ، فانه ال ُبدَّ من "معدل نمو الطلب على الطاقة يفوق معدل النمو االقتصادي"وأن " النفط
الكثافة "و "الكفاءة الطاقوية" ، بغية تحقيقالمشتقات النفطية والغاز والكهرباء علىلطلب والعرض لالة واإلدارة الفّع

 ".الطاقوية المثلى
استمرار تنامي الطلب على الطاقة بمختلف أشكالها مع ارتفاع األسعار العالمية لمشتقات الطاقة والمواد  إن     

، وذلك (سواء لجهتي استهالك وعرض الطاقة)األولية، يفرض التوجه نحو االستخدام األمثل للموارد والترشيد 
صاد الوطني وتلبية شروط التنمية المستدامة، بهدف تفعيل دور قطاع الطاقة كمساهم ايجابي في عملية تطوير االقت

 . حيث يجب بلوغ المواءمة المثلى بين االستخدام الرشيد لكل من االستهالك والموارد المتاحة
 : ويتبين ذلك من خالل تحليل ميزان الطاقة في سورية وفق التالي     
 الطاقة على والطلب العرض : 
 ألف) نفط مكافئ طن ألف /75220/ مقداره ما 2100 لعام السوري العربي القطر في الطاقة إنتاج مجمل بلغ    

 اإلجمالي المجموع بلغ بينما ، %5،3 قدره سنوي نمو بمعدل أي 2101 عام ن.م.ط ألف /70883/ مقابل (ن.م.ط
 ألف/21028/ مقداره ما 2100 لعام السورية العربية الجمهورية في أشكالها بمختلف األولية الطاقة الستهالك

 ارتفاع مع بالتوازي ذلك يأتي%(. 1،0) قدره نمو بمعدل أي 2101 لعام ن.م.ط ألف /23213/ مقابل ن.م.ط
 بمعدل أي 2100عام  ن.م.كغ /3528،3/إلى 2101 عام ن.م.كغ /3180،5/ من األولية الطاقة من الفرد حصة
 %(. 2.2) يقارب تزايد

                                                                 
2
 .هيئة التخطيط والتعاون الدولي، إجازة في الهندسة الكهربائية –مدير الطاقة  
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 بمعدلالقطاعين التجاري والتشييد والبناء  إلى أساسي بشكل بين العامين االستهالك في النمو ذلك يرجع     
 الستهالك اإلجمالي المجموع من% 5،2 معا القطاعان هذان شكل وقد .التوالي على %(01،1)و %(021،3)

،  مع العلم بأن قطاع توليد الكهرباء بقي المستهلك 2101 عام% 1 مقابل 2100 لعام أشكالها بمختلف الطاقة
% 2،15 بمقدار السكان عدد زيادة مع األخذ بعين االعتبار ،%17،1 العامين وبنسبة متساوية تبلغ خاللاألكبر 

إلى جانب  خاص بشكل والمازوت عام بشكل الطاقة أسعار ارتفاعونمو االستهالك بين العامين على الرغم من 
استهالك مادة المازوت  بنمو ،2101مقارنة بعام  2100وُيفسَّر النمو أيضا في عام  .المشتقات النفطية األخرى

 اعلًم .التوالي على%( 5،3)، %(03،2)، %(03،3) تبمعدالذلك و ،ات غير الطاقية، والغاز الطبيعيستهالكالاو
، الطاقة الستهالك اإلجمالي المجموعمن (% 23،5 -21،3)شكل المازوت وحده نسبة  ه بين العامين المذكورينأن
 .هذا المجموع من (%31،3 -28،2) نسبة ، والغاز الطبيعي(%1،3 -1،2)نسبة ات غير الطاقية ستهالكالاو

 ألف/ 2013 /يقارب ما إلى 2101 عام ن.م.ط ألف/  2002/ حوالي من المازوت مادة استيراد انخفض كنتيجة
 .%1،1انخفاض قدره  بمعدل أي ،2100 عام ن.م.ط

 :1111 عام الكهربائية الطاقة

 األولية الطاقة مصادر من ن.م.ط ألف/00131/ يقارب ما 2100 لعام الكهربائية الطاقة مدخالت بلغت    
 هذا ،3ن.م.ط ألف /1207،2/ أي ما يعادل س.و.ج/18،37/ إنتاجالتي سمحت بو (المتاح إجمالي من% 17،1)

 لالستهالك المتاح االعتبار وباألخذ بعين%. 37 بـ يقدر وسطي طاقي بمردود تعمل التوليد محطات أن يعني
 أن يعني هذا ، ن.م.ط ألف /3312/ والذي يعادل س.و.ج /32135/بـ قدرالم الكهربائية الطاقة من النهائي
 األولية الطاقة من فقط% 28 بـ تقدر النهائي المستهلك إلى وصولها حتى النهائية الكهربائية للطاقة الفعلي المردود
 حتى الكهرباء قطاع إلى المدخلة األولية الطاقة مصادر  من انطالقا طاقي فاقد% 70 هناك أن يعني ذلك  .المدخلة
 بدونهذا  طبعا المستهلكين، قبل من لالستهالك قابلة نهائية سلعة لتصبح الكهربائية الشبكة عبر ونقلها تحويلها
 هدر أو إسراف المردود، ضعيفة كهربائية أجهزة) المستهلك قبل من االستخدام سوء عن الناجمة الضياعات حساب
 (. الخ ...،المستهلكين سلوك بسبب

 
 
 
 
 

                                                                 
 ن,م.ط 181.0=  س.و.ج 0    

العمليات  في واالستهالك التوليد محطات في الذاتي واالستهالك (المحطات أبواب على الصافي اإلنتاج من% 01 بـ قدرالم) الفني الفاقد  من كل تخفيض بعد أي    

 والتصدير النفط وزارةالتابعة ل
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 1111 -1112 لألعوام الكهربائية الطاقة وكفاءة وإنتاج الستهالك إجمالية مؤشرات
 1111 1111 1112 1118 1112 1112 1112 العام

 14182 12142 11222 12818 14118 11882 11882 ن.م.ألف ط /المتاح من مصادر الطاقة األولية لالستهالك النهائي
 11424 11118 11222 2212 8221 8218 2218 ن.م.ألف ط/ استهالك قطاع الكهرباء من مصادر الطاقة األولية
 42،4 4264 4264 2261 2262 2262 2261 من المتاح%  /استهالك قطاع الكهرباء من مصادر الطاقة األولية

 42122 42412 42218 41112 28242 22212 24222 س.و.ج /إجمالي إنتاج  الكهرباء
 4112،1 222162 221462 2218 2212 2112 2114 ن.م.ألف ط /إجمالي إنتاج  الكهرباء

 28422 22222 22214 21812 21414 18221 12122 (س.و.ج)المتاح لالستهالك النهائي من الطاقة الكهربائية 
 2218 2122 1882 1222 1212 1422 1122 (ن.م.ألف ط)المتاح لالستهالك النهائي من الطاقة الكهربائية 

 22 22 22 2262 2261 2264 2262 مردود الطاقة في محطات التوليد
 12 12،2 12،2 1264 1261 1862 1862 % المردود الفعلي للطاقة الكهربائية حتى تصل للمستهلك النهائي

 

 :المتجددة الطاقة مصادر

، حيث ما زال إنتاجها واستهالكها اآلن حتى الطاقة ميزان في والريحية الشمسية للطاقة مساهمة أي ُتلحظ لم    
تركيب لواقط شمسية لتسخين المياه ولم تدخل بعد اللواقط الشمسية أو العنفات الريحية لتوليد )يعتبر هامشي وفرديًا 

بلغت مساهمة الطاقة حيث  (.الكهرباء وبشكل واسع وتبقى المشاريع المنفذة عبارة عن مشاريع رائدة صغيرة الحجم
 .2101من إجمالي الطاقة عالميا لعام % 01،3النووية والمتجددة 

 الطاقة كفاءة: 

 إلنتاج المستخدمة الطاقة كمية فيه ويقصد الطاقة استهالك كثافة معامل بواسطة الدول جميع في الطاقة كفاءة تقاس    
 ويقاس األولية الطاقة استهالك كثافة هو األول مؤشرين تمييز ويمكن اإلجمالي، المحلي الناتج من واحد دوالر
 اإلجمالي المحلي الناتج على نفط مكافئ بالكيلوغرام عنها معبر العام لكامل األولية الطاقة استهالك إجمالي بتقسيم

 الطاقة توليد في الطاقي المردود على الداللة في خاص بشكل المؤشر هذا يفيدحيث  بالدوالر،( ثابتة أسعار)
 النهائية الطاقة استهالك إجمالي بتقسيم ويقاس النهائية الطاقة استهالك كثافة وهو الثاني المؤشر أما .الكهربائية

 هذا يفيد، حيث بالدوالر( ثابتة أسعار) اإلجمالي المحلي الناتج على نفط مكافئ غرام بالكيلو عنها معبر العام لكامل
 أعلى كفاءة مستوى عن الطاقة استهالك لكثافة األقل القيم وتعبر ككل، االقتصاد في الطاقة استخدام تقييم في المؤشر

 .االستخدام لهذا
 1،322 من ارتفع حيث االستخدام مستوى في تراجع على ةسوري في األولية الطاقة استهالك كثافة مؤشر يدل    
 الطاقة استهالك كثافة ارتفعت كذلكو ،2100 عام دوالر/ن.م كغ 1،133 نحو إلى 2101 عام دوالر/ن.م كغ

 .2100 عام دوالر/ن.م كغ 1،271 إلى 2101 عام دوالر/ ن.م كغ 1،215 من النهائية
 1111-1112 سوريا في والنهائية األولية الطاقة مؤشرات                                 
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 1111 1111 1112 1118 1112 1112 1112 الوحدة العام
 اإلجماليالناتج المحلي 

 الجاريةباألسعار 
 53372 31132 12085 52313 11353 32722 22201 مليون دوالر

Deflator % 002.3 002.3 012 011.1 011.8 011.1 010 
  * الناتج المحلي اإلجمالي
 2111باألسعار الثابتة لعام  

 55201 58788 17735 52137 37337 28087 25021 مليون دوالر

 20،021 21.308 21.025 08.311 08.072 02.707 02.238 نسمة مليون عدد السكان
 **2312 2811 2371 2371 0818 0531 0375 دوالر نصيب الفرد

إجمالي كمية الطاقة األولية 
 المستهلكة

 21028 23213 22753 23222 21012 22223 20225 ن.م.ألف ط

إجمالي كمية الطاقة النهائية 
 المستهلكة

 05317 01327 02330 05235 03018 01350 01300 ن.م.ط ألف

 1،133 1.322 1.173 1.151 1.315 1.721 1.270 دوالر/ ن.كغ م كثافة استهالك الطاقة األولية
كثافة استهالك الطاقة 

 النهائية
 1،271 1.215 1.231 1.312 1.130 1.512 1.571 دوالر/ ن.كغ م

2101-2115 من لألعوام المركزي سوريا مصرف عن الصادرة الصرف أسعار حسب اإلجمالي المحلي الناتج سبح*   
بلغ عدد المقيمين من أصل فلسطيني  2100وفي عام ، يعبر هذا الرقم عن نصيب الفرد المقيم في سوريا سواء أكان سوريا أم ال** 
(. من عدد سكان سوريا% 3،3وبنسبة )ألف نسمة  0111أي ما مجموعه ، ألف نسمة 811ومن أصل عراقي ، ألف نسمة 511

.دوالر 2231تج المحلي يبلغ وبالتالي فإن نصيب الفرد السوري من النا  
 

 3،530وأوروبا  ن،.كغ م 0،372وعربيا ، 2118عالميا لعام . ن.كغ م 0،78حيث كانت حصة الفرد من الطاقة 
أما حصته من الناتج  ،2100ن في عام . كغ م 3،58أما في سورية فكانت حصة الفرد من الطاقة  ن،.كغ م

أما حصته من الناتج  ن،.م. كغ 0،022من الطاقة  2101وكانت في عام . دوالر 2312المحلي اإلجمالي بلغت 
. دوالر 2230المحلي اإلجمالي بلغت   

 يبقىفي سورية  الطاقة استهالك كثافة معامل أن نجد ،العالمي الوسطيمع و ،الدول بعض مع بالمقارنةو     
 الفاقد وخفض الكفاءة وتحسين االستهالك ترشيد خالل من لتخفيضه الجهود من كثير إلى ويحتاججدًا  مرتفعًا
 بـ 2101 عام في يعالمعلى المستوى ال األولية الطاقة استهالك كثافة وسطي قدر حيث. الدنيا الحدود إلى والهدر
 فهي األوربي االتحاد في النهائية الطاقة استهالك كثافة أما ،األوربي االتحاد في 251،و دوالر/ ن.م كغ 0151،
 ةوالبالغ ةسوري في النهائية الطاقة استهالك كثافة من ةمر 2بحوالي  أقل وهي دوالر/ ن.م كغ 188،1 حوالي

 .  2100لعام  دوالر/ن.م كغ 1،271

وكنتيجة لما سبق نجد أن استمرار االتجاهات الحالية في استهالك الطاقة، وانخفاض إنتاج النفط، وعدم قدرة الغاز      

الكهرباء والصناعة، ومحدودية الموارد المائية، سيزيد من قيمة فاتورتها النفطية وستضطر على تلبية حاجة قطاع 

 .وبالتالي يجب التأكيد على حتمية التوجه نحو الترشيد واالستهالك االقتصادي الطاقي. إلى استيراد الغاز والكهرباء
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 :المصادر

 ".1111ميزان الطاقة لعام "، المركز الوطني لبحوث الطاقة -

 ."1111نشرة األسعار لعام "مصرف سورية المركزي،  -

 ".1111المجموعة اإلحصائية لعام "، المكتب المركزي لإلحصاء -

 ".تقارير تحليل الوضع الراهن لقطاع الطاقة في سورية" مديرية الطاقة،  -هيئة التخطيط والتعاون الدولي -
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التعاون  الدوليـة وآلية إعداد وثائق القانونيـة الصكـوك

 الدولي

5أديب علي توامي: بقلم                                                                                          
 

   2044 لعام /4 / رقم القانون من / 44 / المادة وفق الدولي والتعاون التخطيط هيئة تعتبرو

               

            

             

              

  

             

                                                                 
 
 .INAرئيس مكتب المتابعة لشؤون التعاون الدولي في الهيئة، شهادة عليا في اإلدارة  
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: التالية األشكال أحد غالباً  تأخذ

  Treaty  

 

 Convention

 

 Accord

 Charter

 

 Statute

  

 Declaration

 Protocol
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 Memorandum Of Understanding

 Arrangement

 

 Most Favored Nation Clause

 Reciprocity

 

 



 13    التمـقـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

 

 

 

 

 

 

 

"

- 

- 

- 
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- 

- 

 

  

  

  

 

 قد أوجانب السوري أو من الجانب الشريك، حيث تنشأ فكرة توقيع أي وثيقة مع شريك دولي كمبادرة من ال       

تكون الفكرة مبادرة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي أو من وزارة الخارجية والمغتربين ضمن آلية مقترحة لتطوير 

.العالقات مع أي شريك دولي محتمل

 

عن الوثيقة ها إيداع من ,خر بوسائل متعددةالوثيقة المراد انجازها وتوقيعها لدى الجانب اآلحيث يودع مشروع  

 .مشتركةاللجان الأعمال ضمن أو  ,رسميةالزيارات اللقاءات أو التسلم باليد خالل أو  ,طريق القنوات الدبلوماسية
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التأشير باألحرف األولى 

في حال التوصل لتفاهم فني نهائي حول الوثيقة من خالل التفاوض المباشر, يتم لدى االنتهاء من المفاوضات        

التأشير عليها باألحرف األولى من قبل رئيس الوفد المفاوض عن كل جانب

 

تقوم الوزارة المعنية بإحالة الصيغة النهائية المتفق عليها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأكيد الرأي الفني و       

السياسي و  الرأي إلى وزارة الخارجية و المغتربين لبيان  إحالتهاإجراء المطابقة للنصين العربي و االنكليزي قبل 

, ثمفيها القانوني

6.  
يترتب بموجبها التزامات مالية على الجانب التي  بالمصادقة على الوثائق رئيس الجمهورية العربية السورية يقوم    

بالمصادقة على الوثائق اللجنة االقتصادية أو رئاسة مجلس الوزراء تقوم  بينما ,السوري بقانون أو مرسوم  تشريعي

وتعتبر بعض المعاهدات واالتفاقيات الدولية نافذة من . التزامات ماليةأي على الجانب السوري ال يترتب بموجبها التي 
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 1111قرير التنافسية العربية ـت

 المعهد العربي للتخطيط بالكويت                                    
 
 

  2 ثريا حسين إدلبي: اعداد                                                                              
 :مقدمة .1

التقرير الرابع في سلسلة التقارير التي يعدها خبراء المعهد العربي  2102يعتبر تقرير التنافسية العربية      
تعميق معرفة مسببات التنافسية العربية في األسواق الدولية، وتحديد قيودها للتخطيط بالكويت، والتي تساهم في 

صناع القرار العرب بالتحديات والفرص التي يواجهها حيث يساهم هذا التقرير في تنوير   .وقياس مستوياتها
االقتصاد العربي في مجال التنافسية والعولمة في ظل التحديات العالمية المتسمة باألزمات والتقلبات الحادة في 

 .األسعار وفي مستويات النشاط االقتصادي
 :المنهجية المتبعة في إعداد التقرير .2

األداء النسبي الحالي واألداء النسبي الكامن لالقتصادات "بية من أن التنافسية تعني ينطلق تقرير التنافسية العر     
قياس  نه يعرضإ، وعليه ف"العربية في إطار القطاعات واألنشطة التي تتعرض للمزاحمة من االقتصادات األجنبية

مجموعة من دول المقارنة، وذلك مستويات التنافسية العربية ألغلب الدول العربية باإلضافة إلى مقارنة أدائها مع 
والمكون من مؤشرين  من خالل حساب مؤشر مركب للتنافسية العربية وتحليل نتائجه بشكل موضوعي ودقيق

الذي يشتمل )ومؤشر التنافسية الكامنة ( مؤشرا فرعيا 53الذي يشتمل على )فرعيين، وهما مؤشر التنافسية الجارية 
ألعلى )حيث تتراوح قيم المؤشرات بعد تنميطها بين الواحد ،-0لشكل رقم موضحا في ا -( مؤشرا فرعيا 07على 

 (.ألدنى مستوى للتنافسية)وصفر ( مستوى للتنافسية

في حساباته على مقارنة الدول العربية بمجموعة دول غير عربية تم  2102ويستند التقرير العربي للتنافسية      
شمل  وقد .ممكن تحقيقه من قبل الدول العربية في األسواق العالميةية بارها تمثل مستوى من التنافساختيارها باعت

دولة عربية توفر عنها الحد األدنى من البيانات المتعلقة مباشرة بحساب المؤشر المركب وهي / 03/التقرير 
وقطر،  الجزائر، والبحرين، ومصر، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عمان،"

تشتمل دول المقارنة المعتمدة في هذا التقرير كما ". والسعودية، والسودان، وسورية، وتونس، واإلمارات، واليمن
                                                                 

0
 األعمال إدارة في  ماجستير – هيئة التخطيط والتعاون الدولي في الدراسات مدير 
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األرجنتين، والبرازيل، والصين، واليونان، وتركيا، وايرلندا، وجمهورية التشيك، والمكسيك، "دولة وهي / 03/على
يعتمد التقرير في أغلبه على البيانات و ."ل، وجنوب إفريقياوتشيلي، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والبرتغا

الموضوعية المتوفرة في مختلف قواعد البيانات الدولية واإلقليمية والتي تغطي الفترة الزمنية الممتدة مابين عامي 
2117 – 2118. 

 

 
            

 الهيكل العام لمؤشر التنافسية العربية/ 1/الشكل رقم  

يعتبر أداء الدول وفق ميزان التنافسية نقطة يقوم التقرير على تبيان واقع األداء التنافسي للدول العربية حيث      
كما يعتبر نقطة ضعف إذا كان  مؤشرات التنافسية العربية، ؤشر منقوة إذا كان ترتيبها في الثلث األعلى ألي م

على مدى وذلك من خالل التركيز  هتحليل، كما يقوم على ترتيبها في الثلث األخير من قيم المؤشر تحت الدراسة
وعتين حيث يمكن اعتبار الفجوة التنافسية بين المجم( متوسط دول المقارنة)ابتعاد الدول العربية عن القيم المرجعية 
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قصورا في األداء التنافسي وتعطي مقياسا لفجوة التنافسية التي تفصل أي دولة عربية عن الدول الرائدة في 
ويمكن تحويل هذه المسافة إلى مقدار الجهد الواجب بذله وطبيعة السياسات الواجب إتباعها لتقليص هذه  ،المؤشر
 . الفجوة

 :أهم النتائج التي توصل إليها التقرير .2
 :الوضع اإلجمالي للتنافسية العربية 4.1

لغغغدول المقارنغغغة الثالثغغغة  1 18مقابغغغل  0 18بلغغغت متوسغغغط متشغغغر التنافسغغغية العربيغغغة للغغغدول العربيغغغة كمجموعغغغة      

للتقريغغغر السغغغابق الغغغذي صغغغدر فغغغي نهايغغغة عغغغام % 0 مقارنغغغة مغغغ  % 2 أي أن الفجغغغوة التنافسغغغية تبلغغغت حغغغوالي  عشغغغر,

ويرجغغغ  هغغغذا . العربغغغي قغغغد حقغغغق تقغغغدماا ملحوإغغغاا ممغغغا أدى إلغغغى تراجغغغ  فجغغغوة التنافسغغغيةاألداء , ممغغغا يعنغغغي أن 2110

التقغغغدم أساسغغغا إلغغغى تحسغغغين الوضغغغ  التنافسغغغي للغغغدول الخليجيغغغة وبالتغغغالي تحقيغغغق مسغغغتويات متقدمغغغة علغغغى سغغغلم متشغغغر 

الخارجيغغغغة  هغغغغذد الغغغغدول فغغغغي تحسغغغغين البنيغغغغة االقتصغغغغادية الكليغغغغة وأداء التجغغغغارةويعغغغغود اللغغغغر السغغغغتمرار  التنافسغغغغية,

, إال طغغغوير البنغغغى والهياكغغغل االقتصغغغادية واالجتماعيغغغةفغغغي ت بفضغغغل ارتفغغغاع أسغغغعار الغغغنفط باإلضغغغافة لتوإيغغغ  عوائغغغدد

تراجغغ  األداء االقتصغغادي الكلغغي فغغي تلغغر الغغدول مقارنغغة مغغ  نتغغائو التقريغغر السغغابق, واللغغر انغغب بالوقغغس نفسغغب لغغوح  

 ..211 – 2111بشكل ملحوإ خالل عامي جراء ارتفاع التضخم 

وتصغغغدرت كوريغغغا الجنوبيغغغة األداء اإلجمغغغالي للتنافسغغغية تلتهغغغا ايرلنغغغدا, بينمغغغا احتلغغغس بعغغغض دول الخلغغغيو العربيغغغة      

مراكغغغز متقدمغغغة فغغغي الترتيغغغب اإلجمغغغالي, فقغغغد جغغغاءت البحغغغرين فغغغي المرتبغغغة الرابعغغغة بغغغين الثالثغغغين دولغغغة, وجغغغاءت 

, (20)بغغغغغة الثالثغغغغغين , وجغغغغغاءت قبلهغغغغغا موريتانيغغغغغا اإلمغغغغغارات فغغغغغي المرتبغغغغغة الخامسغغغغغة, بينمغغغغغا احتلغغغغغس الغغغغغيمن المرت

 (. 20), وسوريا (21), والمغرب ( .2)والسودان 

  :التنافسية الجارية 2.1

للتقريـر  % 13بين الدول العربية ودول المقارنـة فـي مؤشـر التنافسـية الجاريـة مـن       فجوة التقلصت      
، ويعزى ذلـك إلـى ارتفـاع أسـعار الـنفط ومعـدالت       /2100/في التقرير الحالي % 37إلى / 2118/السابق

وفغي المقابغل فغإن الغدول . 2118  – 2117النمو االقتصادي التي تمتعت بهـا معظـم الـدول العربيـة للفتـرة      

 .ر النفطية تعاني من ضغوط في الموازنة والميزان نتيجة ارتفاع أسعار النفط في األسواق الدوليةغي

متوسغغغغط دول المقارنغغغغة,  1 18مقارنغغغغة بغغغغـ    18كمغغغغا بلغغغغت متوسغغغغط متشغغغغر التنافسغغغغية الجاريغغغغة للغغغغدول العربيغغغغة      

وايرلنغغغدا فغغغي المرتبغغغة الثالثغغغة,  واحتلغغغس الصغغغين صغغغدارة ترتيغغغب الغغغدول الغغغواردة فغغغي المتشغغغر, تليهغغغا كوريغغغا الجنوبيغغغة

أمغغغغا بالنسغغغغبة للغغغغدول العربيغغغغة فقغغغغد احتلغغغغس البحغغغغرين المرتبغغغغة الرابعغغغغة, وتلتهغغغغا اإلمغغغغارات فغغغغي المرتبغغغغة الخامسغغغغة, 
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والكويغغغس فغغغي المرتبغغغة السغغغابعة, أمغغغا الغغغدول العربيغغغة غيغغغر الخليجيغغغة فقغغغد كغغغان ترتيبهغغغا متواضغغغعاا, حيغغغث جغغغاءت فغغغي 

  (.01)وليبيا (  0)الثلث األخير باستثناء تونس 
عنغغغد متوسغغغط  مغغغ  دول المقارنغغغة وفغغغي إطغغغار المتشغغغرات الفرعيغغغة للتنافسغغغية الجاريغغغة تعادلغغغس  الغغغدول العربيغغغة     

, وحققغغغس بعغغغض الغغغدول النفطيغغغة مثغغغل البحغغغرين والجزائغغغر وليبيغغغا األداء االقتصاااادي الكلااايفغغغي متشغغغر  0 18قيمغغغة 

مرار ارتفغغاع أسغغعار الغغنفط الغغذي سغغمم بغغدورد بتمويغغل والكويغغس والسغغعودية مراكغغز متقدمغغة فغغي الترتيغغب ن غغرا السغغت

جيغغد لالقتصغغاد ممغغا سغغاهم فغغي ارتفغغاع معغغدالت النمغغو االقتصغغادي وتحسغغن فغغي ميغغزان المغغدفوعات والموازنغغة, بينمغغا 

كغغغان ترتيغغغب كغغغل مغغغن اإلمغغغارات وقطغغغر متواضغغغعاا ن غغغرا الرتفغغغاع معغغغدالت التضغغغخم وتغغغدهور البيئغغغة االقتصغغغادية 

واللغغر ن غغرا  يغغة غيغغر النفطيغغة فقغغد كغغان ترتيبهغغا فغغي الثلغغث األخيغغر مغغن سغغلم التنافسغغية الجاريغغةفيهمغغا, أمغغا الغغدول العرب

لتغغغدهور البيئغغغة االقتصغغغادية فيهغغغا بسغغغبب ضغغغغوطات الموازنغغغة فيهغغغا, باسغغغتثناء كغغغل مغغغن المغغغغرب وتغغغونس اللتغغغان جغغغاء 

 . ترتيبهما في الثلث األول من المتشر

لمجموعغغغة دول المقارنغغغة, ممغغغا يجعغغغل  1 18 ديناميكياااة األساااوا وبلغغغت متوسغغغط أداء الغغغدول العربيغغغة فغغغي متشغغغر     

حيغغغث يمكغغغن القغغغول بغغغأن مغغغن تجسغغغيد ديناميكيغغغة األسغغغواق احغغغد التحغغغديات األساسغغغية علغغغى صغغغعيد التنافسغغغية الجاريغغغة, 

الغغدول العربيغغة تحغغاول تحقيغغق نجاحغغات فغغي مجغغال توسغغي  قطغغاع الصغغناعات التحويليغغة, ولكغغن التحغغدي األكبغغر يبقغغى 

تطغغوير ورفغغغ  حصغغت صغغغادرات صغغناعاتها التحويليغغغة, ممغغا يتطلغغغب المزيغغد مغغغن الجهغغود لالرتقغغغاء بهغغغذا متمغغثال فغغغي 

وقغغد سغغجلس اإلمغغارات مركغغزاا متقغغدماا فغغي الترتيغغب, كمغغا جغغاء  .القطغغاع علغغى مسغغتويات اإلنتاجيغغة والتكلفغغة والنوعيغغة

ترتيغغب بغغاقي الغغدول الخليجيغغة فغغي النصغغ  األول مغغن سغغلم المتشغغر, وباسغغتثناء األردن فقغغد جغغاء ترتيغغب بغغاقي الغغدول 

 . العربية في الثلث األخير من السلم

لغغغدول المقارنغغغة, وجغغغاء ترتيغغغب  2 18مقابغغغل  1 18للغغغدول العربيغغغة  اإلنتاجياااة والتكلفاااةكمغغغا بلغغغت متوسغغغط متشغغغر     

كغغغل مغغغن البحغغغرين, والكويغغغس, وعمغغغان, وقطغغغر, والسغغغعودية ضغغغمن الغغغدول العشغغغر األولغغغى مغغغن الترتيغغغب, بينمغغغا جغغغاء 

ترتيغغغب كغغغل مغغغن األردن, وتغغغونس, واإلمغغغارات ضغغغمن الغغغدول العشغغغر الثانيغغغة, أمغغغا بغغغاقي الغغغدول العربيغغغة فجغغغاء ترتيبهغغغا 

يغغغر تراجغغغ  ترتيغغغب الغغغدول العربيغغغة فغغغي هغغغذا المتشغغغر حيغغغث أفغغغاد بارتفغغغاع وبغغغين التقر. فغغغي الثلغغغث األخيغغغر مغغغن المتشغغغر

, والتغغي تركغغغزت فغغي مجغغغال %.0إلغغغى %  0الفجغغوة بغغغين مجموعغغة الغغغدول العربيغغة ومجموعغغغة الغغدول المقارنغغغة مغغن 

, وإنتاجيغغغغة العامغغغغل فغغغغي الصغغغغناعة التحويليغغغغة % 0حصغغغغة الصغغغغناعة التحويليغغغغة للنغغغغاتو المحلغغغغي اإلجمغغغغالي لتصغغغغبم 

مغغغغا يسغغغغتدعي الغغغغدول العربيغغغغة للقيغغغغام بمزيغغغغد مغغغغن اإلصغغغغالحات علغغغغى مسغغغغتويات العمغغغغل واإلنتغغغغاج, , م%. لتكغغغغون 

 .وخاصة في مجال القطاع الصناعي التحويلي
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

العربيغغة نسغغبة لغغدول المقارنغغة, حيغغث بلغغت متوسغغغط  والجاذبيااة مسااتوى بيئااة األعمااالوتغغدل النتغغائو علغغى تواضغغ      

لغغدول المقارنغغة, وقغغد سغغجلس كغغل مغغن اإلمغغارات والبحغغرين ترتيبغغا  0 18مقابغغل    18قيمغغة المتشغغر للغغدول العربيغغة 

متقغغغدمام ضغغغمن السغغغلم التنافسغغغي, تلتهغغغا كغغغل مغغغن قطغغغر, والكويغغغس, والسغغغعودية ضغغغمن الثلغغغث األول مغغغن هغغغذا السغغغلم , 

وتركغغغزت الفجغغغوة . وباسغغغتثناء األردن, وتغغغونس, فقغغغد جغغغاءت بقيغغغة الغغغدول العربيغغغة فغغغي الثلغغغث األخيغغغر مغغغن الترتيغغغب

التغغغي  الحاكميغغغةمغغغن جهغغغة, و% 1 التغغغي بلغغغغس حغغغوالي  ضغغغع  األداء المتسسغغغاتيمغغغ  دول المقارنغغغة فغغغي الرئيسغغغية  

مغغن ناحيغغة أخغغرى بلغغت متوسغغط قيمغغة %.  20والتغغي بلغغغس  تكغغالي  القيغغام باألعمغغالمغغن جهغغة أخغغرى, و%   بلغغغس 

كغغغغل مغغغغن  وسغغغغجلس. لغغغغدول المقارنغغغغة   18 مقابغغغغل 1 18متشغغغغر الحاكميغغغغة وفاعليغغغغة المتسسغغغغات للغغغغدول العربيغغغغة 

المغغغغغرب, والكويغغغغس, وعمغغغغان, وقطغغغغر ترتيبغغغغا ضغغغغمن الثلغغغغث األعلغغغغى, أمغغغغا السغغغغعودية, واإلمغغغغارات, واألردن فقغغغغد 

كمغغا بلغغت متوسغغط متشغغر تكغغالي  . جغغاءت فغغي وسغغط الترتيغغب, بينمغغا كغغان بغغاقي الغغدول األخغغرى ضغغمن الثلغغث األخيغغر

السغغغعودية فغغغي ترتيغغغب متقغغغدم فغغغي سغغغلم  لغغغدول المقارنغغغة وجغغغاءت 1800مقابغغغل  . 18القيغغغام باألعمغغغال للغغغدول العربيغغغة 

هغغغغذا المتشغغغغر, كمغغغغا صغغغغن  كغغغغل مغغغغن البحغغغغرين وتغغغغونس ضغغغغمن الثلغغغغث األعلغغغغى, أمغغغغا مصغغغغر, والكويغغغغس, وقطغغغغر, 

وتقلصغغس الفجغغوة مغغ  دول المقارنغغة فغغي كغغل مغغن . واألمغغارات, فقغغد كانغغس ضغغمن الثلغغث الثغغاني فغغي سغغلم هغغذا المتشغغر

لغغغدول المقارنغغغة, واحتلغغغس كغغغل مغغغن اإلمغغغارات,  2 18مقابغغغل  .181حيغغغث بلغغغت متوسغغغط المتشغغغر  التغغغدخل الحكغغغومي

حيغغغث   والبنيغغغة التحتيغغغة األساسغغغيةوقطغغغر, والجزائغغغر, والبحغغغرين, والكويغغغس مراكغغغز متقدمغغغة ضغغغمن هغغغذا المتشغغغر, 

فغغغي هغغغذا التقريغغغر, واللغغغر ن غغغرا لالسغغغتثمارات العربيغغغة %  01فغغغي التقريغغغر السغغغابق إلغغغى % 1 انحسغغغرت الفجغغغوة مغغغن 

لغغغغدول المقارنغغغغة, وقغغغغد  1820مقابغغغغل  1820بلغغغغت متوسغغغغط المتشغغغغر للغغغغدول العربيغغغغة  كمغغغغا. الكبيغغغغرة فغغغغي هغغغغذا المجغغغغال

جغغغاءت اإلمغغغارات فغغغي مقدمغغغة الترتيغغغب, تلتهغغغا كغغغل مغغغن قطغغغر والبحغغغرين, وكغغغان ترتيغغغب الكويغغغس ضغغغمن الثلغغغث األول, 

أمغغغا السغغغعودية ومصغغغر واألردن ولبنغغغان وليبيغغغا وعمغغغان فقغغغد جغغغاءت فغغغي الثلغغغث الثغغغاني, وجغغغاءت السغغغودان والغغغيمن 

% 20إلغغغى % 0 فقغغغد انخفضغغغس الفجغغغوة مغغغن  جاالبيغغغة االسغغغتثمارأمغغغا مغغغن حيغغغث . ريتانيغغغا فغغغي مغغغتخرة الترتيغغغبومو

ن غغغرا لتحسغغغن أداء االسغغغتثمار بالنسغغغبة لمع غغغم الغغغدول العربيغغغة, واللغغغر نتيجغغغة لتطغغغور أداء األسغغغواق الماليغغغة وزيغغغادة 

لغغغغغدول المقارنغغغغغة,    18مقابغغغغغل  1 18كمغغغغغا بلغغغغغت متوسغغغغغط المتشغغغغغر للغغغغغدول العربيغغغغغة . االئتمغغغغغان للقطغغغغغاع الخغغغغغا 

واسغغغتطاعس األردن والسغغغعودية والبحغغغرين واإلمغغغارات أن تحتغغغل مركغغغزاا متقغغغدماا, وجغغغاء ترتيغغغب كغغغل مغغغن الكويغغغس 

ضغغمن الثلغغث األخيغغر, وخاصغغة  ولبنغغان وليبيغغا وعمغغان ضغغمن الثلغغث الثغغاني, بينمغغا كغغان ترتيغغب بغغاقي الغغدول العربيغغة

   .يرةالجزائر ومصر وسوريا التي جاءت ضمن المراتب األخ

أن األداء االقتصادي الكلي يعتبـر مـن بـين أهـم نقـاط القـوة التـي          لنتيجة مفادهاا توصل التقرير وقد     
تفوقت فيها الدول العربية نسبيا في هذا المؤشـر حيـث تعادلـت مـع مسـتوى دول المقارنـة، بينمـا تفوقـت         

ألخـرى المكونـة للتنافسـية الجاريـة     الدول العربية في مجال التدخل الحكومي في االقتصـاد، أمـا العوامـل ا   
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

فإن الدول العربية تعاني فجوة واضحة خاصـة فـي مجـال الحاكميـة وفاعليـة المؤسسـات، وتكلفـة القيـام         
فإن هذه النتائج تدل على أن مؤسسـات إدارة العمليـة التنمويـة تشـكل قيـدا مكلفـا علـى        وبالتالي . باألعمال

اإلصغغالا المتسسغغاتي علغغى رأس التحغغديات التغغي تواجههغغا االقتصغغاديات  العربيــة، ويعتبــر تتنافســية االقتصــاديا

 .العربية في إطار تحقيق بيئة مواتية لألعمال

  :التنافسية الكامنة 1.1 

للتقريـر  %  0 مـن   الكامنغةبين الدول العربيـة ودول المقارنـة فـي مؤشـر التنافسـية      فجوة التقلصت        
ــى / 2118/الســابق ــر %  1 إل ــي التقري كمغغا بلغغت متوسغغط متشغغر التنافسغغية الكامنغغة للغغدول ، /2100/الحــالي ف

وسغغغغجلس أعلغغغغى قيمغغغغة لمتشغغغغر . لغغغغدول المقارنغغغغة 1 18مقارنغغغغة بمتوسغغغغط للمتشغغغغر بلغغغغت    18العربيغغغغة كمجموعغغغغة 

, فغغغغي حغغغغين سغغغغجلس الغغغغيمن أدنغغغغى قيمغغغغة للمتشغغغغر وبلغغغغغس   181التنافسغغغغية الكامنغغغغة لكوريغغغغا الجنوبيغغغغة حيغغغغث بلغغغغغس 

مواقغغغ  متقدمغغغة تحغغغس هغغغذا المتشغغغر فغغغي ترتيغغغب  1 18واألمغغغارات  . 18كغغغل مغغغن البحغغغرين , هغغغذا وقغغغد سغغغجلس  180

 .دول العينة

للغغغدول العربيغغغة  رأس الماااال البشاااريفغغغي مغغغا يتعلغغغق بالمتشغغغرات الفرعيغغغة للتنافسغغغية الكامنغغغة فقغغغد بلغغغت متشغغغر      

, كمغغغغا جغغغغاءت  .18لمجموعغغغغة دول المقارنغغغغة, وجغغغغاءت اليونغغغغان فغغغغي مقدمغغغغة الترتيغغغغب بمتشغغغغر 1800مقابغغغغل  . 18

, واحتلغغغس كغغغل مغغغن قطغغغر واألردن ترتيبغغغاا ضغغغمن الثلغغغث األعلغغغى, بينمغغغا 1802موريتانيغغغا فغغغي نهايغغغة الترتيغغغب بقيمغغغة 

مغغغن ناحيغغغة أخغغغرى .كانغغغس كغغغل مغغغن تغغغونس والبحغغغرين والكويغغغس ولبنغغغان والسغغغعودية ضغغغمن الثلغغغث الثغغغاني مغغغن السغغغلم

دول المقارنغغغة فغغغي هغغغذا المجغغغال حيغغغث بلغغغغس وضغغغحس النتغغغائو باسغغغتمرار وجغغغود فجغغغوة كبيغغغرة بغغغين الغغغدول العربيغغغة و

وتركغغغزت فغغغي متشغغغرات معغغغدالت األميغغغة بغغغين البغغغالغين, واإلنفغغغاق علغغغى الصغغغحة والتعلغغغيم كنسغغغبة مغغغن النغغغاتو % 2 

مقابغغغل  1800فقغغغد بلغغغت متوسغغغط الغغغدول العربيغغغة  الطاقاااة االبتكارياااة وتاااونين التقاناااةأمغغغا متشغغغر . المحلغغغي اإلجمغغغالي

كمغغغا . بغغغر منخفضغغغا ن غغغرا لوجغغغود العديغغغد مغغغن المشغغغاكل فغغغي ميغغغدان العلغغغم والتقانغغغةلغغغدول المقارنغغغة, والغغغذي يعت . 18

, وسغغغغجلس كغغغغل  مغغغغن البحغغغغرين البنيااااة التحتيااااة التقانيااااةفغغغغي مجغغغغال  1 18مقابغغغغل  1 18سغغغغجلس الغغغغدول العربيغغغغة 

واإلمغغغارات مراكغغغز متقدمغغغة فغغغي هغغغذا المتشغغغر تليهمغغغا السغغغعودية والكويغغغس, كمغغغا تقلصغغغس الهغغغوة الرقميغغغة بغغغين الغغغدول 

 .ربية والدول المقارنة ن را لإلصالحات التي تمس في قطاع االتصاالتالع

أن الدول العربية الزالت تعاني من نقص في مجال التنافسية الكامنة مقارنة  لنتيجة مفادهاوقد توصل التقرير      
أنها مازالـت تشـكل   ، إال %31إلى % 13بالتنافسية الجارية، وبالرغم من تراجع الفجوة في التنافسية الكامنة من 

التحتية ورأس المال  ويرجع ذلك إلى أن ميادين الطاقة االبتكارية والتقانة والبنى. العربية تتحديا أساسيا لالقتصاديا
البشري تحتاج إلى استثمارات كبيرة وزمن طويل حتى تظهر نتائج يعتد بها وحتى تحدث تغيرات جوهريـة فـي   

 . فسية الكامنةالهياكل والمؤسسات المؤثرة في التنا
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

 
 

 : ميزان التنافسية 1.1

عغغرض التقريغغر نتغغائو ميغغزان التنافسغغية الغغذي تغغم قياسغغب بطغغرا مجمغغوع نقغغاط الضغغع  مغغن نقغغاط القغغوة, والغغذي      

أمغغا الغغدول التغغي . بغغين بغغأن أغلغغب الغغدول العربيغغة لهغغا ميغغزان سغغالب ويعغغاني النصغغ  الثغغاني مغغن قصغغور فغغي الميغغزان

لسغغغعودية واألردن وتغغغونس وسغغغلطنة حققغغغس ميغغغزان تنافسغغغية ايجغغغابي فهغغغي البحغغغرين وقطغغغر واإلمغغغارات والكويغغغس وا

 /.0/كما هو موضم بالشكل رقم  -عمان

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فجوة التنافسية العربية 262
، %32بين التقرير بأن فجوة التنافسية العربية بين الدول العربية مقارنة بدولة صناعية حديثة مثل كوريا تبلغ      

في التنافسية الكامنة، وهذا يدل على ضـخامة العمـل المطلـوب    % 11في التنافسية الجارية و% 22وتتوزع إلى 
ر بان الفجوة األكبر تكمن في البنية التحتية األساسـية  كما أظهرت نتائج التقري. للوصول إلى مستوى تنافسي دولي



   ملخـصات  تـقـاريـر  ودراســـات
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ـ %10، ثم الحاكمية وفعالية المؤسسات18% ، وجاذبيـة  %31والتكلفـة واإلنتاجيـة   % 33، ثم تكلفة األعمال بـ
% 50واالبتكار وتوطين التقانـة  % 18وفي كل من البنية التحتية التقنية . ضمن التنافسية الجارية% 21االستثمار 
 . ضمن التنافسية الكامنة% 30مال البشري ورأس ال

 
 
 
 
 

 

 

 

 مقارنة األداء التنافسي العربي/ 2/الشكل رقم 
    

وعليه توصل التقرير بأن الدول العربية تحتاج إلى إعادة النظر في سياسات تدعيم قادرتها التنافساية،   
الجيد في مجاالت البنية التحتية التقانية واألساسية، ورفع العائد على االستثمار فيها  روذلك بالتركيز على االستثما

عن طريق اإلدارة الجيدة لهذه المرافق وإتباع الصيغ الحديثة في التمويل واالنجااز ودعام التقاناة وتوطينهاا     
يب والتعليم وربطه بساوق  باإلضافة إلى تنمية رأس المال البشري وخاصة على المستوى النوعي من خالل التدر

 . العمل ورفع العائد عليه
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8علي جميل صالح : مراجعة                                                                                       
 

 :مقدمة وخلفية

     صفحة بما في ذلك اإلهداء والمحتويات وقائمة الجداول واألشكال والتقديم  335يقع هذا الكتاب في  
؛ واحتوى على عشرة (335-327ص )، وقائمة بأهم المراجع (03-3صفحة مرقمة باألعداد الهندية ص  00)

-38ص " )عاد التنمية المستديمةأب"؛ (32-07ص " )التنمية المستديمة المعنى اللغوي والمفهوم العلمي: " فصول
" التنمية المستديمة أزمة ثقافة أم أزمة بيئة(. "28-53ص " )الثقافة االقتصادية السائدة والتنمية المستديمة"؛ (55

بعض "؛ (011-018ص " )االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والتنمية المستديمة"؛ (012-81ص )
تخطيط استدامة األراضي كأسلوب "؛ (070-015ص " )تخطيط التنمية المستديمة األساليب البيئة المتبعة في
؛ (253-231ص " )البيئة واستخدام األرض والتنمية المستديمة"؛ (233-072ص " )لتخطيط التنمية المستديمة

ص " )البيئةالتجربة األردنية في مجال تخطيط التنمية والمحافظة على "؛ (323-251ص " )قياس التنمية المستديمة"
321-323.) 

والتي أصبحت مدرسة فكرية عالمية تنتشر في  ةمفهوم التنمية المستديم ةإلى حداث مقدمتهأشار المؤلف في  
والتنمية المستديمة نمط . معظم دول العالم الصناعي والنامي، وتتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها

ل مع النشاطات االقتصادية الرامية إلى تحقيق معدالت نمو اقتصادي منشود تنموي يمتاز بالعقالنية والرشد، ويتعام
من جهة، ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، على أنها عمليات مكملة لبعضها 

في الحاضر  البعض وليست متناقضة، وينظر لذلك على انه السبيل الوحيد لضمان تحقيق نوعية حياة جيدة للسكان
 .  ولألجيال في المستقبل

                                                                 
1
 .الهيئة تم اختيار هذا الكتاب كونب من الكتب الحديثة التي وردت إلى مكتبة  
.
 ماجستير في الهندسة الزراعية  -الدراسات في الهيئة مديرمعاون  
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، وبشكل تفصيلي "التنمية المستديمة المعنى اللغوي والمفهوم العلمي" الفصل األولتناول المؤلف خالل 
وواضح المفهوم اللغوي والعلمي للتنمية المستديمة، وأهدافها، ومبادئها، وبشكل عام مَيز أربع مراحل رئيسية لتطور 

التنمية _أ: ها في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضر، وهذه المراحل هيمفهوم التنمية ومحتوا
وتتميز هذه المرحلة باالعتماد على إستراتيجية التصنيع وسيلة لزيادة الدخل القومي : بوصفها رديفًا للنمو االقتصادي

المعروف باسم مراحل  والت رستوحلة بنموذج وتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة وسريعة، وتتجسد هذه المر
هنا بدأ مفهوم التنمية يشمل أبعادا اجتماعية ولم يقتصر على : التنمية وفكرة النمو والتوزيع_ب. النمو االقتصادي

معالجة مشكالت الفقر والبطالة والالمساواة من خالل تطبيق  ىالجوانب االقتصادية فقط، فقد أخذت التنمية تركز عل
تيجيات الحاجات األساسية والمشاركة الشعبية في إعداد خطط التنمية وتنفيذها وقياسها ومتابعتها، وتجسدت استرا

هذه المرحلة بشكل واضح بنموذج سيزر الشهير الذي يعرف التنمية من خالل حجم مشكالت الفقر والبطالة 
وتعني تلك التنمية التي تهتم بجميع جوانب  :التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة_ج. والالمساواة في التوزيع

المجتمع والحياة، وتصاغ أهدافها على أساس تحسين ظروف السكان العاديين وليس من اجل زيادة معدالت النمو 
االقتصادي فقط، ولكن السمة التي غلبت على هذا النوع من التنمية تمثلت في معالجة كل جانب من جوانب المجتمع 

تبلور هذا المفهوم ألول مرة في تقرير : التنمية المستديمة_د. عت الحلول لكل مشكلة على انفرادبشكل مستقل، ووض
م والذي يحمل عنوانًا لمستقبلنا المشترك، إال أن هذا المفهوم 0827اللجنة العالمية للبيئة والتنمية الذي ُنشر عام 

االنتشار الواسع والمتزايد للفقر، والتدهور  :ارتبط بنوعين من المشكالت التي تواجه معظم دول العالم ومنها
المستمر للبيئة الطبيعية، ويتم معالجة كل جانب من الجوانب معالجة تكاملية مع الجوانب األخرى على افتراض 

 .وجود تأثير متبادل بين الجوانب مجتمعة
قة بين الثقافة االقتصادية ، ليدرس العال"أبعاد التنمية المستديمة" الفصل الثانيومن ثم انتقل الكاتب إلى 

السائدة من جهة والتنمية المستديمة من جهة أخرى، حيث تناول خالل هذا الفصل أبعاد التنمية المستديمة، 
( اجتماعي -اقتصادي -بيئي)تتسم بثالثة أبعاد  ةواالستغالل العقالني للموارد الطبيعية، وبين أن التنمية المستديم

طة ومتداخلة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد، ويمكن وهذه األبعاد الثالثة متراب
أما االستخدام العقالني للموارد . التعامل مع هذه األبعاد على أنها منظومات فرعية لمنظومة التنمية المستديمة
تحديد مناطق تنفيذ : رئيسية وأهمهاالطبيعية الذي تقوم عليه التنمية المستديمة فتمثل في مجموعة من المبادئ ال

النشاطات االقتصادية، وحجم الموارد الطبيعية الكامنة وكميتها، ومخرجات المشاريع االقتصادية، وزمن التنمية 
وأكد الكاتب أن تطبيق أسلوب التنمية المستديمة يتطلب أن تقوم الهيئات الرسمية والمحلية بتطوير أساليب . ووقتها

 . يتم بواسطتها التعامل مع المجتمع على انه نظام متكاملإدارة متكاملة، 
، وبشكل واضح أبعاد "الثقافة االقتصادية السائدة والتنمية المستديمة" الفصل الثالثواستعرض المؤلف في 

كر عملية التنمية المستديمة من حيث خصائص الثقافة االقتصادية السائدة والمشكالت البيئية والال مساواة والفقر، وذ
االعتقاد بان الموارد موجودة بشكل غير محدود في _0:أهم خصائص وقيم وقناعات الثقافة االقتصادية السائدة وهي
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العملية الصناعية هي عملية خطية تبدأ _1. األكثر هو األفضل_3. ليس هناك حدود للنمو االقتصادي_2. الطبيعة
هذه االعتقادات . نظام مغلق ومتكامل وقائم بذاتهالنظام االقتصادي _5. ص النقطة وتنتهي في سفي النقطة 

جميعها تؤكد وجهة النظر القائلة بان المشكلة ال يمكن أن تحل من خالل آلية السوق الحر السائدة، والتي مازالت 
تمهل كلفة استغالل واستهالك الموارد الطبيعية، وتسعى سعيًا محمومًا إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي بغض 

اعتبارات بيئية، وعن تزايد في معدالت النمو هذا، والذي هو دليل على الكمية الكبيرة من الموارد  أير عن النظ
 .التي تستهلك من رأس المال الطبيعي دون أن يتم تعويضها

ة ، االستدامة في الثقافة العربي"التنمية المستديمة أزمة ثقافة أم أزمة بيئة" الفصل الرابعوتناول المؤلف خالل 
اإلسالمية والتي تجسدت دالالتها في نصوص صريحة وردت في القران الكريم والحديث النبوي الشريف واألقوال 

ضرورة المحافظة _. محدودية الموارد في األرض_:نذكر هذه الدالالتالمأثورة واألمثال الشعبية الدارجة، ومن 
إدارة الموارد واستغاللها برشد _. وقابلة للنفاذ على الموارد والحيلولة دون فسادها واستنزافها ألنها محدودة

استغالل الموارد وفق _. البيئة والموارد ملك ومسؤولية الجميع_. "إشباع الحاجات دون هدر وإسراف_. وعقالنية
 .الخ...التجديد والتعويض البيئي_. المستقبل هو حاضر الغد_. أسس العدل والمساواة

، تفصياًل عن "بعد ونظم المعلومات الجغرافية والتنمية المستديمة االستشعار عن" الفصل الخامسوشمل 
دور االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في عملية تخطيط التنمية المستديمة، واليات توظيف هذه 

اعها التقنيات الحديثة بشكل فاعل ومؤثر في هذا المجال، وبين المؤلف الخطوات اإلجرائية العامة التي يجب إتب
تحديد أهداف النظام من قبل إحدى : بتخطيط التنمية المستديمة وهي لتصميم وإنشاء النظام الجغرافي الخاص

الجهات، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتبني المشروع من قبل جهات التخطيط، وتحديد المتطلبات 
 .مدخالت ونشاطات وعمليات ومخرجات النظام األساسية للنظام، وتحديد مواصفات المتطلبات األساسية، وتحديد

، وتناول "بعض األساليب البيئة المتبعة في تخطيط التنمية المستديمة" الفصل السادسوانتقل المؤلف إلى 
، وأكد أن التنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة هي الحياة، والعالقة بينهما أزلية أسلوب تقييم اآلثار البيئيةبالتفصيل 
غض الطرف عنها خصوصًا عندما يتعلق األمر بحياة اإلنسان فوق هذا الكوكب، وخلص الكاتب إلى أن  وال يمكن

أسلوب بيئي محض وال عالقة له بجوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية إال في حالة  وتقييم األثر البيئي ه
أما . فيذ التنمية المفترضة وليس قبل تنفيذهاالتأثيرات البيئية للمشروع، وان تطبيق هذا األسلوب بعد صنع القرار بتن

فقد ذكر أن هذا األسلوب يقوم على مبدأ أن الحدود القصوى للتنمية تقرر أسلوب الحد البيئي األقصى  فيما يخص 
من خالل خصائص ومتطلبات البيئة الطبيعية التي ستنفذ فيها هذه التنمية، ثم يتم المقارنة بين التنمية المقترحة 

ا القصوى ونوع هذه التنمية ومستواها والفترة الزمنية التي ستنفذ خاللها والخصائص الطبيعية للموقع بحدوده
 .والطاقة االستيعابية للمنطقة المستهدفة

، عرف المؤلف هذا "تخطيط استدامة األراضي كأسلوب لتخطيط التنمية المستديمة" الفصل السابعوفي 
المنطقية المتتابعة التي تهدف إلى تنظيم المجتمعات البشرية من خالل  من النشاطات ةالمفهوم على انه مجموع
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ويمكن القول بان . دراسة وفهم العالقات القائمة بين أنماط المستقرات السكانية ووظائفها في مكان وزمان محددين
نية المختلفة تخطيط استخدام األرض يقوم على وضع توصيات تتعلق برصد األماكن المناسبة لالستخدامات اإلنسا

من اجل تقديم إطار من القرارات العقالنية التي تقرر تخصيص األرض لألغراض العامة والخاصة، وتتمثل  كوذل
تقدير الحاجات الحاضرة والمستقبلية للسكان وتقييم مقدرة األرض على _: بالتاليأهداف تخطيط استخدامات األرض 

عن  البحث_. ة عن التضارب بين المصالحدامات المتنافسة والناجمتحديد ووضع الحدود المناسبة لالستخ_. توفيرها
رات مناسبة ومنع حدوث التغيرات االقتصادية يإحداث تغي_. الحلول المناسبة التي تشبع الحاجات القائمة

 . واالجتماعية والبيئة السالبة
إلى العالقة بين البنية  ،"البيئة واستخدام األرض والتنمية المستديم"  الفصل الثامنوتطرق المؤلف في 

والتنمية والتي غالبًا ما تكون سالبة أو موجبة ونادرًا حيادية، فاآلثار الموجبة للتنمية تتمثل في المحافظة على 
الموارد الطبيعية وصيانتها، أما اآلثار السلبية لتخطيط استخدام األراضي فتتمثل في تدمير البنية الطبيعية واستنزاف 

لنشاط تخطيط عناصر البيئية المختلفة كالماء والهواء والتربة، وبين الكاتب أن تحليل اآلثار البيئية الموارد وتلويث 
يركز على دراسة اآلثار البيئية السالبة المتوقعة للنشاط وكيفية منع حدوث هذه اآلثار أو التقليل  استخدام األراضي

المشروع أو النشاط، ووصف المشروع المقترح  منها، ويتكون هذا التحليل من وصف الوضع القائم في منطقة
أما . بالصور والخرائط، وأثاره الموجبة والسالبة وبدائل المشروع وآثارها، والتوصيات لمنع حدوث اآلثار السالبة

 –طريقة تحليل األخطار الطبيعية  –طريقة القائم البيئية : أساليب تقييم اآلثار البيئية فتمثل في عدة طرق أهمها
األرض المستقبلية غاية سياسة تنموية مكانية تقوم على تقسيم  تصميم أنماط استخدامويعتر . فة اآلثار البيئيةمصفو

منطقة الدراسة إلى أقاليم ليست خاصة باستخدامات معنية وإنما يوضع لكل إقليم سياسات عامة وليست تفصيلية 
استخدام األراضي يرتبط دائمًا بالطلب عليها من حيث وبشكل عام فان . بحيث يتم التركيز على التنمية المستقبلية

العرض الطبيعي واالقتصادي لألرض والذي يركز على كم ونوع األرض المتاحة في وقت معين والتي يمكن 
 .استخدامها في أوجه مختلفة تساعد على إشباع حاجات السكان

ليات قياس التنمية المستديمة من مؤشرات ، تعريفًا بأدوات وآ"قياس التنمية المستديمة" الفصل التاسعوشمل 
ومعامالت وأدلة، مع تفصيل عن بعض التجارب المحلية واإلقليمية والدولية بهذا الخصوص، حيث إن قياس التنمية 

تحديد المعوقات  –تقييم الجهد المبذول لتحقيق األهداف المنشودة  -: يتم عادة لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها
ومقارنة األوضاع التنموية بين  –تحديد مدى االلتزام باإلطار الزمني  –الوصول إلى األهداف  التي تحول دون

واشتقاق مؤشرات ومعامالت التنمية من أهدافها، ويالحظ أن  –المناطق المختلفة واالستفادة من تجارب اآلخرين 
م ضعيف بالجانب البيئي والموارد معظم المؤشرات المستخدمة في القياس تركز على الجانب االقتصادي مع اهتما

 –ب. التنمية كرديف للنمو االقتصادي –أ: الطبيعية وبصورة عام يمكن تميز أربع مراحل رئيسية لهذا التطور وهي
وتمر . التنمية البشرية والمستديمة_د. التنمية االقتصادية واالجتماعية المتكاملة –ح . التنمية بمعنى النمو والتوزيع

تحديد الجهات ذات العالقة بعملية  :األولى: مؤشرات لقياس التنمية المستديمة في مجموعة من المراحلعملية إعداد 
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التنمية، ودور كل جهة واألهداف التي تسعى لتحقيقها، ووضع آليات التنسيق والتكامل بين ادوار هذه الجهات،  
تحديد المؤشرات المستخدمة في الدولة أو  :الثانية. وتحديد المؤشرات التي تستخدمها هذه الجهات في تقييم انجازاتها

اإلقليم، وبيان مدى انسجام هذه المؤشرات مع مؤشرات األمم المتحدة، وتحديد الجهات التي تستخدمها، واألهداف 
اختيار المؤشرات التي تعكس العالقة بين األولويات الوطنية  :األخيرة. التي من اجلها تستخدم هذه المؤشرات

يجية التنمية المستديمة في الدولة أو اإلقليم من خالل قائمة المؤشرات المستخدمة وتلك التي أعدتها األمم وإسترات
ولضمان ربط أبعاد التنمية المستديمة مع بعضها ومن ثم قياسها بشكل حقيقي فقد لجأت بعض المؤسسات . المتحدة

ة، وقد كان من أشهر هذه األدلة ما عرف بمعامل والدول إلى تطوير رؤية خاصة لقياس منجزات التنمية المستديم
 (.0881فانكوفر )الذي نوقش في مؤتمر البيئية بكندا  ISEWالرفاه االقتصادي المستديم 

، "التجربة األردنية في مجال تخطيط التنمية والمحافظة على البيئة" الفصل العاشروعرض المؤلف خالل 
، 0870لعام / 32/لسفتها من نصوص الدستور ومواد قانون التخطيط رقم عن التجربة األردنية التي تنبثق ف موجزًا

والتي تتفق جميعها على أن اإلنسان هو محور عملية التنمية وهدفها وان التكامل االقتصادي االجتماعي العربي 
بهدف تحقيق وسرد الكاتب السياسات واآلليات واإلجراءات واألدوات التي اتبعت في األردن . هدف ال بد من تحقيقه

التنمية على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي، وقد وصل األردن إلى ذروة اهتمامه في المحافظة على البيئة 
التي تمخضت  20وقام بالتوقيع على أجندة  0882التي عقدت في ريودي جانيرو  قيمة األرضعندما شارك في 

ليشمل هيئات  هيئات والمؤسسات الرسمية بل تعداهعلى العن المؤتمر، ولم يقتصر االهتمام بالتنمية المستديمة 
وهي جمعية بيئية  الجمعية األردنية للتنمية المستديمةومؤسسات أهلية أردنية تعمل في هذا المجال من أهمها 

محطة متخصصة لمراقبة الطيور في : ومن أهم المشاريع التي أنجزتها هذه الجمعية 0837تطوعية تأسست عام 
 .شروع إعادة تدوير الورق بالطرق اليدوية في العقبةالعقبة، وم

يعتبر هذا الكتاب من المراجع التي تساهم في توضيح قضية التنمية المستديمة وعالقتها بمختلف الجوانب 
األخرى االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ويقدم رؤية شاملة فيها الكثير من العمق واإلثراء باالعتماد على أهم 

 .لمصادر في هذا الميدانواحدث ا
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 سورية في البشرية التنمية

  9رفعت حجازي: بقلم
 
 

 :مقدمة .4

 أن إال االقتصادية، النظريات تطور مع وعمليًا نظريًا تراكمًا شهد االقتصادية التنمية تاريخ أن من الرغم على      
 وحرياته اإلنسان خيارات أن لتؤكد الماضي القرن من األخير العقد في ظهرت العهد حديثة تعتبر البشرية التنمية

 ،المتحدة األمم منظمات أدبيات تطور مع المفهوم هذا وتطور تنموية، عملية ألي النهائي الهدف هي تعد المختلفة
 مفاهيم إلى وصواًل البشرية، التنمية أدلة إلى البشري، إلى المادي، الفقر من القياس مؤشرات بدورها وتطورت
 تتعدى ةومتنوع مركبة بمقاييس المجتمع تقدم مدى تصور التي واالجتماعي االقتصادي والرفاه السعادة ومؤشرات

 .االقتصادية والتنمية النمو مؤشرات مجرد

 :سورية في البشرية التنمية مفاهيم تطبيق تطور .2

 التنمية من متنوعة أجزاًء تضمنت قد -التاسعة حتى األولى - سورية في الخمسية الخطط أن من الرغم على      
 يتعلق فيما القصور بعض يشوبها كان أنه إال وغيرها، االجتماعية والخدمات والسكان والصحة كالتعليم البشرية
 القضايا على تركيزها : بـ يتعلق فيما وخاصًة التنمية، مقاييس وتنوع تطور أظهره والذي البشرية، بالتنمية

 سبب ما وهذا كلي مفهوم من البشرية التنمية قضايا تناول عدم ،للتنمية األساسي الهدف واعتبارها االقتصادية
 ،التنمية باحتياجات العلمي البحث عالقة وضعف العمل وسوق التعليم بين العالقة كضعف متعددة تنموية إشكاليات

 بالديموغرافية، واالجتماعية االقتصادية العالقات تصور التي المشاكل تفاقمت حتى السكاني النمو قضايا إغفال
، الفقر لقضايا إغفالهاكذلك  واضحة، أهداف على احتوائها عدمو المتبادلة والتأثيرات القطاعية الترابطات ضعف

 .وغيرها والطفولة والشباب كالمرأة القطاعية، عبر للقضايا تناولها ضعفو

 مجال في للقياس قابلةو ومحددة واضحة أهداف على تركز وطنية خطة كأول العاشرة الخمسية الخطة وأتت      
 إال. األخرى القطاعية عبر والقضايا االجتماعية والحماية الفقر قضايا تناولت وطنية خطة وكأول البشرية، التنمية

 كما. االجتماعي االقتصادي الرابط تشكل التي تلك وخاصًة ،القضايا من عددًا أغفلت األخرى الخطط سائر كما أنها
 اإلنجابية، والصحة األسرة تنظيم مفهوم من السكان قضايا على وركزت ،كمي كجانب السكان موضوع تناولت أنها
 .سكانية تنمية كمفهوم تتناوله ولم

                                                                 
0
 االقتصاد  مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التنمية البشرية، ماجستير في  
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 بصورة تناول الذي ،0887 عام في البشرية للتنمية األول الوطني التقرير الدولة تخطيط هيئة أعدت وقد      
 ناحية من .حينها تستخدم كانت التي المؤشرات بعض وتطور المفهوم حيث من البشرية التنمية قضايا بعض عامة

 وعليه ،2111 عام المتحدة لألمم العمومية الجمعية اجتماعات في األلفية قمة إعالن على سورية صادقت أخرى
 .فعاليتها وتقييم وبرامجنا سياساتها توجيه أجل منو التنمية أجل من خططها في 01لأللفية اإلنمائية األهداف تبنت
 حزيران في وريةالس العربية الجمهورية في لأللفية اإلنمائية األهداف حول األول الوطني التقرير تصدرأ وقد

 وركز على ،2101 عام أصدر فقد الثالث التقرير أما ،211500 أيلول في منه الثاني التقرير وأصدرت ،2113
 عام حتى المحددة لأللفية اإلنمائية األهداف تنفيذ طريق على تم إحرازه الذي للتقدم لمرتقبوا الحالي الوضع تقييم

( الساحل ،الوسطى الشرقي، الشمالي ،يالجنوب) األقاليم من كل صعيد وعلى الكلي الوطني الصعيد على 2105
 في المحققة النجاحات الثالث التقرير رصدلقد . متوفرة البيانات كانت حيثما محافظة 01 عددها البالغ والمحافظات

 المالريا ومكافحة ت،واألمها لااألطف وصحة ،بالمدارس االلتحاق معدالت وتحسين المدقع، الفقر مكافحة مجال
 عامة بصورة يثبت بما الصحي والصرف       النظيفة المياه على الحصول نطاق توسيع وخطط ،اإليدز ومرض

 هذا في المحافظات بين تباينات وجود التقرير اظهر فقد النجاحات هذه من الرغم وعلى. للتحقيق قابلة األهداف أن
 وهيئات الحكومة قبل من خاص اهتمام بذل إلى تحتاج التي والمناطق المحافظات إلى بوضوح أشار كما الصدد،
من ناحية . األهداف تلك تحقيق مسيرة على األخرى بالمحافظات اللحاق تستطيع حتى وغيرها المحلي المجتمع
 فإن سورية، في الفقر ظاهرة حدوث في تؤثر التي العوامل تعدد رغم أنه مفادها هامة لنتيجة التقرير توصلأخرى 
واستعرض  .الفقر معدالت زيادة على سلبيًا تأثر البيئية المنظومة وخلل تدهور عن أساسًا الناجمة المناخ تغيرات
 تقييم وتعيق بها الخاصة المؤشرات قياس عملية تعترض أواإلنمائية  األهداف تحقيق تعترض التي التحديات التقرير

 كما. هدف كل تحقيق في المساعدة( الخ ...واإلدارية القانونية) المؤسساتية العوامل مجموعةو ،منها أنجز ما مدى
 تخصيصها الواجب والموارد لأللفية، اإلنمائية األهداف من كٍل تحقيق لتعزيز المطلوبة السياسات مجموعة أورد
 .لتأمينها الالزمة والمالي الفني التعاون وآفاق لذلك

 تناول الذي البشرية للتنمية الثاني الوطني التقرير الدولي والتعاون التخطيط هيئة أعدت 2115 عام وفي      
 االقتصادية التنمية ومتغيرات مكونات بكافة وعالقته التعليم، على وركز عامة بصورة البشرية التنمية قضايا

 .خاصة بصورة والنوعية، الكمية مؤشراته خالل من التنموي ودوره والبشرية،

                                                                 

01
 بمن دولة 021 من أكثر عن ممثلون حضره وقد. 2111 أيلول شهر خالل نيويورك في المتحدة األمم مقر في لأللفية المتحدة األمم مؤتمر عقد 
 شأنها من التي 2105 عام حتى المحددة األهداف من مجموعة بتحقيق ودولهم أنفسهم ملزمين األلفية إعالن على ووقعوا. دولة رئيس 51 فيهم

 والجوع، المدقع الفقر على القضاء -هي رئيسية مجموعات 2 في األهداف هذه وتركزت. مجتمع كل في المحرومة الفئات معيشة ظروف تحسين
 فيروس على القضاء ، األمهات صحة تحسين  األطفال، وفيات خفض المرأة، وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز شامل، أساسي تعليم تحقيق
 كما. -التنمية أجل من الدولي التعاون وتطوير البيئية، االستدامة أسباب توفر ضمان األخرى، واألمراض والمالريا اإليدز /البشرية المناعة نقص

 .تنفيذها في يتحقق الذي اإلنجاز مدى وتقييم لقياسها مؤشرا 51 من ومايقرب غاية 02 لألهداف وضعت

 
 .اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج الدولة تخطيط هيئة بين ما بالتعاون التقريرين كال اعد00
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 :سورية في البشرية التنمية واقع .1

 :في سورية البشرية التنمية مرجعية 162

 إلى تحتاجنظرا لكونها  ،عليها العمل بدء منذ البشرية التنمية بقضايا الدولي والتعاون التخطيط هيئة اضطلعت      
 وعليه .الهيئةوإنما يتوفر لدى  ةيحكوم جهة أي لدى وهذا اليتوفر واجتماعي اقتصادي قطاعي وتنوع كلية نظرة
 وإعداد ،للمتغيرات ورصد ،المختلفة بمؤشراته للواقع تحليل من القضايا هذه على العمل وتنسيق بتنظيمالهيئة  قامت

 والسياسات الصغير والتمويل الغذائي كاألمن -    االستراتيجيات من وعدد المختلفة والخطط التقارير
 العمل طبيعة مع تتناسب مهامًا للهيئة اسند الذيو 2100 عام الصادر/0/ رقم القانون جاء وقد. -الخ.......السكانية

 السوق عمل مقومات توفير على يركز والذي ،تبنيه تم الذي االقتصادي الشكل طبيعة مع يتناسب الذي التخطيطي
 . أخرى جهة من االجتماعية المكتسبات وتعزيز ،جهة من الخاص القطاع دور وتنامي االقتصادي

 :السورية األزمة قبل البشرية التنمية 162

 خيارات لتوسيع عنها غنى وال األهمية شديدة وسيلة يعتبر كان وان التنمية يعني وحده االقتصادي النمو يعد لم     
 النمو في زيادة تحقيق مجرد يتعدى التنمية مفهوم أن يعني وهذا لهم، الئق معاشي مستوى وتحقيق الناس

 الموارد وتنمية والمعشية والصحية التعليمية الخيارات توسيع ليشمل االهتمام محور دائمًا كان الذي االقتصادي
 تقدمًا الماضية الفترة خالل سورية حققت لقد .والثقافية االجتماعية الجوانب في أساسية تحوالت وإحداث البشرية
 المعيشية الظروف تحسين في المتمثلة الوطنية بالتزاماتها الوفاء في سيساعدها البشرية التنمية مجال في جوهريًا
 البشرية التنمية مؤشرات أن إلى اإلشارة ضرورة مع .األلفية إعالن بنود بتنفيذ المتمثلة الدولية والتزاماتها للسكان،
 واقع إلى بالتحول تحسينها في المبذولة والجهود اإلصالحات نتائج تبدأ حتى طويلة زمنية فترات إلى تحتاج

 . ملموس
 :اإلجمالي المستوى على سورية في البشرية التنمية أدلة تطور 16162

 :العام البشرية التنمية دليل 

 حققها التي الكلية اإلنجازات متوسط يقيس وهو البشرية، للتنمية ومركبًا موجزًا مقياسًا البشرية التنمية دليل يعد     
 :هي البشرية للتنمية أساسية أبعاد ثالثة حيث من السوري المجتمع

 الوالدة عند المتوقع بالعمر وتقاس للناس، والصحية المديدة الحياة . 
 ،األساسـي  التعلـيم  فـي  اإلجمالي القيد ونسبة البالغين، بين والكتابة القراءة معرفة بنسبة وتقاس المعرفة 

 .معًا والعالي والثانوي
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 القـوة  تعـادل  حسـب  والربالد اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد بنصيب ويقاس الالئق، المعيشة مستوى 
 .الشرائية

 وتحسـين  الصحية الخدمات شبكة نشر في الكبير التوسع أدىفقد  الوالدة عند المتوقع العمر دليل قيمةبما يتعلق ب
 وبالتـالي  سنوات، الخمس دون واألطفال والرضع الخام الوفيات معدالت في ملموس انخفاض إلى النوعي مستواها

 المتوقع منوكان  .2111 عام سنة( 70.5) إلى 2111 عام سنة( 71.5) من الوالدة عند المتوقع العمر ارتفاع إلى
 الـوالدة  عند المتوقع العمر دليل ارتفع المؤشر، هذا مستوى تحسنل ونتيجة .2101م عا سنة( 73.2) إلى وصوله

( 1.775)  إلـى  2111 عام( 1.752)  من الوالدة عند المتوقع العمر حيث من لسورية النسبي اإلنجاز يقيس الذي
)    إلـى  وصـوله  كان متوقعـا و .الفترة هذه خالل( % 0.0) المتوسط في بلغت سنوية بزيادة أي ، 2111 عام

  .210102 عام( 1.725
 في جويدهوت نشره وزيادة سورية في التعليم إستراتيجية تطوير انعكس فقد  التعليمي التحصيل دليل قيمةوفي إطار 

 وفـي  أدنـى  ياتمستو إلى األساسي التعليم مرحلة في التسرب من للحد المبذولة والجهود ،التعليمية المراحل جميع
 ارتفعـت  حيث(  فأكثر سنة 05) البالغين بين والكتابة القراءة معرفة نسبة على إيجابي بشكل ،ميةاأل مكافحة مجال

 كافة في اإلجمالية القيد نسبة أما. 2101 عام%(  25) إلىو 2111 عام%(  22.8) إلى 2111 عام%(  20) من
 عـام % ( 30.5) إلـى  وارتفعـت  2111 عام%(  31.1)ثم 2111 عام%(  57.0) بلغت فقد معًا التعليم مراحل
 حيـث  من لسورية النسبي اإلنجاز يقيس الذي التعليمي التحصيل دليل ارتفع ،المؤشرات هذه ضوء وفي . 21010
    إلـى  ثـم  2111 عام( 1.731) من معًا التعليم مراحل كافة في اإلجمالي والقيد البالغين بين والكتابة القراءة معرفة

 . 2101 عام(  1.757) إلى% (  1.3)  المتوسط في بلغت سنوية بزيادة أي ،2111 عام(  1.751) 
 الثابتة 2111 بأسعار اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب ارتفع فقد اإلجمالي المحلي الناتج دليل قيمةأما في  

 ،2101 عـام  س.ل( 68444) إلـى  ثم 2111 عام س.ل(  53318)  إلى ثم 2111 عام س.ل(  55328)  من
 والصحية المديدة الحياة في تنعكس ال التي للتنمية األخرى األبعاد جميع محل البشرية التنمية دليل في الدخل ويحل
 2111 عام(  1.333)  إلى ثم 2111 عام(  1.308)  من اإلجمالي المحلي الناتج دليل ارتفع حيث المعرفة، وفي
 . 21010 عام( 1.337) إلىو الفترة، هذه خالل% (  0.1)  المتوسط في بلغت سنوية بزيادة أي

                                                                 
02
 . 2101 الدولي, والتعاون التخطيط هيئةوالمعد من قبل   2101-2111 خالل الفترة البشرية للتنمية الراهن الوضع تحليلتم اعتماد المتشرات الواردة في  
0 
 . 2101 ،التعليم لقطاع الراهن الوضع تحليل ،الدولي والتعاون التخطيط هيئة 

 . 2101 ,الكلي لالقتصاد الراهن الوضع تحليل الدولي, والتعاون التخطيط هيئة 01
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 سنوية بزيادة أي -2111 عام( 1.722) ثم 2111 عام (1.712) من العام البشرية التنمية دليل قيمةكما ازدادت 
 حساب لنتائج ملخصًا يلي وفيما.  2101 عام( 1.723) إلىوارتفعت  -الفترة هذه خالل%( 0) المتوسط في بلغت
 0البشرية التنمية دليل

  : سورية في ومكوناته 
 البشرية التنمية أدلة 2000 2001 2040

 الوالدة عند المتوق  العمر دليل . 181  1811 181.2

 التعليمي التحصيل دليل 1 181   181 18112

 اإلجمالي المحلي الناتو دليل 18000 0 180 2 180
 العام البشرية التنمية دليل 18112 18122 2 181

 2040. 2001. 2000:لألعوام سورية في الثالثة ومكوناته البشرية التنمية دليل -/4/رقم  جدولال

 المؤشرات من أنواع ثالثة ضمن تصنف وأصبحت الماضية القليلة السنوات خالل البشرية التنمية مفاهيم تطورت
 :هي
 والتعليمية الصحية كالمؤشرات: االجتماعية المؤشرات. 
 المناطق بينما توزيعها في العدالة ومدى العامة الخدمات منظومة على تركز :األساسية الحاجات مؤشرات 

 .المختلفة والفئات

 عأنوا ثالثة إلى بدورها تنقسم :الحياة ونوعية الرفاه مؤشرات : 

 وتعزى إنفاقهم، أو األفراد دخول على الحياة ونوعية الرفاه مستوى تحديد يقتصر ال حيث :الرفاه مؤشرات -
 من عدد إلى األلفية إعالن في المتحدة األمم منظمات وذهبت المقياسين، كال في الدقة عدم إلى اإلشكالية هذه

 .الرفاه عن بآخر أو بشكل تعبر أن يمكن المؤشرات
 واألمان والحرية األفراد، سعادة مدى عن تعبر التي المؤشرات من حزمة تتضمن :الحياة نوعية مؤشرات -

 .بدايتها في فيها االجتهادات تزال وما قياسها يصعب تمؤشرا وهي ،اإلنساني

 يمكن الذي االقتصادي الرفاه مستوى على المؤشرات من النوع هذا يعبر: وأنماطها المعيشة مستوى مؤشرات -
 .االقتصادي النشاط في والمشاركة اإلعالة ومعدالت األسر، بإنفاق عنه التعبير

 :مايلي مالحظة يمكن السابقة المجموعات عن المعبرة السوري الواقع مؤشرات إلى العودة تمت ما وإذا
  الماضية الخمس السنوات خالل ملحوظًا تطورًا التعليمية المؤشرات شهدت االجتماعية المؤشراتفي إطار  
 2113 عامي بين% 88.1الى% 82 من األساسي التعليم من األول الصف في الصافي القيد نسبة ارتفاع في تمثلو
 .2101و 2113 عامي بين% 87الى% 82 من األساسي التعليم مرحلة الصافي القيد نسبة ارتفاعو .2101و

                                                                 

15
 التنموية مؤشراتها تراجع على مؤشرًا دولة أي ترتيب تراجع يعني وال الدول بين للمقارنة يصلح عالمي مؤشر البشرية التنمية دليل يعتبر 

 لكل واألقل األعلى الدولة مؤشرات مع الدولة لمؤشرات المختلفة القيم مقارنة على تقوم الدليل حساب طريقة الن الدليل، هذا حساب في المستخدمة
.مؤشر  
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 معدل في ارتفاعكذلك  .الفترة نفس خالل% 3.3 إلى% 1.1 من األساسي التعليم من التسرب معدل في انخفاضو
 الصافي االلتحاق معدل في ارتفاعو %.77الى% 71 من األساسي التعليم في الناجحين من الثانوي بالتعليم االلتحاق
 والذي التعليم نوعية عن تعبر ال الهامة الكمية المؤشرات هذه أن إال .%22.2 إلى% 081.5 من الجامعي بالتعليم
 .العمل سوق في واالجتماعية االقتصادية القطاعات وبقية التعليم بين الترابط في نتائجه تظهر

 ارتفاع قابلها نهأ إال ،واألطفال األمهات وفيات معدالت انخفاض حيث من جيدًا تطورًا الصحة مؤشرات شهدت كما
 .التنفسية االنتانات عن الناجمة واألمراض والقلب الدم أمراض وفيات في
  من المستفيدين السكان نسبة تطور إلى األساسية الخدمات مؤشرات تشير األساسية الحاجات مؤشراتفي إطار 

 شبكات مياه من المستفيدين السكان نسبة تطورو .2101 عام% 81 إلى 2113 عام% 82 من الشرب مياه
 .2101 عام% 77 إلى 2113 عام% 53 من الصحي الصرف

  نسبة في ًاارتفاعكان هناك  6 الرفاه مؤشراتنالحظ أنه في مجال  :الحياة ونوعية الرفاه مؤشراتفي إطار 
 .فقير مليون 2.1 يعادل ما أي% 02.2 إلى السكان عدد من% 00.1 من 2117و 2111 عامي بين الشديد الفقر

 أي% 33.3 إلى% 31.0 من نسبتها ارتفعت التيو األعلى الفقر في واضحة كانت الفقر نسبة في كبراأل االرتفاعو
 %.0.2 إلى% 2.3 من نسبته انخفضت الذي الغذائي الفقر نسبة في تحسنوكان هناك  .فقير مليون 3.7 يعادل ما

 . 2101 عام سنة 73.2 إلى 2113 عام سنة 72.3 من الوالدة عند المتوقع العمر في ايجابي تطور حدث كما

 عام شهريًا سورية ليرة 25811 من األسر إنفاق وسطي ارتفع 07وأنماطها المعيشة مستوى مؤشراتوفي مجال 
 عام في %(27.3) من قد الخام يقتصاداال النشاط لمعّد وانخفض .2118 عام سورية ليرة 31223 إلى 2117
 إلى%( 53.7) من البشرية القوة حجم في الزيادة من  رغمال على ،2118 عام في %(27.11) إلى 2111

 عامي بين%( 13.3) إلى%( 15.3) من المنقح يقتصاداال النشاط في المشاركة معدل ارتفع كذلك .%(52.5)
 من الرغم على ،%(72.5) إلى%( 71.2) من للذكور المنقحة المشاركة ارتفاع إلى ذلك ويعود ،2118و 2111

 التي البطالة معدالت أما .الفترة نفس خالل%( 02.11) إلى  %(05.2) من اإلناث لدى المعدل هذا انخفاض
 قوة من التحول عدم عن ناجم بل عمل فرص إحداث عن ناجم انخفاضها يكن فلم% 2.2 إلى% 01 من انخفضت

 .العمل عن للبحث العمل سوق دخول على التشجيع بمدى األمر يتعلق أي عمل قوة إلى بشرية
 السورية األزمة ظل في البشرية التنمية 262

 والتنمية اإلنسان قضايا على سلبًا سورية تشهدها التي لألحداث والبيئية واالجتماعية االقتصادية اآلثار انعكست     
 على اآلثار هذه تعمق توقع مع والبعيد، والمتوسط القريب المدى على التأثير هذا وسيستمر مباشر، بشكل البشرية

                                                                 

 .نسبيًا قليلة نظرا لكونها الفقر مؤشراتم االعتماد على ماهو متوفر من ت   
01
 .في تحديد المتشرات الواردة أعالد لإلحصاء المركزي المكتبقبل  والمعد من  سنواتال د منلعد العمل وسو  األسرة ونفقات دخل مسوح نتائجتم االعتماد على  
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

 التنمية قطاعات من مجددًا لينعكس يعود مما. المجتمعي والوعي الثقافي كالقطاع البشرية التنمية قطاعات بعض
 .السياسية وحتى والبيئية االقتصادية القطاعات على البشرية

 فترات إلى تحسينها يحتاج التي التنموية المؤشرات كافة لتطال تعدتها بل المادية الخسائر على اآلثار تقتصر لمو
 سورية تشهدها التي لألحداث األساسية النتيجة نإف وبالتالي ُيتوقع، مما اكبر بسرعة يتم قد فقدانها لكن طويلة زمنية

   .طويلة سنوات عبر تراكمها تم اجتماعية مكتسبات فقدان هي
 على باالعتماد البشرية، التنمية قطاعات على لألزمة المباشرة وغير المباشرة اآلثار يلي، فيما سنستعرض       

 المؤشرات وبعض المادية الخسائر تناول خالل من وذلك ،خراآل لبعضها وتقديرات المؤشرات، لبعض فعلية أرقام
 .المستقبلية وتوقعاتها للقطاعات، الحالية التنموية

 :التعليم قطاع  - أ

 شهد الذي الحالي المستوى علىفقط  ليس األحداث من تضررًا األكثر القطاعات من التعليمي القطاع يعتبر     
 األثر مستوى على وإنما للقطاع، والتنموية والمالية المادية المؤشرات في وتراجعًا التعليمية التحتية للبنى تضررًا

 .أيضًا األخرى القطاعات إلى القطاع من ينتقل أن يمكن الذي المستقبلي
 منها األول الوجه يتمثل األحداث من مزدوجًا تضررًا التعليمية التحتية البنى شهدت :التحتية البنى مستوى على -

 حيث .التعليمية التحتية البنى في االستثمار مؤشرات انخفاض في الثاني ويتمثل المادية، التعليم مقومات أصابما 
 الحاصلة األضرار تراوحتو ،األخيرة األحداث عدة جراء محافظات في مدرسة .0(2111)على مايزيد تضررت

 طالتها بلفقط  المدارس على األضرار تقتصر لمو. الحرق أو المحتويات سرقة أو الجزئي أو التام الدمار بين
 لألضرار إضافًة. وغيرها المدرسين ورواتب النقل، وسائطو المحافظات في المدرسية الكتب مستودعات لتشمل

 .ترهيبالو خطفالو قتلالب المتمثلةالتي طالت بعض الكوادر التعليمية و
 تأثرها لدرجة ًاوفق التعليمية مؤشراتها في السورية المحافظات تفاوتت :التعليمية المؤشرات مستوى على -
 والقنيطرة، ودمشق والالذقية الحسكة محافظات في% 011 من فيها الطالب دوام نسبة تراوحت فقد ،األحداثب
 في األساسية المؤشرات من المؤشر هذا ويعد. ادلب محافظة في% 71و ،حمص محافظة في% 55 إلى انخفضتو

 والمعلمين المدرسين دوام نسب مؤشر وهو كبيرًا تأثيرًا يملك آخر مؤشرًا أن إال .التعليمية العملية انتظام
في  وتراوحت ،الزور دير قي% 81 و ،حمص محافظة في% 25 المؤشر هذا بلغ حيث واإلداريين والمشرفين

 00%.011و% 85 بين المحافظات باقي

 ،المحافظات مستوى على مرتفعة التعليمي والكادر للطالب الدوام نسب أن من الرغم علىوتجدر اإلشارة إلى انه و
 انعدامًا الدوام نسب شهدت حيث. الدنيا المحلية المستويات االعتبار بعين تأخذ لم إذا ةمضلل متوسطات تعتبر أنها إال

 عن حقيقية بيانات غياب من الرغم علىو(. غير المستقر األمني الوضع ذات) والمناطق المدن بعض في تامًا
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

 - المهاجرين عدد خالل من وذلك للمتسربين الكبيرة النسب استنتاج يمكن انه إال التعليم من التسرب معدالت
 خروجاثر  من ناحية أخرى فإن. شخص مليون 2.1 بحوالي عددهم يقدر حيث -منهم داخليًا المهاجرين وخاصة

 بمؤشرات المتمثلة التعليم نوعية تحسين مقومات مباشر بشكل سيصيب الخدمة عن التعليمية المؤسسات من عدد
 .وغيرها والحاسب الصفية للقاعة الطالب عدد متوسط مؤشر وخاصًة التعليمي للنظام الداخلية الكفاءة

 : الخسائر من نوعين إلى سورية تشهدها التي األحداث أدتلقد 
 أيلول شهر نهاية حتى سورية، ليرة مليار 2.1 من أكثر تجاوزت والتي تعويضها يمكن التي المادية الخسائر 

 على التأثير استمرار ضوء في بكثير اكبر المبلغ يكونسو ، القائمة التحتية للبنى الضرر عن ناجمة ،2102
 .التعليم في المستقبلي لالستثمار المالية اإلمكانات

 األماكن ضمنالقاطنين  الطالب على ضاعت التي الدراسية السنوات عدد في يتمثل معوضة غير خسائر 
 المؤقت العجز حاالت من العديد إلى إضافًة .سواء حد على والمعلمين للمتعلمين األرواح في والضحايا متضررة،ال

 .البعض أصابت التي النفسية واألمراض والدائم،

 عامي بين ملحوظ بشكل التعليمي القطاع على العام االستثمار انخفض: التعليم على اإلنفاقعلى مستوى  -
  :التالي الجدول يظهره ما وفق ،2102 2101

  ليمالتع على اإلنفاق( 1) رقم جدولال                                    
 سورية ليرة مليار: الوحدة                                                                                

                                                              
 
 
 

 

 الدولي والتعاون التخطيط هيئة التعليم، مديرية: البيانات مصدر            

 :الصحة قطاع - ب
 على األضرار هذه تقتصر ولم سورية، تشهدها التي لألحداث نتيجًة بالغة ألضرار يحالص القطاع تعرض     

 أضرار إلى تعدتها بل القطاع، عمل ومستلزمات الصحية التحتية بالبنى كاألضرار تعويضها يمكن التي الخسائر
 أو ،منها المباشرة سواًء الوفيات معدالت رفع في تزال وما أدت التي األرواح في الخسائر في تمثلت وأعمق اكبر

 المزمنة لألمراض وخاصًة الطبية الخدمات في الحاد النقص بسبب األمراض من لعدد المراضة معدالت ازدياد
 خالل من األمراض ضد للحصانة المستقبلي التأثير إمكانية على األثر تعدىكما  .المختلفة الصحية الخدمات النقطاع
 .التحصين ومعدالت إمكانات انخفاض

  والعالي الجامعي التعليم الجامعي قبل ما التعليم  العام

1111 22 7.1 
1111 20 5 

 1 05.5 (مخطط) 1111
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 البنى هذه تمثل حيث األحداث جراء كبير ضرر من الصحية التحتية البنى عانت :التحتية البنى مستوى على -
 كليًا المتضررة  العامة المشافي عدد بلغ .للمصابين الصحي التخفيف في الكبير لدورها للتخريب واضحًا هدفًا

 حوالي المتضررة المشافي هذه وتشكل دمشق، ريف في 1و حمص في مشافي 7 منها ،مشفى 15 حوالي وجزئيًا
 سيارات عدد وتجاوز ،مركزًا 051 المتضررة الصحية المراكز عدد تجاوز كما. العامة المشافي إجمالي من% 35

 شهدت كما. مرة من أكثر للضرر تعرض ما منها سيارة 311 من أكثر المتضررة الصحية واآلليات اإلسعاف
 .21جريحًا 31 من أكثر الجرحى وعدد شهيدًا 51 األحداث جراء الشهداء عدد بلغ حيث استهدافًا الطبية الكوادر

 ونقص القتل عن الناجمة المباشرة وغير المباشرة الوفيات عن دقيقة بيانات بغياب: المؤشرات مستوى على -
 يكونس المعدل هذا نا نعتقد أنأن إال ،2100 لعام الوفيات معدالت حساب الصعب من ومتمماتها، الصحية الخدمات

 ما السنوات في العام الوفيات معدل عن تضاعف قد يكون أن الممكن ومن الوفيات، لهذه التقديرات اقل مع ارتفع قد
 ارتفع قد وغيرها المزمنة باألمراض المراضة معدالت تكون أن المتوقع منكما %. 1 حوالي والبالغ األحداث قبل

 يوجد ال انه إال محليًا، المنتجة غير تلك وخاصًة المختلفة الطبية والخدمات األدوية لنقص نتيجًة كبير بشكل
 عن ناجمة أمراض ظهور السورية المحافظات تشهد لممن ناحية أخرى . اعتمادها يمكن تقديرات أو إحصاءات

 والهواء المياه في كالتلوث المختلفة بمكوناته البيئي بالوضع األولى بالدرجة تتعلق األمراض هذه الن األوبئة،
 .القصير المدى على تظهر ال األمور وهذه النواقل، وانتشار

 على الحامل رعاية بخدمات التغطية نسبة تأثرت فقد لإلحداث نتيجًة كبيرًا تأثرًا اإلنجابية الصحة خدمات شهدت كما
 ضد األطفال حصانة معدالت شهدتو ،2100 عام% 03 إلى 2101 عام% 05  من بانخفاضها الوطني المستوى
 كافة في% 011 و 88 بين تتراوح أنواعها بكافة باللقاحات التغطية نسبة كانتحيث  كبيرًا تدهورًا األمراض

 حمص محافظات في% 71و% 51 بين لتتراوح األنواع لمعظم النسب هذه وانخفضت ،حداثاأل قبيل المحافظات
 أنواع بعض في والنقص جهة، من المحافظات هذه إلى الوصول لصعوبة نتيجة ودرعا، وحماه وادلب والقنيطرة
 .20أخرى جهٍة من منها المستورد وخاصًة اللقاحات

 من انخفض فقد األحداث، فترة خالل واضحًا انخفاضًا الصحي العام اإلنفاق شهد: الصحي نفاقإلا مستوى على -
 عام خالل االنخفاض هذا باستمرار التوقع مع ،2100 عام ليرة مليار 5.2 إلى 2101 عام سورية ليرة مليار 7.5

 عدمتصا بشكل تتأثر التي التنفيذ وإمكانات جهة، من سورية ليرة مليار 1.1 يبلغ مرصود عتماداب متأثرًا 2102
 القادمة السنوات تشهد أن المتوقع من من جهة أخرى .منيًاأ مستقرة الغير المحافظات في اصًةوخ لألحداث نتيجًة
 إلى زمةلأل االقتصادي األثر المتداد نظرًا الصحي القطاع في االستثمار زيادة في العام القطاع إمكانية على تأثيرًا

 .القطاع على اإلنفاق على وقدرتها الدولة إيرادات على المستقبلي التأثير وبالتالي قادمة سنوات

                                                                 
21
 2102 عام أيلول شهر نهاية حتى الصحة وزارة بيانات 
20
 2102 عام أيلول شهر حتى الصحة وزارة بيانات 
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 تظهر انه إال الجغرافي، اوتوزعه المختلفة الفقر نسب لتقدير كافية بيانات غياب ظل في :األزمة ظل في الفقر -ج
 على والسياسية واالجتماعية االقتصادية المكونات آثار واستنتاج توقع خاللها من يمكن التي الدالالت عضب بوضوح
 اقتصاد إصالحات نتائج عن الناجمة زمةلأل السابقة المؤثرات تأثير استمرار مع والبشري، المادي الفقر مؤشرات

 الرواتب إصالح وسياسات العمل سوق وسياسات االجتماعية الحماية سياسات تنفيذ في ضعف صاحبها التي السوق
 :منها الفقر ظاهرة تعمق والتي باألزمة الخاصة المؤشرات من عدد وظهور وغيرها، واألجور

 متوسطها ُقدر جيدة اقتصادي نمو معدالت األحداث سبقت التي الخمس السنوات شهدت: االقتصادي النمو 
 معدالتل تشير 2102 لعام وتوقعه 2100 لعام االقتصادي النمو لمعدل األولية التقديرات أن إال% 5.1 بمعدل

 والزراعة الصناعةو كالسياحة االقتصادية القطاعات معظم لتأثر نتيجًة اإلجمالي، المحلي للناتج سلبية نمو
 القطاعات في العام لالستثمار جوهري وانخفاض ،جديدة خاصة استثمارات دخول وضعف وغيرها،

: أهمها جهة من أكثر من الفقر معدالت على سلبيًا دورًا المحلي الناتج نمو معدل انخفاض سيلعبو. االقتصادية
 االرتفاع ليقابل واألجور الرواتب نظام إصالح على المقدرة وعدم المحلي، الناتج من الفرد نصيب انخفاض
 على المقدرة وضعف المحلي، الناتج من واألجور الرواتب حصة انخفاض استمرار وبالتالي لألسعار، المستمر
 . األسعار ارتفاع واستمرار الخاص القطاع في وخاصًة التشغيل

 آخر 2100 عام نهاية في لإلحصاء المركزي المكتب أجراه الذي العمل لسوق السريع المسح يعتبر: التشغيل 
 البطالة معدالت أن إلى المسح أشار حيث التقليدي، بمفهومها والبطالة التشغيل معدالت عن بيانات أتاح مسح
 التي اإلناث كان األكبر والخاسر ،%2.5 بحدود بطالة معدل شهد الذي 2101 عام عن مرتفعًة% 01.8 بلغت
 2101 عام% 38 من% 2 بمقدار التشغيل معدل بانخفاض مقترنًة ،%37 إلى% 22 من بطالتها معدل ارتفع

% 3 بمعدل انخفض الذي الخاص التشغيل بمعدل خاص بشكل تأثر الذي االنخفاض ،هذا2100 عام% 33 إلى
 لنشاط الحقيقي الواقع إلى تشير ال المعدالت وهذه%. 01بمقدار العام التشغيل معدل بارتفاع تعويضه يتم ولم

 النمو االعتبار بعين باألخذ البطالة معدل احتساب فعند العمل قوة نمو معدل ضعف عن متأتية فهي العمل سوق
  ستتجاوز البطالة معدالت فإن% 1 حدود يقارب البشرية للقوة نمو معدل من المتأتية العمل لقوة الطبيعي

 سكانية فئات إضافة بعد التقديري والحقيقي اإلحصاء مكتب من المنشور الظاهري المعدلين بين والفارق ،31%
 سوق في االنتظار ملوا الذين والمحبطين النسوي، كالفاقد)  االقتصادي النشاط عن ومهمشة مقصاة
 .22........(العمل

                                                                 
22
 .2100 و 2101لإلحصاء, المركزي المكتب العمل, سوق مسوا بيانات  
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

 مباشر بشكل سينعكس وهذا، العمل عنأو توقف  توقف شبه الخاصة الوطني االقتصاد مؤسساتمن  عدد شهد
 أثرتلقد . جديدة عمل فرص إحداث عن العام القطاع عجز ظل في المؤسسات، هذه في المشتغلين على

 لمعرفة مسوح إجراء حتى معها الصعوبة من أصبح العمل سوق تنظيم على حتى كبيرة بصورة األحداث
 بالترهل له المشهود الزراعي القطاع يكون أن المتوقع من انه إال التشغيل، حيث من تضررًا األكثر القطاعات
 .والسياحة الصناعة قطاعي وأكثرها تضررًا القطاعات اقل هو التشغيلي

 التي األسر عدد يقدر مثيل له سورية تشهد لم وخارجيًا داخليًا سكانيًا حراكًا السوري المجتمع شهد: الهجرة 
 التقديرات تشير كما داخليًا، نزوحًا نزحت   ( شخص مليون 3) بحوالي األحداث بسبب سكنها مكان تركت
 تركيا، لبنان، األردن،) المجاورة الدول إلى   مواطن ألف 121 من أكثر نزوح إلى الدول من عدد عن المتأتية

 األسر وهي أخرى، دول إلى البالد هاجرت واسر لمواطنين مقدرة غير أعداد وهناك ،(ليبيا العراق،مصر،
 ..........(  أوربية دول الخليج، دول)     جيدة مالية بمالءة يتمتعون بمعظمهم الذين واألفراد

 خارجية عوامل عن ناجم كبيرًا ارتفاعًا والمواد السلع أسعار شهدت: األسواق على الرقابة وضعف التضخم 
 واالرتفاع جهة، من األزمة، ظل في سورية على المفروض االقتصادي الحصار في تمثلت فالخارجية وداخلية،
 العمل عن والخدمية اإلنتاجية المنشات من كبير عدد بتوقف المتأثرة والداخلية .أخرى جهة من لألسعار العالمي
 والمواد المحروقات بأسعار المتكرر واالرتفاع الداخلي، النقل طرق أمان عدم عن الناجم النقل بضعف مترافقًة
 .األسواق على الرقابة ضوابط ضعف ظل في االحتكارية واشتداد الخام،

 المتأثرة اآلنية الفعل رد بسياسة األزمة ظل في( المباشر وغير المباشر)الدعم موضوع مع التعامل اتسم: الدعم 
 من يرفع مما ،الفقيرة الفئات على وخاصًة منعكساتها دراسة دون الدولة، لموازنة المالية اإلمكانات بضعف
 .األزمة قبل الفقر معدالت انخفاض في الدعم يمارسه كان الذي االيجابي األثر من ويقلل األسر معيشة تكاليف

 التنموية السياسات إلى إضافة الماضية السنوات خالل الدولة سياسات تبنت: اإلستهدافية البرامج توقف 
 معينة سكانية لفئات الفقر تخفيف في الدولة لتدخل فعالة كأداة وفئوية جغرافية استهدافية برامج موضوع
 للمعونة الوطني والصندوق المرأة وتمكين الفقر من للحد الوطني كالبرنامج محتاجة، جغرافية ومناطق

 اإلمكانات تأثر بسبب العمل عن توقفت البرامج هذه أن إال...... الشرقية المنطقة تنمية وبرنامج االجتماعية،
 .ة لصعوبة ذلك باألوضاع الحاليةالميداني األعمال تنفيذ إمكانية وعدم البرامج هذه في باالستمرار للدولة المالية

                                                                 
2 
 2100بيانات من خطة استجابة االحتياجات اإلنسانية, 
2 
 2102من بيانات من مة األمم المتحدة لشتون الالجئين,تم االستقاء  
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

 من تضررًا األكثر هي واالقتصادية الخدمية التحتية البنى تعتبر: واالقتصادية الخدمية التحتية البنى تضرر 
 والصناعة النقل لقطاعات التحتية بالبنى ضرر إلى ،السكن أماكن فقدان من األضرار هذه تنوعت وقد ،األزمة

 معدالت على بظالله ألقى التأثر هذا .الصحي والصرف الشرب ومياه والكهرباء والتعليم والصحة والسياحة
 عدم ظل في تعويضها أعباء تحمل إلى األسر دفع والخدمات المنازل ففقدان ،والبشري المادي بنوعيها الفقر
 سوق من لوازم شراء منازل، إيجار) الدولي المجتمع مساهمة وضعف التعويضية البرامج وتشتت كفاية

 والتعليمية منها الصحية وخاصًة االجتماعية القطاعات تأثر أن كما.............( شرب مياه شراء احتكارية،
 .البشري والفقر الحرمان معدالت على الكبير األثر له سيكون

 أثارها ستنعكس عقود عبر تراكمت ةهام اجتماعية مكتسبات البشرية التنمية قطاعات السورية األزمة أفقدت لقد
 .بالقصيرة ليست لفترات والمجتمع االقتصاد قطاعات كافة على السلبية

 :التوصيات -4

 قطاعات على السورية األزمة سببتها التي اآلثار لتخفيف منحيين وفق العمل سورية تعيشها التي الظروف تستدعي
 :البشرية التنمية
 الغذائي، األمن قضايا على والتركيز القطاعية العمل أولويات ترتيب إعادة: العاجل المستوى على -األول

 والصرف الشرب كمياه الخدمية المعيشة واحتياجات المأوى كتأمين االجتماعية والخدمات الصحية والخدمات
 العمل بدء يستدعي وهذا تضررًا األكثر الفئات تجاه الدعم توجيه وإعادة ،الطاقة من المعيشة ومتطلبات الصحي

 .تقدير أقصى على ًاواحد ًاعامتغطي  زمنية بفترة تنفيذي عمل برنامج إعداد على
 إلى( سنة 3 -2)القادمة القليلة السنوات خالل البشرية التنمية قطاعات تحتاج: المتوسط المستوى على -الثاني
 اآلثار ومعالجة ، والخدمية والصحية التعليمية التحتية ىكالبن األزمة قبل كانت كما االجتماعية المكتسبات إعادة

 الخاص القطاع عمل ظروف إعادة على التركيز على العمل يمكن كما. كافة السكان فئات على المختلفة السلبية
 ،........واالحتكارية والدخول كاألسعار األزمة عمقتها التي االقتصادية التشوهات وإصالح العمل، فرص لخلق
 االستهدافية البرامج على خاص بشكل والتركيز المدى متوسطة عمل وخطط برامج إعداد على العمل يستدعي وهذا

 .ومقوماتها مكوناتها بكافة المواطنين معيشة لتحسين
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  2102نشرة التخطيط والتعاون الدولي ـ العدد التجريبي الثالث ـ كانون األول 

 

 

 

 نشرة التخطيط والتعاون الدولي

 
 النشرةالجهة المشرفة على إعداد 

 مديرية الدراسات 

 في 

 هيئة التخطيط والتعاون الدولي

 

 

 

 لالستفسار 
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 مدير مديرية الدراسات 

 ثريا إدلبي

 

 مسؤول ملف التقارير والنشرات

 منهال العريضي

 سورية ـــ دمشق
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