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الهدف األول: القضاء على الفقر المدقع والجوع

المقصد )1( : القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين، ويُقاس بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دوالر في اليوم.

شــكل هــدف القضــاء علــى الفقــر المدقــع أحــد أهــم األولويــات علــى المســتوى الدولــي فقــد كان هــذا الهــدف فــي مقدمــة أهــداف التنميــة األلفيــة التــي 
ــة المســتدامة والتــي شــكل هــدف القضــاء علــى  ــة عــام 2000 وانتهــت عــام 2015، لتحــل محلهــا أهــداف التنمي ــدأت مــع إعــان قمــة األلفي ب

الفقــر هدفهــا األول.
شــكل خفــض معــدالت الفقــر المدقــع أولويــة مــن أولويــات خطــط التنميــة الوطنيــة قبــل الحــرب، وقــد أثمــرت تلــك الخطــط عــن انخفــاض جوهــري 
ــا فــي عــام 2010  ــد خــط 1.25 دوالر فــي اليــوم بتعــادل القــوة الشــرائية لعــام 2005، حتــى وصلــت إلــى حدودهــا الدني فــي نســبة الفقــر عن
بحــدود )0.2%(. وعلــى هــذا األســاس صنفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، فــي تقاريــر التنميــة األلفيــة، ضمــن مجموعــة الــدول التــي حققــت 

هــدف األلفيــة »القضــاء علــى الفقــر« قبــل حلــول عــام 2015.

وشــهدت نســبة الســكان الذيــن يقــّل دخلهــم اليومــي عــن 1.25 دوالر أمريكــي بتعــادل القــوة الشــرائية، ارتفاعــاً كبيــراً جــراء مفاعيــل الحــرب 
التــي شــنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي العــام 2011، ووصلــت أعلــى نســبها فــي عــام 2013 حيــث قــدرت بــــــ )7%( مــن إجمالــي 
الســكان. وقــد نتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع معــدالت البطالــة الناجمــة أساســاً عــن تعطــل جــزء كبيــر مــن أوجــه الحيــاة االقتصاديــة بقطاعاتهــا 
ــة الجانــب التــي أدت إلــى انخفــاض كبيــر فــي حجــم المســتوردات )وخاصــةً  ــة القســرية أحادي ــة فــي البــاد، ونتيجــة للتدابيــر االقتصادي المختلف
مســتلزمات اإلنتــاج(، إضافــةً إلــى انخفــاض القــوة الشــرائية لليــرة الســورية. ومــع نهايــة عــام 2013، بــدأت نســبة الســكان الذيــن يقــل دخلهــم 
ــى  ــاً(، حيــث وصلــت هــذه النســبة عــام 2015 إل ــاً طفيف ــرة الســورية بالتراجــع التدريجــي )وإن كان تراجع ــوة الشــرائية للي اليومــي بتعــادل الق
)6.4%(، ويعــزى هــذا التغيــر إلــى االســتقرار الــذي شــهدته العملــة الوطنيــة، وعــودة جــزء مــن مكامــن اإلنتــاج الســلعي والخدمــي ومــا رافقهــا 

مــن ارتفــاع فــي معــدالت التشــغيل وفــرص العمــل.

ويعبــر المقيــاس الســابق عــن خــط الفقــر المتبــع للمقارنــة بيــن معــدالت الفقــر بيــن الــدول، بينمــا علــى المســتويات الوطنــي فيعتبــر معــدل الفقــر 
ــى  ــى أن هــذا المعــّدل وصــل إل ــة إل ــات الوطني ــراد واألســر . وتشــير  البيان ــة األمــن الغذائــي لألف ــاس حال ــع )الغذائــي( هــو األهــم فــي قي المّدق
حــدوده الدنيــا قبــل بدايــة الحــرب، حيــث قــدرت نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر الغذائــي بنحــو)1.1%( مــن إجمالــي الســكان عــام 2010، 
ومــا عــزز هــذا التقــدم المحــرز كان قــدرة االقتصــاد الســوري المتنــوع المصــادر علــى تحقيــق اكتفــاء ذاتــي فــي معظــم مــواد ســلة االســتهاك 

للمواطنيــن الســوريين.

ــل  ــدة بالتدخ ــم المتح ــات األم ــة ومنظم ــام الحكوم ــدف قي ــام 2015 به ــري لع ــي األس ــن الغذائ ــح األم ــراء مس ــرب إج ــنوات الح ــال س ــم خ ت
ــة  ــة العربي ــي الجمهوري ــي ف ــن الغذائ ــى أن األم ــه إل ــير نتائج ــورية. و تش ــر الس ــى األس ــي عل ــن الغذائ ــات األم ــاض مقوم ــر انخف ــف أث لتخفي
ــت  ــد تفاوت ــي، وق ــن الغذائ ــدام األم ــن انع ــورية م ــر الس ــن األس ــى )33%( م ــث عان ــرب، حي ــنوات الح ــال س ــراً خ ــراً كبي ــر تأث ــورية تأث الس
ــكة )%51(. ــة الحس ــي محافظ ــى ف ــبة األعل ــة )11%( والنس ــة الاذقي ــي محافظ ــل ف ــبة األق ــت النس ــث كان ــات، حي ــن المحافظ ــبة بي ــذه النس ه

اقتربــت الجمهوريــة العربيــة الســورية عــام 2010 مــن تحقيــق هــدف األلفيــة المعنــي بالقضــاء علــى الفقــر المدقــع والجــوع مــن خــال مــا انتهجتــه 
ــون  ــوم المك ــة: يق ــات ثاث ــق مكون ــاد( عــن طري ــدد األبع ــر المتع ــع، الفق ــة الواس ــر )بمفهوم ــأة الفق ــف وط ــددة لتخفي ــة متع ــات حمائي ــن سياس م
ــات  ــات الصحــة وخدم ــة وخدم ــات التعليمي ــا اآلخــر. فالخدم ــة لبعضه ــا وبأســعار رمزي ــاً لبعضه ــة مجان ــات االجتماعي ــم الخدم ــى تقدي األول عل
المســكن مــن ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وغيرهــا، تعبّــر عــن جهــود ســاهمت فــي تخفيــف معــدالت الفقــر وتخفيــف العــبء االقتصــادي 
عــن الســكان. فــي حيــن يرّكــز المكــون الثانــي علــى سياســات الدعــم المختلفــة مــن دعــم للمحروقــات والكهربــاء ودعــم أســعار بعــض 
ــرة للتســعير اإلداري.  ــان كثي ــى األســعار فــي األســواق واللجــوء فــي أحي ــة عل المــواد األساســية لمعيشــة الســوريين، واســتخدام سياســات رقابي
ــة  ــات االجتماعي ــام وسياســات التأمين ــي القطــاع الع ــف االجتماعــي ف ــق وخاصــةً التوظي ــل الائ ــي سياســات العم ــل ف ــث فتمث ــون الثال ــا المك أم

المــرأة. وعمــل  والصحيــة، 

ــم المتحــدة، وبالتزامــن مــع  ــة العامــة لألم ــر الجمعي ــي مق ــم المتحــدة ف ــي األم ــدول األعضــاء ف ــو ال ــادة دول ورؤســاء حكومــات وممثل ــد ق اعتم
االحتفــال بالذكــرى الـــ70 لتأســيس المنظمــة، أهدافــاً عالميــة جديــدة مــن أجــل التنميــة المســتدامة »تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030« كبرنامــج عمــل يهــدف لتعزيــز الحريــات والســام فــي العالــم، والقضــاء علــى الفقــر بمــا يخــدم تحقيــق التنميــة المســتدامة. وتتعهــد جميــع 
الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بالعمــل فــرادى وجماعــة علــى تنفيــذ هــذه الخطــة العالميــة الطموحــة والتــي تشــكل بأهدافهــا الســبع عشــرة 

وغاياتهــا الـــ 169 اســتمراراً الســتكمال تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة لعــام 2000.

وقــد شــاركت الجمهوريــة العربيــة الســورية، وكعضــو فاعــل فــي منظومــة األمــم المتحــدة، فــي القمــة التــي عقدتهــا الجمعيــة العامــة واعتمــدت فيهــا 
ــة  ــي حــول هــذا اإلطــار األشــمل للجهــود التنموي ــا باإلجمــاع الدول ــاً مــن التزامه ــك انطاق ــام 2030، وذل ــة المســتدامة لع ــال التنمي جــدول أعم

الدوليــة والمتضمــن ألهــداف التنميــة المســتدامة، وألهميــة تحقيــق هــذه األهــداف التنمويــة علــى المســتوى الدولــي، وعلــى المســتوى الوطنــي 
لمصلحة المواطنين السوريين ومؤسسات الدولة السورية.

تواجــه الجمهوريــة العربيــة الســورية، ومنــذ العــام 2011، ظروفــاً اســتثنائية تتمثـّـل بآثــار الحــرب اإلرهابيــة التــي شــنّت عليهــا والتــي كان أدواتهــا 
مجموعــات إرهابيــة مســلّحة ممّولــة مــن قبــل بعــض الحكومــات والكيانــات اإلقليميــة، إضافــة إلــى عمليــات »التحالــف الدولــي« غيــر الشــرعي 
والعــدوان العســكري التركــي علــى األراضــي الســورية، حيــث أحدثــت جميعهــا دمــاراً هائــاً للبنــى التحتيــة والبيئيــة وأثـّـرت علــى توظيــف جــزء 

كبيــر مــن الجهــود والمــوارد الوطنيــة المتاحــة لمواجهــة انعكاســات هــذه الظــروف. 

كمــا تواجــه الجهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تحديــاً كبيــراً يتمثــل بفــرض بعــض الــدول والكيانــات اإلقليميــة 
لتدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب التــي ضــد الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ العــام 2011، ولغايــة تاريخــه، وبشــكل غيــر شــرعي 
ومخالــف لميثــاق منظمــة األمــم المتحــدة وقــرارات المنظمــة ووثائــق مؤتمراتهــا المعنيــة بالتنميــة المســتدامة. ويُضــاف إلــى ماســبق، مــا تواجهــه 
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن تداعيــات اآلثــار الكارثيــة الناجمــة عــن اســتمرار »إســرائيل«، الســلطة القائمــة باالحتــال، باحتــال الجــوالن 
الســوري المحتــّل وإمعانهــا باســتنزاف مــوارده الطبيعيــة وتبديدهــا وتلويــث بيئتــه الطبيعيــة، وحرمانهــا الســكان الســوريين مــن حقوقهــم األساســية 
ومصــادرة أراضيهــم ومــوارد رزقهــم، ناهيــك عــن السياســات التمييزيــة اإلســرائيلية العنصريــة المكّرســة ضــد الســوريين ولمصلحــة المســتوطنين 

اإلســرائيليين غيــر الشــرعيين، وانخــراط ســلطات االحتــال اإلســرائيلي فــي دعــم اإلرهــاب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 

يهدف التقرير الوطني األول للتنمية المستدامة إلى ما يلي:
ــن عامــي  ــرة بي ــة خــال الفت ــة لأللفي ــق األهــداف اإلنمائي ــي مجــال تحقي ــة الســورية ف ــة العربي ــه الجمهوري ــذي حققت ــدم المحــرز ال ــم التق 1. تقيي
2000 و2010، والوقــوف علــى تأثيــرات الحــرب اإلرهابيــة فــي مختلــف مؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة خــال الفتــرة بيــن عامــي 2011 

المســار(. عــن  )االنحــراف  و2015 

2. اســتخدام مخرجــات التقريــر لتظهيــر أثــر هــذه الحــرب علــى جهــود الدولــة الســورية بمســعاها لتحقيــق أهدافهــا التنمويــة فــي إطــار التزامهــا 
بتحقيــق األهــداف األمميــة.

ــورية  ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــط التنمي ــداد خط ــه إلع ــي متن ــة ف ــرات الموضوع ــات والمؤش ــر واألولوي ــج التقري ــن نتائ ــتفادة م 3. االس
الحــرب.  انتهــاء  بعــد 
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ودعــم ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي. وقــد ارتفــع صافــي مبالــغ الدعــم لقطــاع الكهربــاء علــى نحــو ملحــوظ خــال ســنوات الحــرب 2011 
ــرة عــام  ــار لي ــة، ليصــل إلــى 299 ملي ــة العامــة للدول ــرة عــام 2011 مــا نســبته )22.3%( مــن إجمالــي الموازن ــار لي -2015 مــن 187 ملي
2015 بنســبة )18.1%( مــن إجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة. وقــد حافظــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى نســب دعــم مرتفعــة لجميــع 
ــاء، بقيــت نســبة الدعــم مرتفعــة بالرغــم  ــا يخــص دعــم الكهرب ــا الحــرب. فمثــاً فيم ــار التــي تركته ــات الدعــم األســري. بالرغــم مــن اآلث مكون
مــن انخفــاض نســب التحصيــل، والتحديــات التــي اعترضــت عمــل هــذا القطــاع كمــا ذكرنــا أعــاه، وكذلــك فيمــا يخــص دعــم المــواد التموينيــة التــي 
بقيــت مرتفعــة بالرغــم مــن ازديــاد كلــف النقــل واالســتيراد، وكذلــك فيمــا يخــص دعــم ميــاه الشــرب، حيــث ازدادت كلــف مــواد التعقيــم وصعوبــة 

اســتجرارها.

ــاً  ــاداً طفيف ــاد عــدد المســجلين ازدي ــى ازدي ــة إل ــات التغطي ــة االجتماعــي، وتشــير بيان ــات نظــم الحماي ــة أحــد مكون ــات االجتماعي وتشــكل التأمين
ــذا  ــى ه ــنوياً. ويبق ــترك س ــف مش ــدرة بـــ 21 أل ــنوية مق ــادة س ــام 2015، بزي ــون بالع ــى 2.1 ملي ــام 2010 إل ــخص ع ــون ش ــن 1.95 ملي م
الرقــم دون المســتوى المطلــوب، ويدلــل علــى وجــود فجــوة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتســجيل فــي التأمينــات االجتماعيــة إذا مــا تمــت مقارنتهــا بحجــم 
قــوة العمــل البالغــة نحــو 5 مليــون شــخصاً،وذلك نتيجــة امتنــاع أو تهــرب العديــد مــن جهــات القطــاع الخــاص مــن تســجيل عمالهــا فــي التأمينــات 
ــة مــن  ــات االجتماعي ــاع عــدد المســتفيدين مــن خدمــات التأمين ــى ارتف ــات إل ــر المنظــم. وتشــير البيان ــة، والســيما القطــاع الخــاص غي االجتماعي

443 ألــف فــي العــام 2010 إلــى 591 ألــف فــي عــام 2015.

وتوفّــر الدولــة الســورية الخدمــات التعليميــة والصحيــة كافــة مجانــاً أو بمقابــل رمــزي لجميــع المواطنيــن، وذلــك عــن طريــق المرافــق التعليميــة 
والصحيــة العامــة، كمــا وتقــّدم الدعــم لخدمــات رئيســية كميــاه الشــرب والكهرباء.وقــد أدت الحــرب إلــى شــح المــوارد االقتصاديــة الازمــة لعمليــة 
التنميــة وإلــى انخفــاض اإلنفــاق علــى هــذه القطاعات.وبمقارنــة اإلنفــاق بيــن عامــي 2010 و2015، نجــد أن نســبة اإلنفــاق االســتثماري علــى 
التعليــم قــد انخفضــت مــن 35 مليــار ليــرة فــي العــام 2010 ليصــل إلــى 16.5 فــي العــام 2015، وكذلــك األمــر فيمــا يخــص اإلنفــاق 
االســتثماري علــى قطــاع الصحــة حيــث انخفــض مــن 9.7 مليــار ليصــل إلــى 4 مليــار خــال نفــس المــدة. وانخفضــت نســبة اإلنفــاق 
االســتثماري علــى قطــاع ميــاه الشــرب مــن 13.3 مليــار عــام 2010 إلــى 7 مليــار فــي العــام 2015، أي إن نســبة االنخفــاض فــي 

اإلنفــاق االســتثماري علــى هــذه الخدمــات قــد تجــاوزت النصــف خــال ســنوات الحــرب.

ســاوى دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام 2012، وكمــا الدســاتير الســابقة، بيــن األفــراد جميعــاً، وبيــن الرجــل والمــرأة، وأكــدت مبادئــه 
ــون متســاوون فــي  ــي: »المواطن ــا يل ــى م ــرة 3 عل ــز. فنصــت المــادة 33 الفق ــؤ الفــرص دون أي تميي ــة والمســاواة وتكاف ــى العدال األساســية عل
ــدة«. كمــا عــزز الدســتور دور المــرأة فــي  الحقــوق والواجبــات ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقي
المجتمــع بفضــل المــادة /23/ التــي نصــت علــى اآلتــي: »توفــر الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص التــي تتيــح المســاهمة الفعالــة والكاملــة فــي الحيــاة 
ــى  ــاء المجتمــع« )انظــر إل ــع تطورهــا ومشــاركتها فــي بن ــود التــي تمن ــة القي ــى إزال ــة، وتعمــل عل ــة والثقافي ــة واالجتماعي السياســية واالقتصادي

المؤشــرات ذات الصلــة فــي الهــدف الخامــس(.

وقــد ترجمــت السياســات وبرامــج العمــل الحكوميــة هــذه المبــادئ الدســتورية فــي جميــع القطاعــات علــى النحــو الــذي عــزز حالــة التمكيــن وتكافــؤ 
الفــرص فــي الحصــول علــى المــوارد االقتصاديــة واالســتفادة مــن برامــج التنميــة، والســيما فــي التعليــم والتشــغيل والخدمــات الصحيــة. 
ــن  ــي لتمكي ــج الوطن ــرهّن )كالبرنام ــات ألس ــاء المعي ــن النس ــة م ــات الضعيف ــة بالفئ ــتهدافية خاص ــج اس ــت برام ــي، طبق ــذه المرام ــق ه ولتحقي
ــول  ــل حص ــات تكف ــورية سياس ــة الس ــة العربي ــت الجمهوري ــا انتهج ــا(. كم ــة، وغيره ــرأة الريفي ــة الم ــج تنمي ــر، وبرام ــن الفق ــد م ــرأة والح الم
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى فــرص عادلــة مــن برامــج التنميــة، والســيما التعليــم والتشــغيل. وشــهدت نســبة اســتيعاب األشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقــة لــدى الجهــات العامــة ارتفاعــاً مــن )3.1%(فــي العــام 2010 مــن مجمــوع العامليــن اإلجمالــي إلــى )3.4%( فــي العــام 2015.

المقصــد )4( : ضمــان تمتـّـع جميــع األفــراد، بنفــس الحقــوق فــي الحصــول علــى المــوارد االقتصاديــة، والخدمــات األساســية، والخدمــات 
الماليــة، وحقــوق الملكيــة، والميــراث، والمــوارد الطبيعيــة، والتكنولوجيــا الجديــدة المالئمــة.

المقصد )2( : تخفيض نسبة الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده، وفقاً للتعاريف الوطنية، بمقدار النصف على األقل.

المقصد )3( : استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية على الصعيد الوطني وتحقيق تغطية صحية للجميع

ــرة الحجــم، التــي عــدد أفرادهــا 7 فمــا فــوق، أكثــر عرضــة النعــدام األمــن الغذائــي بنســبة )47%(، واألســر التــي عــدد  وكانــت األســر الكبي
أفرادهــا 4 فمــا دون بنســبة )21%(. وجــراء مفــرزات الحــرب، تعرضــت األســر النازحــة، حتــى وإن عــادت إلــى أماكــن اإلقامــة االعتياديــة، 

ــتقرة. ــر المس ــن األس ــل )30%( بي ــبة )40%(، مقاب ــاوزت النس ــث تج ــي، حي ــن الغذائ ــدام األم ــى انع إل

بلغــت نســبة الفقــراء فقــراً شــديداً نحــو )8.5%( مــن عــدد الســكان، وهــذا المعــدل يشــكل حوالــي نصــف معــدل الفقــر المســجل عــام 1997. 
وبالتالــي فــإن الجهــود التــي بذلــت قبــل الحــرب كانــت ســتؤدي إلــى تحقيــق هــدف األلفيــة المقــّدر بـــــ )7.2%( كنســبة الفقــراء مــن الســكان قبــل 

عــام 2015.

ــراء  ــد ارتفعــت نســبة الســكان الفق ــر، فق ــرة فــي معــدالت الفق ــى ارتفاعــات كبي ــة الســورية إل ــة العربي ــى الجمهوري ــة عل وأدت الحــرب اإلرهابي
ــذا  ــى حــدود )41.5%( عــام 2015، ويعــزى ه ــاً إل ــذه النســبة انخفاضــاً طفيف ــى )43%( عــام 2013، وانخفضــت ه ــراً شــديداً لتصــل إل فق
االرتفــاع إلــى مفــرزات الحــرب علــى محــددي الفقــر األساســيين، وهمــا الدخــول المتضــررة مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة، واألســعار المتأثــرة 

ــورية.  ــة الس ــة العربي ــى الجمهوري ــة عل ــب المفروض ــة الجان ــرية أحادي ــة القس ــر االقتصادي ــر التدابي ــات وأث ــلع والخدم ــاج الس ــاض إنت بانخف

أمــا نســبة الفقــر وفــق خــط الفقــر الوطنــي األعلــى، فقــد انخفضــت مــن )33.6%( عــام 2007 إلــى )24.8%( عــام 2010، وهــي بالرغــم 
مــن انخفاضهــا كانــت دون الطمــوح لتحقيــق هــدف األلفيــة قبــل الحــرب. وقــد ارتفعــت هــذه النســبة ارتفاعــاً كبيــراً جــراء الحــرب لتصــل إلــى 
)68.9%( مــن إجمالــي الســكان فــي عــام 2013، لتنخفــض عــام 2015 إلــى )63.6%( بفعــل التطــورات اإليجابيــة التــي شــهدها االســتقرار 

ــل. ــوة العم ــح تحســن الدخــول الناجــم بصــورة رئيســية عــن تشــغيل محــدود لق النســبي لألســعار وعــودة بعــض مام

ــة  ــج التنموي ــات والبرام ــاب السياس ــراً لغي ــة، نظ ــة للغاي ــية صعب ــة ومعيش ــروف اقتصادي ــن ظ ــّل م ــوري المحت ــوالن الس ــي الج ــي مواطن ويعان
الموجهــة إليهــم والتــي تأتــي ضمــن توجــه واضــح لــــ »إســرائيل«، الســلطة القائمــة باالحتــال، فــي التضييــق االقتصــادي علــى هــؤالء المواطنيــن 
ــد ســلطات االحتــال اإلســرائيلي فــرض  ــك، تعّم ــال. ويضــاف إلــى ذل ــال المئــات منهــم، ومــن بينهــم األطف ودفعهــم إلــى الهجــرة، وكذلــك اعتق
الضرائــب المرتفعــة علــى أصحــاب األرض الســوريين وعلــى محاصيلهــم الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك التفــاح التــي يعــّد المنتــج المحلــي الرئيســي 
لهــؤالء الســكان.بينما تمنــح ســلطات االحتــال مزايــا تفضيليــة للمســتوطنين اإلســرائيليين وتوفــر إمــدادات الميــاه وتســهيات للتســويق وأســاليب 
زراعــة حديثــة، بشــكل يســهم فــي خفــض تكاليــف اإلنتــاج لــدى المســتوطنين اإلســرائيليين ويعــزز قدرتهــم علــى تســويق منتجاتهــم، فــي حيــن 
ال يتمّكــن المزارعــون الســوريون مــن تســويق منتجاتهــم. ناهيــك عــن اســتمرار ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بمصــادرة أراضــي الســوريين فــي 

ــّل فــي إطــار سياســية ممنهجــة لتجويعهــم وتهجيرهــم وإقامــة مســتوطنات غيــر المشــروعة علــى أراضيهــم. الجــوالن الســوري المحت

توفــر الدولــة الســورية الخدمــات األساســية مثــل الصحــة والتعليــم وتوفيــر البنيــة الخدميــة التحتيــة المتعلقــة بالســكن والميــاه والصــرف الصحــي 
ــا  ــكان له ــى االشــتراكات ف ــة عل ــان االجتماعــي القائم ــا برامــج الضم ــة. أم ــة أو بأســعار مدعوم ــذه القطاعــات خدمــات مجاني ــدم ه ــل، وتق والنق
دور أقــل متمثلــة فــي التأمينــات االجتماعيــة ومعاشــات التقاعــد والتــي تركــزت االســتفادة منهــا للعامليــن فــي الدولــة، وبدرجــة أقــل للعامليــن فــي 

القطــاع الخــاص المنظــم. 
ويشــمل الدعــم األســري الدعــم المخصــص للمــواد التموينيــة، ومنهــا الخبــز والدعــم المخصــص لوقــود التدفئــة والنقــل ودعــم الطاقــة الكهربائيــة 
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 المقصد )7( : وضع أطر سياساتية سليمة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي استناداً إلى استراتيجية إنمائية مراعية لمصالح
الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني.

تقــدم الدولــة العديــد مــن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة بشــكل مجانــي وذلــك فــي إطــار كفالــة الدولــة الســورية بتقديــم الخدمــات الــواردة ضمــن 
دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام 2012 دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز حســب الجنــس أو مــكان اإلقامــة، إال أن مفــرزات الحــرب 
ــم األســرة المقدمــة   ــد انخفــض عــدد خدمــات تنظي ــم هــذه الخدمــات فق ــة أدت إلــى انخفــاض واضــح فــي مســتويات تقدي علــى القطاعــات الخدمي
بشــكل مجانــي مــن )764 ألــف( خدمــة عــام 2010 إلــى )485 ألــف( خدمــة عــام2015. إضافــةً إلــى تراجــع عــدد خدمــات الرعايــة المقدمــة 

لألمهــات مــن )307 ألــف( خدمــة عــام 2010 إلــى )162 ألــف( خدمــة عــام 2015.

وفــي مجــال التعليــم الــذي يقــدم خدماتــه بشــكل مجانــي فقــد بلــغ عــدد الطــاب الملتحقيــن بالتعليــم مــا قبــل الجامعــي 5.6 مليــون عــام 2010، 
وانخفــض إلــى 4.4 مليــون عــام 2015. وقــد بلغــت نســبة الطــاب الملتحقيــن بالتعليــم العــام )95.6%( مــن إجمالــي الملتحقيــن مقابــل )%4.4( 
ــن  ــل )23%( للملتحقي ــدار )21.5%( مقاب ــام بمق ــم الع ــن بالتعلي ــي عــام2010. وانخفــض عــدد الطــاب الملتحقي ــم الخــاص ف ــن بالتعلي ملتحقي

بالتعليــم الخــاص بيــن عامــي 2010 إلــى 2015.
 

ــد مــن المــدارس  ــة بتعــرض العدي ــة التعليمي ــة التحتي ــم نتيجــة ظــروف الحــرب، حيــث تضــررت البني ــن بالتعلي ــي انخفــاض أعــداد الملتحقي ويأت
ــى األضــرار  ــة إل ــاً، إضاف ــاً أو جزئي ــدارس المتضــررة نحــو )2674( مدرســة متضــررة ضــرراً كلي ــغ عــدد الم ــد بل للتخريــب أو األضرار.فق
البشــرية، حيــث تعــرض الــكادر التعليمــي فــي المــدراس لعمليــات الخطــف والقتــل علــى أيــدي الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة، كمــا تأثــرت الناحيــة 
ــة  ــت وزارة التربي ــد طبق ــي. وق ــم العلم ــال تحصيله ــم إلكم ــن إرســال أوالده ــي م ــن األهال ــد م ــية العدي ــى خش ــةً إل ــال إضاف ــدى األطف ــية ل النفس
حزمــة مــن البرامــج الهادفــة إلــى تعزيــز نســب االلتحــاق المدرســي اعتبــاراً مــن عــام 2013 أثمــرت عــن ارتفــاع تدريجــي فــي عــودة الطــاب 

ــع(.  ــدف الراب ــن اله ــي مت ــاق ف ــرب وااللتح ــرات التس ــر مؤش ــم )أنظ ــى التعلي إل

لقــد عمــدت الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة إلــى فــرض مناهــج تشــجع علــى الفكــر الوهابــي المتطــرف علــى التاميــذ فــي مناطــق انتشــار هــذه 
الجماعــات، كمــا عانــى القطــاع التعليمــي وبشــدة مــن خســائر وأضــرار واســعة فــي البنــى التحتيــة والمرافــق التعليمــي الناجمــة عــن اســتهدافها 

مــن قبــل مــا يســمى »التحالــف الدولــي« وخاصــةً فــي المنطقــة الســورية الشــرقية.
 المقصد )6( : كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي المعزز من أجل تزويد البلدان
النامية والسيما األقل نمواً بما يكفيها من الوسائل من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

كمــا عملــت الدولــة الســورية علــى دعــم المراكــز التــي تقــّدم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة بــكل أشــكالها )كــدور رعايــة المســنين واأليتــام وذوي 
ــة  ــي الخدم ــت ف ــا زال ــي م ــز الت ــي المراك ــة ف ــات المقدم ــرت الخدم ــد تأث ــرة الحــرب. وق ــا، خــال فت ــة منه ــة واألهلي ــة(، ســواء الحكومي اإلعاق
االقتصاديــة  اإلجــراءات  بســبب  مســتلزماتها  تأميــن  وصعوبــة  االقتصــادي  للواقــع  ونتيجــة  إيــواء،  لمراكــز  منهــا  عــدد  تحــّول  نتيجــة 

   .)3-6 الصلــة  ذات  للمؤشــرات  )انظــر  الجانــب  أحاديــة  القســرية 

انتهجــت الدولــة الســورية سياســة إعــادة دمــج األشــخاص الذيــن يقومــون بأعمــال جانحــة، وذلــك بفضــل مراكــز إعــادة التأهيــل الســلوكي والعلمــي 
والمهنــي. ويجــري التركيــز فــي هــذا الشــأن علــى األحــداث الجانحيــن، حيــث تقــدم خدمــات التأهيــل فــي 12 مركــزاً مختصــاً. وقــد انخفــض عــدد 
هــذه المراكــز خــال ســنوات الحــرب إلــى 6 مراكــز، وخرجــت المراكــز الباقيــة عــن الخدمــة نتيجــةً لوقوعهــا فــي مناطــق انتشــار اإلرهابييــن 

واســتهدافها بشــتى أنــواع التخريــب.

وبهــدف تنميــة الريــف وتحســين مســتوى معيشــة ســكانه، وخدمــات اجتماعيــة وصحيــة واقتصاديــة، أُحِدثَــت مراكــز التنميــة الريفيــة منــذ عــام 
1958، وأُحِدثَــت وحــدات الصناعــات الريفيــة عــام 1980 بهــدف تدريــب أبنــاء الريــف واألحيــاء الفقيــرة فــي المــدن علــى الصناعــات الريفيــة 
والتقليديــة بغيــة تأهيلهــم لممارســة العمــل فــي هــذه الصناعــات وتزويدهــم بالمعلومــات الفنيــة والنظريــة ورفــع مســتواهم الثقافــي وتهيئــة فــرص 
عمــل لهــم. وقــد انخفــض عــدد مراكــز التنميــة الريفيــة مــن 29 مركــزاً فــي عــام 2010 إلــى 7 مراكــز فــي عــام 2015، نظــراً لتضررهــا ووقــوع 
بعضهــا ضمــن مناطــق غيــر مســتقرة. كمــا انخفضــت أعــداد وحــدات الصناعــات الريفيــة مــن 110 وحــدة إلــى 62 وحــدة خــال نفــس المــدة. 

وشــهدت نســبة المســتفيدين مــن خدمــات هــذه المراكــز بنســبة 50% بيــن عامــي 2010 و2015.

كمــا أنشــأت الحكومــة الســورية صنــدوق الجفــاف الــذي يهــدف إلــى تخفيــف أثــر الجفــاف والكــوارث الطبيعيــة علــى المنتجيــن المزارعيــن ويســهم 
بشــكل فعــال فــي تقليــل أثــر التغيــرات والعوامــل الطبيعيــة علــى دخــول األســر التــي تعتمــد علــى الزراعــة فــي مصــدر عيشــها.

شــكلت خطــط االســتجابة اإلنســانية منــذ عــام 2012 إطــار التعــاون بيــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية ومنظمــة األمــم المتحــدة 
ــاراً  ــت إط ــط ليس ــذه الخط ــانية. وه ــتجابة اإلنس ــات االس ــع قطاع ــي جمي ــة ف ــانية الطارئ ــاعدات اإلنس ــر المس ــي توفي ــة ف ــود الوطني ــم الجه لدع
ــرب، والســيما  ــن األثــار التــي أنتجتهــا الح ــف م ــة للتخفي ــج اإلغاثي ــة وتنفيــذ البرام للعمــل التنمــوي، بــل هــي إطــار لحشــد المــوارد المادي
ــة،  ــات المضيف ــن أم المجتمع ــواء المهجري ــن، س ــى المتضرري ــة عل ــروف طارئ ــاالت وظ ــن ح ــا م ــق معه ــا تراف ــي وم ــزوح الداخل ــاالت الن ح
والمواطنيــن المتضرريــن عمومــاً مــن الحــرب. وبالرغــم مــن الموازنــات المعلنــة لهــذه الخطــط، فــإن نســب التمويــل الدولــي كانــت متواضعــة 
ــواع  ــة أن ــة )تغطــي كاف ــات الكلي ــى أن البيان ــة إل ــذا الشــأن. إضاف ــي ه ــة ف ــدة عــن التعهــدات الدولي ــة باالحتياجــات اإلنســانية، وكانــت بعي مقارن
ــت مباشــرةً  ــي خصصــت وأنفق ــوارد الت ــاً عــن نســبة الم ــاً دقيق ــا ال تعطــي رقم ــى االحتياجــات، أي إنه ــي عل ــاق الفعل ــاق( ال توضــح اإلنف اإلنف
ــاعدات  ــت المس ــرب. وكان ــروف الح ــة ظ ــن نتيج ــدى المتضرري ــر ل ــدة الفق ــف ح ــي تخفي ــاهمة ف ــّم المس ــن ث ــانية، وم ــات اإلنس ــة االحتياج لتلبي
بمجملهــا هــي مســاعدات تلبــي الجانــب المعيشــي، وال تتضمــن برامــج ذات أثــر تنمــوي طويــل األمــد بالمعنــى الفعلــي، بالرغــم مــن أن الحكومــة 
ــدءاً مــن عــام 2014 باألبعــاد المتعلقــة بتعزيــز التعافــي المبكــر ودعــم ســبل العيــش. لكــن البرامــج  الســورية عملــت علــى أن تعنــى الخطــط ب
المطبقــة ونســبة تمويــل هــذا القطــاع الحيــوي مــن إجمالــي التمويــل المحقــق لخطــط االســتجابة يبقــى محــدوداً مقارنــةً بالقطاعــات ذات الطبيعــة 

اإلغاثيــة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة السورية تحّملت الغالبية العظمى من تمويل خطط االستجابة اإلنسانية المتعاقبة. 

المقصد )5( : بناء قدرات الفقراء، للحد من تعرضها وتأثّرها بالكوارث الطبيعية، واالقتصادية، واالجتماعية، والبيئية.
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تراجــع إنتــاج الحبــوب الغذائيــة خــال ســنوات الحــرب بوســطي ســنوي قــدره نحــو )8.6%( بيــن عامــي 2011 و2015. نظــراً لخــروج قســم من 
األراضــي الزراعيــة عــن الخدمــة اإلنتاجيــة بســبب انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة فــي المناطــق الرئيســية لزراعــة القمــح، وهــو مــا جعــل 
ــاً علــى الفاحيــن الوصــول إلــى أراضيهــم وزراعتهــا. حيــث انخفضــت مســاحة األراضــي المزروعــة بالقمــح مــن )1.5( مليــون هكتــار  صعب
ــمدة  ــات واألس ــعار المحروق ــاج وخاصــةً أس ــتلزمات اإلنت ــعار مس ــاع أس ــا كان الرتف ــام 2013. كم ــار ع ــون هكت ــى )1.4( ملي ــام 2010 إل ع
األثــر الكبيــر فــي عــزوف بعــض الفاحيــن عــن زراعــة أراضيهــم أو تقليــل المســاحات المزروعــة أو عــدم إيــاء األراضــي الزراعيــة 
مســتحقاتها )التقليــل مــن الســماد، وعــدد الريــات المطلوبــة(، وهــذا مــا انعكــس انعكاســاً مباشــراً علــى الغلــة الزراعيــة حيــث انخفضــت انخفاضــاً 

كبيــراً مــن 2760 كــغ/ هكتــار عــام 2006 إلــى 1930 كــغ/ هكتــار عــام 2010، وعــادت لارتفــاع إلــى 2320 كــغ/ هكتــار عــام 2013.
 

ــادة المســاحات المزروعــة  ــن عامــي 2005 – 2010 بالرغــم مــن زي ــا اســتقراراً نســبياً بي ــد شــهد إنتاجه ــالخضراوات، فق ــق بـ ــا يتعل ــا فيم أم
مــن الخضــروات، خاصــة الخضــار الشــتوية. أمــا أثنــاء الحــرب، فقــد شــهد إنتــاج الخضــراوات تذبذبــاً، حيــث ارتفــع اإلنتــاج فــي عــام 2011 
ــدره  ــاج بوســطي ســنوي ق ــث تراجــع اإلنت ــد، حي ــاض مــن جدي ــم عــاد لانخف ــاف ث ــة الجف ــة الســورية مــن أزم ــة العربي ــد خــروج الجمهوري بع
)4.4%( خــال الحــرب. ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع األســعار بوجــه عــام، وبخاصــة أســعار مســتلزمات اإلنتــاج والمحروقــات. فمثــاً 
ــة عــام 2011 بوســطي  ــاع لغاي ــة الســورية، باالرتف ــادات الغذائي ــق الع ــات األساســية وف ــن المغذي ــر م ــي تعتب ــادة البطاطــا، الت ــاج م اســتمر إنت

ســنوي )3%(، إال أنــه تراجــع لألســباب المذكــورة ســابقاً بيــن عامــي 2011-2015 وبمعــدل ســنوي وســطي )%8.3(.
 

وقــد تأثــرت المســاحات الزراعيــة الســورية نتيجــةً لتوقــف الصناديــق الدوليــة عــن دعــم القطــاع الزراعــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، كمــا 
كان لســرقة الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة للمحاصيــل الســورية والثــروة الحيوانيــة فيهــا وتهريبهــا الــى تركيــا، إضافــة لقيامهــم وبشــكل واســع 

بإحــراق محاصيــل الفاحيــن وابتزازهــم فــي المناطــق غيــر المســتقرة، األثــر الكبيــر فــي الخلــل الــذي أصــاب مكامــن األمــن الغذائــي.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن »إســرائيل«، الســلطة القائمــة باالحتــال، نشــرت حوالــي 76 حقــل ألغــام فــي األراضــي الزراعيــة المملوكــة للســوريين 
فــي الجــوالن الســوري المحتــل، ممــا حــرم اســتفادة المواطنيــن الســوريين مــن اســتثمار أراضيهــم بالزراعــة والتــي المــورد األساســي لرزقهــم 

وكســب عيشــهم. 

ــا انخفضــت  ــام، ماعــز( بوســطي ســنوي )6.2%(، كم ــار، أغن ــاج الحليــب )حليــب األبق ــد انخفــض إنت ــي، فق ــاج الحيوان ــا يخــص اإلنت ــا فيم أم
ــزى  ــي 2011 و2015، ويع ــن عام ــاج اللحــم بوســطي ســنوي )5.9%( بي ــدره )4.1%(. وانخفــض إنت ــب بوســطي ســنوي ق ــتقات الحلي مش
هــذا االنخفــاض إلــى تناقــص أعــداد الحيوانــات نتيجــة تعرضهــا للنفــوق أو تعــرض حظائــر التربيــة للتخريــب مــن قبــل المجموعــات المســلحة 
ــي الســابق.  ــا ف ــرة بالمراعــي كم ــوان لغــاء ســعره وعــدم وجــود وف ــي للحي ــن العلف ــام والمقن ــاض مســتوى االهتم ــي بعــض المناطــق، وانخف ف
واشــتّد األثــر نتيجــةً للتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وأثرهــا علــى إنتــاج األعــاف 

واســتيرادها.

انخفضــت نســبة المســاحة المزروعــة بالمحاصيــل الحبيــة مــن إجمالــي المســاحة القابلــة للزراعــة انخفاضــاً ملحوظــاً مــن )30.7%( فــي العــام 
2010 إلــى )23.3%( فــي العــام 2015،بســبب ظــروف الحــرب التــي أدت إلــى خــروج مســاحات واســعة عــن دائــرة اإلنتــاج الزراعــي نتيجــة 
وجــود قــرى فــي مناطــق غيــر مســتقرة وقــرى أخــرى مهجــرة فــي بعــض المناطــق، إضافــةً إلــى عــدم اســتقرار الظــروف الجويــة، كمــا انخفضــت 
نســبة األراضــي المزروعــة بالخضــار انخفاضــاً بســيطاً خــال نفــس الفتــرة، أمــا فيمــا يتعلــق بالفاكهــة فقــد بقيــت نســبة األراضــي المزروعــة 

فيهــا نحــو )17%( خــال نفــس المــدة. 
وهــذا يســتدعي العمــل علــى االســتخدام الموســع لطــرق الــري الحديــث للمســاهمة فــي التنميــة الزراعيــة المســتدامة، إضافــةً إلــى االســتفادة المثلــى 

ــة  ــادة اإلنتاجي ــي زي ــؤدي إل ــة ت ــة متين ــات زراعي ــذ ممارس ــتدامة، وتنفي ــي مس ــاج غذائ ــم إنت ــود نظ ــان وج ــد )11(: ضم المقص
ــة. ــم اإليكولوجي ــى النظ ــاظ عل ــى الحف ــاعد عل ــل وتس والمحاصي

الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

ــا، نتجــت عــن  ــل الحــرب بحدودهــا الدني ــا معــدالت الفقــر الغذائــي التــي كانــت قب ــدة عبــرت عنه ــع الســوريون بمســتويات أمــن غذائــي جي تمت
ــم  ــة ت ــض غذائي ــنوات فوائ ــض الس ــي بع ــرت ف ــي، ووف ــتهاك الغذائ ــات االس ــم مكون ــن معظ ــي م ــاء الذات ــرت االكتف ــة وف ــات اقتصادي قطاع

ــذاء. ــدة للغ ــة جي ــة ومالي ــول مادي ــات وص ــه وإمكان ــاض تكاليف ــل وانخف ــهولة النق ــى س ــةً إل ــارج، إضاف ــى الخ ــا إل تصديره

انخفــض معــدل الفقــر الغذائــي مــن )2.2%( عــام 1997إلــى )1.1%( عــام 2010. ويقــوم أحــد األشــكال الجديــدة لقيــاس الفقــر المدقــع الــذي 
اســتدعته مفــرزات الحــرب علــى قيــاس مؤشــرات ومســتويات األمــن الغذائــي األســري، التــي أشــارت إلــى تأثيــر واســع للحــرب علــى أحوالهــا 
الغذائيــة. وتأكيــداً علــى مــا ســبق ذكــره، يشــير تقريــر األمــن الغذائــي األســري إلــى أن نحــو ثلــث الســوريين )33.4%( هــم فاقــدون 
ألمنهــم الغذائــي، يضــاف إليهــم أكثــر مــن النصــف بقليــل )51.6%( ممــن هــم معرضــون لفقــدان األمــن الغذائــي، أي إن )%15.6( 

فقــط مــن الســوريين يتمتعــون باألمــن الغذائــي.
وقــد قدمــت مؤسســات الدولــة الســورية ومنظمــات المجتمــع األهلــي الســوري، إضافــة لمنظمــات األمــم المتحــدة، الدعــم الغذائــي لألســر الفقيــرة 
واألســر المتضــررة مــن الحــرب، وذلــك علــى شــكل ســلل غذائيــة بشــكل دوري والتــي كان لهــا األثــر الجيــد فــي تخفيــف العــبء عــن األســر. 
ــي  ــات الســتخدامها ف ــك المعون ــى تل ــة المســلحة عل ــل المجموعــات اإلرهابي ــررة مــن قب ــداءات متك ــر المســتقرة شــهدت اعت إال أن المناطــق غي
ــي كاســتهدافه بتاريــخ  ــران التحالــف الدول ــل طي ــداءات متكــررة مــن قب ــة العت ــي وابتزازهــم. كمــا تعرضــت قوافــل اإلغاث ــى األهال الضغــط عل
ــى استشــهاد  ــا أدى إل ــرى، مم ــى أورم الكب ــة ال ــي الســوري كانــت متوجه ــة للهــال األحمــر العرب ــة مســاعدات إنســانية تابع 2016/9/19 قافل

خمــس أشــخاص وإصابــة 22 آخريــن وتضــرر 6 ســيارات.

يعــد مؤشــر نقــص الــوزن لــدى األطفــال مــن مؤشــرات النتائــج الهامــة التــي تعبــر عــن الوضعــي التغــذوي والصحــي فــي البلــد، والــذي شــهد 
ارتفاعــاً مــن )9.7%( إلــى )10.3%( بيــن عامــي 2005 و2010. وهــذا االرتفــاع غيــر مبــرر نظــراً إلــى توفــر مقومــات الغــذاء وتحســن 
ــاً  ــهاالت )وفق ــة باإلس ــدالت اإلصاب ــاع مع ــة بارتف ــة مرتبط ــواٍح صحي ــى ن ــبب إل ــود الس ــن أن يع ــدة، ويمك ــس الم ــال نف ــر خ ــرات التوف مؤش

ــام 2009(. ــري لع ــي األس ــح الصح للمس
شــهد معــدل نقــص الــوزن عنــد األطفــال ارتفاعــاً كبيــراً فــي ظــل الحــرب متأثــراً تأثــراً مزدوجــاً مــن نقــص الغــذاء ونقــص الخدمــات الصحيــة 

وخــروج عــدد مــن مرافقهــا الصحيــة خــارج نطــاق النظــام الصحــي، حيــث ارتفــع المعــدل حتــى وصــل عــام 2015 إلــى حــدود )%13.2(.

شــهد إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة  تراجعــاً بوســطي ســنوي )3.9%( بيــن عامــي 2005 و2010، ويمكــن أن يعــزى هــذا التراجــع إلــى ســنوات 
الجفــاف التــي بــدأت عــام 2007 وتعمقــت فــي عامــي 2008 و2009 مــن جهــة، وارتفــاع مســتلزمات اإلنتــاج، مــن جهــة أخــرى، وبخاصــةً 

ــاج وهــو المحروقــات. ــاج عــن أهــم مكــون فــي مســتلزمات اإلنت ــة ترافقــت مــع التحريــر التدريجــي ألســعار مســتلزمات اإلنت أن هــذه المرحل

 المقصد )8(: القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، والسيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرّضع، على ما يكفيهم من
الغذاء المأمون والمغّذي طوال العام بحلول عام 2030.

 المقصد )9(: وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن
توقّف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة.

المقصد )10(: مضاعفة اإلنتاج الزراعي ودخل صغار منتجي األغذية، والسيما النساء والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين.
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شــهدت التجــارة الســورية تطــوراً كبيــراً فــي الســنوات التــي ســبقت الحــرب نتيجــة سياســات االنفتــاح التجــاري التــي اعتمدتهــا الحكومــة الســورية 
ــي  ــر، ف ــتيراد والتصدي ــق باالس ــا يتعل ــة فيم ــارة الخارجي ــكام التج ــيط أح ــهيل وتبس ــة بتس ــريعات المتعلق ــاهمت التش ــد س ــة. فق ــك المرحل ــي تل ف
تحقيــق قفــزات كبيــرة فــي نمــو المســتوردات والصــادرات، وخاصــة بعــد الســماح باســتيراد الكثيــر مــن الســلع التــي كانــت محظــورة أو مقيــدة، 
ــن الصــادرات  ــوازن بي ــق الت ــة لتحقي ــم األنشــطة التصديري ــى دع ــة الســورية عل ــا حرصــت الحكوم ــلع. كم ــر معظــم الس ــال لتصدي ــح المج وفت
ــادل التجــارة  والمســتوردات، فعملــت علــى إنشــاء عــدة هيئــات لتحســين جــودة الصــادرات والترويــج لهــا، هــذا إضافــةً إلــى توقيــع اتفاقيــات تب

ــة. ــة وإقليمي الحــرة مــع دول عربي

وألحقــت الحــرب ضــرراً جســيماً باالقتصــاد الســوري علــى جميــع األصعــدة، ومنهــا القطــاع الزراعــي، وهــذا مــا أدى إلــى انخفــاض كميــات 
اإلنتــاج وتراجــع الصــادرات مــع زيــادة بحجــم المســتوردات، ومــن ثــّم زيــادة عجــز الميــزان التجــاري. كمــا ســاهم تعطيــل العمليــات التجاريــة 
وفــرض التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، إســهاماً مباشــراً فــي تعطيــل إمكانيــات تمويــل التجــارة 
الخارجيــة. وتأثــرت ســلباً حركــة تدفقــات التجــارة الخارجيــة بســبب بالتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب، وارتفــاع التكاليــف، ونقــص 

التمويــل وغيــر ذلك. 
ــة مــع شــركاء التعــاون  ــة واالقتصادي ــة التحالفــات التجاري وحاولــت الحكومــة الســورية تجــاوز هــذه الصعوبــات عــن طريــق التوجــه إلــى تغذي
الدولــي، والســيما مــع االتحــاد الروســي والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة وجمهوريــة الصيــن الشــعبية، وغيرهــا مــن الــدول الصديقــة 

الدولــي. القانــون  بأحــكام  تؤمــن  التــي 
ــاد  ــل االتح ــن قب ــة الســورية، خاصــة م ــة العربي ــى الجمهوري ــة المفروضــة عل ــر القســرية األحادي ــلباً بالتدابي ــة س ــرت الصــادرات الزراعي وتأث
ــال  ــاع األعم ــركات وقط ــع الش ــل م ــن يتعام ــى م ــة عل ــات تجاري ــت عقوب ــورية وفرض ــات الس ــن المنتج ــتيراد م ــت االس ــي منع ــي الت األوروب
الســوري. ناهيــك عــن تأثــر هــذا القطــاع ســلباً نظــراً لعــدم اســتفادة الصــادرات الســورية مــن الميــزات التفضيليــة لمنظمــة التجــارة العالميــة والتــي 

ــة الســورية إليهــا ألســباب سياســية. ــة العربي ــة انضمــام الجمهوري تعرقــل الواليــات المتحــدة األمريكي

ــبة  ــن 2013 و2014 بنس ــي العامي ــت ف ــا كان ــد أن أعاه ــة نج ــوب الغذائي ــة الحب ــتوردات لمجموع ــى المس ــاد عل ــب االعتم ــة نس ــدى مقارن ول
قرابــة )34% و35%( علــى التوالــي نتيجــة انخفــاض اإلنتــاج وتضــرره واللجــوء إلــى االســتيراد لتغطيــة حاجــة االســتهاك المحلــي، 
بالمقابــل ســجلت أدنــى نســب فــي العاميــن 2011 و2012، ويشــير معــدل النمــو الســنوي إلــى تناقــص نســبة االعتمــاد علــى مســتوردات القمــح 

ــي. ــى التوال ــدل)2.3% و4.4%( عل ــة بمع ــة المدروس ــال المرحل ــة خ ــوب الغذائي والحب

ــن  ــال بي ــه خ ــرب، إال أن ــل الح ــا قب ــرة م ــال فت ــداد خ ــتقرار اإلم ــث اس ــن حي ــرة م ــتقرار كبي ــة اس ــات بحال ــلع والخدم ــواق الس ــمت أس اتس
عامــي 2011 و2015، ونتيجــة لصعوبــات نقــل المنتجــات وانخفــاض اإلنتــاج المحلــي والتدابيــر االقتصاديــة أحاديــة الجانــب، ارتفعــت أســعار 
ــواد  ــل الم ــاع األســعار لمجم ــدالت ارتف ــن مع ــر م ــدالت أكب ــذاء بمع ــم القياســي ألســعار الغ ــع الرق ــث ارتف ــر حي ــة بشــكل كبي المنتجــات الغذائي
األخــرى، حيــث نمــت بوســطي ســنوي قــدره )47.7 %(، بينمــا ارتفــع الرقــم القياســي العــام بمعــدل نمــو ســنوي قــدره )43.2%( بيــن عامــي 
ــا  ــر، وهــو م ــى نحــو أكب ــذاء والمشــروبات عل ــي األســعار وبأســعار الغ ــاع المســتمر والمضطــرد ف ــى االرتف ــذا يشــير إل 2010 و2015. وه
ــاع أســعار مســتلزمات  ــة اســتيرادها وارتف ــة والمشــروبات أو تكلف ــة صناعــة األغذي ــاع تكلف ــك بارتف ــل ذل ــي عــام 2015، إذ يعل ــاً ف يظهــر جلي

 المقصد )14(: منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق
اإللغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية.

المقصــد )15(: اعتمــاد تدابيــر لضمــان ســالمة أداء أســواق الســلع األساســية ومشــتقاتها وتيســير الحصــول علــى المعلومــات عــن 
األســواق فــي الوقــت المناســب بمــا فــي ذلــك االحتياطيــات مــن األغذيــة وذلــك للمســاعدة علــى الحــد مــن شــدة تقلــب أســعارها.

يقــدر عــدد األنــواع النباتيــة الموجــودة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بـــ 3150 نوعــاً تتبــع لـــ 900 جنســاً. ويتوفــر فيهــا الكثيــر مــن األصنــاف 
المحليــة التــي ال تــزال تــزرع حتــى اليــوم نظــراً لتأقلمهــا مــع الظــروف البيئيــة، وبخاصــة الجفــاف والحــرارة ومعظمهــا ذات مواصفــات زراعيــة 
وتســويقية جيــدة. ويتــم الحصــول علــى المــوارد الوراثيــة عــن طريــق جــوالت الجمــع التــي تنفــذ فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، ومــن التبــادل 
ــي 13351 مدخــاً مــن مختلــف  ــغ عــدد المدخــات المحفوظــة فــي البنــك الوراث ــد بل ــكاردا ســابقاً، وق ــل إي ــة مث مــع مراكــز البحــوث الزراعي
ــو  ــار نح ــم وإكث ــنوياً تقيي ــم س ــا يت ــات الرعــوي، كم ــة والخضــار والنبات ــل الزيتي ــة والمحاصي ــة والبري ــات المزروع ــل والبقولي ــواع المحاصي أن
ــاً  ــة، 66 مجمع ــة الزراعي ــوث العلمي ــة للبح ــة العام ــة بالهيئ ــة، ممثل ــأت وزارة الزراع ــواع. وأنش ــف األن ــن مختل ــاً م /1500 - 2000/ مدخ
ــة و3 مجمعــات  ــات البري ــة والبقولي ــوب البري ــم إنشــاء 4 مجمعــات للحب ــا ت ــة، كم ــة واألجنبي ــاف المحلي ــاً لألشــجار المثمــرة تضــم األصن وراثي

للنباتــات الرعويــة ومجمعــاً واحــداً للنباتــات الطبيــة والعطريــة يضــم 49 نوعــاً وحديقــة نباتــات طبيــة وعطريــة فيهــا 20 نوعــاً. 

ــد مــن المواقــع للتدهــور  وتعرضــت مكونــات التنــوع الحيــوي والمصــادر الوراثيــة خــال الحــرب للكثيــر مــن األضــرار، حيــث تعــرض العدي
ــة مــن نباتــات  ــة المســلّحة، كمــا تعــرض الغطــاء تحــت الغاب نتيجــة عمليــات التخريــب مــن قطــع وحــرق وكســر مــن قبــل الجماعــات اإلرهابي
حوليــة ومعمــرة وأعشــاب وغيرهــا للتدهــور. مــن جهــة أخــرى يقــع مخبــر األصــول الوراثيــة )البنــك الوراثــي( التابــع للهيئــة العامــة للبحــوث 
العلميــة الزراعيــة فــي المناطــق غيــر المســتقرة، ولذلــك ال يمكــن معرفــة حجــم الضــرر الــذي أصابــه. وبلــغ تعــداد المصــادر الوراثيــة الحيوانيــة 
فــي إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة قبــل الحــرب نحــو 20000 رأســاً، حيــث شــملت جميــع أنــواع الحيوانــات المحليــة، وبلــغ تعــداد محطــات 
الثــروة الحيوانيــة 20 محطــة تهتــم فــي حفــظ وتطويــر المصــادر الوراثيــة الحيوانيــة. وفــي ظــل الحــرب، بلــغ تعــداد المصــادر الوراثيــة الحيوانيــة 
نحــو 3400 رأســاً، غيــر معروفــة المصيــر، وبلــغ تعــداد محطــات الثــروة الحيوانيــة، التــي خرجــت مــن الخدمــة )التربيــة واإلنتــاج(، 13 محطــة 

نتيجــة األعمــال التخريبيــة، أمــا المنشــآت التــي مــا زالــت تعمــل حاليــاً فقــد بلــغ تعدادهــا 6 محطــات فقــط.

نفــذت مشــاريع عديــدة لتطويــر البنــى التحتيــة الريفيــة المعــززة لإلنتــاج الزراعــي مــن مشــاريع اســتصاح لألراضــي وقنــوات ومشــاريع للــري 
وغيرهــا، إال أنــه ونتيجــةً لظــروف الحــرب انخفــض عــدد هــذه المشــاريع الرئيســية إلــى ثاثــة مشــاريع مــا تــزال قائمــة، وهــي: مشــروع التنميــة 
الريفيــة فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية، ومشــروع التنميــة الزراعيــة فــي كل مــن المنطقــة الســاحلية الوســطى والمنطقــة الجنوبيــة، فــي حيــن تعثــر 
ــل الحــص نتيجــة لظــروف  ــي جب ــة ف ــة الزراعي ــي ومشــروع التنمي ــة المجتمــع الريف ــب ومشــروع تنمي ــي إدل ــة ف ــة الريفي كل مــن مشــروع التنمي
الحــرب. أمــا مشــروع تطويــر الثــروة الحيوانيــة فقــد تعثــر بســبب توقــف التمويــل مــن صنــدوق IFAD. وقــد تــم مؤخــراً دمــج مشــاريع التنميــة 
المذكــورة أعــاه ضمــن مديريــة »مشــاريع التنميــة الريفيــة« ضمــن توجهــات وزارة الزراعــة فــي عمليــة اإلصــاح اإلداري. وبالرغــم مــن توقــف 

التمويــل المقــّدم مــن صنــدوق »إيفــاد« لتطويــر الثــروة الحيوانيــة، فقــد اســتمر العمــل فــي تنفيــذ بعــض نشــاطات المشــروع بتمويــل حكومــي.

 المقصد )12(: الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات األليفة بما في ذلك من خالل بنوك البذور
والنباتات المتنوعة التي تدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

 المقصد )13(: زيادة االستثمار بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزز في البنى التحتية الريفية وفي البحوث الزراعية
وخدمات اإلرشاد الزراعي.

مــن برامــج ومشــروعات تافــي الكــوارث الطبيعيــة والحــاالت الطارئــة المحدثــة لهــذا الغــرض، كمشــروع مكافحــة الجفــاف ونظــام 
اإلنــذار المبكــر للتنبــؤ عــن حــاالت الجفــاف والمحطــات المناخيــة الكفيلــة بإعــام المزارعيــن عــن فتــرات توقــع موجــات الصقيــع للقيــام بتفاديهــا.
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شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية خــال العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة، تحســناً ملحوظــاً فــي مجــال الصحــة، وقــد تمثّلــت أبــرز نقــاط القــوة 
فــي النظــام الصحــي الســوري فــي التحســن الملحــوظ فــي معــّدل العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة، وتراجــع الوفيــات لألطفــال الناجــم عــن تحســن 
األوضــاع التغذيــة وزيــادة االهتمــام بمقومــات الصحــة اإلنجابيــة واألمهــات بســبب اللقاحــات وتحســن الرعايــة الصحيــة النســبي عنــد الــوالدة. 
وقــد ســاهمت عوامــل أخــرى أيضــاً فــي هــذا التحســن، ومــن أهمهــا توفــر الميــاه النظيفــة وانتشــار التعليــم، وبــروز بعــض مؤّشــرات الوعــي 

البيئــي، ومكافحــة األمــراض اإلنتانيــة والمعديــة.

انخفــض معــدل وفيــات األمهــات بصــورة كبيــرة بمــا يتوافــق مــع مســار التقــدم المطلــوب لتحقيــق هــدف األلفيــة المعنــي بهــذا المجــال بحلــول 
ــق الهــدف عــن مســاره المأمــول. حيــث أدى النقــص  ــة، حرفــت تحقي ــة وخارجي ــرزات داخلي ــا مــن مف ــا رافقه عــام 2015. إال أن الحــرب وم
فــي عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، إضافــةً إلــى انعــدام األمــن فــي المناطــق غيــر المســتقرة، إلــى انخفــاض فــي أعــداد الــوالدات التــي 
تتــم علــى يــد شــخص مختــص، وهومــا أدى إلــى زيــادة عــدد وفيــات األمهــات خــال الــوالدة. وبعــد أن كانــت المؤشــرات الصحيــة قــد حققــت 
تقدمــاً ملحوظــاً، اســتمر ارتفــاع معــدل وفيــات األمهــات منــذ بدايــة الحــرب، حيــث واصــل ارتفاعــه مــن )58( حالــة وفــاة فــي عــام 2011 إلــى 
ــة  ــى التحتي ــي ســببها ضــرر البن ــة الت ــراً بضعــف خدمــات الصحــة اإلنجابي ــي عــام 2015،متأث ــة ف ــة ألــف والدة حي ــكل مئ ــاة ل ــة وف )67( حال
والمنشــآت الصحيــة، وانخفــاض نســبة الحوامــل الاتــي تلقيــن رعايــة صحيــة ســابقة للــوالدة مــن )87%( عــام 2010 إلــى )62%( عــام 2015 
وبلغــت نســبة الــوالدات علــى أيــدي مدربــة )69.2%( فــي عــام 2010 حيــث يشــير المســح الصحــي األســري لعــام 2010 إلــى أن )14%( مــن 

الــوالدات قــد تمــت فــي المنــازل .
وقــد خلّفــت األعبــاء والتحديــات الهائلــة الناجمــة عــن اســتمرار فــرض التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى الجمهوريــة العربيــة 
ــرة  ــراراً كبي ــة، أض ــة الصحي ــي المنظوم ــة ف ــراراً فادح ــت أض ــي ألحق ــلحة والت ــة المس ــات اإلرهابي ــة للمجموع ــال اإلجرامي ــورية، واألعم الس
تعرضــت لهــا المنشــآت الطبيــة، وتخريــب البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة )تدميــر 52 مشــفى، وخــروج 669 مركــزاً صحيــاً عــن الخدمــة(، 
ــاً(، إضافــةً إلــى خســائر  وهجــرة المختصيــن، ووفــاة بعــض العامليــن فــي الحقــل الطبــي وتأذيهــم )وفــاة 455– وإصابــة 262 - و39 مخطوف
كبيــرة فــي الصناعــات الدوائيــة )تضــرر 20 معمــاً للصناعــات الدوائيــة مــن أصــل 72 معمــاً(. ولــم تعــق هــذه الصعوبــات المنظومــة الصحيــة 

الوطنيــة مــن االســتمرار بمواصلــة عملهــا فــي توفيــر الخدمــات الصحيــة المجانيــة حســب اإلمكانــات المتوفــرة.

ــة، فأقــرب مستشــفى  ــى الخدمــات الصحي ــا عل ــرة تحــول دون حصوله ــات كثي ــّل صعوب وتواجــه المــرأة الســورية فــي الجــوالن الســوري المحت
موجــود فــي مدينــة صفــد التــي تبعــد 60كــم عــن الجــوالن، لــذا تضطــر الكثيــر مــن النســاء الحوامــل للــوالدة فــي بيوتهــن دون إشــراف طبــي. 

ــة. ــم مــن الخدمــات الصحي ــرر لحرمانه ــة اإلســرائيلية كمب ــال اإلســرائيلي رفــض الســوريين للهوي ــد اســتخدمت ســلطات االحت وق

المقصد )16(: خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في عام 2030.

حققــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب هــدف األلفيــة المعنــي بخفــض معــدالت وفيــات األطفــال وفــاةً مبكــرة، حيــث وصلــت قيمــة 
المؤشــر عــام 2010 إلــى حــدود )21.4 باأللــف(، إال أن مفــرزات الحــرب وآثارهــا الســلبية علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة بمفرداتهــا 
المختلفــة وارتفــاع معــدالت الفقــر وأثرهــا فــي ضعــف األمــن الغذائــي لألســر الســورية، أدى إلــى ارتفــاع معــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة 
ــن  ــف بي ــى )27( باألل ــف إل ــن )17.9( باألل ــع م ــع معــدل وفيــات األطفــال الرض ــف(. كمــا ارتف ــو )32 باألل ــى نح ــام 2015 إل ــل ع لتص
عامــي 2010 و2015، بســبب ضعــف االســتجابة الفوريــة لتقديــم الخدمــات المناســبة. ويســاهم عــدم االســتقرار فــي بعــض المناطــق 
ــة  ــة العمري ــذه الفئ ــية ه ــات الرضــع، نظــراً لحساس ــدل وفي ــي مع ــر ف ــاع الكبي ــي االرتف ــلّحة، ف ــة المس ــا الجماعــات اإلرهابي ــي انتشــرت فيه الت

ــة بســرعة.  ــى الخدمــات الطبي ــا إل وحاجته

المقصــد )17(: خفــض معــدل وفيــات الرضــع لــكل ألــف مولــود حــي إلــى أقــل مــن 12 وخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن 
الخامســة إلــى أقــل مــن 25 لــكل ألــف مولــود حــي فــي عــام 2030.

والمــواد األوليــة لصناعــة وإنتــاج الغــذاء بســبب التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب وارتفــاع ســعر الصــرف، خاصــة المســتوردة، كمــا 
وتعرضــت معامــل ومنشــآت صناعــة األغذيــة والمشــروبات للدمــار والتخريــب مــن قبــل المجموعــات المســلحة. 

وبــدأت الزيــادة الحقيقيــة فــي األســعار تظهــر فــي عــام 2013 ألغلــب الســلع، وعنــد حســاب التغيــر النســبي بيــن عــام 2012 )قبــل االرتفــاع 
ــادة أســعارها فــي عــام  ــاً لزي ــة بوجــه عــام تبع ــق بالمنتجــات الحيواني ــا يتعلّ ــراً فيم ــه كان كبي الملحــوظ فــي األســعار( وعــام 2015، ناحــظ أن
ــن  ــن المداج ــر م ــدد كبي ــروج ع ــرب وخ ــات الح ــن تداعي ــرر م ــد تض ــي ق ــاج الحيوان ــاع اإلنت ــون قط ــك لك ــام 2012 )وذل ــة بع 2015 مقارن
والحظائــر نتيجــة وجودهــا فــي أماكــن غيــر مســتقرة، وارتفــاع تكاليــف مســتلزمات التربيــة خاصــة المســتورد منهــا(، كمــا ناحــظ أن الخضــار 
ــة  ــاع تكاليــف إنتاجهــا، وخاصــة المروي ــاع أســعارها نتيجــة ارتف ــاً الرتف ــع تبع ــول والمرتف ــن المقب والفواكــه تراوحــت نســب تغيرهــا النســبي بي
منهــا، وصعوبــة توفيــر المســتلزمات الضروريــة. كمــا ياحــظ أن أســعار زيــت الزيتــون ارتفعــت ارتفاعــاً كبيــراً ليســجل رقمهــا القياســي ارتفاعــاً 

مقــداره )267.5%( تبعــاً لظــروف الحــرب وآليــة العــرض والطلــب منــه.
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حقــق النظــام التعليمــي قبــل الحــرب نجاحــات متعــددة علــى مســيرة تحقيــق هــدف األلفيــة المعنــي بشــمولية التعليــم، كان أبرزهــا ارتفــاع معــدالت 
االلتحــاق بالتعليــم وخاصــةً تعليــم اإلنــاث، وتحســين مقومــات التعليــم مــن بنــى تحتيــة ومــوارد بشــرية. إال أن قضيــة التفــاوت الجغرافــي بــرزت 

كمشــكلة أساســية فــي هــذا المجــال، إضافــةً إلــى ضعــف معــدالت االلتحــاق بالتعليــم المهنــي والفنــي. 

وبالرغــم مــن النجاحــات التــي تحققــت فــي مجــال التعليــم بكافــة مراحلــه، إال أن هــذا القطــاع يعانــي مــن مشــكات كثيــرة تتمثــل فــي انخفــاض كفاءتــه 
مخرجاتــه االقتصاديــة علــى جميــع المســتويات ممــا يتســبب فــي هــدر واســع، باإلضافــة إلــى تدنــي اإلنتاجيــة الفعليــة للقــوى البشــرية العاملــة فيــه، 
وضعــف تأهيلهــا، وضعــف الرقابــة علــى الجــودة، واقتصــاره علــى تقديــم التعليــم كخدمــة، وعــدم اســتخدام األســاليب التعليميــة الحديثــة واالســتفادة 
مــن التكنولوجيــا والمعلوماتيــة. كمــا اتســم التعليــم بنمطيــة التفكيــر التــي لــم تنجــح فــي ربطــه بمحيطــه االقتصــادي واالجتماعــي، وتعميــق مــردوده 
االقتصــادي والتثقيفــي والتوعــوي. فإشــكاليات العاقــة بســوق العمــل وسياســات االســتيعاب وعاقــات مخرجــات التعليــم ببعضهــا )عــام –مهنــي 
- متوســط - جامعــي( مــا تــزال قاصــرة، كمــا انتــج ســكاناً ضعيفــي الخصائــص النوعيــة حيــث أن نســبة الســكان الحائزيــن علــى شــهادة التعليــم 

الجامعــي مــا تــزال ال تتجــاوز 5% مــن اجمالــي الســكان.

حقــق القطــاع التعليمــي تقدمــاً كبيــراً علــى مســتوى المرامــي الكميــة ألهــداف األلفيــة قبــل الحــرب، فمعظــم مؤشــراته كانــت قريبــة مــن 
ــة  ــه المختلف ــع وفئات ــاره الواس ــة بانتش ــه المرتبط ــراً لطبيعت ــاع، نظ ــد كان القط ــرب، فق ــل الح ــي ظ ــا ف ــام 2015. أم ــتهدفة لع ــرات المس المؤش
مــن األطفــال والشــباب، مــن أكثــر القطاعــات المتأثــرة بالحــرب. وخــال الســنوات 2010 و2016، انخفــض عــدد المــدارس عمــا كان عليــه 
بنســبة )29%(، وانخفــض إجمالــي الطــاب بنســبة )23%(، وانخفضــت أعــداد الهيئــة التعليميــة بنســبة )12%(. ونجــم هــذا االنخفــاض عــن 
خــروج بعــض المــدارس مــن الخدمــة نتيجــة تعرضهــا للضــرر أو تحولهــا إلــى مركــز إيــواء أو لوجودهــا فــي مناطــق غيــر مســتقرة انتشــرت فيهــا 
الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة. ودفــع هــذا الوضــع بعــض الطــاب وأعضــاء الهيئــة التعليميــة إلــى تــرك التعليــم نتيجــة النــزوح إلــى المناطــق 

ــة. ــة الصعب ــروف االقتصادي ــة الظ ــورية، أو نتيج ــة الس ــات الدول ــا مؤسس ــرف عليه ــي تش ــتقرة الت المس

وقــد شــارفت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام 2011 علــى التحقيــق الكامــل لهــدف األلفيــة المعنــي بتحقيــق شــمولية التعليــم، إال أن هــذا 
الهــدف تأثــر تأثــراً كبيــراً جــراء ظــروف الحــرب، حيــث انخفضــت نســبة التســجيل الصافــي فــي مرحلــة التعليــم األساســي مــن )97%( إلــى 
)75%( بيــن عامــي 2011 و2016 . وســجلت هــذه النســبة أدنــى قيمهــا فــي عــام 2013 حيــث انخفضــت إلــى حــدود )61%(. ويفســر هــذا 
االنخفــاض بضعــف االلتحــاق وتســرب التاميــذ الناجــم عــن تنقــل األســر إلــى المناطــق المســتقرة واألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها 
بعــض األســر، ممــا يدفــع بعــض األطفــال إلــى ســوق العمــل. كمــا أســهم خــروج بعــض المــدارس عــن الخدمــة واســتخدامها كمراكــز 
إيــواء أو وجودهــا بأماكــن غيــر مســتقرة إليهــا إســهاماً كبيــراً فــي هــذا االنخفــاض. وتشــير تقديــرات ســيناريو االســتمرار إلــى أن معــدل التســجيل 
ــدار )%24(. ــرة بمق ــوة كبي ــت فج ــرب خلق ــى )99%(،إال أن الح ــيصل إل ــرب كان س ــام الح ــوال قي ــي ل ــم األساس ــة التعلي ــي مرحل ــي ف الصاف

وأمــا نســبة التســرب مــن التعليــم األساســي فقــد ارتفعــت بيــن عامــي 2010 و2016 مــن )3.6%( إلــى )27%(. وقــد شــهدت نســبة التســرب 
أعلــى قيمــة لهــا فــي عــام 2013، حيــث ارتفعــت إلــى حــدود 30%، ويعــود ذلــك إلــى ظــروف الحــرب التــي أدت إلــى نــزوح العديــد مــن التاميــذ 
وتســربهم مــن التعليــم. وتشــير التقديــرات، بحــال عــدم وجــود الحــرب، إلــى أن معــدل التســرب فــي مرحلــة التعليــم األساســي كان ســيصل إلــى 
)1%(، وهــو المعــدل المقبــول نســبياً فــي ظــل اتســاع األريــاف الســورية ووجــود ظاهــرة العمــل الموســمية فــي القطــاع الزراعــي والحيوانــي.

المقصــد )29(: ضمــان أن يتمتــع جميــع البنــات والبنيــن والفتيــات بتعليــم ابتدائــي وثانــوي مجانــي ومنصــف وجيــد، مّمــا يــؤّدي إلــى 
تحقيــق نتائــج تعليميــة مالئمــة وفعالــة بحلــول 2030.

ــن  ــة ضدهــم، وضــد المواطني ــة ومــن سياســات تمييزي ــة صعب ــّل مــن أوضــاع صحي ــي الجــوالن الســوري المحت ــال الســوريين ف ــي األطف ويعان
الســورين عمومــاً، خاصــة طلــب ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ألجــور مرتفعــة مقابــل الخدمــات الطبيــة المقدمــة للســوريين وبشــكل 
ال يتناســب والمســتوى المحــدود لدخلهــم ممــا أدى إلــى ارتفــاع عــدة حــاالت الوفيــات بيــن األطفــال الســوريين. كمــا يُمنــع الطفــل الســوري فــي 
ــوء  ــال وس ــى اإلهم ــة إل ــه، إضاف ــي احتياجات ــة تلب ــز متخصص ــي مراك ــي ف ــاج الطب ــة والع ــات الصحي ــى الخدم ــول عل ــن الحص ــوالن م الج
ألحــكام القانــون الدولــي والقانونــي الدولــي  فاضحــاً  التغذيــة وغيــاب المعلومــات األساســية المتعلقــة بالصحــة، وهــو مــا يُمثــل انتهــاكاً 
ــن  ــي الجــوالن م ــل الســوري ف ــي الطف ــا يُعان ــل. كم ــوق الطف ــة حق ــة واتفاقي ــف الرابع ــة جني ــيما اتفاقي ــوق اإلنســان، ال س ــون حق ــاني وقان اإلنس
ــقلة ميــاه الشــرب والتلــوث الصحــي والبيئــي بســبب دفــن النفايــات الصناعيــة الســامة فــي أراضــي الجــوالن المحتــل،  مشــاكل صحيــة تتمثــل بـ

ــّل. ــي الجــوالن الســوري المحت ــة الناتجــة عــن األعمــال العســكرية اإلســرائيلية ف ــة لألضــرار الصحي إضاف

تعتبــر الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن البلــدان الخاليــة مــن مــرض الماريــا، فقــد بلــغ عــدد الحــاالت المبلــغ عنهــا حســب المصــادر الدوليــة 
ــا  ــا فيم ــد عــام 2012.أم ــة بع ــم تســجل هــذه المصــادر أي حال ــا ل ــة بينم ــى حــدود 42 حال ــع عــام 2012 إل ــي عــام 2010 وارتف ــة ف 23 حال
يتعلــق بمــرض الســل فقــد تراوحــت معــدالت اإلصابــة بالمــرض مــن )20( إلــى )17( لــكل مئــة ألــف نســمة مــن الســكان بيــن عامــي 2010 
و2015. وشــهدت نســبة المرضــى المصابيــن بالســل، الذيــن تمــت معالجتهــم بأســلوب دوتــس تذبذبــاً بيــن عامــي 2010 و2015. وكان لتوفــر 

الــدواء ومنــع الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة المواطنيــن مــن الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة، الــدور األبــرز فــي ارتفــاع وانخفــاض النســبة.

وقــد بلــغ مجمــوع الحــاالت المصابــة بمــرض اإليــدز المكتشــفة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ عــام 1987 حتــى نهايــة عــام 
ــع  ــين م ــدد المتعايش ــغ ع ــن يبل ــي حي ــم، ف ــر مقي ــم )206( مصــاب، و)18( غي ــي منه ــوري، توف ــم )517( س ــة بينه ــو )845( حال 2015 نح
الفيــروس ويتلقــون العــاج )142( حالــة. ويتــم العــاج وتقديــم المشــورة للمصابيــن مجانــاً عــن طريــق المراكــز المتخصصــة بالمــرض، ويجــري 
وضــع اســتراتيجيات وطنيــة تهــدف إلــى منــع انتشــار المــرض إلــى األم الحامــل، إضافــة إلــى مراقبــة الكشــف عــن المــرض فــي فحــوص عيــادات 

مــا قبــل الــزواج.

ــدالت  ــهدت مع ــورية، إذ ش ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــي المعالج ــة ف ــرة وذات األولوي ــراض المنتش ــن األم ــمانيا م ــرض الايش ــر م ويعتب
اإلصابــة بالمــرض ارتفاعــاً كبيــراً بيــن عامــي 2010 و2015 حيــث ارتفــع اجمالــي أعــداد المصابيــن بنســبة )20.8%( نتيجــةً للوضــع غيــر 
المســتقر فــي بعــض المناطــق، وخاصــةً فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية )محافظــات حلــب وإدلــب والرقــة وديــر الــزور( التــي ســجلت معــدالت 
المراضــه فيهــا نســباً أكبــر مــن باقــي المحافظــات، نتيجــة لســوء الوضــع البيئــي وخاصــة المتعلــق بالصــرف الصحــي، وضعــف إمكانــات الوصــول 
إلــى المناطــق غيــر المســتقرة التــي تنتشــر فيهــا أماكــن انتشــار الذبابــة المســببة للمــرض وضعــف إمكانــات الوقايــة والعــاج، كنتيجــة النتشــار 

ــق. ــذه المناط ــي ه ــلحة ف ــة المس ــات اإلرهابي الجماع

يعــد مــرض الســرطان الســبب الثالــث للوفيــات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وبالرغــم مــن انخفــاض نســبة المتوفيــن بالمــرض مــن إجمالــي 
عــدد المتوفيــن، إال أن معــدالت اإلصابــة بالمــرض مــا تــزال بارتفــاع، وتشــكل نســبة وفيــات الســرطان حوالــي )5%( مــن اجمالــي 
الوفيــات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وهــي نســبة مســتقرة منــذ العــام 2011. وقــد عرقلــت التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة 
ــي  ــادة ف ــة وزي ــي األدوي ــة الســورية، اســتيراد مســتلزمات العــاج مــن المــرض وأحــّدت نقصــاً ف ــة العربي ــى الجمهوري الجانــب المفروضــة عل
األعبــاء الماديــة علــى المرضــى المصابيــن بالمــرض، وارتفــاع األعبــاء الماليــة علــى الحكومــة الســورية التــي تقــّدم العــاج والــدواء 
بشــكل مجانــي للمصابيــن بالمــرض. وتجــدر اإلشــارة الــى عــدم تلقــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ألي دعــم فعلــي وكافــي مــن المانحيــن ومــن 

ــرطان. ــى الس ــة لمرض ــات الطبي ــم الخدم ــدة لدع ــم المتح ــات األم منظم

المقصــد )18(: وضــع نهايــة ألوبئــة اإليــدز والســل والمالريــا واألمــراض المداريــة المهملــة ومكافحــة االلتهــاب الكبــدي الوبائــي 
واألمــراض المنقولــة بالميــاه واألمــراض المعديــة.

المقصــد )19(: تخفيــض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة بمقــدار الثلــث مــن خــالل الوقايــة والعــالج وتعزيــز 
الصحــة والســالمة العقليتيــن بحلــول عــام 2030.
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تمت تغطية مؤشرات هذا المقصد ضمن الهدف الثامن المعني بالنمو والعمل الائق.

ارتفعــت نســبة اإلنــاث إلــى إجمالــي الذكــور فــي مجمــل المراحــل التعليميــة مــن )93%( فــي عــام 2010 إلــى )96%( فــي 2016، مــع اإلشــارة 
ــة التعليــم  ــادة حســب المرحــل التعليميــة. فعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة االنخفــاض فــي مرحل إلــى أن هــذه النســبة تتــراوح بيــن نقصــان وزي
الثانــوي المهنــي )24%( مــا بيــن عامــي 2010 و2016، أمــا فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام فهنــاك نســبة ارتفــاع بمقــدار )6%( وذلــك 

نتيجــة لظــروف الحــرب.

تمت تغطية المؤشر في متن المقصد رقم )33(.

ارتفــع معــدل عــدد الطــاب للشــعبة فــي إجمالــي المراحــل التعليميــة مــن )27( طالبــاً فــي الشــعبة فــي عــام 2010 إلــى )31( طالبــاً فــي الشــعبة 
فــي 2016، أي بنســبة ارتفــاع )11%(، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه النســبة تتفــاوت بيــن نقصــان وزيــادة حســب المرحــل التعليميــة. فعلــى ســبيل 
ــة التعليــم األساســي )15%( مــا بيــن عامــي 2010 و2016، وحافظــت علــى معدلهــا فــي مرحلتــي  ــال، بلغــت نســبة االرتفــاع فــي مرحل المث
التعليــم الثانــوي العــام والتعليــم الثانــوي المهنــي أمــا فــي مرحلــة ريــاض األطفــال كانــت نســبة االنخفــاض )0.4%(. وبقيــت نســبة المــدارس التــي 
تحتــوي علــى مرافــق تعليميــة تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين ثابتــة مــا بيــن عامــي 2010 و2016 عنــد حــدود )95%( مــن إجمالــي المــدارس.

تناقــص عــدد الموفديــن إلــى خــارج القطــر لمتابعــة التحصيــل العلمــي الجامعــي مــن )777( موفــداً عــام 2011 إلــى )437( موفــداً عــام 2015. 
ــة  ــة الســورية، وعــدم تمكــن الدول ــة العربي ــادل العلمــي الموقعــة مــع الجمهوري ــدول التفاقــات التب ويعــود هــذا التراجــع إلــى إيقــاف عــدد مــن ال
الســورية مــن إيصــال رواتــب الموفديــن فــي الكثيــر مــن دول اإليفــاد بســبب التدابيــر القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة 

الســورية.

المقصــد )32(: تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوفّــر لديهــم المهــارات المناســبة، بمــا فــي ذلــك المهــارات 
التقنيــة والمهنيــة، للعمــل وشــغل وظائــف الئقــة ولمباشــرة األعمــال الحــرة، بحلــول عــام 2030.

المقصــد )33(: القضــاء علــى التفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم وضمــان تكافــؤ الوصــول إلــى جميــع مســتويات التعليــم والتدريــب 
المهنــي للفئــات الضعيفــة، بمــا فــي ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــعوب األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع 

هشــة، بحلــول عــام 2030.

 المقصد )35(: ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، بجملة من السبل من بينها
 التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة

السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير التنّوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030.

 المقصد )36(: بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية
القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع 2030.

 المقصد )37(: الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة
 ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى

انخفضــت نســبة التســجيل فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن )12%( عــام 2010 إلــى )8%( عــام 2016، أي بنســبة انخفــاض )33%(، وذلــك 
ــر الوضــع االقتصــادي لألســرة بإعطــاء  ــد أث ــات لألســرة الســورية. فق ــر ســلم األولوي ــك تغي ــاء الحــرب، وكذل نتيجــة لعــدم اســتقرار األســر أثن
األولويــة للغــذاء والســكن، لكــون أغلــب التعليــم بمرحلــة الطفولــة المبكــرة يعتمــد علــى القطــاع الخــاص، حيــث ال تشــمل الريــاض الرســمية )ذات 
التكاليــف الرمزيــة( ســوى )14%( مــن إجمالــي األطفــال. كمــا كان النخفــاض عــدد ريــاض األطفــال مــن )1866( روضــة فــي عــام 2010 

إلــى )1447( روضــة فــي عــام 2016 أثــراً ســلبياً علــى معــدل التســجيل.

ــى  ــن )21%( إل ــن 2010 و2016 م ــن العامي ــا بي ــة م ــة الثانوي ــاب المرحل ــي ط ــن إجمال ــة م ــة المهني ــي الثانوي ــاب ف ــبة الط ــت نس انخفض
)17%(. وقــد شــهد عــدد الطــاب أدنــى قيمــة لــه فــي عــام 2014، حيــث انخفضــت نســبة طــاب الثانويــة المهنيــة إلــى )17%(، أي بنســبة 
انخفــاض )19%(. ويعــود ذلــك إلــى ظــروف الحــرب بمفرزاتهــا المختلفــة، لتتحســن هــذه النســبة عــام 2015 إلــى )19%(، لتعــاود االنخفــاض 
ــراً خــال ســنوات  ــاً كبي ــي ارتفاع ــم العال ــات بالتعلي ــاث الملتحق ــد ارتفعــت أعــداد اإلن ــم الجامعــي فق ــي التعلي ــا ف ــى )17%( عــام 2016. أم إل
ــام 2015. ــى )81%( ع ــام 2010 إل ــن )93%( ع ــة م ــذه المرحل ــي ه ــاث ف ــى اإلن ــور إل ــبة الذك ــاض نس ــى انخف ــا أدى إل ــو م الحــرب، وه

ــة  ــاح لجميــع البنــات والبنيــن فــرص الحصــول علــى نوعيــة جيــدة مــن النمــاء والرعايــة فــي مرحل المقصــد )30(: ضمــان أن تت
ــول عــام 2030. ــم االبتدائــي، بحل ــن للتعلي ــوا جاهزي ــى يكون ــل االبتدائــي حت ــم قب ــة المبكــرة والتعلي الطفول

المقصــد )31(: ضمــان تكافــؤ فــرض جميــع النســاء والرجــال فــي الحصــول علــى التعليــم المهنــي والتعليــم العالــي الجيــد والميســور 
التكلفــة، بمــا فــي ذلــك التعليــم الجامعــي، بحلــول عــام 2030.

ــرب،  ــلبي الح ــر الس ــن األث ــف م ــم والتخفي ــاق بالتعلي ــتمرارية االلتح ــين اس ــات لتحس ــن التدخ ــدة م ــاً ع ــورية أنماط ــة الس ــت الحكوم ــد تبن وق
كالتعليــم المكثــف )منهــاج الفئــة ب( الــذي يســتهدف األطفــال المتســربين مــن التعليــم، والتعلّــم الذاتــي الــذي يقــوم علــى أنشــطة تعلّــم ذاتــي يقــوم 
ــم أو كتــاب مدرســي، والتعليــم التعويضــي ودروس األنديــة المدرســية الــذي يســتهدف المتعلميــن الذيــن فقــدوا  ــم مــن دون وجــود معلّ بهــا المتعلّ
مــدداً دراســية تتــراوح بيــن الشــهرين إلــى فصــل دراســي بســبب الظــروف الراهنــة، ودورات المكمليــن التــي تســتهدف الطــاب الذيــن رســبوا فــي 

ــق. ــزوح وعــدم االســتقرار والقل ــل والن ــة عــن التنق ــة ناجم ــواد ألســباب ذاتي بعــض الم

ــا  ــتقرة واتخذته ــر المس ــق غي ــي المناط ــدارس ف ــى الم ــرب عل ــال الح ــيطرت خ ــلحة س ــة المس ــات اإلرهابي ــى أن الجماع ــارة إل ــدر اإلش وتج
كمقــرات لإلعــداد لعملياتهــا اإلرهابيــة. وقــد واجهــت الحكومــة الســورية هــذه االنتهــاكات، ووعيــاً منهــا بأهميــة التعليــم واســتقرار العمليــة التعليميــة 
حتــى فــي المناطــق غيــر المســتقرة، باالســتمرار بدفــع رواتــب موظفــي القطــاع التعليمــي وتوفيــر مســتلزمات التعليــم فــي كافــة المناطــق الســورية 

دون اســتثناء.

ــى  ــن عل ــل موزعي ــارب 6000 طف ــا يق ــل م ــي الجــوالن المحت ــال ف ــغ عــدد األطف ــد بل ــّل، فق ــي الجــوالن الســوري المحت ــم ف ــا بالنســبة للتعلي أم
ــة لألطفــال تضــم  ــان. كمــا توجــد باإلضافــة لذلــك 13 روضــة ودار حضان ــة وثانويت ــة و4 مــدارس إعدادي 12 مدرســة منهــا 6 مــدارس ابتدائي
ــة  ــا بجهودهــم الذاتي ــل بأموالهــم الخاصــة ويديرونه ــون الســوريين فــي الجــوالن المحت ــا المواطن ــة أقامه ــل. كل هــذه المنشــآت التعليمي 800 طف
بمســاعدة الحكومــة الســورية وبعــض المنظمــات الدوليــة المعنيــة. بينمــا تعمــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي إلــى فــرض اللغــة العبريــة بــدالً مــن 
اللغــة العربيــة علــى الســوريين وإلغــاء المنهــج التعليمــي الســوري فــي مــدارس الجــوالن المحتــل واســتبداله بمنهــج تعليمــي إســرائيلي 
ــكام  ــام 1981 وأح ــن 497 لع ــس األم ــرار مجل ــون ق ــكاك فاضــح لمضم ــي انته ــك ف ــرائيلية، وذل ــة اإلس ــداف العنصري ــة األه مخصــص لخدم

ــوق اإلنســان. ــون حق ــي اإلنســاني وقان ــون الدول ــي والقان ــون الدول القان
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وتعانــي النســاء الســوريات فــي الجــوالن الســوري المحتــل مــن االســتغال فــي العمــل الــذي ال يقتصــر علــى الغبــن فــي األجــور، بــل ينســحب 
ــزات،  ــات واإلجــازات والمحف ــن التأمين ــّن م ــال اإلســرائيلي والمســتوطنين اإلســرائيليين له ــان ســلطات االحت ــل، كحرم ــى كل شــروط العم عل
وكذلــك مــن صناديــق التوفيــر المختلفــة وغيرهــا مــن االمتيــازات التــي تقدمهــا عــادة المؤسســات فــي أماكــن أخــرى. وتفصــل الفتيــات الســوريات 

مــن العمــل دون أي تعويــض عــن ســنوات الخدمــة فــي معظــم الحــاالت.

وتنتهــك ســلطات االحتــال اإلســرائيلي حقــوق األطفــال الســوريين فــي الجــوالن، فبرغــم مصادقتهــا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، إال أنهــا تمنــع 
آليــات مجلــس حقــوق اإلنســان مــن ممارســة واليتهــا فــي رصــد وتقييــم أوضــاع الســوريين فــي الجــوالن الســوري المحتــّل.

انخفضــت نســبة اإلنــاث المتزوجــات دون ســن 18 ســنة مــن 18% عــام 1993 إلــى 8.3% فــي العــام 2010، ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى 
ــال  ــع األطف ــي وض ــاً ف ــراً واضح ــرت تأثي ــرب أثّ ــاث. إال أن الح ــص اإلن ــا يخ ــوي فيم ــم الثان ــص التعلي ــم وباألخ ــاق بالتعلي ــبة االلتح ــادة نس زي
عمومــاً، ووضــع األطفــال اإلنــاث بوجــه خــاص، حيــث تأثــرت هــذه الشــريحة العمريــة نفســياً وجســدياً واجتماعيــاً وتعليميــاً وصحيــاً ومعيشــياً. 
ــن  ــّن مازل ــزواج وه ــى ال ــن عل ــوء، إجباره ــات اللج ــي مخيم ــداً ف ــاث، وتحدي ــال اإلن ــريحة األطف ــا ش ــت له ــي تعرض ــي الت ــم المآس ــن أه وم
ــا يؤكــد وجــود  ــا. وهــو م ــزواج بـــ 18 ســنة كاألردن وتركي ــي حــددت ســن ال ــدول الت ــزواج بال قاصــرات، مــع ماحظــة عــدم تســجيل هــذا ال
ــع  ــش م ــة، كالعي ــة الطفول ــة بمرحل ــوق المتصل ــن الحق ــن م ــم حرمانه ــث يت ــال، حي ــذا المج ــي ه ــرات ف ــات الصغي ــوق الفتي ــددة لحق خــروق متع
ــم والحصــول علــى الرعايــة مــن الكبــار، إضافــةً إلــى حرمانهــن مــن حــق اختيــار الشــريك والحصــول علــى  األبويــن أو األهــل واللعــب والتعل
ضمانــات االســتقرار، وكذلــك حرمانهــن مــن تســجيل الــزواج لتعارضــه مــع شــرط العمــر، األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم تســجيل األبنــاء وعــدم 

االنفصــال. حــال  فــي  حقــوق  أي  علــى  الحصــول 

ــا  ــاك م ــام 2009، أي أن هن ــي ع ــوالدات ف ــوع ال ــن مجم ــي  4% م ــة )15-19( حوال ــة العمري ــي الفئ ــات ف ــبة والدة المراهق ــت نس ــد بلغ وق
يقــارب )30( ألــف والدة ســنوياً ألمهــات فــي مرحلــة المراهقــة، علــى افتــراض أن عــدد الــوالدات الســنوية يقــارب )650( ألــف والدة. وتُظهــر 
ــة  ــد تمــت فــي مرفــق صحــي، ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى الوعــي بأهمي ــة ق ــوالدة لهــذه الفئ البيانــات لعــام 2009 أن )86%( مــن حــاالت ال
الــوالدة فــي مرفــق صحــي. ويتوقــع ارتفــاع هــذه النســبة خــال الســنوات )2011-2015(، وذلــك نتيجــة الرتفــاع عــدد حــاالت الــزواج المبكــر 

فــي مخيمــات اللجــوء.

مــا يــزال نظــام الحســابات القوميــة المتبــع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية يســتثنى األعمــال المنزليــة التــي تقــوم بهــا اإلنــاث مــن الحســابات 
الوطنيــة، وتعتبــر النســبة العظمــى مــن اإلنــاث عامــات بأجــر أو يعملــن لحســابهن، حيــث تشــير البيانــات الخاصــة بالحالــة العمليــة 
ــث بلغــت نســبة مــن يعمــل بأجــر  ــة الســورية، حي ــة العربي ــي الجمهوري ــب واألجــور كمصــدر أساســي للدخــل ف ــة الروات ــى أهمي للمشــتغلين إل
ــراد  )53.7%( مــن العامليــن عــام 2007، وارتفعــت عــام 2010 إلــى )61.2%(. كمــا ارتفعــت نســبة العامليــن لحســابهم والعامليــن مــن أف
األســرة مــن)28.8%( عــام 2010 إلــى )29.8%( عــام 2011. وتــدل هــذه التغيــرات علــى ميــل العامليــن إلــى الحصــول علــى دخــل ثابــت 

واالبتعــاد عــن المخاطــرة خاصــة فــي ظــل بعــض تشــوهات الســوق خــال مرحلــة تغيرهويــة الســوق الســوري فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب.
واســتمرت اتجاهــات التغيــرات علــى الحالــة العمليــة للمشــتغلين خــال فتــرة الحــرب ، ففــي عــام 2013 شــهدت نســبة العامليــن بأجــر ارتفاعــاً 
لتصــل إلــى )68%(، فــي حيــن انخفضــت نســب مــن يعمــل لحســابه ومــن يعمــل لــدى األســرة وصاحــب عمــل لتصــل إلــى)3.4%(. وتشــير هــذه 

التغيــرات إلــى فقــدان كبيــر فــي أعمــال أصحــاب العمــل ومشــاريع األســر.

 المقصد )41(: القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء
التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(.

 المقصد )42(: االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها عن طريق توفير الخدمات العامة والبنى
ً  التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا

على الصعيد الوطني.

الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات بحلول عام 2030

شــهدت مجــاالت تمكيــن المــرأة تحســناً فــي بعــض األوجــه وقصــوراً فــي أخــرى. فعلــى المســتوى التعليمــي، تفاوتــت نســبة اإلنــاث إلــى الذكــور 
فــي مرحلتــي التعليــم األساســي والثانــوي، حيــث أنهــا لــم تصــل إلــى الغايــة المســتهدفة فــي التعليــم األساســي والتعليــم الثانــوي المهنــي، بينمــا كانــت 
ــي المجــال  ــي. وف ــم العال ــام والتعلي ــوي الع ــم الثان ــي التعلي ــي مرحلت ــاث ف ــن اإلن ــي بتمكي ــة المعن ــق هــدف األلفي ــن الطمــوح لتحقي ــى م النســبة أعل
الصحــي اقتربــت الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن تحقيــق متطلبــات تحســين الصحــة اإلنجابيــة وخفــض معــدالت وفيــات األمهــات. أمــا فــي مجــال 
التمكيــن االقتصــادي فقــد ارتفعــت حصــة النســاء مــن الوظائــف المدفوعــة األجــر فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة بصفــة عامــة، وفــي قطاعــات 

الفنــادق والمطاعــم والخدمــات األخــرى بصفــة خاصــة.

ــن  ــق بالتمكي ــا يتعل ــا فيم ــع. أم ــث والراب ــن الثال ــن خــال الهدفي ــاث م ــة لإلن ــة( الممكن ــة والتعليمي ــة )الصحي ــة المؤشــرات االجتماعي تمــت تغطي
االقتصــادي فقــد انخفــض معــدل النشــاط االقتصــادي الخــام انخفاضــاً طفيفــاً مــن )27%( فــي عــام 2010 إلــى )25.7%( فــي عــام 2014. 
وتختلــف النســبة بيــن الذكــور واإلنــاث، وتبــدو فجــوة النــوع االجتماعــي جليــة، حيــث بلــغ المعــدل عنــد الذكــور )43.8%( فــي عــام 2014، 

ــت )%12(. ــد كان ــاث فق ــد اإلن ــا عن أم
ــام 2014،  ــى )85%( ع ــام 2010 إل ــن )72%( ع ــرب م ــنوات الح ــال س ــر  خ ــكل كبي ــر بش ــدى الغي ــات ل ــاء العام ــبة النس ــت نس ارتفع
ــوع االجتماعــي فــي التشــغيل خــال الحــرب،  ــدى األســرة والعامــات لحســابهن. وتعمقــت فجــوة الن ــل انخفــاض نســبة العامــات منهــن ل مقاب
ــور  ــام 2014 )33% للذك ــي الع ــور ف ــدى الذك ــم الجامعــي مــن ضعــف نســبتها ل ــة التعلي ــي مرحل ــاث ف ــن اإلن ــة بي ــرب نســبة البطال ــث اقت حي
مقابــل 61.7% لإلنــاث(. كمــا ارتفعــت نســبة مشــاركة النســاء فــي قطــاع الخدمــات فــي عــام 2014 لتصــل إلــى )78%( مــن العامليــن بأجــر 
بعــد أن كانــت فــي عــام 2010 تشــكل مــا نســبته )57.6%(. كمــا انخفــض معــدل مشــاركة اإلنــاث انخفاضــاً واضحــاً فــي قطــاع الزراعــة مــن 
)22%( فــي العــام 2010 لتصــل إلــى نحــو )6%( فقــط، ويرتبــط تراجــع الحصــة النســبية لقطــاع الزراعــة فــي المحافظــات التــي تعتمــد علــى 
النشــاط الزراعــي مثــل الرقــة وحمــاه وإدلــب وديــر الــزور، نظــراً لعــدم االســتقرار فــي بعــض المناطــق فــي هــذه المحافظــات، ولنقــص المــواد 
األوليــة والمعــدات ومصــادر الطاقــة، ومنــع الفاحيــن مــن الذهــاب إلــى حقولهــم وحــرق محاصيلهــم مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة، 

إضافــةً إلــى الدمــار الواســع الــذي ســببه اســتهداف طيــران  »التحالــف الدولــي« للقطــاع الزراعــي. 

صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 3 لعــام 2010 الخــاص بمنــع االتّجــار باألشــخاص والــذي أولــى أهميــة خاصــة للضحايــا مــن النســاء 
ــة  ــة وطني ــار باألشــخاص، وتشــكيل لجن ــم إحــداث إدارة متخصصــة بمكافحــة االتّج ــن، وت ــا ال مجرمي ــال واعتبــر المــرأة والطفــل ضحاي واألطف

ــة. ــات المعني ــع الجه ــا جمي ــارك فيه ــة تش ــط الازم ــع الخط لوض

ــة  ــك نتيج ــام 2015، وذل ــة ع ــى )587( حال ــام 2011 إل ــة ع ــن )737( حال ــي م ــداء الجنس ــاء واالعت ــار بالنس ــاالت االتّج ــدد ح ــض ع انخف
لإلجــراءات والقوانيــن التــي أقرتهــا الحكومــة الســورية، إضافــةً إلــى انخفــاض عــدد حــاالت العنــف ضــد النســاء إلــى )86( حالــة خــال الســنوات 
ــا تبــرز ضــرورة تبنــي برامــج إعــادة إدمــاج  )2011-2015( نتيجــة لتطبيــق القوانيــن المتعلقــة بتشــديد العقوبــة علــى هــذه الجرائــم. ومــن هن

اجتماعــي واقتصــادي ونفســي للنســاء المعنفــات فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب.

المقصد )39(: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كل مكان.

 المقصد )40(: القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتّجار بالبشر
واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل.
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دمــاراً كبيــراً فــي المرافــق الخدميــة ذات الصلــة، ومــن أمثلتهــا قصــف طيــران »التحالــف الدولــي« بتاريــخ 2016/8/4 مركــز هاتــف منطقــة 
منبــج فــي ريــف حلــب، ممــا أدى الــى انهيــار كامــل المبنــى فــوق محتوياتــه وتجهيزاتــه. 

ــال فقــد ارتفــع عــدد المشــتركين مــن )110 مشــتركا لــكل 1000( نســمة عــام 2010 إلــى )569  أمــا فيمــا يتعلــق بانتشــار خدمــة الهاتــف النقّ
ــر مــن )34%( عــام 2010  ــي األبحــاث والتطوي ــاث العامــات ف ــي عــام 2015 .وارتفعــت نســبة اإلن ــكل 1000( مــن الســكان ف مشــتركا ل
إلــى )38%( عــام 2014. كمــا ارتفعــت نســبة اإلنــاث الباحثــات لــكل مليــون مــن الســكان مــن )169( باحثــة إلــى )202( باحثــة خــال نفــس 
ــة  ــي مرحل ــور ف ــى الذك ــاث إل ــبة اإلن ــاع نس ــرة بارتف ــة متأث ــر خــال الســنوات القادم ــذه النســب بشــكل كبي ــع ه ــع أن ترتف ــن المتوق ــرة. وم الفت

التعليــم الجامعــي.

تضمــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية مــواداً ضمنــت الدولــة الســورية بموجبهــا لمواطنيهــا تمتعهــم بجميــع الحقــوق بغــض النظــر عــن 
الجنــس، كمــا ضِمــن قانــون األحــوال الشــخصية حقــوق المــرأة فــي جميــع مكونــات ومناحــي الحيــاة.

ــات  ــا االتفاقي ــة، ومنه ــى 49 اتفاقي ــة عل ــت بالمصادق ــام 1961، وقام ــة ع ــل الدولي ــة العم ــورية لمنظم ــة الس ــة العربي ــت الجمهوري ــا انضم كم
ــخ 1958-  ــم 111 تاري ــة رق ــز فــي االســتخدام والمهن ــة بالتميي ــة المتعلق ــا: االتفاقي ــة، ومــن بينه ــوة العامل ــة بالمــرأة فــي الق الرئيســية ذات الصل
واتفاقيــة المســاواة فــي األجــور رقــم 100 تاريــخ 1951- واتفاقيــة العامليــن الذيــن لديهــم التزامــات أســرية رقــم 156 تاريــخ 1981- واتفاقيــة 
حمايــة األمومــة رقــم 183 تاريــخ 2000 - واتفاقيــة أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال رقــم 82 تاريــخ 1999- واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة عــام 

1975 بشــأن تســاوي أجــور العامليــن والعامــات عنــد تســاوي العمــل.
 كمــا تعــد الجمهوريــة العربيــة الســورية طرفــاً فــي االتفاقيــات التاليــة: االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 1965 
- واتفاقيــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــام 1966 - اتفاقيــة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة عــام 1966 - واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة عــام 1984 – 
اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( - باإلضافــة إلــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتّجــار باألشــخاص، وبخاصــة 

النســاء واألطفــال، الملحــق باتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، والمصــادق عليهــا بتاريــخ 2009/4/8.

 المقصد )47(: اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض
بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.

نــص الدســتور الجديــد لعــام 2012 فــي المــادة 33 علــى المســاواة بيــن المواطنيــن بــدون تمييــز، كمــا تضمــن فــي مــواده )20-22-23( حقــوق 
األســرة والمــرأة علــى وجــه الخصــوص، وفــي المــواد )29-30-31( الحــق فــي التعليــم والصحــة ومســؤولية الدولــة الســورية فــي توفيرهمــا، 
والحــق فــي بنــاء الجيــل القــوي فكريــاً وأخاقيــاً، وكذلــك دعــم البحــث العلمــي بــكل متطلبــات اإلبــداع، وتناولــت المــواد )42-40-36-34-33-

43( البحــث فــي الحقــوق والواجبــات والحــق فــي الحريــة واإلســهام بالحيــاة العامــة والعمــل وحريــة االعتقــاد والصحافــة.
ــة والسياســة بالتــوازي مــع الرجــل، وُمنحــت  ــد 2012 حــق المــرأة الســورية فــي المشــاركة االجتماعي ــم 1973 والجدي ــَن الدســتور القدي وَضِم
المــرأة الســورية فــرص المشــاركة السياســية والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة وفــي مواقــع صنــع القــرار. وأصــدرت الحكومــة الســورية قانونــي 
ــي إدارة  ــاء، ف ــم النس ــع، ومنه ــرائح المجتم ــع ش ــراك جمي ــة وإش ــات العام ــي والحري ــاء الديمقراط ــز البن ــدف تعزي ــزاب به ــات واألح االنتخاب

ــاء الوطــن.  ــة وبن مؤسســات الدول

وشــهدت نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس الشــعب اســتقراراً منــذ  الــدور التشــريعي التاســع )2007- 2011(، وحتــى اآلن عنــد حــدود )%12(. 
وفــي انتخابــات مجلــس الشــعب عــام 2016 تبــوأت ســيدة ألول مــرة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منصــب رئيــس مجلــس الشــعب. وأمــا فــي 
المجــال الدبلوماســي، فقــد بلغــت نســبة الســفيرات )15%( عــام 2015 بعــد أن كانــت )11%( عــام 2005، وكانــت أول ســيدة تعمــل فــي الســلك 

الدبلوماســي علــى مســتوى الوطــن العربــي ســيدة ســورية.

تم تحليل جميع مؤشرات المقصد ضمن الهدف الثالث.

لــم تميــز القوانيــن والتشــريعات بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مجــاالت التملــك والعمــل، كمــا شــكلت لجنــة فــي عــام 2013 لمراجعــة 
النصــوص القانونيــة النافــذة، وتحديــداً مــا يتضمــن زيــادة دور المــرأة الســورية.

داخــل جميــع القطاعــات، مــن اإلنتــاج إلــى الخدمــات اإلنتاجيــة  واســعاً  امتــداداً  يمتــد تأثيــر تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات حاليــاً 
ــى  ــة إل ــع النشــاطات المؤدي ــط بجمي ــة حيــث ترتب ــة المجتمعــات الحديث ــا دوراً أساســياً فــي تنمي ــؤدي هــذه التكنولوجي ــة. وت والخدمــات االجتماعي

ــري. ــي والفك ــاج الثقاف ــى اإلنت ــة، وصــوالً إل ــة والمســموعة والمرئي ــائل اإلعــام المكتوب ــم ووس ــن التعلي ــا، م ــة وإنتاجه نشــر المعرف
 

ازدادت نســبة الســكان الحاصليــن علــى هــذه الخدمــة مــن )201 لــكل 1000( مــن الســكان فــي عــام 2010 لتصــل إلــى نحــو )230 لــكل 1000( 
فــي العــام 2011، ولتنخفــض هــذه النســبة نتيجــة أعمــال الدمــار واإلرهــاب التــي طالــت البنــى التحتيــة إلــى )170 لــكل 100( مــن الســكان فــي 

العــام 2015. 
تــم اســتهداف مراكــز الهاتــف بشــكل متكــرر مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة بشــكل متكــرر، كمــا ألحقــت عمليــات »التحالــف الدولــي« 

 المقصد )43(: كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على
جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.

 المقصد )44(: ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على النحو المتفق عليه
وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.

 المقصد )45(: القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية
والتصّرف في األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.

المقصد )46(: تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
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 المقصد )51(: زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على
 نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول

عام 2030.

 المقصد )52(: تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود
حسب االقتضاء، بحلول عام 2030.

 المقصد )53(: حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة
واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2030.

تشــير بيانــات األحــواض المائيــة إلــى زيــادة العجــز المائــي فــي جميــع األحــواض عــدا حوضــي الســاحل والفــرات. ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى 
ــي  ــي الوضــع المائ ــناً ف ــع األحــواض تحس ــهدت جمي ــاه. وش ــى المي ــب عل ــادة الطل ــة وزي ــة الظــروف المناخي ــة نتيج ــواردات المائي ــاض ال انخف
بســبب زيــادة الهاطــل المطــري وانخفــاض المســاحات المرويــة نتيجــة ظــروف الحــرب بيــن عامــي 2014 و2015. وهنــا تظهــر الحاجــة للعمــل 
ــي. واســتبدال  ــي أصــاً مــن العجــز المائ ــي تعان ــي األحــواض الت ــاه، والســيما ف ــر المســتهلكة للمي ــى تشــجيع الصناعــات غي ــز عل ــى التركي عل
المحاصيــل والســاالت الشــرهة للميــاه بمحاصيــل وســاالت متوافقــة مــع الواقــع المائــي فــي كل حــوض مــن األحــواض المائيــة )دون المســاس 

بتحقيــق األمــن الغذائــي(. باإلضافــة إلــى االســتمرار بخطــط تجديــد واســتبدال الشــبكات لرفــع كفاءتهــا. 

ــن %33  ــي 2011 و2015 م ــن عام ــل أخــرى( بي ــري )تبخــر – تســرب- عوام ــبكات ال ــى ش ــي الحاصــل عل ــدر الفيزيائ ــبة اله ارتفعــت نس
ــة  ــة والمراقب ــة، وتباطــؤ وتوقــف أعمــال الصيان إلــى 36%، نظــراً لتعــرض بعــض أجــزاء منظومــات الــري للضــرر نتيجــة الظــروف الراهن
والقياســات المائيــة لوجــود معظــم المشــاريع فــي المناطــق غيــر المســتقرة. وعملــت الحكومــة علــى معالجــة األضــرار الحاصلــة علــى منظومــات 
ــل  ــن العم ــد م ــدر، ال ب ــبة اله ــض نس ــى خف ــول إل ــة. وللوص ــة المتاح ــات المادي ــول واإلمكان ــة الوص ــة وإمكاني ــق األولوي ــاً ووف ــري موضعي ال
علــى تحســين طــرق الــري عــن طريــق تقانــات الــري الحديــث وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي والزراعــي فــي ري مســاحات إضافيــة، 

وضــرورة العمــل علــى إعــادة النظــر فــي الخطــة الزراعيــة المعتمــدة وإدخــال زراعــة أصنــاف ومحاصيــل محســنة غيــر شــرهة للمــاء.

تبنــت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام 2009 االســتراتيجية الوطنيــة المتكاملــة إلدارة المــوارد المائيــة، وتــم تنفيــذ عــدد مــن مشــاريعها. 
ووقعــت الجمهوريــة العربيــة الســورية اتفاقيــات تعــاون مــع الــدول المجــاورة لتحســين االســتفادة مــن المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود، وخاصــة 
نهــري الفــرات ودجلــة مــع كل مــن العــراق وتركيــا. غيــر أنــه ومــع اســتمرار الحــرب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية بمفرزاتهــا المختلفــة، 
ــا بعمليــات قطــع مســتمر وتخفيــض لحصــة الجمهوريــة  توقــف تنفيــذ معظــم هــذه المشــاريع نظــراً لتغيــر األولويــات الوطنيــة. كمــا قامــت تركي
العربيــة الســورية مــن ميــاه الفــرات. وأدى اســتهداف تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي وعمليــات »التحالــف الدولــي« للســدود الســورية، وخاصــةً لســد 
الفــرات، واســتهداف الفنييــن المعنييــن بصيانــة وعمــل هــذه الســدود، ومــن ذلــك اســتهداف »التحالــف الدولــي« بتاريــخ 27 آذار 2017 للفنييــن 
ــاه  ــر بشــكل كبيــر علــى قطاعــات الزراعــة ومي ــة وهــو مــا آث ــة المائي المشــرفين علــى ســّد الفــرات، إلــى إحــداث دمــار هائــل فــي البنــى التحتي

الشــرب.

تعرضــت الغابــات والمحميــات الطبيعيــة التــي عملــت الدولــة الســورية علــى تنميتهــا والحفــاظ عليهــا خــال عقــود، إلــى أشــكال شــتى مــن الضــرر 
ــة  ــات الطبيعي ــال، بحــرق معظــم الغاب ــام »إســرئيل«، الســلطة القائمــة باالحت ــى قي ــا اإلشــارة إل ــا هن الممنهــج مــن احتطــاب وحــرق. وال يفوتن
الموجــودة فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن األراضــي الســورية المحــّررة وبيــن تلــك التــي ال تــزال تحــت االحتــال اإلســرائيلي فــي الجــوالن الســوري 
ــي  ــي المناطــق الت ــا تعرضــت الســدود الســورية ف ــا. كم ــه وغيره ــا الخشــب وطرنجــه وبيرعجــم وبريق ــي جبات ــة ف ــك الواقع ــا تل ــّل، ومنه المحت
ــة، والســدود الواقعــة فــي محافظــة القنيطــرة  ــرات فــي محافظــة الرق ــر كســد الف ــى ضــرر كبي ــة المســلحة، إل ــا الجماعــات اإلرهابي انتشــرت به

ــم. ــقاية مزروعاته ــي س ــا ف ــتفادة منه ــن االس ــن م ــان الفاحي ــة وحرم ــن الخدم ــدود م ــذه الس ــروج ه ــع خ ــا، م ودرع

ــوارده المتجــددة، وترافقــت مــع  ــي وم ــاض المخــزون المائ ــى انخف ــة الســورية إل ــة العربي ــا الجمهوري ــي تعرضــت له ــاف الت أدت موجــات الجف
معــدالت نمــو ســكاني مرتفعــة. ممــا أثــر فــي إمكانيــة تحســين التزويــد بميــاه الشــرب وخاصــةً فيمــا يتعلــق بنصيــب الفــرد مــن الميــاه الصالحــة 

للشــرب.
ــاه الشــرب مــن )95%( عــام 2011 إلــى )93%( عــام 2015، كنتيجــةً طبيعيــة لمفــرزات الحــرب  وانخفضــت نســبة الســكان المزوديــن بمي
التــي طالــت البنــى التحتيــة مــن شــبكات ومحطــات ضــخ للميــاه مــن جهــة، وانخفــاض المقــدرة الماليــة لإلنفــاق علــى القطــاع مــن جهــٍة أخــرى. 
وبالرغــم مــن أن الشــبكة العامــة للميــاه موصولــة إلــى أغلــب المنــازل الســورية، فــإن عــدم توفــر الميــاه فــي األنابيــب علــى الــدوام   بســبب مشــكلة 
نقــص الميــاه وتراجــع مخــزون الميــاه الجوفيــة والضغــط الســكاني فــي بعــض المناطــق، والســيما المســتقرة منهــا التــي توافــد إليهــا النازحــون مــن 
المناطــق غيــر المســتقرة، إضافــة إلــى األضــرار التــي طالــت البنــى التحتيــة لشــبكة الميــاه والكهربــاء - جعــل نحــو )10.2%( مــن األســر الســورية 
فــي عــام 2015 تلجــأ إلــى شــراء الميــاه المنقولــة بالصهاريــج لتلبيــة بعــض مــن احتياجاتهــا مــن الميــاه لاســتخدامات المنزليــة، وهــذا مــا زاد 

مــن األعبــاء المعيشــية لمثــل هــذه األســر.
كمــا شــهد نصيــب الفــرد مــن ميــاه الشــرب تراجعــاً كبيــراً خــال ســنوات الحــرب، وعّمــق اآلثــار الســلبية ألزمــات الجفــاف وانخفــاض المخــزون 
ــراً  ــراً تأث ــام 2015، متأث ــوم( ع ــى )80 لتر/ي ــاً إل ــع تدريجي ــام 2011، تراج ــوم( ع ــى )119 لتر/ي ــرد إل ــب الف ــد أن وصــل نصي ــي. فبع المائ

مزدوجــاً مــن انخفــاض كميــات الميــاه المنتجــة ألغــراض الشــرب بوســطي ســنوي )12%( بيــن عامــي 2011 و2015.

ــار وشــبكات  ــة المســلّحة التــي قامــت بتدميــر محطــات وآب ــد مــن قبــل الجماعــات اإلرهابي ــد تعــرض هــذا القطــاع الحيــوي الســتهداف متعّم وق
الميــاه وتســميمها، والســتهداف »التحالــف الدولــي« لمعظــم مرافــق ميــاه الشــرب، خاصــة فــي المناطــق الشــرقية، كتدميــره لـــ »محطــة الســحاميات 
لميــاه الشــرب« و«محطــة ضــخ صبــاح الخيــر« فــي محافظــة الرقــة خــال شــهر كانــون الثانــي 2016. ناهيــك عــن تأثــر القطــاع بنقــص التمويــل 
ــل  ــتلزمات عم ــت مس ــي طال ــورية والت ــة الس ــة العربي ــى الجمهوري ــة عل ــب المفروض ــة الجان ــرية األحادي ــة القس ــر االقتصادي ــي والتدابي الدول

القطــاع المســتوردة وبرامــج المنظمــات الدوليــة المخصصــة لدعــم لهــذا القطــاع.

شــهدت  نســبة الســكان المســتفيدين مــن شــبكات الصــرف الصحــي تراجعــاً خــال ســنوات الحــرب مــن )77%( عــام 2011 إلــى )75%( عــام 
ــة مــن جهــة، وتباطــؤ  2015، ويعــزى هــذا التراجــع إلــى تعــرض بعــض أجــزاء شــبكات الصــرف الصحــي للضــرر نتيجــة الظــروف الراهن

عمليــات االســتبدال والتوســع لمنظومــات الصــرف الصحــي مــن جهــٍة أخــرى.

تراجعــت نســبة الســكان المســتفيدين مــن محطــات المعالجــة تراجعــاً حــاداً مــن )80%( فــي مراكــز المــدن و )36%( فــي الريــف، إلــى )%7( 
فــي مراكــز المــدن و )4%( فــي الريــف بيــن عامــي 2011 و2015. ويعــود هــذا التراجــع الحــاد إلــى خــروج المحطــات الرئيســية عــن الخدمــة 
)عــدرا – حلــب – داريــا- حمــص( بســبب ظــروف الحــرب. وهنــا تبــرز الحاجــة الماّســة إلعــادة تأهيــل المحطــات المتضــررة والتوســع بإنشــاء 

محطــات معالجــة جديــدة.

المقصد )48(: تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.

 المقصد )49(: تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيالء
اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.

 المقصد )50(: تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسّربها إلى
 أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة ]X[ في

المائة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030.

الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتهما إدارة مستدامة
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تنامــى الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة مــن )23 مليــار كيلــو واط ســاعي( عــام 2000 إلــى )49 مليــار ك.و.س( عــام 2011، أي بمعــدل نمــو 
ســنوي )7%(، فــي حيــن نمــا عــدد الســكان مــن نحــو 16 مليــون نســمة عــام 2000 إلــى نحــو 21 مليــون عــام 2011، ومــن ثــّم فــإن حصــة 
الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة ازدادت مــن )1450 ك.و.س للفــرد( بالســنة عــام 2000 إلــى نحــو 2350 ك.و.س للفــرد بالســنة عــام 2011، أي 

بمعــدل نمــو ســنوي وســطي 4.5% ســنوياً، ووصلــت نســبة المســتفيدين مــن الكهربــاء إلــى قرابــة )%100(. 

ونتيجــة لظــروف الحــرب، وبســبب االعتــداءات علــى حقــول إنتــاج النفــط والغــاز وعلــى خطــوط النقــل مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة 
وعمليــات »التحالــف الدولــي« والميليشــيات المتعاملــة معــه، انخفــض إنتــاج النفــط ليصــل إلــى نحــو )8( ألــف برميــل يوميــاً خــال الربــع األول 
مــن عــام 2016، وانخفــض إنتــاج الغــاز ليصــل إلــى )11.7 مليــون م3( يوميــاً. حيــث يــورد حاليــاً منــه لمحطــات التوليــد نحــو )8( مليــون م3 
يوميــاً، وتقلــص إنتــاج الفيــول أويــل فــي المصافــي الســورية إلــى نحــو )440 ألــف طــن( ســنوياً، وهــو مــا أثــر ســلباً فــي تلبيــة احتياجــات محطــات 
توليــد الكهربــاء مــن الوقــود. وأثــر نقــص واردات الوقــود علــى إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن محطــات التوليــد بوضــوح، حيــث انخفــض إنتــاج 
الكهربــاء مــن )49 مليــار ك.و.س( فــي عــام 2011 إلــى )24 مليــار ك.و.س( عــام 2014. أمــا فــي عــام 2015 فبلغــت الطاقــة المنتجــة فــي 
محطــات التوليــد الكهربائيــة خــال عــام 2015 نحــو )20 مليــار ك.و.س( بمعــدل انخفــاض ســنوي بحــدود )20%(، كمــا انخفضــت اســتطاعة 
حمــل الــذروة الملبــى مــن )9000( ميغــاوات عــام 2011 إلــى نحــو )3465 ميغــاوات( عــام 2015، فــي حيــن يقــدر الطلــب علــى حمــل الــذروة 

حاليــاً بنحــو )6000-7000 ميغــاوات(.

مــا تــزال حصــة الطاقــات المتجــددة مــن ميــزان الطاقــة متواضعــة نظــراً الرتفــاع تكاليــف اإلنشــاء وقــد وضــع المركــز الوطنــي لبحــوث الطاقــة 
ــى عــام 2030  ــاء حت ــد الكهرب ــي مجــال تولي ــة لتصــل ف ــزان الطاق ــي مي ــات المتجــددة ف ــى عــام 2030 بنســب مســاهمة الطاق اســتراتيجية حت
إلــى )4%( مــن إجمالــي الطلــب )لواقــط كهروضوئيــة ومــزارع كهروريحيــة(. وقــد تــم تحديــث االســتراتيجية عــام 2016 لتصــل إلــى توفيــر 

)3( مليــون طــن مكافــئ نفطــي مــا يعــادل )7%( مــن إجمالــي الطلــب علــى الطاقــة األوليــة عــام 2013.

ومــن األهميــة بمــكان التأكيــد علــى ضــرورة توفــر الدعــم الدولــي لهــذا القطــاع الهــام ووقــف التدابيــر االقتصاديــة القســرية األوروبيــة واألمريكيــة 
ــم،  ــم صموده ــوريين ودع ــات الس ــتجابة الحتياج ــي االس ــز دوره ف ــدف تعزي ــك به ــام، وذل ــكل ع ــاء بش ــاع الكهرب ــى قط ــه وعل ــة علي المفروض

خاصــة مــع قلّــة المــوارد النفطيــة و دعــم العمليــة اإلنتاجيــة. 

بلــغ الطلــب الكلــي علــى مختلــف حوامــل الطاقــة فــي عــام 2000 مقــدار )17 مليــون طــن مكافــئ نفطــي(. وكانــت حصــة الفــرد مــن الطاقــة 
ــة نحــو) 1145  ــة األولي ــن الطاق ــرد م ــت حصــة الف ــون ط. م. ن، وكان ــى نحــو 24 ملي ــي عــام 2011 إل ــغ.م.ن، ووصــل ف ــة 1019 ك األولي
كــغ.م.ن(. وتــم تلبيــة الطلــب علــى الطاقــة فــي عــام 2011 بنســبة )65%( مــن النفــط ومشــتقاته، وبنســبة )30%( مــن الغــاز الطبيعــي، ونحــو 

ــة الحيويــة )الحطــب(. )5%( مــن مصــادر الطاقــة الكهرومائيــة والكتل

المقصد )56(: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030.

 المقصد )57(: تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030
)نسبة الطاقة المتجددة إلى مجموع االستهالك النهائي للطاقة(.

المقصد )58(: مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

 الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة،
بحلول عام 2030

 المقصد )54(: تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال األنشطة والبرامج المتعلقة
بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها.

المقصد )55(: دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.

ــة  ــى قل ــةً إل ــداً، إضاف ــة كان جي ــل الحــرب نظــراً ألن وضــع القطــاع بمؤشــراته المختلف ــة عمــل مشــتركة قب ــاه الشــرب أولوي ــم يكــن قطــاع مي ل
ــة التعــاون  ــرة )قــدرت بحــدود 11 دوالر أمريكــي للفــرد عــام 2010(. ومــع بداي ــة خــال تلــك الفت المســاعدات المقدمــة مــن المنظمــات الدولي
للتخفيــف مــن آثــار الحــرب، وضمــن خطــط االســتجابة لاحتياجــات اإلنســانية الموقعــة بيــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية ومنظمــات 
األمــم المتحــدة والتــي بــدأت عــام 2013، والدعــم المقــّدم مــن المانحيــن الدولييــن، أصبــح القطــاع يشــكل أولويــة نظــراً للضــرر الواســع الــذي 
أصــاب مقــدرات ومتطلبــات عمــل القطــاع، حيــث ارتفــع حجــم الدعــم المقــدم مــن )6.7 مليــون أمريكــي( عــام 2013 إلــى )19.4 مليــون دوالر 

أمريكــي( عــام 2015.

ارتفــع عــدد جمعيــات مســتخدمي الميــاه ارتفاعــاً كبيــراً مــن )62( جمعيــة أهليــة عــام 2011 إلــى )127( جمعيــة عــام 2015، ويعــود ســبب 
االرتفــاع إلــى الحاجــة لــدور المجتمــع األهلــي فــي رفــع كفــاءة منظومــات الــري الخاصــة والتنظيــم العملــي المرافــق الرتفــاع نســبة األراضــي 
ــة  ــة العربي ــا الجمهوري ــرت به ــي م ــاف الت ــات الجف ــراً الزم ــري نظ ــة لل ــاه المتاح ــات المي ــاض كمي ــث، وانخف ــري الحدي ــاليب ال ــة بأس المروي

الســورية.
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شــكلت الحــرب اإلرهابيــة التــي شــنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية والتــي ترافقــت مــع فــرض تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب 
عليهــا، عوامــل كبــح لمجمــل النشــاطات االقتصاديــة ولمجمــل عمليــة اإلصــاح الجاريــة، وفرضــت مجموعــة مــن التحديــات كان لهــا أثــر مباشــر 
ظهــرت نتائجــه خــال فتــرة الحــرب. بينمــا يتوقــع أن يكــون لهــا أثــراّ أكثــر عمقــاً خــال الســنوات المقبلــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة البشــرية، 
وعوامــل النمــو االقتصــادي علــى المــدى البعيــد. وال يتعلــق األمــر فقــط بحجــم األثــر الســلبي اآلنــي للحــرب والتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة 
ــاض  ــي انخف ــة ف ــر والمتمثل ــا هــذه التدابي ــي أفرزته ــك الت ــا تل ــار المســتقبلية المتوقعــة نتيجــة عوامــل متعــددة، أهمه ــى اآلث ــداه إل ــل يتع ــب، ب الجان
مســتوى اإلنتــاج والقــدرة علــى تمويــل عمليــة التنميــة، والتــي ســتنعكس بدورهــا علــى معــدالت الفقــر والبطالــة والتضخــم، وعلــى مســتوى الخدمــات 
المقدمــة للمواطنيــن وخاصــة الصحيــة والتعليميــة، وبالتالــي ســتؤدي إلــى خســائر كارثيــة علــى صعيــد التنميــة البشــرية ومســتوى معيشــة المواطــن 

الســوري.

ــدره )11%(، ويعــود تراجــع معــدالت النمــو إلــى مفــرزات  انكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي بيــن عامــي 2010 و2015 بوســطي ســنوي ق
ــات  ــة للجماع ــال التخريبي ــة لألعم ــة نتيج ــن الخدم ــي م ــي والصناع ــاج الزراع ــن اإلنت ــن مكام ــر م ــم كبي ــروج قس ــى خ ــي أدت إل ــرب الت الح
ــنوات  ــع س ــي جمي ــالباً ف ــي س ــو بق ــدل النم ــن أن مع ــم م ــى الرغ ــب. وعل ــة الجان ــرية أحادي ــة القس ــراءات االقتصادي ــلّحة واإلج ــة المس اإلرهابي
الحــرب، فقــد بــدأ يشــهد تحســناً ملحوظــاً بــدءاً مــن عــام 2014، واســتمر فــي عــام 2015 نتيجــة التكيــف مــع الحــرب ومحاولــة إيجــاد حلــول 
ــا  ــارب )0.4%(، أم ــا يق ــنوات )2010-2014( م ــال الس ــكاني خ ــو الس ــدل النم ــطي مع ــغ وس ــاد. وبل ــة االقتص ــادة دوران عجل ــة إلع بديل
ــى )60249( ل.س عــام 2015، بوســطي  ــغ )122834( ل.س عــام 2010 ليتراجــع إل ــد بل ــي فق ــي اإلجمال ــرد مــن الناتــج المحل نصيــب الف

تراجــع ســنوي قــدر بــــ )%11.9(.

شــكلت العوامــل الكميــة، رأس المــال والعمــل، المصــدر الرئيســي للنمــو االقتصــادي بيــن عامــي 2011 و2015، وحــدث تحســن ملحــوظ، وإن 
كان غيــر كاف، فــي مســاهمة العوامــل النوعيــة )مجمــل إنتاجيــة العوامــل Total Fator Productivity( التــي تشــكل مصــدر االســتدامة فــي 
ــاهمة  ــت مس ــي )2010-2015(، فكان ــا ف ــة 2006-2010. أم ــن األلفي ــد األول م ــن العق ــي م ــك خــال النصــف الثان ــو االقتصــادي، وذل النم
ــل  ــال كام ــر( خ ــالبة )للتغي ــم س ــى قي ــة عل ــو، والمحافظ ــدل النم ــي مع ــر ف ــاض الكبي ــة االنخف ــلبية نتيج ــة س ــة والمادي ــل الكمي ــن العوام كل م
المــدة، وكانــت المســاهمة الســلبية الكبــرى للعوامــل النوعيــة )86.60( كوســطي فتــرة بيــن عامــي 2010 و2015، و)13.40( للعوامــل الماديــة. 

وياحــظ هنــا انخفــاض مســاهمة العوامــل الماديــة فــي تراجــع معــدل النمــو خــال الحــرب.

 المقصد )61(: الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
بنسبة 7 في المائة على األقل سنويا في أقل البلدان نموا.

 المقصد )62(: تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا،
واالبتكار، بما في ذلك من خالل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة.

 المقصد )63(: تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة
 األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر

والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية.

 الهدف الثامن: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة،
بحلول عام 2030

فــي ظــل الحــرب، تراجعــت المنــح والمعونــات المخصصــة لهــذا المجــال بســبب التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى 
الجمهوريــة العربيــة الســورية والظــروف الراهنــة لتقتصــر فقــط علــى المشــاريع اإلغاثيــة. ومــن الضــروري تطويــر التعــاون الدولــي وتوفيــر 

ــات المتجــددة. ــة الازمــة لتحديــث دراســات وخطــط الطاق ــرات الدولي ــل والخب التموي

ــذا  ــى ه ــر الشــرعية عل ــة وغي ــة غيرالقانوين ــر األوروبي ــاء، خاصــة التدابي ــب قطــاع الكهرب ــة الجان ــرية أحادي ــة القس ــر االقتصادي ــت التدابي طال
القطــاع، حيــث تعثــرت معظــم العقــود المبرمــة مــع الشــركات األجنبيــة فــي مشــاريع محطــات توليــد الكهربــاء، وتوقفــت العديــد مــن القــروض 
المخصصــة لمشــاريع قيــد التنفيــذ، وتعــذر الحصــول علــى القطــع التبديليــة الازمــة لصيانــة بعــض محطــات التوليــد، وعزفــت الشــركات األجنبيــة 
ــة  ــات التابع ــاء والجه ــا وزارة الكهرب ــي تعلنه ــروض والمناقصــات الت ــات الع ــي طلب ــاركة ف ــة عــن المش ــزات الكهربائي ــوردة لمعظــم التجهي الم
لهــا لضمــان توفيــر احتياجاتهــا مــن المــواد الازمــة لتأهيــل الشــبكات الكهربائيــة التــي تعرضــت للتخريــب واالعتــداء. ونتيجــة للحــرب، تعثــرت 
أيضــاً خطــط وزارة الكهربــاء فــي زيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة فــي مجموعــة مصــادر الطاقــة، خاصــة مــع عــدم تقديــم الــدول المتقدمــة لدعــم 
ــن عامــي  ــذا القطــاع )0.38%(بي ــي ه ــتثمار ف ــة خــال الحــرب، وشــكلت نســبة االس ــات النظيف ــة الســورية بالطاق ــة العربي ملمــوس للجمهوري
2010 و2015، والتــي كان مــن المتوقــع أن تصــل إلــى )44%( مــن إجمالــي االســتثمارات بالطاقــة فــي 2021-2025، وإلــى )24%( فــي 

.2030-2026

 المقصد )59(: تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتشجيع االستثمار
في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030.

 المقصد )60(: توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة
 والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية

غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 2030.

وبــدأ تأثيــر الحــرب اعتبــاراً مــن أواخــر عــام 2011 وتجلــى باالنخفــاض الحاصــل فــي إنتــاج النفــط نتيجــة توقــف تصديــره بعــد فــرض التدابيــر 
االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن قبــل بعــض الــدول الغربيــة علــى قطــاع النفــط، ومــن ثــم تدهــور 
اإلنتــاج نتيجــة التعديــات اإلرهابيــة وعمليــات »التحالــف الدولــي« المســتمرة علــى المنشــآت النفطيــة والغازيــة. وبــدأ تأثيــر الحــرب علــى إنتــاج 
الغــاز اعتبــاراً مــن عــام 2012، حيــث انخفــض إنتــاج الغــاز المرافــق انخفاضــاً حــاداً تبعــاً النخفــاض إنتــاج النفــط، كمــا انخفــض إنتــاج الغــاز 
ــى مــن حوامــل  ــب الملب ــاز، ووصــل الطل ــل الغ ــى معامــل وخطــوط نق ــي« عل ــة و«التحالــف الدول ــات المجموعــات اإلرهابي الحــّر بســبب تعدي
ــاز  ــن الغ ــبة )41%( م ــتقاته، وبنس ــط ومش ــن النف ــبة )44%( م ــون ط.م.ن( 2011 بنس ــى )10.36 ملي ــام 2015 إل ــي ع ــة ف ــة المنتج الطاق

الطبيعــي، ونحــو )15%( مــن مصــادر الطاقــة الكهرومائيــة والكتلــة الحيويــة )الحطــب(.

ومــن األمثلــة علــى االعتــداءات والدمــار الــذي لحــق بالمنشــآت النفطيــة والغازيــة الســورية، اســتهداف »التحالــف الدولــي« الممنهــج لعشــرات 
حقــول النفــط والغــاز والمنشــآت واآلبــار والمحطــات المتصلــة بهــا، كاســتهدافه لـــ »محطــة شــمال الحســين الغازيــة« و«محطــة رســم الكــوم« 
ــخ  ــزور بتاري ــر ال ــة دي ــي محافظ ــل ف ــة«  بالكام ــة النفطي ــة الكبيب ــتهدافه »محط ــون األول 2015، واس ــهر كان ــال ش ــة خ ــة الرق ــي محافظ ف

2015/12/8 وتدميرهــا وخزاناتهــا ومبانيهــا ومنشــآتها بالكامــل )يتضمــن هــذا المقصــد أمثلــة عديــدة أخــرى(.

ومــن األمثلــة علــى مــا تعرضــت لــه حقــول ومنشــآت النفــط والغــاز الســورية علــى أيــدي الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة، قيــام هــذه المجموعــات 
بتفكيــك وســرقة معــدات وتجهيــزات » مديريــة اســتثمار غــاز الجبســة « بمحافظــة الحســكة وترحيلهــا خــارج معمــل معالجــة الغــاز فــي الجبســة، 

ونهــب المــواد المخزنــة فــي المديريــة.
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الشــهادة الجامعيــة والمعاهــد المتوســطة )175( ألــف عامــل عــام 2011، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور معــدالت عاليــة مــن البطالــة بيــن الشــباب مــن 
الفئــة العمريــة )15-24( ســنة، حيــث شــكلت مــن إجمالــي المتعطليــن )52.1%( لعــام 2010، لتنخفــض إلــى )32.7%( عــام 2015. ولكــن 
ذلــك ال يعنــي انخفاضــاً فــي أعــداد المتعطليــن مــن الشــباب، ذلــك أن عــدد العاطليــن مــن الشــباب عــام 2015 ازداد بمقــدار )553( ألــف متعطــل 

عــن عــام 2010.

منعــت القوانيــن الوطنيــة الناظمــة للعمــل تشــغيل األطفــال تحــت ســن الـــ )15( ســنة، وصادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل بالقانــون رقــم )8( تاريــخ 1993/6/13، وعلــى البروتوكوليــن االختيارييــن، وعلــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة التــي تضمــن بعضهــا أحكامــاً 
تتعلــق بتشــغيل األحــداث وتقديــم الحمايــة لهــم، وعملــت علــى تطبيــق هــذه االتفاقيــات منــذ انضمامهــا إلــى المنظمــة بتاريــخ 1947/12/13، كمــا 
جــاءت مــواد قانــون العمــل الســوري رقــم )17( الصــادر فــي العــام 2010 والــذي ينــص علــى حمايــة األطفــال العمــال بشــكل ينســجم مــع المعاييــر 
ــت  ــام 2003، أُحدث ــم )42( لع ــون رق ــب القان ــم )138(. وبموج ــل رق ــاق بالعم ــن االلتح ــى لس ــد األدن ــة الح ــي اتفاقي ــا وردت ف ــة، كم الدولي
الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان وهــي تعنــى بقضايــا تنميــة األســرة الســورية وتمكينهــا ومنهــا بحقــوق الطفــل وقضايــا التنميــة الســكانية.

تضمــن التشــريعات والقوانيــن الســورية حقــوق العمــال، فمثــاً تضمــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام 2012، أن العمــل حــق لــكل 
مواطــن، وواجــب عليــه، وتعمــل الدولــة الســورية علــى توفيــره لجميــع المواطنيــن، وعلــى أن يكــون للعامــل أجــر عــادل حســب نوعيــة العمــل 
ومــردوده، علــى أال يقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور الــذي يضمــن متطلبــات الحيــاة المعيشــية وتغيرهــا، وكذلــك كفالــة الدولــة الســورية للضمــان 

ــا. ــة به ــن خاص ــال قواني ــن خ ــل م ــوة العم ــة ق ــال وحماي ــي للعم ــي والصح االجتماع

غيــر أن المشــكلة األساســية تكمــن فــي تعــدد المرجعيــات والشــروط والحقــوق، وهــو مــا يجعــل قــوة العمــل موزعــة حســب المرجعيــات التــي 
أخضعــت لهــا. ويعــزز مــن هــذا االنقســام عــدم شــمولية بعــض أحــكام قانــون التأمينــات االجتماعيــة، األمــر الــذي تعمــل الدولــة الســورية علــى 
ــر المنظــم، وهــو  ــي القطــاع غي ــن ف ــى العاملي ــة إل ــة شــرائح أوســع مــن القطــاع الخــاص والزراعــي، إضاف ــى تغطي ــؤدي إل ــه بشــكل ي معالجت

مــا ســيجعل قــوة العمــل تحــت مظلــة تأمينيــة أو آليــة للتســجيل والضبــط.

يعــد القطــاع الســياحي مــن أكثــر القطاعــات تأثــراً بالحــرب كنتيجــة الســتهداف الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة للمواقــع األثريــة ونهــب وســرقة 
ــة  ــة أحادي ــر االقتصادي ــر التدابي ــة ألث ــق، إضاف ــض المناط ــي بع ــتقرار ف ــف االس ــة ضع ــياح نتيج ــدد الس ــاض ع ــا، وانخف ــب موجوداته وتهري
ــتدالل  ــن االس ــه يمك ــر، إال أن ــذا التأث ــق له ــاس الدقي ــة القي ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــورية. وعل ــة الس ــة العربي ــى الجمهوري ــب المفروضــة عل الجان
ــال  ــراً خ ــاً كبي ــياحة تراجع ــاع الس ــع قط ــد تراج ــرب. فق ــال الح ــياحة خ ــع الس ــدي واق ــي تب ــة الت ــرات البديل ــض المؤش ــق بع ــن طري ــه ع علي
علــى حالهــا خــال المــّدة المذكــورة. أمــا عــن القادمــون العــرب  الســنوات )2011-2015(، وبقيــت أعــداد الفنــادق واألســرة تقريبــاً 

 المقصد )67(: اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر واالتّجار بالبشر لضمان حظر
 واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله

بحلول عام 2025

 المقصد )68(: حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة
المهاجرات

 المقصد )69(: وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة
والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

ــم عملهــا،  ــة تشــريعية مناســبة لتنظي ــر بيئ ــى توفي ــرة والمتوســطة، وعملــت عل ــداً لدعــم المشــاريع الصغي ــاً متزاي ــة الســورية اهتمام أولــت الدول
كمــا شــجعت علــى االبتــكار واإلبــداع بفضــل دعــم وتطويــر البحــث العلمــي وإعطــاء مكافــآت للمبدعيــن وتشــجيعهم، وشــجعت األعمــال الحــرة 
ــام  ــم )15( لع ــون رق ــدرت القان ــة. وأص ــاريع األصغري ــل المش ــم تموي ــرة، ودع ــروض ميس ــة وق ــهيات ائتماني ــح تس ــة بمن ــادرات الفردي والمب
ــة  ــة تنمي ــام 2016 القاضــي بإحــداث هيئ ــم /2/ لع ــون رق ــر. وأيضــاً القان ــل الصغي ــراض والتموي 2007 الخــاص بالترخيــص لمؤسســات اإلق

ــرة والمتوســطة. المشــروعات الصغي

عملــت الحكومــة الســورية علــى تعزيــز المشــاريع التــي تهــدف إلــى اســتدامة المــوارد الطبيعيــة وكفــاءة اســتخدامها، فأعطــت اهتمامــاً لمشــاريع 
ــة والنظيفــة، ومشــاريع  ــاه بهــدف اســتدامة المــوارد المائيــة، وشــجعت مشــاريع اســتخدام الطاقــات البديل اســتخدام الطاقــات المتجــددة لضــخ المي
توليــد الكهربــاء مــن الغــاز الحيــوي فــي المباقــر، ومشــاريع للحفــاظ علــى الغابــات مــن الحرائــق، واتخــذت إجــراءات جديــة إلعــادة توجيــه الدعــم 
االقتصــادي واالجتماعــي انطاقــاّ مــن رؤيــة شــمولية واضحــة مبنيــة علــى أســس انتقائيــة ســليمة اقتصاديــة واجتماعيــة بهــدف مكافحــة الهــدر 

ومصــادره والحفــاظ علــى اســتدامة المــوارد الطبيعيــة.

وبهــدف تحســن كفــاءة اســتخدام المــوارد المائيــة، فقــد تبنــت الحكومــة الســورية نهــج التحــول نحــو الــري الحديــث، وتعمــل علــى تقديــم الدعــم مــن 
خــال مشــروع خــاص بذلــك هدفــه الرئيــس هــو تحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة.

انخفــض عــدد العمــال مــن )5054( ألــف عامــل عــام 2010 إلــى )2611( ألــف عامــل عــام 2015، وخاصــة بيــن العمــال الذكــور، وذلــك نتيجــة 
للهجــرة والضــرر الكبيــر الــذي لحــق بالقطاعيــن الزراعــي والصناعي.

أمــا فيمــا يتعلــق بتشــغيل ذوو اإلعاقــة: فالقوانيــن الســورية تمنــع التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فقــد منــع ذلــك القانــون رقــم 34 لعــام 
2004، وأكــد علــى إدمــاج ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــا زالــت هنــاك بعــض الصعوبــات التــي تعتــرض تنفيــذ هــذا 

القانــون. وقــد حــددت نســبة 5% مــن الوظائــف الحكوميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
ويعــد تكافــؤ األجــر أحــد أهــم إشــكاليات العمــل فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن حيــث انخفــاض واضــح فــي معــدالت األجــور الحقيقيــة 
لغالبيــة العامليــن بأجــر، خاصــة إذا مــا أخــذ فــي الحســبان مســتويات األســعار لمختلــف الســلع والخدمــات، وهومــا أدى إلــى اتســاع رقعــة العمالــة 
الفقيــرة. فقــد بلــغ متوســط األجــر الشــهري للعامليــن فــي القطــاع العــام 16975 فــي عــام 2010، ليرتفــع إلــى 27400 عــام 2016، بوســطي 

معــدل نمــو قــدره %0.1.
وبلغــت نســبة العامليــن بأجــر إلــى إجمالــي العامليــن )63%( لعــام 2010، أمــا نســبة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي إلــى إجمالــي العامليــن 

ــدره)%8.4(. ــو ســنوي ســلبي ق ــدل نم ــى )9.5%( عــام 2015، بوســطي مع ــام 2010، لتنخفــض إل ــى )14%( لع ــت إل فوصل

شــكلت نســبة مشــاركة الشــباب )15-24( فــي قــوة العمــل )22%( عــام 2010، لترتفــع ارتفاعــاً طفيفــاً إلــى )23.8%( عــام 2014. وواجــه 
الشــباب فــي ســوق العمــل مشــاكل كثيــرة مــن حيــث الصعوبــة فــي إيجــاد فــرص العمــل نتيجــة ضعــف الطلــب علــى الشــباب الجــدد فــي ســوق 
العمــل، والعــرض المتزايــد مــن العمالــة، وعــدم تطابــق بيــن مهــارات الداخليــن الجــدد واحتياجــات ســوق العمــل. وبلــغ عــدد المتعطليــن مــن حملــة 

 المقصد )64(: تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030،
والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي.

 المقصد )65(: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب
واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل متكافئ القيمة، بحلول عام 2030.

المقصد )66(: الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
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تعــرض قطــاع النقــل إلــى خســائر كبيــرة فــي الســنوات الماضيــة، وبخاصــة النقــل الجــوي للمســافرين والنقــل عبــر الســكك الحديديــة. أمــا البنيــة 
التحتيــة للنقــل البــري )كشــبكة الطرقــات الرئيســية والفرعيــة( فلــم تتعــرض ألضــرار كبيــرة، ومــن المتوقــع اســتعادة هــذا القطــاع مكانتــه ونمــوه، 
ــر  ــع التدابي ــم رف ــل الجــوي تطــوراً ملحوظــاً فــي حــال ت ــد يشــهد قطــاع النق خاصــة مــع تنامــي االســتقرار فــي معظــم األراضــي الســورية. وق
االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وعــودة إمكانيــة شــراء عــدد مــن الطائــرات وقطــع الغيــار 

الضروريــة للنهــوض بالنقــل الجــوي )المســافرين وللبضائــع(. 
ــات  ــم ســرقة محتوي ــة المســلحة وت ــل المجموعــات اإلرهابي ــة الســتهداف متكــرر مــن قب وخــال الحــرب، تعرضــت المــدن والمناطــق الصناعي
المعامــل وتدميــر بعضهــا. كمــا تأثــرت المنافــذ الحدوديــة مــع دول الجــوار تأثــراً بالغــاً، وبخاصــة مــع إغــاق عــدد منهــا نتيجــة أعمــال 
ــور  ــل بعــض دول الجــوار لتســهيل عب ــن قب ــا م ــك عــن اســتخدام بعضه ــا، ناهي ــي بعضه ــة المســلحة ف ــب وانتشــار الجماعــات اإلرهابي التخري
ــة الســورية علــى تحريــر هــذه المعابــر الســتعادة دورهــا  المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب وإمــداد اإلرهابييــن باألســلحة والذخائــر. وتعمــل الدول

الطبيعــي فــي دعــم حركــة التجــارة الخارجيــة، وتصديــر المزيــد مــن الســلع والخدمــات.

ــآت  ــداد المنش ــت أع ــث انخفض ــنوات 2011-2014، حي ــال الس ــراً خ ــاً كبي ــة انخفاض ــروع الصناعي ــي الف ــة ف ــآت العامل ــدد المنش ــهدت أع ش
الصناعيــة مــن )1409( منشــآه إلــى )277( منشــآه عــام 2013، وعملــت الحكومــة الســورية علــى تقديــم تســهيات كبيــرة للمنشــآت الصناعيــة 
والتــي أدت إلــى انزياحــات جغرافيــة للصناعــات الهامــة )كصناعــات الغــذاء والــدواء(، هــذه التســهيات رفــع عــدد المنشــآت الصناعيــة العاملــة 

حتــى وصــل عــام 2015 إلــى 570 منشــأه.

رغــم التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب التــي فرضتهــا عــدة دول وكيانــات إقليميــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، ورغــم القيــود 
المفروضــة علــى التحويــات الماليــة مــن قبــل هــذه الجهــات، ثبــت عــدد المصــارف العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية عنــد 20 مصــرف، 

ــة )العامــة والخاصــة(. ــدى أي مــن المصــارف العامل ــة إفــاس ل ــع حــدوث أي حال ــة بمن وســاهمت اإلجــراءات الحكومي

وارتفــع عــدد المؤسســات التــي تقــدم الخدمــات الماليــة لدعــم المشــاريع الصغيــرة مــن مؤسســة واحــدة عــام 2011 إلــى ثــاث مؤسســات عــام 
ــة التشــريعية لترخيــص هــذه المؤسســات. مــع  ــذي وفــر البيئ ــم 15 لعــام 2007 ال ــون رق 2015، ويعــزى الســبب الرئيســي إلــى صــدور القان
اإلشــارة إلــى أنــه قبــل الحــرب، كان هنــاك عــدد مــن المشــاريع والمؤسســات التــي تقــدم خدمــات التمويــل الصغيــر كاألمانــة الســورية للتنميــة 

وشــبكة األغــا خــان للتنميــة وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة.
وانخفــض عــدد المشــاريع الصغيــرة الحجــم المســتفيدة مــن خدمــات اإلقــراض والتمويــل انخفاضــاً كبيــراً خــال ســنوات الحــرب مــن نحــو 73 
ألــف مشــروع عــام 2011 إلــى 28 ألــف مشــروع عــام 2015. ويعــزى هــذا التراجــع إلــى الضــرر الــذي أصــاب هــذه المشــاريع وحــركات 

النــزوح الســكاني التــي ارتبطــت أساســاً بظــروف الحــرب.

 المقصد )73(: إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية
اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان.

 المقصد )74(: تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في
العمالة وفي الناتج المحلي اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نمواً.

 المقصد )75(: زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية صغيرة الحجم وسائر المشاريع، والسيما في البلدان النامية، على
الخدمات المالية، بما في ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق.

واتخــذت الحكومــة العديــد مــن اإلجــراءات لتعزيــز قــدرة المصــارف وتســهيل خدمــات المتعامليــن، إال أن التدابيــر االقتصاديــة والماليــة القســرية 
ــى قطــع  ــذه اإلجــراءات، وأدت إل ــا له ــول تحقيقه ــج المأم ــن النتائ ــة الســورية، قّوضــت م ــة العربي ــى الجمهوري ــب المفروضــة عل ــة الجان أحادي
قنــوات اتصــال البنــوك والمصــارف الســورية بشــبكات المــال والصناديــق والبنــوك العالميــة، وهــو األمــر الــذي أضّعــف المنظومــة المصرفيــة 
الســورية وحّجــم قدرتهــا علــى تطويــر ذاتهــا وأداء مهامهــا علــى النحــو األمثــل فــي تمويــل الــواردات األساســية للســوريين، وخاصــةً مســتلزمات 

اإلنتــاج والطاقــة وإنتــاج الغــذاء والــدواء وغيرهــا.

ويعتبــر اســتمرار فــرض التدابيــر الماليــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى مصــرف ســورية المركــزي، منــذ بــدء الحــرب فــي العــام 2011 ولغايــة 
تاريخــه، األكثــر خطــورة، خاصــة وأن هــذا المصــرف يُعتبــر المســؤول الرئيســي عــن تمويــل العمليــات الماليــة الهادفــة إلــى تأميــن االحتياجــات 

الرئيســية للســوريين وتمويــل العمليــات التجاريــة.

أولــت الجمهوريــة العربيــة الســورية اهتمامــاً كبيــراً بتعزيــز التجــارة البينيــة وإبــرام االتفاقيــات وتوســيع المبــادالت التجاريــة. كمــا اهتمــت بتعزيــز 
الشــراكات واالتفاقيــات مــع الــدول الصديقــة، خاصــة مــع دول البريكــس، ولكنّهــا لــم تتلــق معونــات ماديــة أو تقنيــة مــن الــدول المتقّدمــة يكــون مــن 
شــأنها دعــم دور القطــاع التجــاري. ال بــل عرقلــت بعــض الــدول المتقّدمــة النمــو دور هــذا القطــاع الحيــوي فــي دعــم االقتصــاد الســوري واحتياجــات 
المواطنيــن، وذلــك مــن خــال اســتمرارها فــي فــرض التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى قطــاع التجــارة الســوري، إضافــة لعرقلــة 

انضمــام الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى منظمــة التجــارة العالميــة واالســتفادة مــن المزايــا التفضيليــة والمعونــات التجاريــة، ألســباب سياســية.

ــة،  ــدول النامي ــة لل ــة التنموي ــدول المتقّدمــة فــي دعــم الخطــط الوطني ــي، خاصــة دور ال ــى جهــود المجتمــع الدول يعتمــد تحقيــق هــذه المقصــد عل
وتنســيق الجهــود الدوليــة مــن قبــل المنظمــات المعنيــة بقضايــا العمــل الائــق وتشــغيل الشــباب. وعلــى صعيــد التعــاون الدولــي فــي هــذا الشــأن، 
عملــت الحكومــة الســورية علــى إجــراء عــدد مــن الدراســات المتعلقــة بعمــل الشــباب مــع كل مــن منظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج األمــم المتحــدة 

ــف خــال الحــرب. ــاون توق ــذا التع ــي، إال أن ه اإلنمائ

 المقصد )70(:  تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين
والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقه

 المقصد )71(: زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خالل اإلطار
المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا.

 المقصد )72(: وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن
منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020.

واألجانــب خــال هــذه المــدة، فقــد تراجــع وســطي معــدل النمــو علــى التوالــي )32.1%،56.4%(. وكان معــدل نمــو نــزالء الفنــادق 
للعــرب والســوريين )1.6%(، وتراجــع عــدد النــزالء األجانــب بمعــدل وســطي )66.2%(، ومــن ثــّم فقــد تراجــع عــدد الليالــي الفندقيــة 
ــدل  ــة بمع ــع األثري ــدل وســطي )27.8%(، وتراجــع عــدد زوار المواق ــدل وســطي )61%(. وتراجــع عــدد زوار المتاحــف بمع ــب بمع لألجان

وســطي إلــى )60.9%(. وتــدل المؤشــرات الكميــة الســابقة علــى تراجــع نســبة مســاهمة قطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
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فــي إطــار تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ولتعزيــز الجانــب االجتماعــي لعمليــة التنميــة، يأتــي هــدف إعــادة توزيــع الدخــل لصالــح الطبقــات 
الفقيــرة وذات الدخــل المحــدود والمنخفــض، التــي تشــكل علــى األقــل )40%( مــن الســكان، علــى رأس األولويــات. وتحــاول الحكومــة الســورية، 
عــدا عــن تقديمهــا للمســاعدات العينيــة وتطبيــق برامــج الدعــم والتمكيــن االجتماعــي، تخفيــض نســب البطالــة وزيــادة نصيــب األجــور 
ــد  ــرات المقص ــة مؤش ــم تغطي ــل. )ت ــع الدخ ــة توزي ــة وعدال ــة الضريبي ــزز العدال ــات تع ــي سياس ــي وتبن ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــب ف والروات

ضمــن األهــداف األخــرى، وخاصــةً الهــدف 1 و2 و8(.

تناقصــت نســبة الشــباب لتصــل إلــى )30.6%( فــي عــام 2015 بعــد أن كانــت عــام 2010 حوالــي )31.2%( مــن إجمالــي عــدد الســكان، بســبب 
الهجــرة، واســتمرت بالتناقــص خــال ســنوات الحــرب بســبب تفاقــم ظروفهــا وتداعياتهــا، ومــن ذلــك تزايــد وتيــرة الهجــرة نحــو الخــارج. وارتفعــت 
ــك نتيجــةً  ــى )54%( عــام 2012، وذل ــوق )18 ســنة( باألحــزاب السياســية مــن نحــو )34%( عــام 2010 إل ــل الشــباب بعمــر ف نســبة تمثي
لصــدور قانــون ترخيــص األحــزاب رقــم )100( لعــام 2012. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض هــذه النســبة إلــى )14%( فــي عــام 2015، فــإن 
العــدد المطلــق لمشــاركة الشــباب فــي األحــزاب لــم ينخفــض، بــل ازداد مــع ازديــاد أعــداد األحــزاب إلــى 21 حزبــاً وازدادت أعــداد المنتســبين 
إليهــا. وبلغــت نســبة الشــباب الحاصليــن علــى فرصــة عمــل فــي عــام 2010 نحــو )19.1%(، إال أنهــا انخفضــت عــام 2014 إلــى )%9.4( 
لألســباب المتعلقــة الحــرب ونتيجــة لألضــرار الكبيــرة التــي لحقــت ببنيــة ومنشــآت القطاعــات الصناعيــة والســياحية والزراعيــة، والتــي أدت إلــى 

خروجهــا مــن الخدمــة وإلــى فقــدان فــرص العمــل فيهــا. 
وتؤكــد العديــد مــن المؤشــرات  التــي تــم اســتعراضها فــي متــن الهــدف الخامــس علــى حصــول المــرأة الســورية علــى الكثيــر مــن حقوقهــا خــال 
العقــود القليلــة الماضيــة. وينبغــي اإلشــارة إلــى أن أوجــه القصــور فــي تمكيــن المــرأة الســورية لــه ثــاث مجموعــات مــن األســباب: المجموعــة 
األولــى تتعلــق بالتشــريعات واألنظمــة والقوانيــن النافــذة، والمجموعــة الثانيــة تتعلــق بالطبيعــة الفيزيولوجيــة للمــرأة والثقــل االجتماعــي واألعبــاء 
ــي  ــة والت ــة والثقافي ــة والديني ــة واالجتماعي ــات العقائدي ــة ببعــض الموروث ــق المجموعــة الثالث ــا تتعل ــا، فيم ــى عاتقه ــاة عل ــة الملق ــة والمنزلي العائلي

تضــع المــرأة فــي منزلــة غيــر مســاوية للرجــل. 

ــث  ــل، والثال ــر فــرص العم ــي توفي ــن، والثان ــن المواطني ــز بي ــة شــروط، األول عــدم التميي ــي الفــرص بثاث ــؤ الفــرص والمســاواة ف ــرن تكاف يقت
ــام  ــن الدســتور الســوري لع ــي مت ــب ف ــذه الجوان ــاة ه ــم مراع ــد ت ــرص. وق ــذه الف ــن ه ــتفادة م ــن االس ــز م ــاواة ودون تميي ــراد بمس ــن األف تمكي
ــدة«. كمــا: جــاءت  ــز بيــن الجنســين بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقي 2012: حيــث نصــت المــادة 33، علــى أن »ال تميي
أحــكام قانــون العمــل الموحــد لتؤكــد مــا ورد فــي الدســتور بخصــوص المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة، حيــث نصــت المــادة 130 
منــه علــى أنــه »تســري علــى النســاء العامــات جميــع النصــوص المنظمــة لتشــغيل العمــال دون تمييــز فــي العمــل الواحــد«، وراعــت المــواد 
)131-132-139( خصائــص المــرأة وظروفهــا االجتماعيــة، لذلــك فهــي منعــت تشــغيل النســاء ليــاً إال بقــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة 

ــاقة. ــال الش ــي األعم ــك ف ــاً، وكذل ــاً أو أخاقي ــال الضــارة صحي ــي األعم ــغيلها ف ــت تش ــا منع ــل، كم والعم

 المقصد )81(: التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل، ودعم استمرار ذلك النمو لـ )40%( من السكان األقل دخالً،
بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام )2030(.

 المقصد )82(: تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو
اإلعاقة أو العرق أواإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك بحلول عام )2030(.

 المقصد )83(: ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خالل إزالة القوانين
والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد.

خرجــت جميــع محطــات معالجــة النفايــات الناجمــة عــن عمليــة التصنيــع مــن الخدمــة تدريجيــاً خــال ســنوات الحــرب بلــغ عددهــا عــام2010 )18 
محطــة(، نظــراً للضــرر الــذي أصابهــا بفعــل مفــرزات الحــرب واســتهدافها اســتهدافاً متكــرراً مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة، وبخاصــة 

ــة. ــق ريفي ــي مناط ــة ف ــا واقع ألنه

وياحــظ وجــود انخفــاض ملمــوس فــي عــدد المنشــآت الصناعيــة التــي تســتفيد مــن تدويــر المخلفــات الصناعيــة فــي الســنوات الماضيــة مــن 6 
محطــات عــام 2010 إلــى محطــة واحــدة عــام 2015، خاصــة فــي محافظــة حلــب، نتيجــة لخــروج عــدد مــن هــذه المنشــآت لوقوعهــا فــي مناطــق 
غيــر مســتقرة وتعــرض معظمهــا للتخريــب وســرقة المحتويــات. أمــا عــدد المنشــآت الصناعيــة التــي تقــوم بإعــادة تدويــر النفايــات، فقــد شــهد ثباتــاً 

عنــد 33 منشــأة، مــع توقــع زيادتهــا فــي الســنوات القادمــة.

بقــي عــدد المراكــز البحثيــة التــي تدعــم القطاعــي الصناعــي ثابتــاً خــال ســنوات الحــرب عنــد حــدود 37 مؤسســة، واإلشــكالية الرئيســة هــي أن 
فعاليــة ومســاهمة هــذه المراكــز بقيــت محــدودة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بخدماتهــا المقدمــة للقطــاع الخــاص، إذ إن معظمهــا مؤسســات عامــة لــم 
تتمكــن مــن تطويــر أدواتهــا البحثيــة الداعمــة للقطــاع الصناعــي، بالمقابــل حدثــت زيــادة فــي عــدد الحاضنــات التقانيــة مــن 2 إلــى 13 حاضنــة بيــن 
عامــي 2010 و2015. وارتفعــت أعــداد المشــاريع الناجحــة ضمــن هــذه الحاضنــات مــن 15 مشــروع إلــى 25 مشــروع خــال نفــس هــذه المــدة.

نتيجــة مفاعيــل الحــرب، انخفــض عــدد المنشــآت الصناعيــة والحرفيــة المحليــة خــال الســنوات 2011-2013، مــن 1409 منشــأة إلــى570 
منشــأة، حيــث يُتوقـّـع أن تســتعيد هــذه المنشــآت مســتويات التشــغيل التــي عرفتهــا فــي الســابق، وذلــك بعــد ترميمهــا ساســل إنتاجهــا وإعــادة تأهيلهــا. 
وشــهدت أعــداد االتحــادات والمجالــس الداعمــة للقطــاع الصناعــي ثباتــاً عنــد /7/ اتحــادات ومجالــس، حيــث كان دورهــا بالــغ األهميــة فــي دعــم 

تماســك النســيج الصناعــي، ومواكبــة مفاعيــل الحــرب الســلبية والحــد منهــا. ومــن المتوقــع أن يــزداد عددهــا فــي الســنوات القادمــة.

ــة( وســعتها، حيــث ارتفــع  ــة والمتنقل ــة الســورية، رغــم الحــرب، تطــوراً ملحوظــاً بانتشــار الحزمــة العريضــة )الثابت ــة العربي عرفــت الجمهوري
معــدل انتشــار الحزمــة العريضــة الثابتــة مــن )1 لــكل مئــة فــرد( عــام 2012 إلــى )2.9 لــكل مئــة فــرد(، وارتفعــت ســعة الحزمــة المســتخدمة 

فــي الترابطيــة الدوليــة لــكل مســتخدم لتصــل إلــى )kbit/sec 16.9( عــام 2015.

 المقصد )76(: تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة
استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا.

 المقصد )77(: تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، والسيما
البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030.

 المقصد )78(: تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خالل تحسين الدعم المالي
والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.

 المقصد )79(: دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واالبتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة
مؤاتيه من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى.

تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى أهميــة توفــر الدعــم الدولــي ألقــل البلــدان نمــّواً، شــأنها شــأن كل الــدول الناميــة، لضمــان وصــول شــامل 
وميســور لشــبكة اإلنترنــت.

 المقصد )80(: تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفير فرص الوصول
الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020.
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ــبة ســكان بعــض  ــي نس ــدل ف ــّم تب ــن ث ــي، وم ــزوح داخل ــة ن ــة الســورية بحرك ــة العربي ــى الجمهوري ــنّت عل ــي ش ــة الت ــببت الحــرب اإلرهابي تس
المحافظــات مــن مجمــوع الســكان، إضافــةً إلــى الهجــرة الخارجيــة التــي شــكلت خلــاً فــي التركيبــة الديموغرافيــة للســكان، وخاصــةً قــوة العمــل 
التــي هــي أحــد عناصــر اإلنتــاج، وشــكلت منعطفــاً كبيــراً لــدى معظــم الشــباب مــن حيــث حجمهــا واتجاهاتهــا وآثارهــا علــى المجتمــع 

واالقتصــاد وســوق العمــل.
بلــغ عــدد المهاجريــن الشــرعيين مــن مختلــف المناطــق الســورية إلــى خــارج الجمهوريــة العربيــة الســورية نحــو )415849( شــخصاً فــي عــام 
ــة  ــة العربي ــن خــارج الجمهوري ــغ عــدد المهاجري ــى )829364( شــخصاً عــام 2015. وبل ــدد ســنوياً باضطــراد، ليصــل إل 2011، وازداد الع
الســورية منــذ بدايــة الحــرب وحتــى نهايــة عــام 2015، حوالــي )4078079( شــخصاً. مــع اإلشــارة إلــى تزايــد الهجــرة، بشــقيها الشــرعي وغيــر 
الشــرعي، بصــورة كبيــرة وســريعة بيــن العاميــن 2012 و2014، وذلــك بســبب عــدم االســتقرار فــي العديــد مــن المناطــق الســورية وتوقــف 

األنشــطة االقتصاديــة فيهــا، غيــر أن وتيرتهــا قــد خفــت بعــد ذلــك.

ــدول  ــة وتشــجيعها مــع ال ــد مــن االتفاقيــات بهــذا الخصــوص، بهــدف تســهيل التجــارة الخارجي ــة الســورية علــى العدي ــة العربي وقعــت الجمهوري
المســتهدفة. ونلخــص أهمهــا فــي إطــار المؤشــرات المبينــة الحقــاً. ومــن أهــم االتفاقيــات العربيــة فــي مجــال تســهيل وتشــجيع التبــادل التجــاري 
ــة  ــي جامع ــي ف ــادي واالجتماع ــس االقتص ــار المجل ــي إط ــة ف ــان المنطق ــاء إع ــث ج ــرى«، حي ــة الكب ــرة العربي ــارة الح ــة التج ــة منطق »اتفاقي
الــدول العربيــة اســتناداً إلــى قــرار المجلــس رقــم 1317 د.ع 59 تاريــخ 1997/2/19، كبرنامــج تنفيــذي لتفعيــل اتفاقيــة تنميــة وتيســير 
التبــادل التجــاري الموقعــة عــام 1981. وتــّم بــدء العمــل بالبرنامــج التنفيــذي بتاريــخ 1998/1/1 كخطــوة فــي إطــار الجهــود المبذولــة إلقامــة 
ســوق عربيــة مشــتركة، وذلــك بإعفــاء المســتوردات مــن الــدول العربيــة للبضائــع ذات المنشــأ العربــي مــن الرســوم الجمركيــة والضرائــب ذات 
ــر المماثــل تدريجيــاً بنســبة )10%( ســنوياً، لتصبــح البضائــع العربيــة المتبادلــة بيــن الــدول األعضــاء معفــاة )100%( خــال )10(  األث
ســنوات أي بتاريــخ 2007/1/1. وقــد تــّم االتفــاق علــى تســريع التحريــر الكامــل للتجــارة فــي الســلع فــي إطــار المنطقــة بتاريــخ 1/1/ 
2005 أي قبــل الموعــد المحــدد لهــا بعاميــن. وقــد اســتفادت الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن هــذه المزايــا التجاريــة باالتجاهيــن، حيــث ازدادت 
صادراتهــا إلــى الــدول العربيــة، كمــا ازدادت مســتورداتها منهــا، وبخاصــة المــواد األوليــة الازمــة للصناعــة. مــع اإلشــارة إلــى ظهــور بعــض 
ــن  ــم م ــى الرغ ــأ.  وعل ــة المنش ــن صح ــق م ــبة لموضــوع التحق ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة، كم ــى المعالج ــاج إل ــي تحت ــق والت ــاء التطبي ــلبيات أثن الس
ــة،  ــر تجاري ــدول ألســباب غي ــل بعــض ال ــة مــن قب ــة واإلداري ــود الفني ــّم فــرض بعــض القي ــد ت ــا زالــت ســارية المفعــول، فق ــة م أن هــذه االتفاقي

ــّم فرضهــا تجــاه الصــادرات الســورية منــذ بدايــة الحــرب. إضافــة للقيــود التــي ت
ومــن الجديــر بالذكــر أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ال تــزال تعّرقــل انضمــام الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى منظمــة التجــارة 

العالميــة، وهــو مــا أدى إلــى ضيــاع فــرص اســتفادة الصــادرات الســورية مــن الميــزات التفضيليــة لهــذه المنظمــة.

 المقصد )87(: تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خالل
تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة.

 المقصد )88(: تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً بما يتماشى مع اتفاقات
التجارة العالمية.

ــوال االســتثمارية  ــل ورؤوس األم ــي التموي ــي الخارجــي ســوى جــزءاً محــدوداً مــن مصــادر وإجمال ــاون التقن ــل والتع ال تشــكل مصــادر التموي
الســورية، وذلــك مقارنــة بــدول أخــرى مشــابهة تنمويــاً وبنفــس المرتبــة دوليــاً. عــدا عــن أن حصــة الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن موازنــات 
التعــاون الدولــي للجهــات المانحــة محــدودة نســبياً مقارنــة بالــدول األخــرى. وعمومــاً، فقــد صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى إعــان 
باريــس بشــأن فعاليــة المعونــة عــام )2005(، وعلــى برنامــج »أكــرا« عــام )2008(، اللذيــن ينصــان علــى إقــرار المبــادئ األساســية 
ــة، وتحســين مــا يتحقــق بفضلهــا  ــم المعون ــاءة فــي تقدي ــة والكف ــادة الفعالي ــة، والمواءمــة، والتنســيق، واإلدارة ألجــل النتائــج، وزي ــة الوطني للملكي

مــن نتائــج. 

 المقصد )89(: تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، إلى الدول
التي تشتد الحاجة فيها إليها، وفقاً لخططها وبرامجها الوطنية.

ــن  ــة م ــة االجتماعي ــات الحماي ــاذ لمكون ــق النف ــق بح ــا يتعل ــاث فيم ــور واإلن ــن الذك ــورية بي ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــريعات ف ــز التش ال تمي
ــة. ــه مــن اإلنصــاف األجــري أو ظــروف العمــل، أو الخدمــات االجتماعي ــا يتضمن ــق بم ــي العمــل الائ ــان االجتماعــي أو الحــق ف شــبكات األم
تضاعــف نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الحكومــي، عندمــا ارتفــع مــن )36568( ل.س عــام 2010 إلــى )62384( ل.س فــي عــام 2013، أي 
ــات الحــرب- إلــى )61201( ل.س فــي عــام 2014. ومــع  ــه انخفــض قليــاً – بســبب تداعي ــو أن ــغ نحــو )70%(، ول بمعــدل نمــو إيجابــي بل
االعتــراف بــأن هــذا االرتفــاع بهــذه النســبة ليــس حقيقيــاً تمامــاً بســبب تفاقــم معــدالت التضخــم العــام خــال المرحلــة المدروســة، فــإن 
تعرفــة الخدمــات الحكوميــة لــم ترتفــع بنفــس نســبة ارتفــاع التضخــم العــام الــذي ارتفــع بشــكل كبيــر مــن )36.3%%( عــام 2012 
ــة، وكذلــك ارتفــاع ســعر صــرف  ــاد االســتيراد مــن االحتياجــات الضروري ــاج وازدي إلــى )80.6%( عــام 2013، وذلــك نتيجــة لضعــف اإلنت

القطــع األجنبــي، وانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة.
واتســم االتجــاه العــام لنصيــب الفــرد مــن الحصيلــة الضريبيــة باالنخفــاض مــن )9851( ل.س عــام 2010 إلــى )8032( ل.س عــام 2011، 
ــص  ــك تقل ــرد ذل ــو )66%(. وم ــت نح ــلبي بلغ ــو س ــبة نم ــط، أي بنس ــى )3230( ل.س فق ــام 2013 إل ــاض ع ــدل باالنخف ــذا المع ــتمر ه واس
حجــم االقتصــاد الســوري وبــطء وتيــرة عمــل وأداء األنشــطة االقتصاديــة فــي تلــك المرحلــة، إضافــةً إلــى ازديــاد معــدالت التهــرب الضريبــي 
والحاجــة إلــى تفعيــل آليــات التحصيــل الضريبــي. ورغــم ذلــك فقــد ارتفــع هــذا الرقــم الحقــاً إلــى )10185( فــي العديــد مــن المناطــق الجغرافيــة 
ــزام  ــى االلت ــض عل ــجع البع ــا ش ــو م ــب، وه ــديد الضرائ ــر بتس ــات التأخي ــن غرام ــاءات م ــة واإلعف ــا الحكوم ــي أعطته ــهيات الت ــة التس نتيج

بالتســديد.

تــم إصــدار القانــون رقــم /22/ لعــام 2005 بإحــداث هيئــة األوراق واألســواق الماليــة، والمعــدل بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )50( لعــام 
2009، والقانــون رقــم )55( لعــام 2006 المتعلــق بإحــداث ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة. ويتمثــل الهــدف مــن إحــداث الهيئــة بتنظيــم وتطويــر 
عمــل الشــركات والمؤسســات الماليــة، التمويليــة والخدميــة، ومنهــا أســواق األوراق الماليــة، وحمايــة حقــوق المســاهمين والمســتثمرين فــي األوراق 

ــار. ــادة اإلعم ــة إع ــي مرحل ــة ف ــة، وخاص ــاريع الضخم ــي للمش ــل رئيس ــدر تموي ــر مص ــي توفي ــاعدة ف ــةً للمس ــة، إضاف المالي
ــى  ــغ )53( شــركة، توزعــت عل ــة بل ــواق المالي ــة األوراق واألس ــة إلشــراف هيئ ــاهمة الخاضع ــدد الشــركات المس ــى أن ع ــارة إل ــدر اإلش وتج
ــي  ــة ف ــركات المدرج ــدد الش ــغ ع ــاالت. وبل ــة واالتص ــة، والصناع ــات المالي ــاطة والخدم ــة، والوس ــن، والزراع ــارف، والتأمي ــات المص قطاع

ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة )24( شــركة، وهــي مــن بيــن الشــركات الـــ )53( التــي تشــرف عليهــا الهيئــة.

تُعــد الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن الــدول الناميــة ذات الصــات الوثيقــة بالمنظمــات والمؤسســات الدوليــة، االقتصاديــة والماليــة. ولــم تتأثــر 
هــذه الصلــة ســلباً ســوى إبــان ســنوات الحــرب الراهنــة وألســباب سياســية. وقــد وقعــت الجمهوريــة العربيــة الســورية العديــد مــن االتفاقــات الثنائيــة 
والمتعــددة مــع أطــراف عربيــة ودوليــة قبــل الحــرب، كمــا انضّمــت لعضويــة العديــد مــن المؤسســات الماليــة اإلقليميــة والعربيــة والعالميــة، منهــا 
مجموعــة البنــك الدولــي والتــي تضــم البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر )IBRD(، و مؤسســة التنميــة الدوليــة )IDA(، و الوكالــة الدوليــة لضمــان 

االســتثمار )MIGA( ، الــخ.
ــي،  ــاد المصــارف العرب ــي، واتح ــد العرب ــدوق النق ــي، وصن ــد الدول ــدوق النق ــة أخــرى كصن ــات دولي ــات وهيئ ــات ومنظم ــى مؤسس ــة إل باإلضاف

ــتثمار..... ــة لاس ــركة العربي والش
ــدول  ــة الســورية، بســبب تعمــد بعــض ال ــة العربي ــة، ومنهــا الجمهوري ــدول النامي ــي تتكبدهــا ال ــى الضغــوط والخســائر الت ــا إل وتجــدر اإلشــارة هن
وألهــداف سياســية، عرقلــة انضمــام الــدول الناميــة فــي المؤسســات الدوليــة االقتصاديــة العالميــة والمشــاركة فــي إدارتهــا كمنظمــة التجــارة العالميــة 

والبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، وبالتالــي عرقلــة اســتفادتها مــن مزايــا هــذا االنضمــام وهــذه المشــاركة.

 المقصد )84(: اعتماد سياسات، والسيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية، التي من شأنها
تحقيق قدر أكبر من المساواة بين اإلناث والذكور تدريجياً.

المقصد )85(: تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية العالمية، وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات.

 المقصد )86(: ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات االقتصادية
والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات.
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 الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة، بحلول عام 2030

ــة ونقــص  ــاء وأجــور النقــل والعمال ــاء الطابقــي أربــع أضعــاف نتيجــة ارتفــاع أســعار مــواد البن تضاعــف متوســط كلفــة المتــر المربــع مــن البن
الكــوادر بفعــل الحــرب، فقــد ارتفعــت مــن )13870 ل.س/ للمتــر المربــع( عــام 2010  إلــى )55241 ل.س/ للمتــر المربــع( عــام 2015. ولــم 
يقتصــر أثــر الحــرب علــى ارتفــاع تكلفــة المســكن، بــل تعرضــت مســاكن المواطنيــن والمرافــق الخدميــة والبنــى التحتيــة الســورية لدمــار واســع 

نتيجــة اســتهدافها مــن قبــل المجموعــات اإلرهابيــة المســلّحة و«التحالــف الدولــي« والميليشــيات المتحالفــة معــه. 

 المقصد )91(: ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ورفع مستوى
األحياء الفقيرة بحلول عام 2030.

شــهدت أطــوال الطــرق ثباتــاً نســبياً خــال الحــرب عنــد حــدود )2018 كــم(، إال أن اإلشــكالية الرئيســية تمثّلــت بتعــرض بعــض أجــزاء شــبكة 
ــي  ــد مــن المناطــق الت ــي العدي ــادة االســتقرار ف ــى الضــرر والتخريــب نتيجــة ظــروف الحــرب. ومــع زي ــاً إل ــة الحق ــة والمركزي الطــرق المحلي

ــا. ــة إليه ــاة الطبيعي ــة أساســية لعــودة الحي ــا بني ــل الطــرق المتضــررة لكونه ــة وتأهي ــى صيان ــز عل ــم التركي ــب، ت تعرضــت ألعمــال التخري
خــال ســنوات الحــرب فمــن )049 بــاص( إلــى )306 بــاص(، مــع تعــرض  كبيــراً  اال أن عــدد الباصــات العاملــة شــهدت انخفاضــاً 
ــات،  ــي لآللي ــر الزمن ــاء العم ــراء وانته ــة بســبب االهت ــا األخــر عــن الخدم ــة، وخــروج بعضه ــداءات نتيجــة الظــروف الراهن ــا لاعت ــدد منه ع

ــب. ــة الجان ــرية أحادي ــة القس ــر االقتصادي ــة للتدابي ــد نتيج ــة والتجدي ــتلزمات الصيان ــى مس ــول عل ــة الحص ــى صعوب ــة إل إضاف

المقصد )92(: توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة.

تراجعــت أعــداد ومســاحات المخططــات التنظيميــة بأشــكالها كافــة خــال ســنوات الحــرب، حيــث انخفــض العــدد اإلجمالــي للمخططــات الجديــدة 
مــن 189 مخططــاً عمرانــي إلــى 23 مخططــاً بيــن عامــي 2010 و2015. كمــا تراجعــت المســاحات اإلجماليــة لهــذه المخططــات مــن 

ــدة. ــذه الم ــس ه ــال نف ــار خ ــى 850 هكت ــار إل 19000 هكت

تعــرض اإلرث الثقافــي الحضــاري والتاريخــي للجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى شــتى أنــواع التخريــب وســرقه المحتويــات مــن قبــل الجماعــات 
اإلرهابيــة المســلحة، فقــد تعرضــت اآلثــار الســورية إلــى الســرقة والتدميــر الممنهــج وتهريــب جــزء ليــس بالقليــل منهــا إلــى الخــارج عبــر تركيــا 
ــرارات  ــا بموجــب ق ــدة بالتزاماته ــم المتح ــي األم ــدول األعضــاء ف ــاء ال ــى ضــرورة وف ــة الســورية عل ــة العربي ــد الجمهوري ــا تؤك خاصــة. وهن
مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة ومنظمــة اليونســكو، وتحديــداً التزامهــا بإعــادة الممتلــكات الثقافيــة التــي نهبــت مــن الجمهوريــة العربيــة 

الســورية إلــى الدولــة الســورية.
ــن الهــدف الســادس  ــي مت ــة المؤشــر ف ــة )تمــت تغطي ــدات و المنتجــات النفطي ــة بســرقة المع ــة النفطي ــوارد الطبيعي ــى الم ــداء عل ــم االعت ــا ت  كم

 المقصد )93(: تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في
جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام بحلول عام 2030.

المقصد )94(: تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

ــم  ــذي ســوق القطــع الســورية، ويت ــذي يُغ ــد حــواالت المغتربيــن والعامليــن الســوريين فــي الخــارج مــن المصــادر الهامــة للقطــع األجنبــي ال تُع
ــة،  ــر نظامي ــة لصالحــه، أو بصــورة غي ــة المحلي ــا شــركات الصراف ــد تنفذه ــر مصــرف ســورية المركــزي، وق ــة أو رســمية عب بصــورة نظامي
مــن خــال العديــد مــن الســبل، مثــل تجــار وصرافــي الســوق الســوداء. وعــدا عــن ارتفــاع تكاليــف التحويــل المباشــرة، فقــد بــدأت عمليــة التحويــل 
بحــد ذاتهــا، ومنهــا تســديدات الصفقــات التجاريــة، تعانــي مــع بــدء الحــرب مــن موانــع ومصاعــب جديــدة بســبب اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية 
ــث،  ــر طــرف ثال ــل، وذلــك عب ــر المباشــرة فــي التحوي ــر الرســمية والطــرق غي ــاً إلــى األســاليب غي ــذا يجــري اللجــوء أحيان ــة الجانــب، ل أحادي
وهــو مــا يتطلــب وقتــاً أطــول ويتســبب بمزيــد مــن التكاليــف واألعبــاء علــى كاهــل المســتفيدين، وتــزداد احتمــاالت المخاطــرة فــي إتمــام عمليــات 

التحويل.

 المقصد )90(: خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من )3%(، وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي
تربو تكاليفها على )5%(، بحلول عام )2030(

بلــغ عــدد القــروض الخارجيــة الميســرة مــن الــدول )11 قرضــاً( فــي عــام 2010، وتناقــص هــذا العــدد تدريجيــاً خــال الحــرب ليبقــى قرضيــن 
فقــط فــي عــام 2014. وفــي عــام 2015 لــم يعــد منهــا أي قــرض ســاري المفعــول. وخــال ســنوات الحــرب، وقّعــت الجمهوريــة العربيــة الســورية 

مــع الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة خــط ائتمانــي ســاري المفعــول حتــى تاريخــه.
وتــم منــذ بدايــة الحــرب إيقــاف معظــم هــذه المنــح )عــدا منحــة األمــم المتحــدة عــام 2014(، وخاصــةً األوروبيــة منهــا، حيــث شــمل ذلــك وقــف 

جميــع القــروض والمنــح والهبــات والخبــراء، المقدمــة مــن االتحــاد األوروبــي. 
ــق  ــي بدمش ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــب برنام ــن خــال مكت ــي )JICA(، وم ــاون الدول ــة للتع ــة الياباني ــم الوكال ــام )2014( تقدي ــي الع ــرز ف وب
)UNDP(، لمنحــة بقيمــة )18( مليــون دوالر لتمويــل مشــروع إعــادة تأهيــل محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وتــم زيــادة المنحــة فــي األعــوام 
التاليــة لذلــك العــام لتصــل إلــى )34( مليــون دوالر أمريكــي. وقــد ســاهمت هــذه المنحــة بشــكل كبيــر فــي تعزيــز إمــداد المواطنيــن الســوريين 

بالكهربــاء. وتحســين فعاليــة واســتجابة القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة لحاجــات المواطنيــن.
كمــا تعــددت المنــح المقّدمــة للجمهوريــة العربيــة الســورية خــال ســنوات الحــرب، خاصــة تلــك مــن قبــل االتحــاد الروســي والجمهوريــة اإلســامية 
اإليرانيــة وجمهوريــة الصيــن الشــعبية واليابــان والنرويــج وغيرهــا مــن الــدول الصديقــة، والتــي كان لهــا دور كبيــر فــي دعــم الخطــط الوطنيــة 

الراميــة إلــى تأميــن احتياجــات المواطنيــن الســوريين مــن الغــذاء والخدمــات الصحيــة والميــاه واإلصحــاح والكهربــاء والتعليــم واإليــواء.
وقــد ســجل االســتثمار األجنبــي نســبة 21.8% مــن إجمالــي االســتثمارات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي العــام 2010. ولكــن 
خــال عامــي 2011 و2012 تناقصــت هــذه النســبة، لتنعــدم فــي العــام 2012. ورافــق ذلــك تناقــص بعــدد االســتثمارات بشــكل عــام، وتذبذبــت 
ــتثمارات  ــي االس ــن إجمال ــبته 23.5% م ــا نس ــام 2013 م ــي ع ــث ســجل ف ــوام 2013-2014-2015، حي ــة خــال أع ــتثمارات األجنبي االس
ــى  ــام 2015 إل ــي الع ــع ف ــبة 0.4% لترتف ــام 2014 بلغــت النس ــي الع ــار ل.س، وف ــي 4.2 ملي ــة وبلغــت حوال ــت متراجع ــا كان ــي بدوره والت

16.4%، مــع التأكيــد علــى التراجــع فــي حجــم االســتثمارات الكليــة.
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ارتفعــت نســبة التصحــر مــن 59% إلــى 74.6% بيــن عامــي 2010 و2014، ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى تعــذر إمكانيــة وضــع وتنفيــذ إدارة 
متكاملــة لمخاطــر الكــوارث والمنــاخ وتلــوث التربــة بالنفــط ومشــتقاته خــال الحــرب، خاصــة نتيجــة التكريــر العشــوائي.

تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى ضــرورة تقديــم الــدول المتقدمــة النمــو للدعــم والتمويــل الازميــن لتنفيــذ مضمــون هــذا المقصــد الهــام 
لتنميــة أقــل البلــدان نمــّواً والــدول الناميــة.

 المقصد )99(: العمل بحلول 2030، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد
 وتنفذ سياسات وخططاً متكاملة من أجل شمول الجميع، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة

.2030-2015

 المقصد )100(: دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خالل المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة
والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية. ال يتوفــر بيانــات مباشــرة حــول أعــداد الوفيــات الناجمــة عــن الكــوارث المتصلــة بنوعيــة الميــاه. وتــم تغطيــة أثــر الكــوارث علــى اإلنتــاج الزراعــي 

ــن الهــدف الثانــي. فــي مت

شــهدت معــدالت تلــوث الميــاه تراجعــاً حــاداً بســبب ظــروف الحــرب، ولــم ينتــج هــذا التراجــع عــن تحســن بيئــي، بــل يــرد بصــورة رئيســية إلــى 
عــدم المقــدرة علــى قيــاس التلــوث فــي المناطــق غيــر المســتقرة نتيجــة لظــروف الحــرب، ولتخريــب المنشــآت المائيــة والتجهيــزات المســتخدمة 
لقيــاس التلــوث، وهــذا مــا أثــر فــي توفــر البيانــات والمعطيــات الدقيقــة. وترافــق هــذا الوضــع مــع عــدم تلقــي هــذا القطــاع لدعــم كاف مــن قبــل 

منظمــات األمــم المتحــدة.
ــذ  ــم تنفي ــم يت ــى 14 منشــأة عــام 2015، حيــث ل ــة مــن 2 منشــأة عــام 2010 إل ــات الصلب وياحــظ تطــور بســيط بعــدد منشــآت معالجــة النفاي
المشــاريع المخطــط لهــا وفــق مــا هــو معتمــد فــي المخطــط التوجيهــي إلدارة النفايــات الصلبــة، نظــراً للظــروف الراهنــة ووقــوع بعضــاً منهــا فــي 
مناطــق غيــر مســتقرة. بينمــا أعــداد المحطــات الخاصــة بمعالجــة النفايــات الطبيــة الخطــرة اســتقرت عنــد 2 محطــة بيــن عامــي 2010 و2015، 
ويعــزى الســبب الــذي حــال دون زيــادة عددهــا إلــى مفــرزات الحــرب التــي أدت إلــى تغيــر األولويــات والتركيــز علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة 

الضروريــة للمواطنيــن.

ارتفعــت نســبة المناطــق الخضــراء بنحــو 3.5% بيــن عامــي 2010 و2014. ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى تراجــع نمــو المخططــات العمرانيــة، 
وذلــك علــى الرغــم مــن التخريــب الــذي طــال الغابــات والحدائــق. وأدى هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة حصــة الفــرد مــن المســاحات الخضــراء مــن 

0.027 هكتــار عــام 2010 إلــى 0.028 هكتــار عــام 2014.

نهجــت التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منهــج التخطيــط الوطنــي والمحلــي، وغــاب إلــى حــد بعيــد نهــج التخطيــط اإلقليمــي الــذي يربــط 
ــت  ــد تبن ــة، فق ــا المختلف ــتوياتها ومكوناته ــة بمس ــط التنمي ــي دعــم رواب ــي ف ــط اإلقليم ــدور التخطي ــة. ونظــراً ل ــع المحلي ــة م ــة الكلي الخطــط الوطني

ــات األساســية لهــذا اإلطــار. ــذ المكون ــط اإلقليمــي، إال أن الحــرب أعاقــت تنفي ــي للتخطي الحكومــة الســورية اإلطــار الوطن

 المقصد )95(: التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر
 االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث بما في ذلك الكوارث المتصلة

بالمياه مع التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.

 المقصد )96(: الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء
وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030.

 المقصد )97(: توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول
إليها، والسيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام 2030.

 المقصد )98(: دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة
بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط التنمية الوطنية واإلقليمية.

عشــر(. وتعرضــت الغابــات الســورية إلــى الحــرق والتخريــب فــي المناطــق التــي انتشــرت فيهــا المجموعــات اإلرهابيــة المســلّحة، خاصــة فــي 
ــي  ــر ف ــة المؤش ــت تغطي ــر )تم ــاب الجائ ــرق واالحتط ــون بالح ــا اإلرهابي ــدى عليه ــي اعت ــة الت ــة الاذقي ــات محافظ ــن غاب ــزاء م ــض األج بع
ــات  ــات فــي محافظــة القنيطــرة مــن دمــار وخســائر نتيجــة لعملي ــا تعرضــت الغاب ــة(. كم ــة باألهــداف البيئي ــن األهــداف مــن 12-15 المتعلق مت

المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة التــي انتشــرت فيهــا وبدعــم مــن »إســرائيل«، الســلطة القائمــة باالحتــال.
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مطمــراً عــام 2015، ومــن المتوقــع أن يرتفــع إلــى )44( مطمــراً عــام 2020. وبلــغ عــدد محطــات ومدافــن النفايــات الخطــرة )3( لــكاً منهــا ومــن 
المخطــط أن يرتفــع إلــى )14( عــام 2020.

ــاً،  ــام متضــرراً ضــرراً كام ــى ع ــف مبن ــغ 22379 أل ــد بل ــي« ق ــف الدول ــات »التحال ــة وعملي ــداءات اإلرهابي ــراء االعت ــم األضــرار ج ــغ حج بل
ــة المباشــرة التــي لحقــت بالمبانــي  ــّدر مجمــوع األضــرار المادي ــة متضــررة أو مســروقة. ويق ــر مــن27 ألــف ســيارة تابعــة للجهــات الحكومي وأكث
والبنــى التحتيــة بـــ 2445 مليــار ليــرة، واألضــرار غيــر المباشــرة 14574 مليــار ليــرة، وذلــك حتــى نهايــة أيلــول عــام 2014. ومــن الضــروري، 
بالنظــر إلــى هــذه األرقــام، التركيــز علــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة إلدارة األنقــاض والنفايــات الصلبــة فــي المناطــق المتضــررة. وهــذا التركيــز 

بحاجــة إلــى دعــم دولــي فــي التمويــل ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات.
ــم خــال الســنوات الماضيــة معالجــة النفايــات الخطــرة بســبب عــدم وجــود إجــراءات فــرز فــي المصــدر، ومــع غيــاب الضوابــط الواضحــة  ــم يت ل
ــات  ــم اســتيرادها كالبطاري ــي يت ــواد الت ــج عــن الم ــي تنت ــات الخطــرة الت ــات النفاي ــد كمي ــى تزاي ــا أدى إل ــل الحــرب، وهــذا م ــات االســتيراد قب لعملي
واألدويــة والمبيــدات وغيرهــا. وقامــت وزارة اإلدارة المحليــة والبيئــة بإنشــاء وتنفيــذ 14 مدفنــاً مؤقتــاً لتخزيــن النفايــات الخطــرة فــي المحافظــات، 

ــذ منهــا /3/ مدافــن، ومــن المتوقــع متابعــة التنفيــذ ليصــل العــدد إلــى 20 فــي عــام 2030.  نُف

عملــت الحكومــة الســورية علــى نشــر مفاهيــم نظــم اإلدارة البيئيــة واإلنتــاج األنظــف عــن طريــق إنشــاء المركــز الوطنــي لإلنتــاج األنظــف ونظــم 
اإلدارة البيئيــة، والــذي يهــدف إلــى تشــجيع الصناعييــن علــى اعتمــاد نظــم اإلدارة البيئيــة ومنهجيــات اإلنتــاج األنظــف. ومــن الضــروري لتحقيــق 
ــزة علــى  ــا المحف ــاءات والمزاي ــاً، والتوســع فــي اإلعف هــذا المقصــد االســتمرار فــي تشــجيع الشــركات والصناعييــن علــى ممارســات صحيحــة بيئي
اعتمــاد معاييــر الجــودة االبتــكار والريــادة وتعزيــز تنافســية الشــركات، إضافــةً إللــزام الشــركات الصناعيــة بتقديــم تقاريــر اســتدامة مســتقلة، وتشــجيع 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى دمــج مبــدأ االســتدامة فــي اســتراتيجيتهم التجاريــة وتحقيــق ميــزة تنافســية وعامــة تجاريــة مهمــة وتشــجيعها 

علــى المشــاركة فــي المشــتريات العامــة بممارســات أكثــر شــفافية.

ال يتوفر بيانات تقيس حجم أو اتجاهات الشراء العام التي تحقق االستدامة.

ــد انخفــض العمــل التوعــوي اإلرشــادي المشــترك فــي  ــة، فق ــم 12 لعــام 2012 الخــاص بالزراعــة العضوي رغــم صــدور المرســوم التشــريعي رق
مجــال الزراعــة العضويــة فــي المناطــق المســتهدفة، متزامنــاً مــع انخفــاض دعــم وتطويــر مــدارس المزارعيــن العضويــة. ووصــل عــدد المــدارس 
العضويــة عــام 2015 إلــى /16/ مدرســة. ومــن المخطــط أن يرتفــع العــدد إلــى /56/ مدرســة فــي عــام 2020 ثــم إلــى /70/ مدرســة فــي عــام 

ــى/84/ مدرســة فــي عــام 2030. 2025 وإل
ــى  ــم التوصــل إل ــم يت ــام 2010، فل ــة بع ــراً مقارن ــاداً كبي ــام 2015 ازدي ــي ع ــة الحافظــة ف ــة بالزراع ــاحة األراضــي المزروع ــاد مس ــم ازدي ورغ

ــاج. ــتلزمات اإلنت ــر مس ــى توفي ــدرة عل ــدم الق ــة وع ــروف الراهن ــة الظ ــك نتيج ــام 2015، وذل ــتهدف لع ــم مس ــار كرق 20000 هكت
ووصــل عــدد الجمعيــات التعاونيــة الرعويــة فــي عــام 2010 إلــى /504/ جمعيــة. وتــم إنشــاء جمعيــات تعاونيــة لتســمين األغنــام الهامشــية، وصــل 
عددهــا عــام 2010 إلــى/93/ جمعيــة. غيــر أنــه لــم يتــم إحــداث جمعيــات رعويــة وتســمين جديــدة خــال الســنوات 2010-2015 بســبب ظــروف 
الحــرب. ومــن المتوقــع خــال المرحلــة القادمــة إعــادة تأهيــل العديــد مــن الجمعيــات ليصبــح بحــدود 600 جميعــه تعاونيــة رعويــة و125 جمعيــة 

تعاونيــة لتســمين األغنــام بحلــول عــام 2030. 

المقصد )105(: الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خالل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعمال.

المقصد )106(: تشجيع الشركات، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات االستدامة في دورة تقديم تقاريرها.

المقصد )107(: تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية.

المقصد )108(: ضمان توفر المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة.

بهــدف تحســين الظــروف االجتماعيــة والمعيشــية واالقتصاديــة فــي الريــف، تــم إقــرار مشــروع التنميــة الريفيــة وتشــكيل مجموعــات ريفيــة 
لضمــان اســتدامة المــوارد، كإدارة وترشــيد اســتخدام الميــاه فــي الــري ودعــم خدمــات اإلرشــاد الزراعــي وتوفيــر فــرص العمــل والمشــاريع المولــدة 

للدخــل. وهــذا يســتدعي التوســع فــي عمليــة التنميــة الريفيــة المتكاملــة لتشــمل كامــل مناطــق الريــف الســوري.
بلــغ عــدد المشــاريع التنمويــة فــي المناطــق الريفيــة الممولــة خارجيــاً بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي )8( مشــاريع فــي عامــي 
ــر  ــق غي ــي المناط ــة ف ــرب، وخاص ــروف الح ــبب ظ ــنوات 2012–2015 بس ــال الس ــاريع خ ــى )7( مش ــدد إل ــض الع 2010 و2011، وانخف
المســتقرة. ومــن المتوقــع تطــور عددهــا إلــى )14( مشــروعاً فــي عــام 2030، مــع عــودة االســتقرار إلــى معظــم المناطــق الريفيــة بعــد تحريــر الدولــة 

الســورية لهــا مــن اإلرهــاب، واعتمــاد الحكومــة الســورية علــى سياســات تضــع تنميــة الريــف فــي مقدمــة أولوياتهــا.

وصلــت كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري فــي الزراعــة بيــن عامــي 2010 – 2015 وفــق التالــي: )80- 90 %( الــري بالتنقيــط، و)70 – 80 %( الــري 
بالــرذاذ، و)60 – 65 %( الــري الســطحي المطمــور مــع تســوية بالليــزر، وتبــرز هنــا ضــرورة التنســيق بيــن سياســات الــوزارات القطاعيــة ضمــن 
إطــار االســتخدام األمثــل للمــوارد المائيــة المحــدودة وتطويــر اســتخدامات التقانــة فــي القطــاع الزراعــي، وخاصــة طــرق الــري الحديــث باإلضافــة 
ــاه الشــرب، والتوســع األفقــي والعمــودي بإقامــة  ــاه الشــرب والحــّد مــن التعديــات علــى مصــادر مي إلــى متابعــة االســتبدال والتجديــد لمنظومــات مي
ــات،  ــل التقان ــاه ونق ــتخدام المي ــاءة اس ــين كف ــي لتحس ــم الدول ــى الدع ــاع إل ــذا القط ــاج ه ــددة. ويحت ــاه المتج ــق المي ــي مناط ــار ف ــر اآلب ــدود وحف الس
حيــث لــم يتلــق هــذا القطــاع أي دعــم دولــي فعلــي خــال الســنوات الماضيــة، بالرغــم مــن اعتمــاد نســبة كبيــة مــن األســر الســورية علــى الزراعــة 

لتحصيــل مصــادر دخلهــم وعيشــهم.
انخفضــت المســاحة المعتمــدة علــى الــري الحديــث بنســبة )7%(بيــن عامــي 2010 و2015 مــن )298 ألــف هكتــار( فــي عــام 2010 إلــى )278 
ــذ مجموعــة مــن مشــاريع الــري واســتصاح األراضــي بطــرق لتصبــح المســاحة  ــار فــي عــام 2015، ومــن المتوقــع تنفي ــار( ألــف هكت ألــف هكت
المعتمــدة علــى الــري الحديــث بحــدود )298 ألــف هكتــار( فــي عــام 2020 و)318 ألــف هكتــار( فــي عــام 2025، ولتبلــغ )328 ألــف 

هكتــار( فــي عــام 2030. 

ال تتوفر بيانات حول النفايات الغذائية. وتمت تغطية الخسائر في اإلنتاج في متن الهدف األول المعني باألمن الغذائي.

تعرضــت مراكــز المعالجــة المتكاملــة ألضــرار وأعمــال تخريــب مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة، وتأخــر تنفيــذ بعضــاً منهــا. بلــغ 
ــيطة   ــل الوس ــات النق ــا محط ــز، أم ــى )14( مرك ــة إل ــة المتكامل ــز المعالج ــدد مراك ــع ع ــع أن يرتف ــن المتوق ــز وم ــام 2015 )5( مراك ــا ع عدده
فقــد بلــغ عــدد هــا  )110( محطــة عــام 2015 ومــن المتوقــع أن يرتفــع إلــى )120( محطــة فــي عــام 2020.  وبلــغ عــدد المطامــر الصحيــة )40( 

 المقصد )101(: تنفيذ اإلطار العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج المستدامين، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان
النامية.

المقصد )102(: تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفء للموارد الطبيعية.

 المقصد )103(: تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية بمقدار النصف، والحد من خسائر األغذية في مراحل
اإلنتاج وسالسل اإلمداد.

المقصد )104(: تحقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، بحلول عام 2020.
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الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره

انخفــض اســتهاك جميــع المشــتقات النفطيــة فــي العــام 2015 مقارنــة بعــام 2010، وذلــك نتيجــة للحــرب اإلرهابيــة التــي شــنّت علــى الجمهوريــة 
العربيــة الســورية واســتمرار التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة عليهــا، مــع انخفــاض إنتــاج النفــط ورفــع دعم أســعار المشــتقات 
جزئيــاً. حيــث انخفــض اســتهاك المــازوت بنســبة )78.3%(، والفيــول بنســبة )67.3%( فــي عــام 2015 مقارنــة بعــام 2010. وياحــظ أيضــاً 
ــة.  ــة كثيف ــة ماحــة جوي ــع بحرك ــي تتمت ــدول الت ــة باســتهاك ال ــة جــداً مقارن ــزال ضئيل ــا ت ــي القطــر م ــران المســتهلكة ف ــة كيروســين الطي أن كمي
ــة  ــا الطبيعي ــى حالته ــة إل ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــودة الحي ــل ع ــي ظ ــة ف ــة المقبل ــال المرحل ــر خ ــذا المؤش ــاع ه ــع ارتف ــن المتوق ــه م ــر أن غي
تدريجيــاً، وعــودة المــدن الصناعيــة إلــى نشــاطها، وبالتــوازي مــع التوســع بتنفيــذ خيــارات الطاقــة البديلــة والواعــدة كالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.

ــة حــول التغيــر المناخــي، وكانــت مــن أوائــل الموقعيــن علــى  ــة الســورية فــي معظــم المؤتمــرات واالجتماعــات الدولي ــة العربي شــاركت الجمهوري
ــخ 2017/10/26.  ــم 31 تاري ــون رق ــة الســورية بموجــب القان ــة العربي ــه الجمهوري ــذي انضمــت ل ــاق باريــس ال ــة، وآخرهــا اتف ــات الدولي االتفاقي
ــي عــام  ــو ف ــى بروتوكــول كيوت ــة عل ــا تمــت المصادق ــي عــام 1995، كم ــة ف ــرات المناخي ــة للتغي ــة الدولي ــة اإلطاري ــى االتفاقي وانضمــت أيضــاً إل
2005، وعملــت الدولــة الســورية علــى إدمــاج إصــدار التشــريعات واإلجــراءات التــي تســاهم فــي الحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي. غيــر أن ظــروف 
الحــرب حــّدت مــن تطبيــق هــذه التشــريعات واإلجــراءات. وفــي عــام 2014 أُعــدت مصفوفــة مشــاريع لتحســين نوعيــة الهــواء والمنظومــة البيئيــة، 
وجــرى إقامــة عــدد مــن المــزارع الريحيــة، وتنفيــذ مشــاريع توليــد الكهربــاء باســتخدام اللواقــط الكهروضوئيــة، وتركيــب 100 ألــف ســخان شمســي 

منزلــي لتخفيــض نســبة االنبعاثــات، وإنتــاج مشــتقات نفطيــة وفــق المواصفــات العالميــة.

بحســب البــاغ الوطنــي األول حــول التغيــرات المناخيــة، فــإن كميــة االنبعاثــات مــن غــازات االحتبــاس الحــراري CO2/مكافــئ فــي عــام 
ــة  ــازم للجمهوري ــي ال ــم الدول ــم الدع ــدم تقدي ــبب ع ــاب بس ــادة الحس ــاً إع ــر الحق ــم تج ــن. ول ــون ط ــو /79/ ملي ــات ه ــع القطاع ــن جمي 2005 م
ــة  ــة CO2eq الناتج ــاب كمي ــم حس ــن ت ــة. ولك ــرات المناخي ــول التغي ــي ح ــي الثان ــاغ الوطن ــداد الب ــى إع ــاعدها عل ــكل يس ــورية بش ــة الس العربي
ــام 2015،  ــي ع ــى 12.710 ف ــام 2010 إل ــي ع ــن 45.701 ف ــث انخفضــت م ــوام 2010-2015، حي ــة لألع ــتقات النفطي ــتهاك المش عــن اس

ــة خــال ســنوات الحــرب. ــات المســتخدمة مــن المشــتقات النفطي ــك النخفــاض الكمي أي بنســبة 70.2%، وذل

صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي 1996/4/3، كطــرف غيــر مشــمول 
ــة  ــا ملتزم ــراري، ولكنه ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــض انبعاث ــة بتخفي ــات كمي ــورية التزام ــة الس ــة العربي ــدى الجمهوري ــس ل ــق األول. ولي بالملح
بموجــب المــادة 12 مــن االتفاقيــة بإعــداد الباغــات الوطنيــة مــن أجــل مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــرات 
المنــاخ؛ وهــي أيضــاً ملتزمــة ببنــاء الوعــي بقضايــا التغيــر المناخــي وزيــادة اإلجمــاع علــى المســتوى الوطنــي حــول وســائل تغيــر المنــاخ، إضافــة 

المقصد )112(: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أخطار المناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان.

المقصد )113(: إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.

المقصد )114(: تحسين القدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والحد من أثره واإلنذار المبكر به.

 المقصد )115(: تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دوالر سنويا بحلول عام 2020.

ــاج، وخاصــة  ــتلزمات اإلنت ــى مس ــب عل ــة الجان ــرية أحادي ــة قس ــر اقتصادي ــرض تدابي ــتمرار ف ــورية لتحــدي اس ــة الس ــة العربي تتعــرض الجمهوري
التكنولوجيــة منهــا. ولتحقيــق هــذا المقصــد، يجــب علــى المجتمــع الدولــي تقديــم مزيــد مــن الدعــم للجمهوريــة العربيــة الســورية لمواجهــة آثــار هــذه 
التدابيــر، وتقديــم الدعــم للخطــط الوطنيــة بهــدف بنــاء نظــم اســتهاك وإنتــاج مســتدام، خاصــةً مــن خــال تمكينهــا مــن الوصــول إلــى وســائل اإلنتــاج 

ــوارد. ــتدامة الم ــى اس ــاظ عل ــة والحف ــع اإلنتاجي ــي رف ــاهم ف ــي تس ــة والت الحديث

بــدأ العمــل عــام 2013 علــى تصنيــف مواقــع مختلفــة كمواقــع ســياحة بيئيــة وفقــاً لشــروط محــددة. وكان مــن المتوقــع فــي العــام 2015 الوصــول 
إلــى نحــو 300 موقعــاً للســياحة البيئيــة فــي مختلــف النظــم البيئيــة، ولكــن كان للظــروف الحاليــة تأثيــر كبيــر فــي عــدم تحقيــق ذلــك، حيــث بلــغ عــدد 
المواقــع المعلنــة 188 موقعــاً، وعــدم تقيــد مســتثمريها بشــروط المحافظــة علــى البيئــة، إضافــة إلــى نقــص فــي المرافــق الخدميــة، وعــدم توفــر البنــى 
التحتيــة الازمــة فــي الموقــع علــى نحــو يتناســب مــع النظــام البيئــي الــذي توجــد فيــه، ومــن المتوقــع حتــى عــام 2020 الوصــول إلــى 300 موقــع 

وتزايــد العــدد إلــى 400 موقــع عــام 2030.

ــوري  ــود األحف ــى احتياطــي الوق ــاظ عل ــى دعــم التطــور االقتصــادي واالجتماعــي والحف ــذي يهــدف إل ــام 2009 ال ــم 3 لع ــون رق ــم إصــدار القان ت
وصيانــة البيئــة. ومــع ذلــك، يتطلــب األمــر تنفيــذ سياســات وتدخــات حكوميــة إضافيــة.

المقصد )109(: تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للبلدان النامية لتحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة.

المقصد )110(: وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة.

المقصد )111(: ترشيد إعانات الوقود األحفوري وفقا للظروف الوطنية، والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار الضارة لتنميته.
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ــات  ــل المنظم ــن قب ــي م ــم فن ــورية أي دع ــة الس ــة العربي ــَق الجمهوري ــم تتل ــا ل ــري، كم ــوث البح ــدالت التل ــول مع ــات ح ــر بيان ال تتوف
ــرة  ــائر الكبي ــى الخس ــياق، إل ــذا الس ــي ه ــارة ف ــدر اإلش ــا تج ــري، كم ــوث البح ــدالت التل ــاس مع ــى قي ــاعدتها عل ــة لمس ــة المعني الدولي
التــي لحقــت البيئــة البحريــة الســورية منــذ العــام 2006 نتيجــة للتســرب النفطــي الناجــم عــن العــدوان اإلســرائيلي علــى لبنــان )صيــف 
2006(، ورغــم جســامة الخســائر، لــم تقــّدم منظمــات األمــم المتحــدة والبنــك الدولــي  أي دعــم يذكــر للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي 

هــذا الســياق، خاصــة لتقديــر حجــم خســائرها المباشــرة وغيــر المباشــرة جــراء هــذا التســرب.

تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى ضــرورة اإلنفــاذ الفــوري لقــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، والتــي أوجبت على »إســرائيل«، 
ــؤولياتها عــن الكارثــة البيئيــة التــي لحقــت بشــواطئ الجمهوريــة العربيــة الســورية، خاصــة  الســلطة القائمــة باالحتــال، أن تتحمــل مسـ
تكاليــف إصــاح الضــرر البيئــي، بمــا فــي ذلــك إعــادة البيئــة البحريــة إلــى ســابق حالهــا، وذلــك بفعــل الدمــار الكبيــر الناجــم عــن اســتهداف 
الطيــران اإلســرائيلي فــي العــام 2006 لمحطــة الجيــة اللبنانيــة لتوليــد الكهربــاء والــذي أدى النســكاب نفطــي غطــى شــواطئ لبنــان وجــزء 

مــن الشــواطئ الســورية، وأعــاق جهــود تحقيــق التنميــة المســتدامة.

المقصد )117(: منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، بحلول عام 2025.

مــع هجــرة الكثيــر مــن ســكان المناطــق الداخليــة إلــى المناطــق الســاحلية خــال الســنوات األخيــرة بســبب الظــروف الحاليــة فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، ازدادت النســبة المئويــة لعــدد الســكان القاطنيــن فــي المناطــق الســاحلية بالنســبة لمجمــوع عــدد الســكان، ومــن المتوقــع 
اســتمرار الزيــادة مــن 3.8 % عــام 2015 ليصــل إلــى 6 % فــي عــام 2020، نظــراً للظــروف الراهنــة وحــاالت النــزوح إلــى المناطــق 

الســاحلية حيــث الطبيعــة المعتدلة.

انخفضــت نســبة عائــدات الصيــد الســمكي المســاهمة فــي الناتــج اإلجمالــي للزراعــة مــن0.0002% فــي عــام 2010 إلــى %0.00004 
ــاد  ــماك، وازدي ــع األس ــة بي ــة لمهن ــواق منظم ــود أس ــدم وج ــر، وع ــد الجائ ــمكي والصي ــزون الس ــاض المخ ــبب انخف ــام 2015، بس بع

 المقصد )118(: إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول
عام 2020.

المقصد )119(: تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره.

 المقصد )120(: تنظيم الصيد على نحو فعال، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية
 إلى المستويات التي تمكن من إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام

.2020

يجــري العمــل علــى إعــادة صياغــة االســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيــة للتكيــف مــع تغيــرات المنــاخ علــى النحــو الــذي يتماشــى مــع التطــورات 
ــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والمتطلبــات العالميــة فــي هــذا المجــال. كمــا ســيتم إدمــاج البعــد البيئــي فــي السياســات والخطــط فــي  الحاصل
مرحلــة إعــادة اإلعمــار، وتطويــر الرصــد والتفتيــش البيئــي، وإعــادة تأهيــل المختبــرات ومحطــات الرصــد المتضــررة، وتأهيــل المفتشــين البيئييــن، 

وتفعيــل الجهــاز الرقابــي علــى األنشــطة الصناعيــة التــي مــن الممكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى البيئــة.

المقصد )116(: تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في البلدان النامية.

إلــى تزويــد المجتمــع الدولــي بالمعلومــات عــن اتجاهــات منابــع ومصــارف غــازات االحتبــاس وجردهــا. ولــم يتــم تقديــم تمويــل ألي مشــروع وطنــي 
ــاغ الوطنــي  ــل مشــروع إعــداد الب ــم تموي ــن ت ــاخ حتــى اآلن،فــي حي ــدوق األخضــر للمن ــة أو الصن ــرات المناخي ــة للتغي ــة اإلطاري ــل االتفاقي مــن قب

.)GEF( األول للجمهوريــة العربيــة الســورية واســتراتيجية التكيــف فــي عــام 2006 مــن قبــل مرفــق البيئــة العالمــي

وقــد انضّمــت الجمهوريــة العربيــة الســورية وصادقــت علــى العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة التــي تعنــى بالتنميــة المســتدامة وبحمايــة البيئــة، 
ــاخ، وهــي الوثيقــة التــي أعــّدت بجهــود وطنيــة وبمشــاركة جميــع  ــاً فــي إطــار اتفــاق باريــس للمن وقدمــت مؤخــراً وثيقــة المســاهمات المحــددة وطني
ــة  ــد األنشــطة والخطــط الوطني ــت تحدي ــن، وتضّمن ــي وأكاديميي ــن عــن المجتمــع المدن ــة وممثلي ــة المعني ــة الســورية واإلدارات المحلي مؤسســات الدول
للتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ وتقليــل االنبعاثــات علــى المــدى القريــب، إضافــة للتأكيــد أن تنفيــذ هــذه المســاهمات بالشــكل األمثــل يتطلــب توفيــر الدعــم 

الفنــي والمالــي الكافــي والمتنبــأ بــه مــن قبــل الصناديــق الدوليــة التــي تعمــل فــي إطــار االتفاقيــات البيئيــة الدوليــة.
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المقصد )125(: توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق.

المقصد )126(: تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما، بتنفيذ القانون الدولي »قانون البحار«

 يعبـّـر هــذا المؤشــر عــن عــدد مراكــب الصيــد الموجــودة حاليــاً فــي الســاحل الســوري والميــاه العذبــة، والتــي يتــم بواســطتها صيــد األســماك 
والكائنــات البحريــة األخــرى. ولــم يتغيــر هــذا المؤشــر ســواء للمراكــب البحريــة التــي حافظــت علــى نفــس المســتوى، أو للمراكــب النهريــة 
التــي بقيــت عنــد مســتواها الضعيــف جــداً، بســبب وجــود البحيــرات واألنهــار فــي مناطــق غيــر مســتقرة، وانخفــاض المخــزون الســمكي 
ــن،  ــة للصيادي ــاء نقاب ــة وإنش ــم المهن ــل تنظي ــي ظ ــد ف ــب الصي ــدد مراك ــادة ع ــع زي ــن المتوق ــا. وم ــم صيده ــي يت ــماك الت ــة األس وكمي

وتحــول جــزء مــن الرخــص الفرديــة للعامليــن فــي هــذا المجــال ويقــدر عددهــم بـــ 500 رخصــة إلــى شــراء مراكــب صيــد.

ال يتــم تقديــم أي دعــم رســمي لمصائــد األســماك غيــر الشــرعية أو المفرطــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. إال أنــه تقــدم الحكومــة الدعــم 
للمــزارع الســمكية لتنميــة هــذه الثــروة الهامــة.

المقصد )121(: حفظ 10 % على األقل من المناطق الساحلية والبحرية، بحلول عام 2020.

 المقصد )122(: حظر أشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك المفرطة في صيد األسماك، وغير الشرعية، بحلول
عام 2020.

المقصد )123(: زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول األقل نموا من االستخدام المستدام للموارد البحرية.

 المقصد )124(: زيادة المعارف العلمية، ونقل التكنولوجيا البحرية، وتعزيز دور التنوع البحري في تنمية البلدان
النامية.

الممارســات الســلبية المؤثــرة علــى البيئــة الســاحلية والبحريــة والتنــوع الحيــوي، وعــدم المعرفــة بالــدورة البيولوجيــة لألنــواع الســمكية. 
ــّم فمــن الضــروري متابعــة التدخــات الحكوميــة والدعــم الدولــي الــازم فــي هــذا الســياق. كمــا انخفضــت كميــة األســماك التــي  ومــن ث
تــم اصطيادهــا مــن 12770 طنــاً فــي عــام 2010 إلــى 2925 طنــاً فــي عــام 2015، وذلــك النخفــاض وفــرة األنــواع الســمكية والصيــد 
ــار  ــن اآلث ــد م ــة للح ــة الازم ــة التدخــات الحكومي ــن الضــروري متابع ــي بعــض المناطــق. وم ــد ف ــى الصي ــدرة عل ــدم الق ــر، وع الجائ

الســلبية للممارســات غيــر الســليمة.

ازداد عــدد الســكان المعتمديــن علــى المــوارد البحريــة مــن 1335 نســمة عــام 2013 إلــى 2225 نســمة عــام 2015، وهــو مــا أدى إلــى 
ازديــاد الضغــط علــى الحيــاة البحريــة وامتهــان أشــخاص لمهنــة الصيــد بــدون أدنــى معرفــة عــن التنــوع الحيــوي البحــري وصفاتــه. وهــذا 
يعــود لزيــادة هجــرة بعــض الســكان مــن أماكــن غيــر مســتقرة إلــى أماكــن أخــرى أكثــر اســتقراراً، والحاجــة إلــى فــرص العمــل، خاصــة 

مــع قلــة التكاليــف ورأس المــال الــازم. ومــن المتوقــع زيــادة قيمــة المؤشــر إلــى 7000 نســمة عــام 2020.
أثــرت الحــرب فــي المحميــة المعلنــة )محميــة شــاطئية بحريــة وهــي محميــة رأس ابــن هانــئ، بطــول 2.3 كــم وبعمــق 1.5 كــم، بمســاحة 
3.45 كــم2( بتخريــب الموئــل للتنــوع الحيــوي علــى الجانــب مــن الشــاطئ. ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد المحميــات إلــى ثاثــة بإجمالــي 
مســاحة يزيــد علــى 10 كــم2، لكــن البــد مــن ضمــان توفّــر االحتياجــات الكبيــرة الازمــة )خبــراء غــوص وبيولوجيــا بحريــة، 

معــدات وأدوات غطــس، كاميــرات تصويــر، الــخ.(.
وازداد عــدد األنــواع المهــددة فــي المنطقــة الســاحلية والبحريــة ليصــل فــي عــام 2015 إلــى 20 نوعــاً، فــي حيــن كان فــي عــام 2010 
ــر  ــرات تغي ــوي، فهــي تتعــرض لتأثي ــوع الحي ــى والتن ــز بالغن ــة تتمي ــة الســاحلية والبحري ــى الرغــم مــن أن المنطق نحــو 14 نوعــاً. وعل
المنــاخ، والنشــاطات البشــرية الســلبية )حرائــق- جمــع عشــوائي للنباتــات الطبيــة والعطريــة والصيــد بالديناميــت، الــخ.(، وهــو مــا أدى إلــى 

ــام 2020. ــاً ع ــى 35 نوع ــر إل ــاد المؤش ــع ازدي ــن المتوق ــراض. م ــددة باالنق ــواع المه ــدد األن ــد ع تزاي

توجــد فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية المؤسســة العامــة للتدريــب والتأهيــل البحــري، والمديريــة العامــة للموانــئ الســورية التــي تمنــح 
ــي  ــهادات ف ــح ش ــي تمن ــة الت ــي الاذقي ــة ف ــوم البحري ــة للعل ــة العربي ــل األكاديمي ــز خاصــة مث ــة، ومراك ــهادات أهلي ــاءة وش ــهادات كف ش
المجــال البحــري. لكــن بغيــاب التمويــل وبنتيجــة ظــروف الحــرب، كان هنــاك تأثيــر ســلبي كبيــر علــى بنــاء القــدرات ومواكبــة 
التطــورات العلميــة. فخــال األعــوام مــن 2010 حتــى 2015، لــم يلحــظ وجــود دورات تدريبيــة متخصصــة. ومــن المتوقــع 

ــة نتيجــة الحاجــة إلــى التأهيــل والتدريــب بعــد تســرب الكفــاءات واالختصاصييــن. ــة المقبل ــادة هــذا المؤشــر خــال المرحل زي
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المقصد )129(: مكافحة التصحر، والسعي إلى تحقيق عالٍم خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي.

المقصد )130(: ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي.

تمثــل المســاحة القابلــة للزراعــة نحــو 8.5 مليــون هكتــار، يســتثمر منهــا 6.6 مليــون هكتــار أي قرابــة 77%، والمســاحة الباقيــة تعتبــر في 
ــزان  ــة مي ــن دراس ــر م ــة. ويظه ــاه الازم ــة والمي ــتثمار الصحيح ــروف االس ــرت ظ ــتثمار إال إذا توف ــة لاس ــر قابل ــن غي ــع الراه الوض
ــى  ــوارد وليــس عل ــذه الم ــة ه ــن 2010 و2015 أن التدهــور الحاصــل خــال الحــرب أصــاب مســتوى نوعي اســتعماالت األرضــي بي
ــدة  ــة للزراعــة بنســبة 0.6%، نتيجــة التدخــل الحكومــي فــي اســتثمار مســاحات جدي ــد المســاحة، وزادت مســاحة األراضــي القابل صعي
ــل ذات  ــاج المحاصي ــادة مســاحة وإنت ــى زي ــز خــال الحــرب عل ــاج، والتركي ــر مســتلزمات اإلنت ــة وتوفي ــي الخطــط اإلنتاجي ــا ف وإدخاله
األولويــة والبقوليــات والمحاصيــل التــي تحتاجهــا المعامــل، كالقطــن والتبــغ. إال مســاحة المــروج والمراعــي تناقصــت بنســبة %0.32 
بســبب فاحــة أراضــي الباديــة والرعــي الجائــر، واســتخدامها لزراعــة بعــض المحاصيــل كالقمــح والشــعير، وغيــاب إدارة وحمايــة معظــم 

المواقــع الرعويــة الطبيعيــة والمحســنة، واقتــاع الشــجيرات الرعويــة بقصــد التدفئــة والطبــخ وفتــح الطــرق العشــوائية.

ــام  ــة بع ــرة 2014 و2015 مقارن ــي األعــوام األخي ــاج الزراعــي ف ــي اإلنت ــة )N P K( المســتخدمة ف ــة األســمدة المعدني تناقصــت كمي
ــمدة  ــتخدام األس ــول واس ــق وص ــي تعي ــروف الت ــبب الظ ــك بس ــام 2015، وذل ــي ع ــو 91 % ف ــى نح ــاض إل ــل االنخف 2010. ووص
فــي العمليــة اإلنتاجيــة، وتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج وارتفــاع تكاليفهــا، ومواســم الجفــاف المتعاقبــة التــي أثــرت ســلباً فــي المتــاح 
المائــي، ناهيــك عــن عرقلــة التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية تأميــن األســمدة 

الضروريــة لإلنتــاج الزراعــي الســوري الــذي يســاهم فــي توفيــر األمــن الغذائــي للســوريين.

وزادت مســاحة األراضــي المزروعــة بالزراعــة الحافظــة فــي العــام 2015 زيــادة كبيــرة مقارنــة بالســنوات التــي ســبقتها، وذلــك فــي ظــل 
اهتمــام حكومــي بتطويرهــا وتوســيع رقعتهــا. ومــن المتوقــع زيــادة االهتمــام بهــا خــال المرحلــة المقبلــة لتصــل المســاحة إلــى أكثــر مــن 
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ــر  ــاة مواســم التكاث ــام، دون مراع ــدار الع ــى م ــا باســتمرار عل ــم صيده ــي يت ــة الت ــة البري ــواع الحيواني ــي األن ــاداً ف ــات ازدي ــر البيان تظه
ــر  ــبب تدمي ــي تس ــات الت ــق الغاب ــرة، وحرائ ــة والمعم ــات الحولي ــر للنبات ــي الجائ ــري والرع ــد الب ــي الصي ــاداً ف ــك ازدي ــرة، وكذل والهج
ــزداد قيمــة المؤشــر حتــى عــام 2020،  ــع أن ت ــة. ومــن المتوق ــواع الرعوي ــى األن ــى القضــاء عل ــةً إل ــات، إضاف ــل مختلــف الحيوان موائ
ــك  ــوع. لذل ــى 120 ن ــن 79 إل ــة م ــواع الحيواني ــوع، واألن ــى 250 ن ــن 143 إل ــراض م ــددة باالنق ــة المه ــواع النباتي ــزداد األن ــث ت بحي
ــة.  ــى الســامة اإلحيائي ــاظ عل ــي الضــروري للحف ــاب الدعــم الدول ــي ضــوء غي ــاً ف ــاً مهم ــة تحدي تواجــه السياســات والتدخــات الحكومي
ــتثمار المنظــم  ــدة نتيجــة االس ــة الجي ــواع الرعوي ــن األن ــر م ــر الكثي ــور وتكاث ــى عــودة ظه ــة إل ــة القائم ــة التنموي أدت المشــاريع الرعوي

للمراعــي المحســنة، خاصــة مــع وجــود نحــو / 45/ نــوع رعــوي جيــد إلــى عالــي القيمــة العلفيــة فــي عــام 2010.

ولــم يطــرأ أي تغييــر علــى هــذا المؤشــر مــن عــام 2010 حتــى 2015، إال أنــه مــن المتوقــع حــدوث زيــادة كبيــرة خــال المرحلــة القادمــة 
ــن  ــة ضم ــف غرســة حديث ــاج نحــو 650 أل ــة، وإنت ــي البادي ــة ف ــون غرســة رعوي ــة وزراعــة نصــف ملي ــوارد العلفي ــل الحاجــة للم بفع
إطــار إعــادة تأهيــل المســاحات المتدهــورة، وتوطيــن األنــواع النباتيــة المنقرضــة والمهــددة باالنقــراض، عــن طريــق إنشــاء 9 محميــات 
و10 مراكــز إلكثــار البــذور الرعويــة وبنــوك وراثيــة، وإعــادة الغطــاء النباتــي وتطويــر الســياحة  رعويــاً  بيئيــة و13 مشــتاً 

البيئيــة وحمايــة اإلرث الثقافــي للباديــة.

 الهدف الخامس عشر: حماية النظم اإليكولوجية البّرية وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،
 وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع

البيولوجيبحلول عام 2030

المقصد )127(: ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية وللمياه العذبة الداخلية وخدماتها، بحلول عام 2020

المقصد )128(: تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، والتوسع، بحلول عام 2020

كان للحــرب تأثيــر كبيــر فــي كميــة األســماك المصطــادة خــال المرحلــة الماضيــة، حيــث انخفــض انخفاضــاً كبيــراً مــن /2436/ طنــاً 
عــام 2010 إلــى / 92.3/ طنــاً فــي العــام 2015،ويعــود ذلــك إلــى وجــود البحيــرات فــي مناطــق غيــر مســتقرة، وهــو مــا حــال دون 
إمكانيــة الصيــد فيهــا، وانخفــاض المخــزون الســمكي فــي الميــاه العذبــة الداخليــة نتيجــة للصيــد العشــوائي والجائــر. ومــن المتوقــع ازديــاد 
ــاه  ــد فــي المي ــة الصي ــرة األســد، لتصــل كمي قيمــة هــذا المؤشــر نتيجــة عــودة االســتقرار إلــى مناطــق البحيــرات الرئيســية، خاصــة بحي

العذبــة إلــى 2500 طــن فــي عــام 2020.
ســجل فــي العــام 2010 عــدد األنــواع المهــددة فــي الميــاه العذبــة 32 نوعــاً، فــي حيــن تــم فــي العــام 2015 تســجيل 35 نوعــاً، بمعــدل 
ــاه العذبــة نتيجــة للصيــد العشــوائي والجائــر، ومــن المتوقــع  فجــوة بنحــو 9%. ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض المخــزون الســمكي فــي المي

تناقــص األنــواع المهــددة بفعــل السياســات الحكوميــة وعــودة االســتقرار. 

انخفضــت نســبة مســاهمة قطــاع الغابــات فــي الناتــج اإلجمالــي لقطــاع الزراعــة مــن )0.0015%( فــي عــام 2010 إلــى )%0.0005( 
فــي عــام 2015، ويعــود ذلــك إلــى زيــادة المســاحة المحروقــة مــن الغابــات، حيــث بلــغ عــدد الحرائــق خــال هــذه المرحلــة نحــو 1880 
ــادة  ــع زي ــر. ومــن المتوق ــوث والرعــي الجائ ــادة نســبة التل ــم، وزي ــر لألشــجار والتفحي ــات القطــع الجائ ــى عملي ــةً إل ــق. هــذا، إضاف حري
مســاهمة قطــاع الغابــات مــن الناتــج اإلجمالــي لقطــاع الزراعــة مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي إلــى )0.0008%( عــام 2020، فــي ظــل 

التشــدد فــي تطبيــق القوانيــن الوطنيــة علــى عمليــات االحتطــاب غيــر المشــروع.

ــادة  ــع إع ــة، خاصــة م ــبة قليل ــن بنس ــى 2015، ولك ــن 2010 إل ــنوات م ــة خــال الس ــة واالصطناعي ــات الطبيعي ــاحة الغاب ازدادت مس
زراعــة المناطــق المحترقــة ومناطــق جديــدة وفــق خطــط وزارة الزراعــة، إضافــة إلــى إنشــاء مشــاتل حراجيــة فــي المحافظــات 
المختلفــة، وخاصــة التــي توجــد فيهــا غابــات طبيعيــة، وإلــى عــودة التشــدد فــي تطبيــق قانــون الحــراج، وبــدء عــودة االســتقرار إلــى جــزء 
مهــم مــن مناطــق انتشــار الغابــات الطبيعيــة واالصطناعيــة. غيــر أن عمليــة ترميــم الغابــات وزراعــة أشــجار جديــدة قــد تتطلــب 
وقتــاً أطــول، لذلــك مــن غيــر المتوقــع حــدوث زيــادة فــي قيمــة المؤشــر عمــا كان عليــه قبــل الحــرب، وهــو 538 ألــف هكتــار، متضّمنــة 

الغابــات الطبيعــة واالصطناعيــة والمحميــات.

ووصــل عــدد المحميــات الرعويــة التشــاركية )عــدد الجمعيــات الرعويــة المتعاونــة فــي تنميــة مراعيهــا( فــي عــام 2010 إلــى /136/ 
تعاونيــة، وبقــي هــذا العــدد ثابتــاً فــي عــام 2015 بســبب انتهــاء عمــر المشــروع، فــي حيــن زادت المســاحة الرعويــة المحســنة فــي تلــك 
المحميــات بنســبة 3% نتيجــة تحســين مســاحات صغيــرة خــال عامــي 2011-2012. ومــن المتوقــع زيــادة عــدد المحميــات الرعويــة 
ــة  ــادة بنســبة 10% فــي المســاحة الرعوي ــة فــي عــام 2020، مــع زي ــة إلــى /150/ محمي ــة المتعاون التشــاركية/عدد الجمعيــات الرعوي

المحســنة فــي تلــك المحميــات.
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 المقصد )135(: إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، بحلول عام
.2020

المقصد )136(: حشد الموارد المالية بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً.

 المقصد )137(: حشد موارد كبيرة بغرض تمويل اإلدارة المستدامة للغابات وتوفير الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك
اإلدارة.

المقصد )138(: تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع لألنواع المحمية واالتّجار بها.

فــي االجتمــاع الثانــي لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي فــي 18-29 تشــرين األول 2010 فــي ناغويــا )آيتشــي، اليابــان(، 
ُوضعــت الخطــة االســتراتيجية المنقحــة والمحدثــة للتنــوع البيولوجــي، وفيهــا أهــداف آيتشــي للتنــوع البيولوجــي، 2011-2020. وتضــع هــذه الخطــة 

إطــاراً شــاماً إلدارة التنــوع البيولوجــي.

وعلــى المســتوى الوطنــي ســيتم العمــل علــى وضــع »االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي« فــي ضــوء األولويــات الوطنيــة، وانســجاماً مــع 
ــة  ــاج الجمهوري ــام 2015 أو 2020. وتحت ــياً لع ــاً رئيس ــن 20 هدف ــي تتضم ــتدامة، والت ــة المس ــداف التنمي ــوع البيولوجــي وأه ــداف آيتشــي للتن أه
العربيــة الســورية إلــى مــا بعــد عــام 2020 لتطبيــق هــذه االســتراتيجية نظــراً لظــروف الحــرب التــي تمــر بهــا وآثارهــا. كمــا ســيتم العمــل علــى 
ــاع  ــجيع القط ــه، وتش ــاظ علي ــة الحف ــم وأهمي ــوع القائ ــل التن ــي ظ ــة، ف ــة الوطني ــي واألنظم ــوع البيولوج ــة التن ــول أهمي ــة ح ــات توعي ــاق حم إط
ــة ودعــم التعــاون مــع المنظمــات  ــوع البيولوجــي فــي المناهــج التعليمي ــادرة فيهــا وإدمــاج التن ــة علــى دعمهــا والمب ــات ذات الصل الخــاص والجمعي

ــة. ــة اإلقليمي التعليمي

ــة  ــب اتفاقي ــة بموج ــات الوطني ــيد االلتزام ــة بتجس ــراءات المتعلق ــاذ اإلج ــيتم اتخ ــي س ــتوى الوطن ــى المس ــل عل ــيتم العم ــد س ــق المقص ــدف تحقي به
التنــوع البيولوجــي فــي الخطــط والبرامــج والمشــاريع المختلفــة والموازنــة العامــة للدولــة الســورية وموازنــات القطاعــات، ونظــم اإلبــاغ والتقاريــر 
ــون  ــددة بموجــب قان ــتدامة، والمح ــة المس ــي التنمي ــاهمة ف ــة المس ــن ضريب ــم تخصيــص جــزء م ــع أن يت ــن المتوق ــة. وم ــر الحكومي ــة وغي الحكومي

ــة. ــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجي ــظ التن ــام 2004، لمشــاريع حف ــم 24 لع الضرائــب رق

ــة  ــب اتفاقي ــة بموج ــات الوطني ــيد االلتزام ــة بتجس ــراءات المتعلق ــاذ اإلج ــيتم اتخ ــي س ــتوى الوطن ــى المس ــل عل ــيتم العم ــد س ــق المقص ــدف تحقي به
التنــوع البيولوجــي فــي الخطــط والبرامــج والمشــاريع المختلفــة والموازنــة العامــة للدولــة الســورية وموازنــات القطاعــات، ونظــم اإلبــاغ والتقاريــر 
ــون  ــددة بموجــب قان ــتدامة، والمح ــة المس ــي التنمي ــاهمة ف ــة المس ــن ضريب ــم تخصيــص جــزء م ــع أن يت ــن المتوق ــة. وم ــر الحكومي ــة وغي الحكومي

ــة. ــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجي ــظ التن ــام 2004، لمشــاريع حف ــم 24 لع الضرائــب رق

انضمــت الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي تعنــى بالصيــد، وأبــرزه اتفاقيــة الطيــور المهاجــرة األفرو-أورو-آســيوية 
)AEWA(، معاهــدة حمايــة األنــواع المهاجــرة مــن الحيوانــات البريــة CMS، معاهــدة التجــارة الدوليــة باألنــواع الحيوانيــة النباتيــة والحيوانيــة المهــددة 

باالنقــراضCITES، ومعاهــدة رامســار، واتفاقية برشــلونة.

 المقصد )131(: اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية األنواع
المهدَّدة

يعبــر المؤشــر عــن األنــواع النباتيــة والحيوانيــة التــي اختفــت مــن األنظمــة البيئيــة المختلفــة. وتظهــر البيانــات ازديــاداً فــي هــذه األنــواع 
ــم  ــة التــي يت ــدان بعــض األنــواع البري ــد البــري، الــذي أدى إلــى فق خــال مــدة الدراســة، ويعــود ذلــك إلــى ضعــف تطبيــق قانــون الصي
صيدهــا باســتمرار علــى مــدار العــام دون مراعــاة مواســم التكاثــر والهجــرة. إضافــةً إلــى الرعــي الجائــر للنباتــات الحوليــة والمعمــرة، 
وحرائــق الغابــات وتدميــر موائــل الحيوانــات وموائــل األنــواع الرعويــة الموجــودة ضمــن الغابــة. ونتيجــة للممارســات الخاطئــة التــي تمــت 
خــال الســنوات الســابقة مــن الحــرب، فمــن المتوقــع ازديــاد قيمــة المؤشــر مــن 35 نوعــاً فــي عــام 2015 إلــى 50 نوعــاً فــي عــام 2020 

وهــو مــا يتطلــب تطبيــق السياســات والتدخــات الحكوميــة للحــد مــن التأثيــر الســلبي علــى التنــوع البيولوجــي. 

ــع عــدد  ــد ارتف ــة، فق ــا الطبيعي ــة موارده ــة وصيان ــة البادي ــى حماي ــة الســورية عل ــة، وحرصــاً مــن الدول ونتيجــة لتدهــور مراعــي البادي
القوانيــن الخاصــة بالحيــاة البريــة للمحافظــة عليهــا إلــى /6/ وعــدد القــرارات إلــى /14/ قــراراً. ومــن المتوقــع ازديــاد قيمــة هــذا المؤشــر 

خــال المرحلــة المقبلــة فــي ضــوء إعــادة اإلعمــار، وتطبيــق السياســات والتدخــات الحكوميــة.

المقصد )132(: تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز سبل الوصول إليها.

المقصد )133(: اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية واالتّجار بها.

 المقصد )134(: اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه ومراقبة األنواع
ذات األولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 2020.

يتــم اســتثمار المراعــي المحســنة وفــق عقــود رعــي ربيعيــة– خريفيــة ألصحــاب الحقــوق فــي الجمعيــات التعاونيــة الرعويــة. وقــد وصــل 
عــدد مــن المســتفيدين مــن عقــود الرعــي فــي المراعــي خــال أعــوام 2002-2010 إلــى /41359/ مســتفيداً، وارتفــع العــدد فــي عــام 
2011 إلــى /44125/ مســتفيداً. ونتيجــة للحــرب، لــم تتــم متابعــة المراعــي المحســنة بســبب صعوبــة الوصــول إليهــا فــي بعــض المناطــق 
ــة  ــة القادم ــة المؤشــر خــال المرحل ــي قيم ــرة ف ــادة كبي ــع حــدوث زي ــه مــن المتوق ــة المســلّحة، إال أن نتيجــة انتشــار الجماعــات اإلرهابي

ليتجــاوز 80000 مســتفيداً، وذلــك فــي ظــل عــودة االســتقرار إلــى الباديــة الســورية والسياســات والتدخــات الحكوميــة.

أشــار كتــاب طيــور ســورية )الدليــل الحقلــي( إلــى وجــود 394 نوعــاً مــن الطيــور، منهــا المهاجــر والعابــر والمقيــم والزائــر صيفــاً أو شــتاء، إضافــة 
إلــى أنــواع شــاردة أو مجبــرة علــى تغييــر مســارها إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية بســبب التبــدالت المناخيــة، حيــث ســجل فــي األعــوام األخيــرة 
ــة  ــة العربي ــؤم الجمهوري ــي ت ــاً والت ــاً وعالمي ــددة محلي ــور المه ــواع الطي ــدد أن ــغ ع ــة. ويبل ــور الوطني ــا« الطي ــى »فون ــدة عل ــواع الجدي ــض األن بع
الســورية 17 نوعــاً، وذلــك حســب مجلــس الطيــور العالمــي وماحــق اتفاقيــة CITES الخاصــة بتجــارة األنــواع المهــددة باالنقــراض. ويفــوق عــدد 

الســابقة. الســنوات  خــال  صيــاد  ألــف  الـــ150  رســمياً  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  المســجلين  الصياديــن 

ــدم  ــل خــال الحــرب نظــراُ لع ــت بشــكل كام ــد توقف ــوح وق ــة دون الطم ــة عــن النظــم اإليكولوجي ــواع الغريب ــع األن ــر من ــزال إجــراءات وتدابي ــا ت م
ــة. ــرات ودجل ــري الف ــاري نه ــة ومج ــق الحدودي ــي المناط ــةً ف ــدة، وخاص ــورية عدي ــي مناطــق س ــتقرار  ف االس
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العــام 2011 لتســتهدف اســتقرار االقتصــاد الســوري وفاعليــة عمــل مؤسســاته وألحقــت خســائر كبيــرة بــه، وأعاقــت عمــل المرافــق الخدميــة، األمــر 
ــر أن  ــر بالذك ــزوح. والجدي ــم للهجــرة والن ــات اآلالف منه ــع مئ ــم ودف ــل له ــر فــرص العم ــى توف ــى معيشــة الســوريين وعل ــلباً عل ــذي انعكــس س ال
ــة للمنظمــات  ــل والتحويــات المالي ــى قطاعــات االســتجابة اإلنســانية المســّخرة لدعــم الســوريين، حيــث اســتهدفت تموي ــر اســتهدفت حت هــذه التدابي
الدوليــة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، إضافــة إلــى ربــط بعــض الــدول والمانحيــن الدولييــن هــذا التمويــل بأجنــدات مسيّســة. كمــا أعاقــت 
هــذه التدابيــر توريــد الدولــة الســورية والمنظمــات الدوليــة للمســاعدات اإلنســانية إلــى الســوريين، كاألدويــة والتجهيــزات الطبيــة واألغذيــة ومشــتقات 

الطاقــة الازمــة لتشــغيل المرافــق الصحيــة.

المقصد )139(: الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

ــن شــخصي  ــتقرار وأم ــة اس ــي حال ــة الحــرب، ف ــل بداي ــف قب ــود وني ــة عق ــد عــن ثاث ــا يزي ــداد م ــى امت ــة الســورية عل ــة العربي عاشــت الجمهوري
ــاً أي حــاالت قتــل ناجمــة عــن العنــف، وكان معــدل الوفيــات الناجــم عــن العنــف ضئيــاً  ــم تكــن تســجل فيهــا عملي ومجتمعــي متماســك ومتيــن، ول
ــع  ــام 2011، وتاب ــغ )2145%( ع ــراً بل ــاً كبي ــّدل ارتفاع ــذا المع ــام 2011، ســجل ه ــي الع ــة الحــرب ف ــد بداي ــه بع ــام 2010. إال أن ــي ع ــداً ف ج
ارتفاعــه عــام 2012 بمعــدل 361.6%، ثــم بمعــدل 36.6% عــام 2013. وفــي عــام 2013 تحديــداً، بلــغ معــدل الوفيــات بســبب العنــف ذروتــه، 

ثــم عــاد وانخفــض بمعــدل 56.1% عــام 2014، وبمعــدل 67.4% عــام 2015.
وفــي الواقــع، فــإن االرتفــاع الكبيــر فــي معــدل الوفيــات يعــود إلــى تزايــد عــدد العمليــات اإلرهابيــة واالعتــداءات المتعــددة الصــور واألشــكال التــي 
قامــت بهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة التــي اعتمــدت سياســة ممنهجــة بالقتــل والتعذيــب واالغتصــاب وتجنيــد األطفــال، مدعومــة بقــوة بالمــال 
والســاح والدعــم اللوجســتي مــن قبــل أطــراف دوليــة وإقليميــة. يضــاف إلــى ذلــك، مــا تســببت بــه عمليــات التحالــف الدولــي علــى المناطــق المأهولــة 

بالمدنييــن خاصــة فــي شــرق و شــمالي البــاد مــن خســائر بشــرية كبيــرة.

إن ســمة االســتقرار االجتماعــي والسياســي تشــكل اإلطــار العــام للحالــة الســورية علــى امتــداد ســنوات العقــود األربعــة التــي ســبقت انــدالع 
ــه وبســبب اإلرهــاب  ــر أن ــة. غي ــة الطوعي ــا فــي إطــار الهجــرة الداخلي ــدرج بمعظمه ــة وتن ــد كانــت حركــة الســكان طوعي الحــرب عــام 2011، فق
ــك  ــا تل ــي تنتشــر فيه ــت بعــض المناطــق الت ــد، ودخل ــزوح داخــل البل ــر الن ــدت وتائ ــة المســلحة، تزاي ــذي مارســته المجموعــات اإلرهابي والعنــف ال
الجماعــات فــي حالــة مــن عــدم التــوازن واالســتقرار بســبب حــركات النــزوح الكبيــرة مــن المناطــق التــي انتشــر فيهــا المســلحون باتجــاه المناطــق 
المســتقرة. فقــد بلــغ معــدل النــزوح الداخلــي 3290% فــي عــام 2012 وازداد فــي عــام 2013 بمعــدل 77.9%، وفــي عــام 2014 ازداد بمعــدل 

0.9% عــن العــام الســابق. وبــدأ المعــدل يتناقــص فــي عــام 2015 بمعــدل 5.4% عمــا كان عليــه ســابقاً. 
ــع  ــدأ بالتراج ــي ب ــزوح الداخل ــدل الن ــات ومع ــدل الوفي ــن مع ــوح أن كاً م ــا بوض ــن لن ــد، يتبي ــذا المقص ــي ه ــة ف ــة الموّضح ــكال البياني ــن األش وم

ــا: ــباب، وأبرزه ــن األس ــة م ــود لمجموع ــع يع ــذا التراج ــام 2014، وه ــذ ع من
- تحريــر الدولــة الســورية لعــدد كبيــر مــن المناطــق الســورية مــن اإلرهــاب وإعــادة األمــن واالســتقرار إليهــا، وهــو مــا انعكــس بصــورة إيجابيــة 
ــه  ــدأت عمليــات العنــف والقتــل باالنخفــاض، وأدى ذلــك إلــى تراجــع نســبة الوفيــات بســبب العنــف عمــا كانــت علي ــات، حيــث ب علــى معــدل الوفي
فــي الســنوات الســابقة. واســتمر المعــدل فــي االنخفــاض بســبب اتســاع رقعــة المناطــق التــي حررتهــا الدولــة الســورية مــن اإلرهــاب ودخولهــا لهــذه 

المناطــق، وتقديمهــا للخدمــات األساســية للمواطنيــن الســوريين.
ــة الســورية وقيامهــا بالتصــدي للمجموعــات اإلرهابيــة وحمايــة المدنييــن، إضافــة إلــى صــدور قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم /19/ - تدّخــل الدول

تاريــخ 2012/6/28. إضافــة لإلجــراءات التــي اتّخذتهــا الدولــة الســورية للحــّد مــن النــزوح الداخلــي، وتحريرهــا معظــم المناطــق الســورية، وقيــام 
الجهــات الســورية المختصــة بإعــادة تأهيــل تلــك المناطــق وعــودة األهالــي إليهــا، حيــث أنجــزت اتفاقــات المصالحــات الوطنيــة فــي بعــض المناطــق، 
وقامــت الدولــة الســورية بتقديــم الخدمــات لتلــك المناطــق مــن تعليــم وصحــة وإدخــال المســاعدات والمــواد الغذائيــة، وخدمــات الكهربــاء والمحروقــات 

وغيرهــا مــن مســتلزمات العيــش وهــو مــا أســهم بتحقيــق اســتقرار األهالــي فــي تلــك المناطــق.
ويُضــاف إلــى حركــة النــزوح التــي تمــت كنتيجــة للحــرب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، النــزوح المســتمر لســكان الجــوالن الســوري المحتــّل 
ــن  ــر مــن المواطني ــى تشــريد عــدد كبي ــره عل ــّل وأث ــا للجــوالن الســوري المحت ــال، باحتاله ــة باالحت نتيجــة اســتمرار »إســرائيل«، الســلطة القائم
ــذ احتالهــا للجــوالن  ــد عمــدت »إســرائيل«، الســلطة القائمــة باالحتــال، من ــة المســتدامة فــي الجــوالن. فق الســوريين وعلــى تحقيــق أهــداف التنمي
ــة  ــر مدين ــى تدمي ــر 131000 مواطــن ســوري، وعمــدت بعدهــا إل ــى تهجي ــة مــن القمــع واإلجــراءات الاإنســانية أّدت إل ــاع أشــكال مختلف ــى اتب إل
القنيطــرة وتدميــر أكثــر مــن 300 قريــة ســورية فــي هضبــة الجــوالن، ولــم يبــق بعــد هــذا التدميــر ســوى 5 قــرى هــي: مجــدل شــمس – عيــن قنيــة 

تتفــق الجمهوريــة العربيــة الســورية مــع حقيقــة وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن الســلم والتنميــة، وأن تحقيــق الســلم علــى المســتوى الدولــي يعــّد شــرطاً 
ــة. ولكنهــا تشــدد  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة، وبمســتوياتها الوطني ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــة، االقتصادي ــة المســتدامة بأبعادهــا الثاث أساســياً لتحقيــق التنمي
فــي الوقــت ذاتــه علــى ضــرورة النظــر إلــى هــذه المســألة الحساســة وفقــاً لميثــاق األمــم المتحــدة، أي أن هــذا االرتبــاط الوثيــق بيــن تحقيــق التنميــة 
ــات األجهــزة الرئيســية  ــن والي ــط بي ــأّي شــكل مــن األشــكال الخل ــز ب ــه هــذا المقصــد، ال يجي ــذي أكــد علي ــى النحــو ال المســتدامة وتوفــر الســلم، عل
لألمــم المتحــدة. فمجلــس األمــن هــو المعنــي حصريــاً بموضــوع حفــظ األمــن والســلم الدولييــن، بينمــا تبقــى الجمعيــة العامــة والمجلــس االقتصــادي 

ــاً.  ــتدامة عالمي ــة المس ــال التنمي ــدول أعم ــذ ج ــة وتنفي ــائل التنمي ــن بمس ــي المعنيي واالجتماع
 

مــن االســتقرار واألمــن ومســتويات غيــر مســبوقة مــن التنميــة قبــل العــام 2011، إال  وقــد شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية عقــوداً 
ــّل ورفــض  ــال اإلســرائيلي للجــوالن الســوري المحت ــتمرار االحت ــود بســبب اس ــذه العق ــي خــال ه ــى المســتوى اإلقليم ــم بالســام عل ــم تنع ــا ل أنه

ــة. ــدة ذات الصل ــم المتح ــرارات األم ــن ق ــذ مضامي ــال، تنفي ــة باالحت ــلطة القائم ــرائيل«، الس »إس

وبعــد العــام 2011، شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية ظروفــاً اســتثنائية تمثلــت بالحــرب اإلرهابيــة التــي شــنّت عليهــا وأّدت إلــى تدميــر البنيــة 
التحتيــة واإلنجــازات التنمويــة التــي حققهــا الشــعب الســوري، لتشــهد بعــض المناطــق الســورية موجــة مــن انعــدام االســتقرار أثــرت علــى المنطقــة 

والعالــم أيضــاً. وإن أبــرز معالــم الســنوات األخيــرة التــي مــّرت بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية هــي:
- انتشــار اإلرهــاب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وهــو إرهــاب مدعــوم إقليميــاً ودوليــاً مــن قبــل حكومــات وأنظمــة حكــم وأشــخاص ومنظمــات، 
إرهــاب ســاهم فــي نشــر الذعــر بيــن الســوريين وحرمهــم مــن حقوقهــم األساســية ودّمــر بنيتهــم التحتيــة وألحــق الضــرر بالمنجــزات التنمويــة الســورية. 
وقــد كانــت الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة، المكّونــة مــن إرهابييــن مقاتليــن أجانــب )تــم تجنيدهــم مــن أكثــر مــن 115 دولــة حــول العالــم( ومجرميــن 
ســوريين، األداة التنفيذيــة لهــذا اإلرهــاب، حيــث اتبعــت أســلوب القتــل والخطــف، والســرقة، والتخويــف، والتجويــع، واســتهداف المدنييــن واألعيــان 
العامــة، ومنهــا المــدارس والمشــافي، وكذلــك الخاصــة، إضافــة الســتخدام األجهــزة المفخخــة والمتفجــرات، واســتخدمت الخطــاب الدينــي المتطــرف 

لتجنيــد الشــباب واألطفــال الســوريين ضــد دولتهــم ومؤسســاتها، ناهيــك عــن تدميــر البيئــة وتلويثهــا. 
- العــدوان اإلســرائيلي المســتمر علــى أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية خــال فتــرة الحــرب، وذلــك بهــدف توفيــر حمايــة للجماعــات 
ــر  ــذي قــّوض االســتقرار فــي هــذه المناطــق وهــدد ســكانها وهّج ــر المناطــق الســورية، وهــو األمــر ال ــي انتشــرت فــي أكث ــة المســلّحة الت اإلرهابي

ــة فــّض االشــتباك.  ــاة قــوة األمــم المتحــدة لمراقب عشــرات اآلالف منهــم، وحتــى هــدد أمــن وحي
- العــدوان واالعتــداءات التــي شــنّها »التحالــف الدولــي« والميليشــيات المتحالفــة معــه علــى مناطــق ســوريّة عــّدة، خاصــة الشــمالية والشــرقية منهــا، 
وهــو »التحالــف« الــذي شــّكلته وقادتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وشــاركت فيــه فرنســا وبريطانيــا ودول أخــرى، دون موافقــة الدولــة 
ــو  ــة عض ــيادة دول ــى س ــافراً عل ــاً س ــر عدوان ــه يعتب ــل أنّ ــة، ال ب ــرعية دولي ــة ش ــداً أليّ ــف« فاق ــذا »التحال ــن ه ــل م ــذي يجع ــر ال ــورية، األم الس
ــة  ــة، المناطــق المأهول ــة موثّق ــة وأممي ــر وطني ــاً لتقاري ــه، وفق ــة مع ــي« والميليشــيات المتحالف ــف الدول ــذا »التحال ــم المتحــدة. واســتهدف ه ــي األم ف
بالســكان والمــدارس والمشــافي والبنــى التحتيــة، كالســدود والجســور والمناطــق الصناعيــة، وهــو األمــر الــذي أدى إلــى ســقوط آالف الضحايــا مــن 
ــة  ــة االقتصادي ــاق العجل ــادة إط ــود إع ــاق جه ــة أع ــى التحتي ــي البن ــاً ف ــاراً هائ ــدث دم ــن، وأح ــار الس ــاء وكب ــال والنس ــة األطف ــن، خاص المدنيي
بالشــكل األوســع. ولعــل الدمــار الهائــل الــذي تســبّب بــه هــذا التحالــف لمــا يزيــد عــن 90 % مــن مدينــة الرقــة الســورية ومقتــل اآلالف 

مــن ســكانها، خيــر شــاهد علــى حقيقتــه. 
- العــدوان العســكري التركــي الــذي اســتهدف مناطــق ســورية عديــدة فــي الشــمال الســوري وتســبب فــي وفــاة وإصابــة وتهجيــر اآلالف مــن ســكان 
هــذه المناطــق، وألحــق دمــاراً هائــاً باألراضــي الزراعيــة والبيئــة الطبيعيــة والبنــى التحتيــة فيهــا. ناهيــك عــن دور الحكومــة التركيــة فــي 
جعــل تركيــا بوابــة لعبــور اإلرهابيــن المقاتليــن األجانــب إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية لمباشــرة عملياتهــم اإلرهابيــة ضــد الســوريين 
ــؤالء اإلرهابييــن  ــوء علــى األراضــي التركيــة لتدريــب ه ومؤسســات بادهــم، ناهيــك عــن تخصيصهــا لعشــرات المعســكرات ومخيمــات اللج

ــة علــى األراضــي الســورية.  ــذ عملياتهــم اإلرهابي ــم إرســالهم لتنفي ــم الدعــم اللوجســتي واالســتخباراتي لهــم، ومــن ث وتقدي
ــة القســرية  ــر االقتصادي ــة مــن التدابي ــاً متواصل ــة أخــرى، حزم ــات إقليمي ــة، ودول وكيان ــات المتحــدة األمريكي ــي والوالي - فــرض االتحــاد األوروب
أحاديــة الجانــب غيــر مشــروعة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وبشــكل ينتهــك ميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتهــا. وقــد تــم تشــديد هــذه التدابيــر منــذ 
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ــم الســلب، فقــد بلغــت )666( جريمــة عــام 2010، وارتفعــت إلــى )2095( جريمــة عــام 2011، وقفــزت  الســنوات 2013 و2015. أمــا جرائ
بصــورة كبيــرة إلــى )3731( جريمــة عــام 2012، ثــم تراجعــت بصــورة طفيفــة، حيــث بلغــت)3062( جريمــة عــام 2013. وفــي عــام 2014 

ــم انخفضــت إلــى )932( جريمــة عــام 2015.  تراجعــت بصــورة واضحــة إلــى )1357( جريمــة، ث
أمــا حــاالت الخطــف فكانــت ال تتجــاوز فــي العــام 2010 معــدل 0.001% مــن إجمالــي الجرائــم المرتكبــة. غيــر أنــه مــع بدايــة الحــرب، 
ازدادت هــذه النســبة بصــورة واضحــة وملحوظــة، فقــد ارتفعــت نســبة الخطــف مــن مجمــوع الجرائــم المرتكبــة عــام 2011 بمعــدل %1876.2، 
واســتمرت باالرتفــاع عــام 2012 بمعــدل 404.6%، لكنهــا تراجعــت خــال األعــوام التاليــة بمعــدل - 1609% عــام 2013، واســتمرت باالنخفاض 

بمعــدل- 59. % عــام 2014، و- 65.9 %عــام 2015.
وترافقــت أعمــال القتــل والســلب والخطــف مــع ممارســة وظاهــرة كانــت نــادرة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وهــي ظاهــرة االتّجــار بالبشــر والتــي 
لــم تكــن نســبتها تتجــاوز 1 بــاألف عــام 2010، إال أنهــا ارتفعــت بمعــدل )249%( عــام 2011، لتتراجــع إلــى )236.6%( عــام 2012 

و)218.7%( عــام 2013، لترتفــع إلــى )236%( عــام 2014 و )265.5%( عــام 2015. 
وقــد أظهــرت البيانــات الوطنيــة انخفــاض عــدد جرائــم الخطــف والقتــل والســلب وجرائــم االتجــار بالبشــر والجرائــم األخــرى عمومــاً، وذلــك بعدمــا 
ــن  ــا القواني ــا، وتطبيقه ــد إليه ــن جدي ــتقرار م ــادة االس ــاب وإع ــن اإلره ــورية م ــق الس ــن المناط ــر م ــر الكثي ــورية تحري ــة الس ــتطاعت الدول أن اس

الوطنيــة الجديــدة التــي تجــرم هــذه الجرائــم وتشــدد مــن عقوبتهــا.

 المقصد )142(: الحد من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادته ومكافحة
جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030

واجهــت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ العــام 2011 حملــة شرســة لزعزعــة أمنهــا واســتقرارها والتدخــل الســافر فــي شــؤونها الداخليــة مــن قبــل 
دول وكيانــات إقليميــة، وقــد كان اســتخدام اإلرهــاب كأداة لتحقيــق ذلــك أبــرز وجــوه هــذا التدخــل، حيــث عملــت هــذه الجهــات علــى التحريــض علــى 
العنــف واإلرهــاب وتجنيــد المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب وتقديــم شــتى أنــواع الدعــم لهــم بهــدف إســقاط الدولــة الســورية. وقــد وثقــت منظمــة األمــم 
ــن  ــل م ــوريه بتموي ــى س ــة إل ــن 115 دول ــوا م ــن قدم ــب الذي ــن األجان ــن اإلرهابيي ــرات اآلالف م ــود عش ــة وج ــا ذات الصل ــي تقاريره ــدة ف المتح
ــة  ــي »جبه ــت بتنظيم ــوالءات ارتبط ــميات وال ــددة التس ــة متع ــات إرهابي ــوف جماع ــي صف ــوا ف ــرى، وانخرط ــات أخ ــات وجه ــات ومنظم حكوم

النصــرة« و«داعــش« اإلرهابييــن.
ــادي والعســكري واللوجســتي المباشــر لعناصــر  ــم الدعــم الم ــال، بتقدي ــة باالحت ــاً خــال الحــرب انخــراط إســرائيل، الســلطة القائم ــرز جلي ــد ب وق
ــوات،  ــة فصــل الق ــي منطق ــا، وخاصــة ف ــة معهم ــة المرتبطــة والمتحالف ــات اإلرهابي ــن والجماع ــة النصــرة« اإلرهابيي ــي »داعــش« و«جبه تنظيم
فــي خــرق واضــح لقــرار مجلــس األمــن 350 لعــام 1974 الخــاص بفصــل القــوات، وخــرق لقــرارات مجلــس األمــن والصكــوك الدوليــة 
ــوة  ــي ق ــن ف ــن وســامة العاملي ــد أم ــذه المناطــق وتهدي ــي ه ــن ف ــاة المدنيي ــادة معان ــى زي ــذا االنخــراط إل ــد أدى ه ــاب. وق ــة اإلره الخاصــة بمحارب

ــدوف(. ــتباك )األن ــض االش ــة ف ــدة لمراقب ــم المتح األم
 لقــد عملــت الــدول الداعمــة لإلرهــاب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى إنشــاء منظمــات إرهابيــة عــدة، كمنظمــة »الخــوذ البيضــاء« اإلرهابيــة، 
وتقديــم كافــة أشــكال الدعــم لكيانــات إرهابيــة مصنفــة علــى قوائــم مجلــس األمــن ذات الصلــة كـــ »داعــش وجبهــة النصــرة« وغيرهمــا، وتوجيههــا 
ــر  ــد أق ــت. وق ــود مض ــدى عق ــى م ــوريه عل ــا س ــي حققته ــة الت ــزات التنموي ــورية والمنج ــة لس ــى التحتي ــر البن ــورية وتدمي ــي س ــتهداف مدني الس
مســؤولو هــذه الــدول نفســها بهــذا الدعــم، ومنهــا مــا أشــار إليــه رئيــس وزراء قطــر الســابق حــول تخصيــص حــكام قطــر والســعودية لمــا يزيــد عــن 

137 مليــار دوالر أمريكــي بهــدف اســتهداف الدولــة الســورية عوضــا عــن توجيههــا لدعــم الخطــط التنمويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
ــة  ــدة خاص ــم المتح ــرارات األم ــاً لق ــاب وفق ــة اإلره ــة بمكافح ــات اإلقليمي ــاء والكيان ــدول األعض ــزام ال ــورية الت ــة الس ــة العربي ــر الجمهوري وتعتب
قــرار مجلــس األمــن 2253، أولــى أولويــات النهــوض مجــدداً بالواقــع المعيشــي للمواطنيــن الســوريين وبــدء مســار التنميــة المســتدامة الحقيقــي فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. وقــد قامــت الحكومــة الســورية بواجبهــا الدســتوري الوطنــي والدولــي فــي هــذا الصــدد، حيــث عملــت علــى تســخير 
جهودهــا فــي محاربــة اإلرهــاب بالتعــاون مــع أصدقائهــا مــن الــدول التــي تؤمــن بمبــادئ القانــون الدولــي وتحــارب اإلرهــاب قــوالً وفعــاً، وقــد ســاهم 
هــذا الجهــد فــي خلــق البيئــة المناســبة للتحضيــر للخطــط التنمويــة جنبــاً إلــى جنــب مــع تعزيــز االســتجابة اإلنســانية الحتياجــات المواطنيــن 
ــز نهــج  ــأ الظــروف المناســبة لتعزي ــة الســورية هي ــة العربي ــي الجمهوري ــة اإلرهــاب المنتشــر ف ــي محارب ــدم ف ــذا التق ــك عــن أن ه الســوريين، ناهي

الحــوار والتشــاركية بيــن الســوريين فــي بنــاء وطنهــم وإعــادة دوران مســار التنميــة فيــه.

المقصد )140(: إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتّجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم

فــي معدالتهــا وعددهــا خــال الحــرب فــي المناطــق التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة  ملحوظــاً  شــهدت هــذه األعمــال ارتفاعــاً 
المســلحة، فضــاً عــن اســتغالها لحاجــات النــاس الماديــة )انظــر الجــدول رقــم 60(. فقــد ارتفــع عــدد جرائــم الســلب بمعــدل )214.5%( عــام 2011 
مقارنــة بعــام 2010، وتابــع ارتفاعــه بمعــدل )78.09%( عــام 2012، ثــم بــدأ بالتراجــع بصــورة تدريجيــة، فقــد تراجــع بمعــدل )17.9%( عــام 
ــة  ــا الدول ــم بمعــدل )31.3%( عــام 2015. وفــي إطــار الجهــود التــي تبذله ــع انخفاضــه بمعــدل )55.68%( عــام 2014، ومــن ث 2013، وتاب
الســورية بهــدف تحقيــق المقصــد األساســية التــي ترمــي إلــى إنهــاء إســاءة المعاملــة واالســتغال واالتّجــار بالبشــر والحــد مــن جميــع أشــكال العنــف 
والتعذيــب ضــد األطفــال والنســاء، اتجهــت الدولــة الســورية نحــو الحــّد مــن العديــد مــن المظاهــر والممارســات التــي مورســت ضــد النســاء واألطفــال 

ــذه. ــف ه ــو حــاالت العن ــدالت نم ــاض مع ــي انخف ــا ف ــرت نتائجه وظه
ــا  ــي أفرزته ــة الت ــة واألمني ــة واالجتماعي ــات السياســية واالقتصادي ــد بالتداعي ــدٍّ بعي ــى ح ــة الســورية إل ــة العربي ــي الجمهوري ــرأة ف ــر وضــع الم وتأث
الحــرب. والســبب فــي ذلــك هــو أنــه فــي حــاالت الحــرب واللجــوء إلــى العنــف، تصبــح النســاء واألطفــال أضعــف الحلقــات العتبــارات متعــددة، ومــن 

ــة المســلّحة والمجرميــن.  ــاً لاســتغال مــن قبــل الجماعــات اإلرهابي ــاً حقيقي ــّم يصبحــن هدف ث
وشــهدت المناطــق غيــر المســتقرة تحديــداً، ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي أعمــال العنــف بــكل صــوره وأشــكاله، وخاصــة االعتــداء علــى النســاء واســتغالهن 
واالتّجــار بهــن، خاصــة خــال الســنوات 2012-2014. فقــد ارتفــع معــدل النســاء اللواتــي تعرضــن لاســتغال الجســدي والجنســي، كمــا ارتفــع 
ــة  ــات الوطني ــام 2015. وتشــير البيان ــا عــادت وتراجعــت خــال الع ــر أنه ــع غي ــار بهــن والبي ــداء أو لاتّج ــي تعرضــن لاعت ــدل النســاء اللوات مع
ــة كانــت مرتفعــة، وشــهدت  ــداء أخــرى مختلف ــار أو لصــور اعت بوضــوح إلــى أن نســب أو معــدالت النســاء اللواتــي تعرضــن لاســتغال أو لاتّج
زيــارة ملحوظــة منــذ عــام 2013، حيــث ارتفعــت نســبة النســاء اللواتــي يتعرضــن لاســتغال بمعــدل )20.9%( عــام 2013، بعــد أن كانــت هــذه 

النســبة قــد شــهدت تراجعــاً بمقــدار )25.6%( عــام 2012. 
ــبة  ــا تراجعــت نس ــبة )93.7%(، كم ــتغال بنس ــي يتعرضــن لاس ــاء اللوات ــبة النس ــث تراجعــت نس ــر الوضــع، حي ــام 2015، تغي ــع ع ــع مطل وم
النســاء اللواتــي يتعرضــن لاعتــداء مــن )22.3%( عــام 2014 إلــى )14.2%( عــام 2015، لكــن الزيــادة األبــرز كانــت االرتفــاع الكبيــر فــي 

ــام 2015. ــى )29.5%( ع ــام 2014 إل ــن )17.3%( ع ــار، م ــال االتّج ــرض ألعم ــي يتع ــاء اللوات ــبة النس نس
وألجــل التخفيــف عــن النســاء ومعالجــة التداعيــات الســلبية للحــرب، قامــت الدولــة الســورية بـــاستصدار القوانيــن بهــدف التخفيــف مــن معانــاة النســاء، 
كقوانيــن مكافحــة اإلرهــاب والخطــف واالتّجــار باألشــخاص. كمــا اتخــذت وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل والهيئــة الســورية لشــؤون 
ــي  ــم االجتماع ــم الدع ــات وتقدي ــاء المعنف ــام بالنس ــرة لاهتم ــة األس ــدة حماي ــأت وح ــات، وأنش ــاء المعنف ــة النس ــراءات لحماي ــكان إج ــرة والس األس

والنفســي والقانونــي لهــن.
وفــي ظــل الحــرب ومــا تخللهــا مــن اتجــار الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة وعناصرهــا باألعضــاء البشــرية، فقــد ارتفــع معــدل اســتخدام العنــف ضــد 
األطفــال بصــورة كبيــرة جــداً بمقــدار )498.3%( عــام 2012، وبقــي ينمــو خــال األعــوام 2013 و2014، لكــن بمعــدالت نمــو وارتفــاع أقــل. 
ــام  ــه تراجــع ع ــاً لكن ــدل موجب ــي المع ــام 2012، وبق ــارب )207.8%( ع ــر ق ــدل كبي ــع بمع ــد ارتف ــاء، فق ــف ضــد النس ــتخدام العن ــدل اس ــا مع أم

2013 بنســبة )38.2%(، ثــم عــاد وارتفــع بنســبة )48.7%( عــام 2014، ليعــود ويتراجــع بنســبة )49.8 %( عــام 2015. 
وفــي ســبيل الحــد مــن جرائــم العنــف ضــد األطفــال، قامــت الحكومــة الســورية بمجموعــة مــن الخطــوات واإلجــراءات القانونيــة، وأبرزهــا إصــدار 
ــك، واعتمــاد مجموعــة مــن الخطــط  ــال أو إصــدار قانــون خــاص بذل ــد األطف ــم تجني ــم 11 لعــام 2013 يقضــي بتجري تعديــل لقانــون العقوبــات رق
والبرامــج الوطنيــة إلعــادة تأهيــل األطفــال واندماجهــم فــي المجتمــع. إضافــة إلــى توفيــر الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال غيــر المصحوبيــن، وتعــاون 
ــل  ــوق الطف ــون لحق ــروع قان ــداد مش ــم، وإع ــتقرة وحمايته ــر المس ــق غي ــي المناط ــوا ف ــن كان ــربين الذي ــال المتس ــتيعابها لألطف ــة واس وزارة التربي

)وهــو حاليــاً فــي مراحــل إعــداده النهائيــة(.
ــا عــام  ــد بلغــت ذروته ــى 1586 عــام 2011. وق ــرة خــال الحــرب مــن )392( جريمــة عــام 2010 إل ــل بصــورة كبي ــم القت ــع عــدد جرائ وارتف
ــام 2013،  ــد ع ــن 2010 و2013. وبع ــا بي ــدل )1071.7%( م ــت بمع ــا ارتفع ــي أنه ــذا يعن ــل. وه ــة قت ــت )3855( جريم ــث بلغ 2013، حي
تراجعــت بصــورة تدريجيــة وواضحــة إلــى 1853 جريمــة عــام 2014، وإلــى 1007 عــام 2015، أي إنهــا تراجعــت بمعــدل )-73.8%( خــال 

– بقعاتــا – مســعدة – الغجــر )تــرد فــي المؤشــر 139 أمثلــة عــن القوانيــن اإلســرائيلية غيــر الشــرعية فــي الجــوالن الســوري المحتــّل وأثرهــا علــى 
المواطنيــن الســوريين(. 
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المقصد )144(: إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
ثمــة بنيــة تنظيميــة ومؤسســاتية مهمــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تمــارس الرقابــة علــى المؤسســات، وتدقــق فــي آليــة عملهــا بصــورة مســتمرة 
ــع المســتويات  ــدأ الشــفافية فــي العمــل. وهــذه المؤسســات تمــارس دورهــا الرقابــي علــى جمي ودائمــة، وذلــك كإطــار سياســاتي يســتهدف تكريــس مب
دون اســتثناء. وهنــاك عــدد مــن الجهــات التــي تمــارس الرقابــة والتدقيــق فــي أداء المؤسســات والبنــى التنظيميــة واإلداريــة المذكــورة، منهــا مــا يمــارس 
الرقابــة والتدقيــق الســابق، ومنهــا مــا يمــارس الرقابــة والتدقيــق الاحــق. ويمكــن اإلشــارة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، إلــى العديــد مــن المؤسســات 
الرقابيــة، كمديريــات الرقابــة الداخليــة فــي جميــع المؤسســات، والجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة، والهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش. ويبقــى األبــرز 

واألهــم هــو الرقابــة التــي يمارســها مجلــس الشــعب، فضــاً عــن الرقابــة التــي تأتــي مــن المؤسســات اإلعاميــة وغيرهــا.
ــل  ــات عم ــي آلي ــفافية والوضــوح ف ــن الش ــد م ــس المزي ــاد وتكري ــة الفس ــراءات الخاصــة بمعالج ــع األداء واإلج ــة وتتب ــات المراقب ــم تقتصــر عملي ول
المؤسســات المذكــورة علــى أجهــزة وآليــات الرقابــة التقليديــة المذكــورة آنفــاً، بــل اتجهــت الحكومــة الســورية إلــى تشــكيل العشــرات مــن اللجــان الفنيــة 
المختصــة للتدقيــق فــي آليــات عمــل الكثيــر مــن المؤسســات، وذلــك بهــدف ضمــان الوصــول إلــى بيئــة شــفافة توفــر الشــروط األساســية لتحقيــق مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص والعدالــة والمســاواة، وتســاعد فــي وضــع حــد لمختلــف أشــكل الفســاد.
وتســعى الدولــة الســورية بصــورة دائمــة نحــو دعــم حوكمــة عمــل المؤسســات الرقابيــة المذكــورة، وذلــك بهــدف االرتقــاء بآليــات عملهــا إلــى المعاييــر 
الدوليــة )معاييــر الحوكمــة الناظمــة لعمــل هــذه المؤسســات علــى مســتوى العالــم(. ولــذا فقــد اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو إعــادة هيكلــة المؤسســات 
الرقابيــة، وســن المزيــد مــن التشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بتكريــس الشــفافية ومحاربــة الفســاد، والعمــل المكثــف علــى تطويــر القــدرات والمعــارف 
البشــرية للكــوادر التنفيذيــة فــي مختلــف المؤسســات واألجهــزة الرقابيــة، وذلــك عــن طريــق برامــج التدريــب والتأهيــل والــدورات التخصصيــة، ورصــد 
االعتمــادات الازمــة لاســتثمار المكثــف فــي العنصــر البشــري، فضــاً عــن توجــه الحكومــة نحــو التوســع الكبيــر فــي نشــر شــبكة اإلنترنــت فــي مختلف 
المناطــق. وكان مــن شــأنه كل ذلــك المســاعدة فــي توســيع فــرص التعلــم الذاتــي وتطويــر القــدرات ورفــع مســتوى المهــارات، واالطــاع علــى آخــر مــا 

انتهــت إليــه مؤسســات الحوكمــة العالميــة علــى مســتوى المفاهيــم والمؤشــرات التدقيقيــة والرقابيــة واإلشــرافية. 
إضافــة لمــا تقــدم، اتجهــت الحكومــة الســورية وفــي إطــار برنامــج إصــاح اقتصــادي عــام، نحــو توســيع الفضــاء للنقــاش العــام بالسياســات العامــة 
للدولــة، وخاصــة السياســات االقتصاديــة التــي تمــس حيــاة المواطــن بصــورة مباشــرة. ولــذا فقــد وســعت الحكومــة الســورية هامــش الحريــات اإلعاميــة 
ــة  ــوات اإلعامي ــن المؤسســات والقن ــد م ــا رخصــت للمزي ــاد، كم ــل والفس ــن الخل ــى مكام ــليط الضــوء عل ــى تس ــة إل ــود الرامي ــى الجه و شــجعت عل
ــاوزات  ــكال التج ــف أش ــاد ومختل ــرة الفس ــن ظاه ــد م ــي الح ــاعد ف ــن أن يس ــاً يمك ــياً مهم ــّد مدخــاً أساس ــار أن اإلعــام يع ــة الخاصــة، باعتب الفضائي

ــي لعمــل المؤسســات. ــات عــن المســار الطبيعــي والقانون واالنحراف
ــي  ــل عنصــر المســاءلة للحكومــات والمنظمــات واألشــخاص الت ــى ضــرورة تفعي ــة الســورية عل ــة العربي ــي، تشــدد الجمهوري ــى المســتوى الدول وعل
ارتكبــت انتهــاكات جســيمة ألحــكام القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان خــال ســنوات الحــرب التــي شــهدتها الجمهورية 

العربيــة الســورية، ومــن بيــن هــذه االنتهــاكات:
- تمويل ودعم اإلرهاب في الجمهورية العربية السورية كورقة ضغط سياسية لتدمير مؤسسات الدولة السورية وابتزازها سياسياً.

- فــرض تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب علــى قطاعــات ســورية حيويــة، كالغــذاء والصحــة والتعليــم والطاقــة والتحويــات الماليــة، بــدالً مــن 
تقديــم الدعــم الحقيقــي لهــذه القطاعــات الهامــة فــي مواجهــة ظــروف الحــرب.

- التدخــات الخارجيــة الســلبية فــي الشــأن السياســي الســوري، وذلــك مــن خــال دعــم اإلرهــاب وزرع بــذور الفتنــة والطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة 
فــي الشــعب الســوري.

- اإليقاف أحادي الجانب للمشاريع التنموية الدولية المخصصة للجمهورية العربية السورية.
- حرمــان الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن عضويتهــا فــي بعــض المنظمــات الدوليــة، وتجميــد األصــول الســورية فــي الخــارج وحرمــان المؤسســات 

الســورية، خاصــة المصــارف الســورية وقطــاع األعمــال، مــن القيــام بدورهــا فــي تأميــن مســتلزمات عيــش المواطنيــن.
- الترويج الطائفي والمذهبي بين السوريين باستخدام شتى الوسائل التكنولوجية ووسائل اإلعام.

- فرض شروط على تقديم المساعدات اإلنسانية وتقليص المخصصات المالية لخطط االستجابة لاحتياجات اإلنسانية.
- حرمــان ســكان الجــوالن الســوري المحتــل مــن حقهــم فــي تقريــر المصيــر والتحــرر مــن االحتــال اإلســرائيلي والعــودة إلــى وطنهــم األم، إضافــة 

لحرمانهــم مــن حقوهــم المشــروعة كاملــة، خاصــة حقّهــم فــي الحيــاة والعمــل والصحــة والتعليــم والتنقّــل والملكيــة والعيــش بمســتوى معيشــة الئــق.

المقصد )143(: الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالها

وأكــدت الحــرب التــي شــهدتها الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى مبــدأ مفــاده أنــه طالمــا تعتمــد بعــض الــدول علــى مبــدأ القــوة والتدخــل فــي الشــؤون 
الداخليــة لــدول أخــرى، وطالمــا يتــم تبديــد ثــروات العالــم وإنفــاق مليــارات الــدوالرات علــى اســتخدام اإلرهــاب كأداة لخدمــة أجنــدات بعــض الــدول 
ومصالحهــا، لــن تتحقــق مســتويات التنميــة التــي نصبــو إلــى تحقيقهــا، ال بــل علــى العكــس ستســتمر المجتمعــات بخســارة منجزاتهــا التنمويــة التــي 

تحققــت منــذ عقــود مضــت. 
وفــي الواقــع، فــإن معظــم المؤشــرات كانــت قــد شــهدت زيــادة كبيــرة خــال ســنوت الحــرب فــي جميــع المناطــق الســورية، حيــث تــم االعتــداء علــى 
الغابــات والحــراج ومصــادر الميــاه والثــروات، وتزايــد دور اقتصــاد الظــل وعمليــات التهريــب... وقــد تركــزت االعتــداءات بصــورة أساســية فــي 
المناطــق التــي يوجــد فيهــا القســم األكبــر مــن ثــروات الجمهوريــة العربيــة الســورية الطبيعيــة، مــن نفــط وغــاز وفوســفات وثــروات طبيعيــة أخــرى 
مختلفــة، وهــي المناطــق التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة التــي قامــت بســرقة النفــط والغــاز وبعــض الثــروات األخــرى، فضــاً عــن 
ــن  ــن المقاتلي ــد لإلرهابيي ــاد وتجني ــوال وعت ــن أم ــتلزماتها م ــى مس ــول عل ــة والحص ــات اإلرهابي ــل العملي ــا لتموي ــتخدام عوائده ــار واس ــرقة اآلث س
ــرز  ــن أب ــل م ــراك. ولع ــطاء أت ــن ووس ــار أوربيي ــر تج ــا عب ــييرها وتصريفه ــم تس ــروقات يت ــات والمس ــذه التعدي ــت ه ــن. وكان ــب والمجرمي األجان
ــرارات  ــاكاً لق ــكل انته ــا يش ــو م ــدن، وه ــف لن ــة كمتح ــف عالمي ــي متاح ــورية ف ــة الس ــروقات األثري ــن المس ــم م ــرض قس ــك، ع ــى ذل ــة عل األدل
ــروقات  ــذه المس ــادة ه ــي بإع ــي تقتض ــكو الت ــة اليونس ــرارات منظم ــدة وق ــم المتح ــرارات األم ــاب، ولق ــة اإلره ــة بمكافح ــدة ذات الصل ــم المتح األم

األثريــة إلــى حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية )انظــر للجــدول رقــم 61(.
ومــع انــدالع الحــرب فــي العــام 2011، ارتفــع عــدد براميــل النفــط المهــدورة والمســروقة إلــى )2( مليــون برميــل عــام 2011، ومــن ثــم إلــى )4( 
ــه عــام 2014 حيــث وصــل إلــى)22.3( مليــون  ــغ ذروت ــاع إلــى )6( مليــون برميــل عــام 2013، وبل مليــون برميــل عــام 2012. وتابــع االرتف
برميــل. لكنــه عــاد وانخفــض بمقــدار 2.3 مليــون برميــل ليصــل إلــى )20( مليــون برميــل عــام 2015. ويعنــي ذلــك أن عــدد البراميــل المســروقة 

والمهــدورة كان قــد تضاعــف بمقــدار )10( مــرات خــال الســنوات 2011 2015، وبمعــدل نمــو )%900(.
أّمــا حجــم الكميــة المهــدورة والمســروقة مــن الغــاز المنزلــي، فقــد ارتفــع مــن )563( مليــون متــر مكعــب عــام 2011 إلــى )40344( مليــون متــر 
مكعــب عــام 2014،أي إن نســبة الغــاز المهــدور والمســروق ارتفعــت بمعــدل )7065.89%( خــال الســنوات 2011 و2014، ثــم تراجعــت بمعــدل 

)2.99%(، إلــى أن بلــغ الحجــم )39137( م3 عــام 2015، أي إنــه ازداد بمعــدل نمــو مقــداره )6851.5%( خــال الســنوات 2015-2010. 
ــا خــال عــام  ــة خــال الســنوات 2011-2015، وبلغــت ذروته ــة النفــط والغــاز المســروق والمهــدور والمحــروق بصــورة تدريجي وارتفعــت كمي
2014. ويعــود هــذا االرتفــاع فــي الواقــع إلــى انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة فــي المناطــق التــي تتواجــد فيهــا معظــم حقــول النفــط والغــاز، 
فــي الشــرق والشــمال الشــرقي مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية. وفــي الواقــع، فــإن اعتــداءات هــذه الجماعــات والــدور التدميــري والتخريبــي الــذي 
قامــت بــه، حــرم الدولــة الســورية مــن مــوارد وإيــرادات مهمــة وأساســية كانــت فــي أمــّس الحاجــة إليهــا لتحســين األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية 
ــة للجماعــات  ــه السياســات التخريبي ــة، فضــاً عــن حجــم األضــرار الهائــل والكبيــر الــذي ألحقت ــه المختلف لجميــع شــرائح الشــعب الســوري ومكونات

المســلحة بالبيئــة الطبيعيــة، التــي باتــت تحتــاج إلــى موازنــات كبيــرة لصيانتهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا.
ــة  ــن 3558 قطع ــر م ــرقة أكث ــي 2011 و2015 س ــن عام ــة بي ــهدت المرحل ــث ش ــوري، حي ــاري الس ــي والحض ــاب اإلرث الثقاف ــال اإلره وط

أثريــة مســروقة مــن المتاحــف واألوابــد والمواقــع األثريــة الســورية التــي تعــود إلــى حقــب تاريخيــة مختلفــة.

شــهدت ســنوات الحــرب ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي مختلــف أشــكال الفســاد، حيــث تراجعــت جميــع المؤشــرات الكميــة المتعلقــة بممارســة أنشــطة األعمــال 
وبــدء النشــاط التجــاري واســتخراج تراخيــص البنــاء والوصــول إلــى الكهربــاء وتســجيل الملكيــة والحصــول علــى االئتمــان ودفــع الضرائــب والتجــارة 

عبــر الحــدود وتســوية حــاالت اإلعمــار.
 

وبغيــة معالجــة أوجــه القصــور والخلــل التــي توســع مــن دائــرة الفســاد، اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر 
ــة، واســتصدار تشــريعات تجــرم هــذا النــوع مــن األعمــال، كقانــون  ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــة ال ــة، وأبرزهــا إعــادة النظــر فــي هيكلي القانوني
العقوبــات االقتصاديــة، وقانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والعمــل علــى تفعيــل دور المؤسســات الرقابيــة، كالهيئــة المركزيــة للرقابــة 
ــة  ــة العام ــار بالوظيف ــوة واالتّج ــاد والرش ــم الفس ــة جرائ ــي مكافح ــة ف ــلطة القضائي ــز دور الس ــة، وتعزي ــة المالي ــزي للرقاب ــاز المرك ــش والجه والتفتي

واســتغال النفــوذ.
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ــة المســلحة.  ــل الجماعــات اإلرهابي ــن قب ــت م ــد أُتلف ــت ق ــي كان ــات الســجل المدن ــق أمان ــن ســجات ووثائ ــراً م ــم، فضــاً عــن أن قســماً كبي أبناءه
ولذلــك، اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر مختلفــة علــى مســتويات عــدة، وأبرزهــا:

ــام  ــاً ع ــي 2590339 طف ــجل المدن ــدى الس ــجلين ل ــة المس ــن الخامس ــال دون س ــدد األطف ــغ ع ــر: بل ــن العم ــة م ــال دون الخامس ــجيل األطف - تس
ــتمر  ــام 2013، واس ــى 2485593 ع ــض إل ــم انخف ــام 2012، ث ــاً ع ــى  2751738 طف ــام 2011، وإل ــى 2700983 ع ــع إل 2010، ليرتف

عــام2015.  و1588812   2014 عــام   2061828 ليصبــح  باالنخفــاض 
- تســجيل األطفــال دون ثمانيــة عشــرة عامــاً: بلــغ عــدد األطفــال المســجلين 9493714 عــام 2010، وارتفــع إلــى 9732738 طفــا عــام 
ــى  ــاض إل ــتمر باالنخف ــم اس ــام 2013، ث ــح 9839130 ع ــض ليصب ــام 2012، وانخف ــى 9916944 ع ــل إل ــاع فوص ــتمر باالرتف 2011، واس

9567948 عــام 2014 وإلــى 9272482 عــام 2015. 
ــى  ــم إل ــام2011، ث ــى 890015 ع ــع إل ــة، وارتف ــو 788328 هوي ــام 2010 نح ــة ع ــات الممنوح ــدد الهوي ــغ ع ــخصية: بل ــات الش ــح البطاق - من
ــدأ العــدد باالنخفــاض بعــد ذلــك فوصــل إلــى 544015 عــام2013، واســتمر لينخفــض إلــى 694693 عــام 2014،  738044 عــام 2012. ب

ــام 2015.  ــى 476781 ع ــض إل وانخف
ويرجــع االنخفــاض فــي الســنوات األخيــرة فــي هــذه المؤشــرات إلــى وجــود مناطــق لــم يتمكــن الشــباب فيهــا مــن الحصــول علــى بطاقــات 
شــخصية بســبب انتشــار المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة فيهــا وحصارهــا األهالــي، إضافــة إلــى ازديــاد نســبة المواطنيــن الذيــن غــادروا البــاد إلــى 

ــدول. ــدة بســبب عــدم وجــود بعثــات دبلوماســية ســورية فــي تلــك ال ــوالدات الجدي دول أخــرى، وعــدم تمكنهــم مــن تســجيل ال
وقــد عمــدت الحكومــة الســورية إلــى اتخــاذ عــدة إجــراءات لتســهيل تســجيل األطفــال والحصــول علــى هويــات شــخصية تتمثــل فــي افتتــاح أمانــات 
ــة  ــة العربي ــذة الواحــدة، وإصــدار قانــون منــح أجانــب محافظــة الحســكة جنســية الجمهوري ــدأ الناف ــادة عــدد مراكــز الخدمــة، واعتمــاد مب ــة وزي بديل

ــة الدســتور الســوري لجميــع المواطنيــن الهويــة القانونيــة. الســورية بالمرســوم التشــريعي رقــم/49/ لعــام 2011، إضافــة إلــى كفال

المقصد )148(: كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية وفق التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية.

المقصد )149(: تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة بوسائل منها التعاون الدولي لبناء القدرات

اتجهــت الحكومــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لتبنــي مجموعــة مــن التشــريعات والقوانيــن والسياســات التــي يمكــن أن تســاعد فــي االســتجابة 
والتكيــف مــع المؤشــرات التــي جــاءت فــي ســياق منظومــة الحقــوق والحريــات، والتــي تنــدرج فــي ســياق االتفاقــات الدوليــة وشــرعة حقــوق اإلنســان 
ــي الوصــول  ــن ف ــوق المواطني ــن الســورية حق ــل الدســتور الســوري والقواني ــد كف ــك، فق ــى ذل ــاء عل ــتهدافاها. وبن ــة المعاصــرة واس ــات التنمي وأدبي
إلــى المعلومــة بفضــل اعتمــاد مبــدأ الشــفافية، وحريــة الــرأي والتعبيــر. وأصــدرت الحكومــة الســورية مجموعــة كبيــرة مــن القوانيــن، منهــا الدســتور 
الســوري الجديــد، وقانــون اإلعــام، وقانــون األحــزاب، كمــا اتخــذت عــدة إجــراءات مّكنــت وصــول الجمهــور إلــى المعلومــة عــن طريــق 
المواقــع اإللكترونيــة للــوزارات والجهــات الحكوميــة، وتخصيــص موقــع خــاص باســم التشــاركية إلبــداء الــرأي فــي القوانيــن وغيرهــا مــن القضايــا 

المتعلقــة باطــاع المواطنيــن علــى نتائــج أعمــال الحكومــة.
وعلــى مســتوى آخــر، وفــي ســبيل تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات والمعــارف، اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو تبنــي سياســة توســعية فيمــا يتعلــق 

باالتصــاالت واإلعــام اإللكترونــي، وتــم إطــاق عشــرات المواقــع اإلعاميــة اإللكترونيــة.
ــة  ــال الحديث ــائل االتص ــت ووس ــتخدام اإلنترن ــاءة اس ــة إس ــدة، لمكافح ــم المتح ــرارات األم ــق ق ــي، وف ــاون الدول ــز التع ــكان تعزي ــة بم ــن األهمي وم

المتطرفــة. لألفــكار  الترويــح  أو  اإلرهــاب  لدعــم  اإلعــام  ووســائل  والتكنولوجيــا 

قامــت الحكومــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بالتوقيــع علــى عشــرات االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مع الــدول والمنظمــات الدوليــة والهيئــات التابعة 
للــوكاالت الدوليــة فــي مختلــف مجــاالت الدعــم التقنــي والفنــي وبنــاء القــدرات، بواســطة المشــاريع التنمويــة وبرامــج التأهيــل والتدريــب وورش العمــل، 
التــي طالــت مختلــف القطاعــات، مــن تنميــة إداريــة وتربيــة وتعليــم وصحــة وشــؤون اجتماعيــة وقضايــا المــرأة والطفــل والســكان وغيرهــا... وفــي هــذا 
اإلطــار، يمكــن اإلشــارة إلــى العديــد مــن البرامــج الدوليــة التــي دعمتهــا المنظمــات الدوليــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، كمنظمــات األمــم المتحــدة 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وغيرهــا، والتــي تقــوم بإجــراء الــدورات وتقديــم الخبــرات واالستشــارات وتمويــل 

المشــاريع الدراســية والبحثيــة الخاصــة بمختلــف جوانــب التنميــة )مــن صحــة وتربيــة وتعليــم وبيئــة وغيــر ذلــك(.

 المقصد )145(: ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع
المستويات.

المقصد )146(: توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمي.

المقصد )147(: توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030.

ــن الدراســات  ــد م ــت العدي ــد أجري ــل، وق ــامل ومتكام ــج إصــاح اقتصــادي وإداري ش ــام 2001 برنام ــع ع ــذ مطل ــة الســورية من طرحــت الحكوم
واألبحــاث وورشــات العمــل، وتــم االســتعانة بالعديــد مــن الخبــراء والخبــرات المتعــددة المشــارب واالنتمــاءات بهــدف تحديــد المشــكلة الحقيقيــة التــي 
ــن،  ــتويين اثني ــن مس ــد م ــية تتول ــكلة األساس ــى أن المش ــرات إل ــع الدراســات واألبحــاث والخب ــد خلصــت جمي ــا االقتصــاد الســوري. وق ــي منه يعان
وهمــا الحاجــة إلــى تعزيــز الامركزيــة اإلداريــة والعمــل اإلداري، والتدخــل الكبيــر أو الواســع للدولــة فــي مختلــف الجوانــب االقتصاديــة )اإلنتاجيــة 
والخدميــة(. ولذلــك اتجهــت الحكومــات الســورية إلــى التركيــز علــى مســألة إعــداد وتأهيــل الكــوادر اإلداريــة والقياديــة، وأنشــأت لذلــك العديــد مــن 
ــة  ــد التنمي ــة لمعه ــة اإلداري ــر البني ــال وتطوي ــي إلدارة األعم ــد العال ــإلدارة العامــة والمعه ــي ل ــد الوطن ــر والتدريــب اإلداري )كالمعه مراكــز التطوي

اإلداريــة، الخ(.
وفــي العــام 2017، تمــت إعــادة طــرح مشــروع اإلصــاح اإلداري كبرنامــج عمــل حكومــي بهــدف تجــاوز نقــاط الركــود اإلداري لمؤسســات الدولــة 
الســورية وتفعيــل أدائهــا وتحســينه اســتناداً إلــى تطويــر المؤسســات لتصبــح أكثــر عصريــة وشــفافية وفاعليــة. وفــي إطــار اإلصاحــات االقتصاديــة 
واإلداريــة، اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو التخلــي عــن نهــج التخطيــط المركــزي والتحــول نحــو نهــج التخطيــط التأشــيري، وذلــك فــي ظــل توســيع 
دائــرة االنفتــاح االقتصــادي علــى القطــاع الخــاص المحلــي والعالــم الخارجــي، وذلــك فــي إطــار مــا عــرف باقتصــاد الســوق االجتماعــي. وإضافــة 
ــرارات  ــات والق ــار التوجيه ــل دون انتظ ــر للعم ــاً أكب ــات هامش ــق والمحافظ ــح إدارات المناط ــو من ــورية نح ــة الس ــت الحكوم ــد اتجه ــك، فق ــى ذل إل

المركزيــة.
وعلــى المســتوى االقتصــادي، نفّــذت الحكومــة الســورية الكثيــر مــن الخطــوات التحريريــة علــى مســتوى االقتصــاد، خاصــة فيمــا يتعلــق بإمكانــات 

وفــرص القطــاع الخــاص فــي الدخــول ألنشــطة اقتصاديــة لــم تكــن متاحــة لــه ســابقاً.
ومــع مطلــع عــام 2011، وبخاصــة فــي ضــوء مفاعيــل الحــرب، اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو تنفيــذ خطــوات إصاحيــة أوســع علــى المســتوى 
االقتصــادي والسياســي واإلداري، حيــث قامــت بوضــع برنامــج تنفيــذي جديــد يتضمــن مجموعــة كبيــرة مــن اإلجــراءات والسياســات، بــدأت بإجــراءات 
ــون  ــات وقان ــون االنتخاب ــون األحــزاب وقان ــن، كقان ــدة قواني ــام 2012، وصــدور ع ــي ع ــاد ف ــد للب ــتور جدي ــاد دس ــة الطــوارئ، واعتم ــع حال رف
ــة،  ــة اإلداري ــة ووزارة للتنمي ــة الوطني ــداث وزارة للمصالح ــب، وإح ــل وتدري ــج تأهي ــر، ووضــع برام ــم حــق التظاه ــون تنظي ــة وقان اإلدارة المحلي
وإعطــاء الســلطات المحليــة )المحافظــة، المجالــس المحليــة الحكوميــة( دوراً كبيــراً فــي إدارة الوحــدات اإلداريــة المركزيــاً، كل ذلــك لتعزيــز ضمــان 
اتخــاذ القــرارات علــى نحــو مســتجيب لاحتياجــات، وشــامل للجميــع، وتشــاركي وتمثيلــي علــى جميــع المســتويات. كمــا اتجهــت الحكومــة الســورية 
ــوا  ــادرات ليكون ــي يمكــن أن تســاعد القطــاع الخــاص وأصحــاب المب ــد مــن التســهيات واإلجــراءات الت ــم المزي ــون التشــاركية، وتقدي إلصــدار قان

شــركاء حقيقييــن ومبادريــن فــي عمليــة التحضيــر إلعــادة البنــاء واإلعمــار.

أدت الظــروف التــي تعيشــها الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي المرحلــة الراهنــة، فضــاً عــن التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضة 
عليهــا، إلــى إضعــاف المشــاركة الســورية علــى المســتوى الدولــي، وإلــى حرمــان الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن الكثيــر مــن نقــاط القــوة التــي 

كانــت تتمتــع بهــا علــى امتــداد عقــود طويلــة مــن الزمــن. 
ــى  ــب المفروضــة عل ــة الجان ــة القســرية أحادي ــر االقتصادي ــب التدابي ــى جان ــلحة، إل ــة المس ــال المجموعــات اإلرهابي ــتنزفت الحــرب وأعم ــد اس ولق
ــة الســورية علــى المســتوى االقتصــادي والسياســي، وفوتــت عليهــا الكثيــر مــن  الجمهوريــة العربيــة الســورية، كثيــراً مــن قــدرات ومقــدرات الدول
فــرص المبــادرة وإمكانــات التأثيــر فــي مجريــات األحــداث الدوليــة، ومنهــا بالطبــع مســألة توســيع وتعزيــز مشــاركتها فــي مؤسســات الحوكمــة الدوليــة.

تعــرض المجتمــع الســوري فــي ظــل الحــرب إلــى مشــكات اجتماعيــة متشــابكة ومعقــدة، رافقــت عمليــات النــزوح واللجــوء والهجــرة إلــى مناطــق 
ــى تســجيل  ــادرة عل ــر ق ــل واألســر غي ــن العوائ ــراً م ــماً كبي ــل قس ــا جع ــو م ــن والدات، وه ــك م ــق ذل ــا راف ــع م ــارج، م ــي الداخــل والخ ــة ف مختلف
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المقصد )153(: حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية.

كان نصيــب الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن المــوارد اإلضافيــة قبــل الحــرب محــدوداً جــداً، حتــى فــي المجــاالت ذات البعــد الدولــي واالهتمــام 
العالمــي )كاالتفاقيــات الدوليــة والصناديــق المخصصــة لدعــم والحفــاظ علــى البيئــة...(. وفــي هــذا الصــدد، ال بــد مــن تقديــم المســاعدات والتســهيات 

ــود. ــة دون مشــروطيات وقي ــة الدولي ــة مــن المؤسســات التمويلي المالي
وأقدمــت العديــد مــن الجهــات التمويليــة الخارجيــة التــي كانــت مرتبطــة مــع الحكومــة الســورية بعقــود واتفاقيــات لتمويــل مشــاريع تنمويــة فــي عــدة 
ــذ تلــك العقــود واالتفاقيــات األمــر الــذي نجــم عنــه  قطاعــات هامــة فــي البنيــة التحتيــة االقتصاديــة والبشــرية علــى تعليــق /إيقــاف/ التلكــؤ فــي تنفي
عــدة منعكســات ســلبية علــى االقتصــاد الوطنــي الحقيقــي والتنمــوي. وقــد أثــرت التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب بشــكل مباشــر علــى 
المشــاريع التنمويــة التــي كانــت ممولــة مــن قبــل هــذه الجهــات كالمشــاريع التــي كانــت ممولــة مــن الجهــات التمويليــة العربيــة )الصناديــق العربيــة(، 

وتلــك الممولــة مــن الجهــات التمويليــة اإلقليميــة، والمشــاريع الممولــة مــن قبــل الجهــات التنمويــة والدوليــة )تــرد مفّصلــة فــي هــذا المقصــد(.

 المقصد )154(: مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خالل تنسيق السياسات
 الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب االقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية

للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من حالة المديونية الحرجة.

صنفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب فــي مجمــل تقاريــر التنميــة الوطنيــة والدوليــة ضمــن فئــة الــدول القليلــة المديونيــة، حيــث كانــت 
معظــم مؤشــراتها االقتصاديــة، خاصــة تجــاه الهيئــات الدوليــة المقرضــة، إيجابيــة، ولــم تكــن مدينــة بمبالــغ ذات تأثيــر تجــاه صنــدوق النقــد الدولــي أو 
البنــك الدولــي، خاصــة مــع سياســة الدولــة الراميــة إلــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي وعــدم قبــول مشــروطيات مؤسســات التمويــل الدولــي للمســاهمة فــي 

تمويــل العمليــة التنمويــة.
وأنجــزت الجمهوريــة العربيــة الســورية تســويات شــامله لديونهــا الخارجيــة، والســيما مــع دول الكتلــة الشــرقية واالتحــاد الســوفييتي ســابقاً. وأدت هــذه 
التســوية إلــى خفــض خدمــة الديــن بصــورة كبيــرة. وفــي ظــل اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب التــي تعمقــت إلــى حــدود قصــوى فــي 
ــح خطــوط  ــة واإلنســانية، وفت ــة واالجتماعي ــا االقتصادي ــل متطلباته ــي تموي ــا ف ــى مدخراته ــة الســورية عل ــة العربي ظــل الحــرب، اعتمــدت الجمهوري

ائتمانيــه مــع دول صديقــة كالخــط االئتمانــي مــع الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة.

المقصد )155(: اعتماد نظم لتشجيع االستثمار  ألقل البلدان نمواً وتنفيذها.

 المقصد )156(: تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي فيما
 يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل

تحسين التنسيق فيما بين اآلليات القائمة، والسيما على مستوى األمم المتحدة، ومن خالل آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا.

ــة، ولإلســهام فــي  ــة والتقاني ــوم المعرفي ــة االســتفادة المثلــى مــن تطــور العل ــدول بغي ــاك تعــاون بيــن مختلــف ال ــة أن يكــون هن ــة التنمي تتطلــب عملي
ــة  ــى حصيل ــة، عل ــدول النامي ــة، والســيما ال ــدول كاف ــان حصــول ال ــي، ولضم ــي أم اإلقليمــي أم الدول ــى المســتوى الوطن ــة، ســواء عل ــق التنمي تحقي
مبتكــرات العلــوم والتكنولوجيــا الرفيعــة والحديثــة التــي تســاهم فــي زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي والتنميــة اإلنســانية. ويتطلــب ذلــك مــن جميــع 
الــدول، والســيما المتقدمــة، دعــم الــدول الناميــة، ورفــع القيــود علــى انتقــال المعرفــة والتكنولوجيــا التــي تســهم فــي دعــم االقتصــادات الوطنيــة، علــى 

النحــو الــذي ينعكــس علــى مؤشــرات التنميــة االقتصاديــة واإلنســانية. 
وعلــى ســبيل المثــال، لــم تتمكــن الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن تحديــث وتطويــر أســطول النقــل الجــوي وشــراء الطائــرات الحديثــة، حتــى مــن 
ــة  ــة العربي ــى الجمهوري ــب عل ــة الجان ــرية أحادي ــة قس ــر اقتصادي ــة لتدابي ــدة األمريكي ــات المتح ــرض الوالي ــبب ف ــك بس ــة، وذل ــركات األوروبي الش
ــة  ــة العربي ــان الجمهوري ــى حرم ــةً إل ــي، إضاف ــاد األوروب ــل االتح ــن قب ــك م ــام 2005( و كذل ــورية- الع ــبة س ــون محاس ــمي بقان ــا س ــورية )م الس
الســورية مــن الحصــول علــى آالت وخطــوط إنتــاج متطــورة فــي العديــد مــن مجــاالت الصناعــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة لاقتصــاد 
الوطنــي، يضــاف إلــى ذلــك عملــت الواليــات المتحــدة و االتحــاد األوروبــي و دول أخــرى علــى قطــع تواصــل الطيــران و المطــارات الســورية مــن 

شــبكة الطيــران الدوليــة . 

 المقصد )151(: تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات
المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات.

أدت مفاعيــل الحــرب إلــى انخفــاض مســتويات التشــغيل واإلنتــاج فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وإلــى تــآكل العديــد مــن المطــارح الضريبيــة، 
ــي  ــاءات الت ــن الكف ــدد م ــرة ع ــتثمار، وهج ــر واالس ــتيراد والتصدي ــار االس ــة، وانحس ــرة االقتصادي ــن الدائ ــة م ــة وخدمي ــات اقتصادي وخــروج فعالي
تعمــل فــي األجهــزة اإلداريــة ومصلحــة الضرائــب. وعملــت الحكومــة الســورية لمواجهــة هــذه التحديــات مــن خــال التخفيــف مــن األعبــاء الضريبيــة 

ــو. ــرص النم ــز ف ــاج وتعزي ــتويات اإلنت ــترجاع مس ــي اس ــهم ف ــا يس ــك بم ــات، وذل ــوية المخالف ــات وتس ــن الغرام ــاء م واإلعف
ــاون  ــات التع ــع عاق ــن جمي ــتفادة م ــي واالس ــاون الدول ــق التع ــل أف ــز وتفعي ــيتم تعزي ــتقبلية، س ــي المس ــاون الدول ــات التع ــز عاق ــار تعزي ــي إط وف
ــي  ــي يمكــن أن تســهم ف ــة الت ــات والمنظمــات الدولي ــات مــع الهيئ ــة العاق ــدد، متضّمن ــي أو اإلقليمــي أو المتع ــى المســتوى الثنائ ــي، ســواء عل الدول
ــاءات المحليــة. وســيتم إعــادة هندســة السياســات الضريبيــة لتتوافــق مــع متطلبــات برامــج إعــادة اإلعمــار وإمكانيــة اعتمــاد  تعزيــز القــدرات والكف

ــة. ــة اإللكتروني ــادرة الحكوم ــذ مب ــي، وبخاصــة مــع تنفي ــل اإللكترون ــة والتحصي ــة المضاف ــى القيم ــة عل الضريب
وقــد انخفضــت اإليــرادات الجاريــة التقديريــة بصــورة كبيــرة خــال ســنوات الحــرب، وُســجلت أعلــى نســب االنخفــاض بيــن عامــي 2012 
ــاض  ــذا االنخف ــزى ه ــبته _)2.4%(. ويع ــا نس ــي 2014 و2015 م ــن عام ــاض بي ــبة االنخف ــجلت نس ــن س ــي حي ــبة )52.8%(،ف و2013 بنس
ــد اســتمرت  ــة، فق ــرادات االســتثمارية التقديري ــا اإلي ــاج. أم ــة عــن اإلنت ــد مــن المنشــآت االقتصادي ــي وخــروج العدي ــل الضريب ــى تراجــع التحصي إل

النفطيــة. المشــتقات  أســعار  فــروق  الرتفــاع  نتيجــة  و2015   2014 عامــي  بيــن  نموهــا  نســب  أعلــى  ووصلــت  بالنمــو 

الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

 المقصد )152(: قيام البلدان المتقدمة بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذاً كامالً، بما في ذلك التزام
 العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية
 المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و0.20 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة

ع مقدمو المساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في  اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواً؛ ويشجَّ
تخصيص 0.20 في المائة على األقل من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمو.

كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب مــن أقــل دول المنطقــة تلقيــاً للمســاعدات الموجهــة نحــو التنميــة، حيــث لــم يتجــاوز نصيــب الفــرد 
حــدود 4 دوالر أمريكــي عــام 2005، وارتفــع إلــى 14.8 دوالر أمريكــي فــي عــام 2010. أمــا علــى صعيــد التــوزع القطاعــي للمســاعدات، فقــد 
ــم يتجــاوز نصيــب قطاعــات اإلنتــاج حــدود  حظيــت البنــى التحتيــة والخدمــات بالنصيــب األكبــر مــن هــذه المســاعدات بحــدود 70%، فــي حيــن ل

5.3%، وتوزعــت باقــي المســاعدات بيــن قطاعــات الطاقــة واالتصــاالت والمســاعدات اإلنســانية للمتضرريــن مــن الجفــاف.
ومــع بدايــة الحــرب فــي عــام 2011، علّقــت معظــم الــدول التــي كانــت ترتبــط مــع الجمهوريــة العربيــة الســورية باتفاقيــات تعــاون لتنفيــذ المشــاريع 
والبرامــج واألنشــطة التنمويــة واالقتصاديــة اإلنســانية هــذه االتفاقيــات والبرامــج، باســتثناء منظمــات األمــم المتحــدة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وبعــض المنظمــات الدوليــة، حيــث حولــت هــذه المنظمــات جميــع مشــاريع التعــاون معهــا، التــي كانــت 
تنصــب بصــورة أساســية علــى البرامــج التنمويــة، إلــى أنشــطة لتقديــم المســاعدات اإلنســانية للســكان المتضرريــن جــراء الحــرب، وذلــك عــن طريــق 
إعــداد خطــط اســتجابة ســنوية لاحتياجــات اإلنســانية بــدءاً مــن عــام 2012. ومــن ثــّم فــإن هــذا التغيــر انعكــس علــى القطاعــات التــي تــم التركيــز 
عليهــا فــي خطــط االســتجابة اإلنســانية، حيــث حظيــت قطاعــات التنميــة اإلنســانية واإلغاثــة بأكثــر مــن )90%( مــن قيمــة المســاعدات، فــي حيــن 

ذهــب فقــط نحــو 10% لدعــم القطاعــات األخــرى.
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وتعرضــت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ بدايــة الحــرب إلــى إلغــاء معظــم االتفاقيــات الثنائيــة ومناطــق التجــارة الحــرة مــع الــدول العربيــة وتركيا، 
وهــو مــا انعكــس ســلباً علــى صادراتهــا. ورغــم اإلجــراءات االقتصاديــة األحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
ــت  ــرة وتراوح ــورة كبي ــورية ازدادت بص ــادرات الس ــإن الص ــاج، ف ــتلزمات اإلنت ــر مس ــات توفي ــتية ومعوق ــة واللوجس ــب اإلنتاجي ــم المصاع ورغ
حصيلــة الصــادرات الفعليــة مــن القطــع األجنبــي مــا بيــن )10 إلــى 15 مليــون$( يوميــاً علــى امتــداد العــام 2016، واتخــذت الحكومــة الســورية 
ــع أســواق  ــاون اقتصــادي م ــق تع ــح أف ــي تنشــيط الصــادرات وفت ــارز ف ــر الب ــا األث ــي كان له ــة والت ــن التســهيات للقطاعــات اإلنتاجي ــة م مجموع

تجاريــة بديلــة عــن األســواق التقليديــة.

يُعتبــر هــذا المقصــد مــن المقاصــد العالميــة التحقيــق، وهــو يخــص القضايــا التــي تشــكل أوجــه تعــاون ومحــاور عمــل مشــتركة، مثــل القضايــا العابــرة 
للحــدود كالتجــارة واألســعار والنفــاذ إلــى التكنولوجيــا وانتقــال العمالــة والعمــل، إضافــةً إلــى تحســين شــروط »العاقــات الدوليــة والتبــادل المتكافــئ«. 
وقــد تــم تغطيــة مــا يخــص الجمهوريــة العربيــة الســورية منهــا فــي مقاصــد وأهــداف متفرقــة فــي متــن هــذا التقريــر كالهــدف الثامــن وبعــض مقاصــد 

الهــدف الســابع عشــر.

لــم تحــل الحــرب اإلرهابيــة التــي شــنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية دون تجديــد الخيــار المجتمعــي لــدور الدولــة، والعمــل علــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة والمســؤولية المشــتركة للدولــة والمجتمــع، وذلــك عــن طريــق وضــع التشــريعات والسياســات التــي مــن شــأنها تحقيــق التنميــة، ومــن هــذه 
ــام  ــم 107 لع ــة بالمرســوم التشــريعي رق ــاإلدارة المحلي ــل التشــريع الخــاص ب ــر عــام 2012، و تعدي ــذي أق التشــريعات كان الدســتور الســوري ال

2011، وتعديــل قانــون البيئــة، وإحــداث هيئــة التخطيــط اإلقليمــي اســتناداً إلــى قانــون التخطيــط اإلقليمــي رقــم 26 لعــام 2010.

ــة  ــة، مــع السياســات الدولي ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــكل أبعادهــا االقتصادي ــة المســتدامة ب ــة بالتنمي ــة المتعلق ــن السياســات الوطني إن تحقيــق التكامــل بي
التــي تهــدف بشــكلها النهائــي إلــى التنميــة والقضــاء علــى الفقــر )مؤتمــر ريــو+ 20 واألجنــدة 21، مؤتمــر جوهانســبرج، ومؤتمــر أهــداف األلفيــة 
ــد  ــع التأكي ــة(، م ــيق المعون ــس لتنس ــان باري ــكام إع ــاً بأح ــج )عم ــات والبرام ــذه السياس ــة له ــة الوطني ــادة والملكي ــز القي ــب تعزي ــة(، يتطل اإلنمائي
ــؤوليات  ــدأ المس ــاً لمب ــة وفق ــدول النامي ــم لل ــم الدع ــة لتقدي ــدول المتقدم ــزام ال ــة والت ــدول النامي ــات ال ــبان احتياج ــي الحس ــذ ف ــذ التنفي ــى أن يأخ عل
المشــتركة لكــن المتباينــة، وتوفيــر التمويــل المناســب واإلضافــي والمتنبــأ بــه، ودعــم نقــل وتوطيــن التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات. وعلــى أن ال يرتــب 

الدعــم المقــدم أي أعبــاء علــى الــدول الناميــة.

علــى المســتوى الكلــي، وإضافــةً إلــى تداعيــات األزمــات العالميــة مــن أزمــة الغــذاء إلــى أزمــة الطاقــة والحــرب الماليــة االقتصاديــة، وارتفــاع أســعار 
ــة  ــة العربي ــي الجمهوري ــاس الحــراري، تعان ــاخ واالحتب ــة المن ــلبية ألزم ــتمرار االنعكاســات الس ــروراً باس ــة، وم ــواد األولي ــلع والم ــن الس ــد م العدي

 المقصد )162(: تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى األسواق بدون رسوم جمركية
 أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة

على واردات أقل البلدان نمواً شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى األسواق.

المقصد )163(: تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها.

المقصد )164(: تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 المقصد )165(: احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق
التنمية المستدامة.

 المقصد )166(: تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة
 المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في جميع البلدان، والسيما البلدان النامية.

 المقصد )157(: تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مؤاتية، بما في
ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه.

 المقصد )158(: التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل
البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، والسيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 المقصد )159(: تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعاالً ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط
 الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان

الجنوب والتعاون الثالثي.

 المقصد )160(: تعزيز نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار
منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائية التي وضعتها تلك المنظمة.

وقــد تبنــت الحكومــة الســورية اســتراتيجية تعزيــز التعــاون مــع بلــدان الجنــوب إيمانــاً منهــا بأهميــة هــذا التعــاون فــي ظــل ظــروف الحــرب وإيجــاد 
بدائــل دافعــة للتنميــة وتخفيــف اثــر التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب التــي ســاهمت فــي تعطيــل جــزء أساســي مــن خطــط التنميــة الوطنيــة.

هــذان المقصــدان يتطلبــان تعاونــاً علــى المســتوى الدولــي، وشــراكة فــي المعرفــة واالبتــكار واالســتفادة مــن البحــوث واالختراعــات التــي تقــوم بهــا 
ــدول الناميــة بهــذه المعرفــة وتدريــب وتأهيــل ورفــع قــدرات الكــوادر الوطنيــة لديهــا. ــدول المتقدمــة، وتزويــد ال ال

قامــت جغرافيــة الصــادرات الســورية قبــل الحــرب علــى التوجــه نحــو الــدول العربيــة فــي المقــام األول نظــراً لتعقيــدات التصديــر إلــى الــدول المتقدمــة، 
حيــث حظيــت الــدول العربيــة بنســبة 72% مــن الصــادرات الســورية عــام 2011، فــي حيــن شــكلت الصــادرات الســورية إلــى دول االتحــاد األوروبي 

والــدول األمريكيــة مــا نســبته )8.5% و2.4%( مــن إجمالــي الصــادرات علــى التوالــي.

بالرغــم مــن كل الجهــود الوطنيــة التــي قامــت بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية لتحقيــق التنميــة المســتدامة، فــإن المضــي قدمــاً فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي يتطلــب تعاونــاً دوليــاً أكبــر وأكثــر فاعليــة، وكذلــك الرفــع الفــوري للتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة 
الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وعلــى كل الــدول الناميــة، وتوقــف بعــض الــدول الغربيــة عــن تعطيــل التعــاون بيــن الجمهوريــة 
ــة المســتدامة والتطــور  ــق أهــداف التنمي ــز تحقي ــر المباشــر فــي تعزي ــة الســورية وعــدد مــن دول الشــمال، حيــث ســيكون لهــذه الخطــوات األث العربي

واالســتقرار علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ــاء إطــار مؤسســي وتنظيمــي للتحــول  ــى بن ــة إصاحــات واســعة تهــدف إل ــدة حزم ــة الجدي ــع األلفي ــذ مطل ــة الســورية من ــة العربي ــدأت الجمهوري ب
إلــى اقتصــاد الســوق االجتماعــي. وتضمنــت هــذه اإلصاحــات تبنــي وتنفيــذ سياســات ماليــة ونقديــة متوازنــة مــن شــأنها تشــجيع التجــارة 
الخارجيــة. كمــا باشــرت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ العــام 2001 حشــد الجهــود لانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، غيــر أن 
معارضــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة حالــت دون إدراج الطلــب الســوري علــى جــدول أعمــال اجتماعــات المنظمــة. ومــن المعلــوم أن الجمهوريــة 
العربيــة الســورية توصلــت فــي العــام 2008 إلــى اتفاقيــة شــراكة أوليــة مــع االتحــاد األوروبــي، غيــر أن التوقيــع النهائــي لــم يتــم ألســباب سياســية.
وأشــارت بيانــات لجنــة المســاعدات الرســمية للتنميــة فــي منظمــة التعــاون والتنميــة إلــى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية لــم تتلــق أي مســاعدات لبنــاء 
القــدرات فــي مجــال التجــارة منــذ مطلــع األلفيــة الثالثــة وإلــى اآلن. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تعرضــت فــي ظــل الحــرب إلــى تدابيــر 

ــة. ــا قطــاع التجــارة الخارجي ــع القطاعــات، ومنه ــت جمي ــر مشــروعة طال ــب وغي ــة الجان ــة قســرية أحادي اقتصادي

 المقصد )161(: زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، والسيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات
العالمية بحلول عام 2020.
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علــى الرغــم مــن ظــروف الحــرب، وانطاقــاً مــن تنفيــذ االلتزامــات المترتبــة عليهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، تقــوم الجمهوريــة العربيــة 
ــي  ــح الديمغراف ــال المس ــبيل المث ــى س ــا عل ــة، منه ــة ذات العاق ــات الدولي ــع المنظم ــاون م ــة بالتع ــوح اإلحصائي ــن المس ــد م ــذ العدي ــورية بتنفي الس
ــآت  ــح المنش ــة ومس ــح اإلعاق ــورية ومس ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــري ف ــي األس ــن لغذائ ــح األم ــراض ومس ــدد األغ ــل المتع ــي المتكام االجتماع

االقتصاديــة.
إن تطويــر آليــات جمــع وتبويــب وتحليــل واســتنتاج البيانــات النوعيــة وذات المصداقيــة، والســيما تلــك المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة، تتطلــب أن تقــوم 
ــة  ــى أحــدث البرامــج اإلحصائي ــة عل ــن فــي األجهــزة اإلحصائي ــل العاملي ــي »النوعــي« لتدريــب وتأهي ــادة الدعــم الفنــي والمال ــدول المتقدمــة بزي ال

االقتصاديــة واالجتماعيــة إلنجــاز المســوح فــي الوقــت المناســب.

ل الناتج  المقصد )169(: االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمِّ
المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 2030.

تُعــّد التشــاركية علــى مســتوى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، نهجــاً وسياســةً يعــود إلــى ثمانينيــات القــرن 
الماضــي ومــا قبــل، حيــث صــدرت العديــد مــن التشــريعات التــي تخــص »القطــاع المشــرك«، المتمثــل بإحــداث الشــركات المشــتركة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العديــد مــن المجــاالت، وعملــت الحكومــة الســورية علــى تطويــر الفكــر التشــاركي بجميــع أشــكاله، 
منهــا مشــروعات الـــ)BOT(، إلــى أن تــم تتويــج هــذه الجهــود بإصــدار قانــون التشــاركية رقــم )5( لعــام )2016(، والــذي أجــاز للجهــات العامــة 

الســورية إقامــة مشــاريع تشــاركية مــع جهــات ومنظمــات غيــر حكوميــة. 
ــذ  ــى صياغــة اســتراتيجيات وتنفي ــة، إل ــة المســتدامة والمتوازن ــز أســس التنمي ــي إطــار وضــع وتعزي ــة الســورية، ف ــة العربي ــدت الجمهوري ــد عم لق
سياســات عامــة ونوعيــة وتعزيــز دور المؤسســات المعنيــة بالتنميــة المســتدامة وإنشــاء الجديــد منهــا، وذلــك بالتــوازي مــع التوقيــع علــى االتفاقيــات 
والبروتوكــوالت الدوليــة واإلقليميــة، والعمــل علــى تنفيــذ مكوناتهــا، ومــن ذلــك إنشــاء وتطويــر الهيــاكل المؤسســاتية وتنفيــذ البرامــج والمشــروعات 
والخطــط التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي إطــار هــذه االتفاقيــات ومــا تاهــا أو انبثــق عنهــا مــن اتفاقيــات وبروتوكــوالت الحقــة، وذلــك التزامــاً منهــا 

بالمبــادئ الدوليــة واإلقليميــة.

علــى الرغــم مــن ظــروف الحــرب، وانطاقــاً مــن تنفيــذ االلتزامــات المترتبــة عليهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، تقــوم الجمهوريــة العربيــة 
ــي  ــح الديمغراف ــال المس ــبيل المث ــى س ــا عل ــة، منه ــة ذات العاق ــات الدولي ــع المنظم ــاون م ــة بالتع ــوح اإلحصائي ــن المس ــد م ــذ العدي ــورية بتنفي الس
ــآت  ــح المنش ــة ومس ــح اإلعاق ــورية ومس ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــري ف ــي األس ــن لغذائ ــح األم ــراض ومس ــدد األغ ــل المتع ــي المتكام االجتماع

االقتصاديــة.
إن تطويــر آليــات جمــع وتبويــب وتحليــل واســتنتاج البيانــات النوعيــة وذات المصداقيــة، والســيما تلــك المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة، تتطلــب أن تقــوم 
ــة  ــى أحــدث البرامــج اإلحصائي ــة عل ــن فــي األجهــزة اإلحصائي ــل العاملي ــي »النوعــي« لتدريــب وتأهي ــادة الدعــم الفنــي والمال ــدول المتقدمــة بزي ال

االقتصاديــة واالجتماعيــة إلنجــاز المســوح فــي الوقــت المناســب.

 المقصد )167(: تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة،
باالستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.

 المقصد )168(: تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة
 النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع

 الجنس، والسن، والعرق، واالنتماء العرقي، والوضع كمهاجر، واإلعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات
الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020.

الســورية مــن تنامــي حالــة عــدم االســتقرار اإلقليمــي الناجمــة عــن االحتــال األمريكــي للعــراق فــي العــام 2003 ، واســتمرار االحتــال اإلســرائيلي 
للعديــد مــن أراضــي الــدول العربيــة فــي المنطقــة وعدوانــه المتكــرر عليهــا، وتأثيــر كل ذلــك علــى توظيــف جــزء كبيــر مــن المــوارد المتاحــة فــي 

الجمهوريــة العربيــة الســورية لمواجهــة هــذه الحالــة. 
ــا المتقدمــة والتــي تــؤدي الــدور الرافــع فــي التنفيــذ  وتواجــه الجمهوريــة العربيــة الســورية أيضــاً صعوبــات كثيــرة فــي الحصــول علــى التكنولوجي
الفعلــي لمختلــف المشــاريع التنمويــة، الكليــة والقطاعيــة. وال تقتصــر هــذه الصعوبــات علــى مواجهــة مفاعيــل الحــرب والعوائــق التمويليــة فحســب، 
بــل تتعداهــا إلــى صعوبــة الولــوج إلــى تقانــات اإلنتــاج والخدمــات المتقدمــة، وتنفيــذ مشــاريع حيويــة، مثــل آليــات التنميــة النظيفــة )CDM(، وذلــك 
بفعــل التدابيــر االقتصاديــة األمريكيــة واألوروبيــة القســرية أحاديــة الجانــب غيــر القانونيــة وغيــر الشــرعية علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية. وال بــد 
مــن اإلشــارة هنــا إلــى أهميــة وضــرورة دعــم الجمهوريــة العربيــة الســورية ونقــل التكنولوجيــا والخبــرات إليهــا لتعزيــز التعامــل مــع قضايــا التنميــة 

المســتدامة دون عوائــق ومشــروط مســبقة.
وعلــى المســتوى المحلــي، تتــوزع العقبــات والتحديــات التــي تواجــه تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى نحــو فعــال فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى 

مجــاالت ومســتويات متعــددة، مؤسســاتية وتشــريعية، مــع نقــص فــي بعــض القــدرات والخبــرات التخصصيــة فــي مجــاالت نوعية. 
يضــاف إلــى مــا ســبق مــن تحديــات، وجــود نقــص فــي المــوارد البشــرية ذات الخبــرات النوعيــة المحــددة، كالخبــرات فــي االقتصــاد البيئــي وتكاليــف 
التدهــور البيئــي أو إعــداد برامــج حاســوبية تعمــل علــى محــاكاة واســتقراء الوضــع الحالــي والمســتقبلي. إضافــةً إلــى عــدم تمكــن الحكومــة الســورية 
مــن شــراء وتوطيــن العديــد مــن البرامــج المعلوماتيــة المهمــة التــي تعتبــر أدوات مهمــة فــي إدارة وتخطيــط التنميــة المســتدامة، وذلــك بفعــل حظــر 

هــذه المنتجــات ومنــع توريدهــا إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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ــة، وال ســيما: قــرارات األمــم المتحــدة ووثائقهــا الرئيســية الخاصــة بالتنمي
• احتــرام ســيادة الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وعــدم التدخــل بشــؤونها الداخليــة، واحتــرام ســيادة الــدول علــى مواردهــا الطبيعيــة، والملكيــة 

الوطنيــة لخطــط التنميــة.
ــن  ــة الداعمي ــبة ومعاقب ــية، ومحاس ــداف سياس ــتخدامه أله ــاب واس ــل اإلره ــف تموي ــمل وق ــذا يش ــره، وه ــكاله ومظاه ــة أش ــاب بكاف ــة اإلره • محارب

ــاب. لإلره
• اإلنهــاء الفــوري لمعانــاة الشــعوب الرازحــة تحــت االحتــال األجنبــي، ال ســيما تحريــر ســكان الجــوالن الســوري المحتــل والشــعب الفلســطيني مــن 

االحتــال اإلســرائيلي المســتمر منــذ مــا يزيــد عــن خمســة عقــود، ودعــم حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا وتحقيــق تنميتهــا المســتدامة. 
• الوقف الفوري للتدابير االقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها دول وكيانات إقليمية على دول أخرى، خاصة على الدول النامية. 

• احترام حقوق اإلنسان ال سيما الحق في التنمية.
• توفيــر الدعــم الكافــي للــدول الناميــة، ال ســيما المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء قــدرات الــدول الناميــة، ومــن دون شــروط 

مســبقة ودون فــرض أعبــاء إضافيــة عليهــا.
ــد  ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــة خاصــة البن ــة العالمي ــي إدارة المؤسســات االقتصادي ــة ف ــدول النامي ــة لل ــان مشــاركة فاعل • اتخــاذ خطــوات جــادة لضم

ــي. الدول

خاتمة

بــدأت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ مطلــع األلفيــة الجديــدة بحزمــة إصاحــات واســعة تهــدف إلــى بنــاء إطــار مؤسســي وتنظيمــي للتحــول إلــى 
اقتصــاد الســوق االجتماعــي. وتضمنــت هــذه اإلصاحــات تبنــي وتنفيــذ سياســات ماليــة ونقديــة متوازنــة مــن شــأنها تشــجيع التجــارة الخارجيــة، وقــد 
تحققــت نتائــج اقتصاديــة مهمــة بــرزت مــن خــال اعتمــاد التنميــة علــى المــوارد المحليــة للقطاعيــن العــام والخــاص، حيــث أن االســتثمار األجنبــي 
المباشــر لــم يأخــذ حيــزاً واســعاً مــن االســتثمارات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وارتفعــت قيــم وكميــات الصــادرات الســورية وتركيبتهــا القطاعيــة.

وكانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، قبــل الحــرب، مــن أقــل الــدول الناميــة المتلقيــة للمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية حســب القيمــة أو نصيــب الفــرد 
ــة األجــل، ممــا جعلهــا األفضــل علــى  علــى حــٍد ســواء. وقــد نجحــت خــال الســنوات األخيــرة التــي ســبقت الحــرب فــي خفــض حجــم ديونهــا طويل

مســتوى المنطقــة العربيــة )عــدا دول الفائــض المالــي( وفقــاً لمؤشــر نســبة خدمــة الديــن. 

وقــد أدت الحــرب بمفرزاتهــا علــى المســتوى الداخلــي، والمتمثلــة بشــكل رئيــس فــي تضــرر قطاعــات اإلنتــاج وتوقــف معظمهــا و مــا رافقهــا مــن عوامل 
خارجيــة بفــرض تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب وغيــر قانونيــة وغيــر شــرعية علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، إلــى ضعــف إيــرادات 
الدولــة الماليــة وإمكاناتهــا فــي االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واقتصــر التركيــز اإلنفاقــي، وخاصــةً فــي ســنوات الحــرب األولــى، 
ــة  ــا انعكــس تضــرر القطاعــات االقتصادي ــاد. كم ــى اســتقرار ووحــدة الب ــاظ عل ــن والحف ــاء ومعيشــة المواطني ــة االحتياجــات الرئيســية لبق ــى تلبي عل
علــى الفوائــض اإلنتاجيــة المخصصــة للتصديــر والتــي اقترنــت بصعوبــات اســتيراد المســتلزمات األساســية وارتفــاع تكاليفهــا الناجــم عــن انخفــاض 
القــوة الشــرائية لليــرة الســورية وارتفــاع تكاليــف الشــحن إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية نتيجــةً الرتفــاع درجــة المخاطــر المرتبطــة باإلجــراءات 

االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب ومفــرزات الحــرب.
ومنــذ بدايــة الحــرب، أوقفــت معظــم دول تعاونهــا الثنائــي مــع الجمهوريــة العربيــة الســورية و مســاعداتها وبرامجهــا اإلنمائيــة وغــادرت معظــم البعثــات 
الدوليــة التــي كانــت تنســق تنفيــذ هــذه البرامــج والمســاعدات، باســتثناء المنظمــات الدوليــة التــي تتبــع لألمــم المتحــدة، كمــا فرضــت شــريحة واســعة مــن 

الــدول تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية.

 ولاســتجابة لاحتياجــات اإلنســانية للمواطنيــن الســوريين، بــادرت الحكومــة الســورية إلــى توقيــع خطــة لاســتجابة لاحتياجــات اإلنســانية مــع منظمــات 
األمــم المتحــدة بهــدف التخفيــف مــن أثــر الحــرب علــى المواطنيــن الذيــن تضــررت مــوارد رزقهــم وهجــروا مســاكنهم وســاءت ظــروف معيشــتهم. 
وغطــت هــذه الخطــة قطاعــات عديــدة منهــا األمــن الغذائــي والصحــة والتعليــم والخدمــات االجتماعيــة األخــرى، إال أن المســاعدات اإلنســانية كانــت 

علــى حســاب إيقــاف معظــم البرامــج والمشــاريع التنمويــة لألمــم المتحــدة التــي كانــت ســائدة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب. 

واســتمرت بعــض الــدول، خاصــة االتحــاد الروســي والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة وجمهوريــة الصيــن الشــعبية واليابــان، بدعــم القطاعــات الحيويــة 
ــة  ــة العربي ــّدره الجمهوري ــذي تق ــم المتحــدة، وهــو الدعــم ال ــات األم ــة الســورية والدعــم اإلنســاني، ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال منظم التنموي

الســورية عاليــاً.

إن اســتمرار التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب ودعــم اإلرهــاب، باعتبارهــا باألســاس ســلوكاً معاديــاً لجهــود المجتمــع الدولــي فــي تخفيــف 
التفــاوت التنمــوي بيــن الــدول ومســاعدة الــدول الناميــة والــدول التــي تواجــه أزمــات فــي تحقيــق تنميتهــا المســتدامة، ســيؤثر علــى إمكانــات وقــدرات 
مؤسســات الدولــة الســورية فــي تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة المعنــي بتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة. 

ولتحقيــق التنميــة المســتدامة، تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى ضــرورة التــزام الــدول األعضــاء فــي منظومــة األمــم المتحــدة بســبل التنفيــذ 
ــع. وهــو مــا يتطلــب التزامــاً تامــاً بمضاميــن  ــة للجمي ــع بالحــق فــي التنمي ــي ولضمــان التمت ــى المســتوى الدول ــة مميــزة عل بهــدف تحقيــق قفــزة نوعي
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