شــاهد العالــم أجمــع كيــف وقــف بلدنــا ،بمواطنيــه المخلصيــن وجيشــه البطــل ،فــي وجــه أشــرس الهجمــات اإلرهابيــة
الهمجيــة فــي التاريــخ الحديــث ،التــي اســتهدفت حاضــره وماضيــه العريــق وحضارتــه اإلنســانية ،ليحافــظ علــى وجــود
الدولــة والشــعب ،مؤكــداً علــى ســيادته واســتقالله وحريتــه فــي خياراتــه الوطنيــة.

تقديم

إن الصمــود األســطوري لســورية يقــ ّدم دليــاً قويــا ً علــى قــدرة شــعبنا علــى النهــوض مــن جديــد ،وإصــاح مــا
خربتــه الحــرب ،واســتكمال المســيرة التنمويــة الوطنيــة الشــاملة .مــن هنــا يأخــذ التزامنــا فــي حكومــة الجمهوريــة
العربيــة الســورية ،منــذ عــام  ،2015باعتمــاد األجنــدة العالميــة للتنميــة المســتدامة  ،2030بأهدافهــا الرئيســية الســبعة
عشــرة ،ووضعهــا فــي ســياق مقاربتنــا التنمويــة ،بعــداً جديــداً يتفــق مــع ثوابتنــا وخططنــا الوطنيــة .وقــد جــرى تكليــف هيئــة
التخطيــط والتعــاون الدولــي ،بالتنســيق مــع ســائر الجهــات الوطنيــة ،إلعــداد التقريــر الوطنــي األول للتنميــة المســتدامة،
الــذي يعــد تقريــر األســاس ،ويعــرض الوضــع الراهــن لهــذه األهــداف المنشــودة للتنميــة المســتدامة ،ويحــ ّدد خيــارات
العمــل لالرتقــاء بهــا إلــى المســتويات المرغوبــة ،وهــو مــا يســاهم فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة المعتمــدة فــي الخطــط
الوطنيــة.
لقــد أدت الحــرب التــي ُشـنّت علــى ســورية إلــى تراجــع مســتويات التقــدم الــذي كانــت قــد حققتــه بالدنــا فــي البنــى التحتيــة
األساســية ،والخدمــات الصحيــة ،والتعليــم ،وتحســين األوضــاع المعاشــية للمواطنيــن ،والتنميــة الريفيــة ،وتعزيــز دور
المــرأة فــي الحيــاة علــى مختلــف أوجههــا ،وغيرهــا ...وقــد كان التأكيــد علــى الجانــب االجتماعــي حاضــراً علــى الــدوام،
وبقــوة ،فــي مك ّونــات الخطــط الخمســية المتعاقبــة ،التــي عملــت علــى تحقيــق الرفــاه فــي حيــاة المواطنيــن وتحقيــق التنميــة
المســتدامة .ونحــن اليــوم علــى ثقــة مــن قدرتنــا علــى الوصــول إلــى األهــداف الموضوعــة فــي هــذه الوثيقــة ،التــي تــم
إعدادهــا بالتعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع األهلــي ،ألن تنميــة وطننــا هــي
مســؤوليتنا جميعــاً ،تمامــا ً كمــا كان صــون اســتقالله وكرامتــه وحمايتــه واجبنــا جميعــا ً.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس

تضــع هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية هــذا التقريــر الوطنــي األول للتنميــة
المســتدامة أمــام المهتميــن بالشــأن التنمــوي ،ليعبــر فــي مضامينــه عــن حالــة التنميــة المســتدامة فــي ســورية بجميــع أبعادهــا
ومؤشــراتها المختلفــة ،وليكــون شــاهداً علــى مرحلــة مفصليــة بــدأت ســورية معهــا بتجــاوز مفاعيــل الحــرب التــي ُشـنَّت
علــى أوجــه التنميــة فيهــا ،وأدت إلــى دمــار واســع فــي مقوماتهــا ،مــن البنــى التحتيــة والمــوارد البشــرية ومكامــن اإلنتــاج؛
لكنهــا اســتطاعت ،بفضــل عراقــة مؤسســاتها وإصــرار أبنائهــا تجــاوز قســط كبيــر مــن اآلثــار المدمــرة لهــذه الحــرب،
واالنطــاق مــن جديــد نحــو اســتعادة مســارات التنميــة.

مدخل

ويأتــي هــذا التقريــر ليرصــد -كبدايــة نحــو االنطــاق نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة -مــا تحقــق مــن أهــداف التنميــة
األلفيــة ،التــي شــكلت فــي عــام  2000نقطــة إجمــاع دولــي فــي «إعــان قمــة األلفيــة الجديــدة» ،وليوضــح بصــورة
أهــداف ومقاصــد قبــل الحــرب ،وليبــرز أثــر الحــرب علــى االنحــراف عــن مســارات التنميــة
جليــة مــا تحقــق مــن
ٍ
والفجــوات التــي خلفتهــا علــى أهــداف التنميــة األلفيــة.
لقــد أســهمت الجمهوريــة العربيــة الســورية إســهاما ً فاع ـاً فــي بنــاء أهــداف التنميــة المســتدامة ،عــن طريــق مشــاركتها
فــي المشــاورات اإلقليميــة الخاصــة بتحديــد أولويــات التنميــة فــي المنطقــة العربيــة ،كمــا شــاركت فــي اجتمــاع الجمعيــة
العموميــة لألمــم المتحــدة المنعقــد فــي شــهر أيلــول مــن عــام  ،2015والــذي تــم فيــه تبنــي خطــة عمــل لمــا بعــد عــام
 ،2015بعنــوان «تحويــل عالمنــا» .ومــا يعــزز ثقتنــا بإمكانيــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،وتحقيــق التقــدم المنشــود
علــى المســتوى الوطنــي ،هــو وضــوح الرؤيــة عــن منهجيــات وأدوات التعامــل مــع تلــك األهــداف ،ووجــود طاقــات كامنــة،
اقتصاديــة وبشــرية ،فــي االقتصــاد والمجتمــع الســوري .ويســبق ذلــك كلــه االلتــزام السياســي والحكومــي لتحقيــق التنميــة،
ال مــن منظــور االلتــزام الدولــي الناجــم عــن كــون ســورية عضــواً فاعــاً فــي منظومــة األمــم المتحــدة فحســب ،بــل
مــن منطلــق الدوافــع الوطنيــة بتحقيــق التنميــة المســتدامة وتحســين األحــوال المعيشــية للمواطنيــن وتجــاوز آثــار الحــرب
كذلــك.
لقــد جــرى إعــداد هــذا التقريــر علــى نحــو تشــاركي ،وذلــك بانخــراط جميــع الجهــات المعنيــة فــي الــوزارات والجهــات
الحكوميــة المعنيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،وممثلــي القطــاع الخــاص ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،واألكاديمييــن
ومراكــز الدراســات واألبحــاث ،فــي فــرق عمــل ُشــ َّكلت لهــذا الغــرض فــي هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي.
وعملــت هــذه الفــرق بــدأب علــى جمــع المؤشــرات المعبــرة عــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى الوجــه الــذي يتناســب مــع
خصوصيــة الحالــة الســورية ،وتوصيــف تلــك المؤشــرات وتحليلهــا تحليـاً موضوعيـا ً وحياديـاً ،لتظهــر الواقــع التنمــوي
فــي ســورية ،وتبــرز مواطــن الضعــف والقــوة ،ســواء تلــك التــي كانــت نتــاج سياســات التنميــة المنتهجــة قبــل الحــرب ،أم
تلــك التــي ســببتها الحــرب ،وليكــون ذلــك نقطــة انطــاق نحــو رؤيــة جديــدة يجــري تبنيهــا فــي خطــط وبرامــج التنميــة
الوطنيــة ،مــن منظــور إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي .وجــرت أيضـا ً مشــاركة الفاعليــن فــي
المحافظــات الســورية فــي عمليــة إعــداد التقريــر ،عــن طريــق عقــد ورش عمــل تفاعليــة نتــج عنهــا تحديــد ألولويــات
وتحديــات العمــل علــى المســتوى المحلــي.
وختام ـاً ،أود أن أتوجــه بجزيــل الشــكر لــكل مــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا التقريــر ،مــن اللجنــة التوجيهيــة وفــرق العمــل
كافــة ،ولجنــة التحريــر والصياغــة؛ كمــا أشــكر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي علــى تعاونــه المســتمر ومســاعدته
القيمــة فــي تقديــم الدعــم المالــي والفنــي فــي إنجــاز التقريــر وتغطيــة فعاليــات إطالقــه ،وعلــى دوره المســتمر فــي
تعزيــز المعرفــة حــول أهــداف التنميــة المســتدامة.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
الدكتور عماد الصابوني

فريق إعداد التقرير الوطني األول للتنمية المستدامة
اللجنة التوجيهية :برئاسة الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
اللواء حسان معروف

معاون وزير الداخلية

السيد محمد عمر العلبي

معاون وزير المالية /سابقا ً

الدكتور محمد سامر خليل

معاون وزير االقتصاد/سابقا ً

المهندس معتز قطان

معاون وزير اإلدارة المحلية

السيد وائل بدين

معاون وزير الشؤون
االجتماعية والعمل

السيد ركان إبراهيم

معاون وزير الشؤون االجتماعية
والعمل

المهندس عبد الكريم اللحام

معاون وزير الزراعة
واإلصالح الزراعي

الدكتور أحمد نصير خليفاوي

معاون وزير الصحة

الدكتور سعيد خراساني

معاون وزير التربية

المهندس نضال قرموشه

معاون وزير الكهرباء

فرق العمل الفنية
فريق عمل الهدف األول

فريق عمل الهدف الثاني

الدكتور المهندس نضال فلوح

معاون وزير الصناعة

المهندس سليمان كالو

معاون وزير الدولة لشؤون
البيئة

السيد وائل بدين

معاون وزير الشؤون
االجتماعية والعمل

المهندس عبد الكريم اللحام

معاون وزير الزراعة
واإلصالح الزراعي

السيد عبد المنعم العنّان

مدير إدارة المنظمات الدولية
والمؤتمرات في وزارة
الخارجية والمغتربين

السيدة هديل األسمر

رئيس الهيئة السورية لشؤون
األسرة/سابقا ً

السيد مالك ملحم

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

اآلنسة مجدولين الغضبان

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد فضل هللا غرز الدين

معاون رئيس هيئة التخطيط
والتعاون الدولي

الدكتور إحسان عامر

مدير المكتب المركزي
لإلحصاء

السيد لؤي العرنجي

وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل

المهندس هيثم حيدر

وزارة الزراعة

اآلنسة مجد خدام

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد إبراهيم بدران

وزارة االقتصاد والتجارة
.الخارجية

اآلنسة مي أبو حرب

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد سلمان األحمد

عضو مجلس اتحاد غرف
الزراعة

الدكتور أحمد الحاج

كلية الزراعة في جامعة
دمشق

الدكتور أكرم القش

الدكتور علي يوسف

السيدة ابتسام عليا

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور عابد فضليه

الدكتور مدين علي

اآلنسة مريم النجار

السيد ربيع جوهرة  -ممثل
وزارة الخارجية والمغتربين

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

الدكتور زياد عربش

السيد رفعت حجازي مستشار رئيس الهيئة /المنسق الوطني للتقرير

فريق التحرير
الدكتور قيس خضر  -المحرر الرئيس

فريق المراجعة
الدكتور عماد صابوني  -رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
السيد فضل هللا غرز الدين
السيد رفعت حجازي

السيد ربيع جوهرة ممثل
وزارة الخارجية والمغتربين

فريق عمل الهدف الثالث

فريق عمل الهدف الرابع

الدكتور أحمد نصير خليفاوي

معاون وزير الصحة

الدكتور سعيد خراساني

معاون وزير التربية

المهندسة فايزة زلزلي

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

المهندسة رجاء حمدي

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور احمد عبيدو

وزارة الصحة

السيدة هدى شيخ الشباب

وزارة التربية

المهندسة صونيا عفيصة

مدير والتعاون الدولي في
وزارة اإلدارة المحلية والبيئة

السيد رامي كوجان

وزارة التعليم العالي

السيد وضاح الركاد

الهيئة السورية لشؤون األسرة

رنا خليفاوي

الهيئة السورية لشؤون
االسرة

الرفيقة زينة محمود

منظمة طالئع البعث

اآلنسة أمل مقداد

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور نزار أبا زيد
اآلنسة باسمة قلعجي
السيدة دانه عبد الرحيم

كلية الطب في جامعة دمشق
هيئة التخطيط والتعاون الدولي
هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

فريق عمل الهدف الخامس

فريق عمل الهدف السادس

السيدة هديل األسمر

رئيس الهيئة السورية لشؤون
األسرة /سابقا ً

المهندس معتز قطان

معاون وزير اإلدارة المحلية

األنسة منى غزاوي

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور علي شبلي

وزارة األشغال العامة واإلسكان

السيد وضاح الركاد

الهيئة السورية لشؤون األسرة

السيد مدين دياب

وزارة اإلدارة المحلية /سابقا ً

اآلنسة دالل الزين

وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل

السيدة منال الحمش

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيدة ماجدة صالحة

االتحاد العام النسائي

اآلنسة شام القصاب

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

اآلنسة عفاف شاهين

وزارة العدل

اآلنسة سميرة أبو حرب

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

اآلنسة ضحى خدام

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

فريق عمل الهدف السابع

فريق عمل الهدف الثامن

المهندس نضال قرموشه

معاون وزير الكهرباء

السد فضل هللا غرز الدين

معاون رئيس هيئة التخطيط
والتعاون الدولي

وسام الحلبي

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد إبراهيم بدران

وزارة االقتصاد والتجارة
الخارجية

الدكتور محمد بسام درويش

وزارة الكهرباء

الدكتور احمد نزار الوادي

وزارة المالية

المهندس بشار خميس

وزارة الكهرباء

الدكتور إياد مقلد

وزارة الصناعة

فريق عمل الهدف التاسع

فريق عمل الهدف العاشر

الدكتور المهندس نضال فلوح

معاون وزير الصناعة

الدكتور محمد سامر خليل

معاون وزارة االقتصاد
والتجارة الخارجية/سابقا ً

الدكتور سهيل مخول

هيئة البحث العلمي

المقدم لؤي الشاليش

وزارة الداخلية

الدكتور اياد مقلد

وزارة الصناعة

الدكتور إحسان الرمان

وزارة الخارجية والمغتربين

المهندسة هيام اإلمام

وزارة الكهرباء

المهندسة ايمان بزازة

وزارة الزراعة واإلصالح
الزراعي

السيد اياد األسعد

وزارة النقل

السيد محمد عيسى

وزارة المالية

الدكتور محمد جيروديه

وزارة النفط والثروة
المعدنية

السيدة ريم القوتلي

وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل

المهندس عبد هللا فرهود

وزارة الزراعة واإلصالح
الزراعي

الدكتور احمد نزار الوادي

وزارة المالية

السيد أديب توامي

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد حسام الدين صوان

وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل

اآلنسة ماال أورفلي

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

السيد لؤي العرنجي

الصندوق الوطني للمعونة
االجتماعية

السيدة دالين فهد

وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل

السيد خالد الصياح

الدكتور مجد أيوب

عضو مجلس اتحاد غرف
الزراعة

الدكتور إياد علي

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

السيد نادر الشيخ علي

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

السيدة سهير مخلوف

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

المهندسة حال ديب
السيد محمد خليفة

هيئة التخطيط والتعاون الدولي
هيئة التخطيط والتعاون
الدولي
وزارة الصناعة

السيد فرانسوا فرنسيس

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد غازي عيسى

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

السيدة فايزة خباز

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

فريق عمل الهدف السادس عشر
فريق عمل الهدف الحادي عشر

فريق عمل األهداف من  12إلى 15

المهندس معتز قطان

معاون وزير اإلدارة المحلية

المهندس سليمان كالو

وزير الدولة لشؤون البيئة /
سابقا ً

المهندس سهيل عبد اللطيف

مدير المؤسسة العامة لإلسكان/
سابقا ً

المهندسة آالء الصوص

وزارة اإلدارة المحلية

الدكتور عدنان حميشو

مستشار رئيس هيئة التخطيط
والتعاون الدولي

ظالل رحيمة

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور علي شبلي

وزارة اإلسكان

السيدة سمر بيطار

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

السيد عمار الحسين

وزارة النقل

المهندس حسان قرو

وزارة الصناعة

المهندسة هبة زريع

وزارة اإلدارة المحلية

المهندس كريم ديوب

الهيئة العامة لتنمية البادية

المهندسة رويدة النهار

وزارة اإلدارة المحلية

الدكتور سهيل مخول

هيئة البحث العلمي

الدكتور سهيل نادر

كلية العلوم ،جامعة دمشق

الدكتور يحيى عويضة

رئيس جمعية البيئة والتنمية
المستدامة

المهندسة رغد طرابيشي

هيئة التخطيط اإلقليمي

المهندسة سماهر بدرية

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

المهندسة أروى قرعوني

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

فريق عمل الهدف السابع عشر

السيد اللواء حسان معروف

معاون وزير الداخلية

السيد محمد عمر العلبي

معاون وزير المالية /سابقا ً

المقدم الدكتور ياسر كلزي

وزارة الداخلية

الدكتور إحسان الرمان

وزارة الخارجية

السيد حسام جرجس

وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل

اآلنسة هالة عماد

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد سلمان كنعان

وزارة العدل

السيدة رنده المالح

وزارة المالية

السيدة رهان سليمان

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

السيد حسان السلمان

هيئة االستثمار

السيدة نشوة أحمد

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

زيدون شحادة

هيئة التخطيط والتعاون
الدولي

اآلنسة مها نبهان

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

فريق الدعم اإلحصائي والفني:
برئاسة الدكتور إحسان عامر مدير المكتب المركزي لإلحصاء
السيد جورج عازار مدير
الحسابات القومية

السيد شامل بدران مدير
اإلحصاءات االقتصادية

السيد شادي مهنا مدير
الدراسات السكانية
واالقتصادية

السيد يحيى جمعة مدير
التخطيط والتعاون الفني

محتويات
التقرير

المحتوى

الصفحات

قائمة الجداول

16-17

قائمة األشكال

18-19

اإلطار المنهجي للتقرير

20-21

الهدف األول :القضاء على الفقر المدقع والجوع

24-31

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

34-47

الهدف الثالث :ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

50-75

الهدف الرابع :ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

60-67

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

70-79

الهدف السادس :ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتهما إدارة مستدامة

82-87

الهدف السابع :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة،
بحلول عام 2030
الهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع ،والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع
الهدف التاسع :إقامة بُنى أساسية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار

90-95

108-117

الهدف العاشر :الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها بحلول عام ()2030

120-129

الهدف الحادي عشر :جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة ،بحلول عام 2030
الهدف الثاني عشر :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة بحلول عام 2030

132-137
140-145

الهدف الثالث عشر :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره

148-149

الهدف الرابع عشر  :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق
.التنمية المستدامة
الهدف الخامس عشر  :حماية النظم اإليكولوجية البرّية وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها على نحو
مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030

152-155

الهدف السادس عشر :السالم والعدل والمؤسسات

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

14

98-105

158-165
168-179
182-188

15

قائمة الجداول
رقم الجدول
1
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26
27
28
29
30
31
32
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عنوان الجدول
مؤشرات الحالة التغذوية لدى األطفال للعام 2016
عدد المدخالت في البنك الوراثي النباتي
حالة المجمعات الوراثية لألشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية.
برامج بحوث اإلنتاج الحيواني
وضع مشاريع التنمية في المناطق الريفية
نسب االعتماد على الواردات من الحبوب من عام  2010إلى عام ،2015
نسبة المستوردات الغذائية من إجمالي الصادرات خالل ()2010-2015
تغير إنتاج األغذية للفرد الواحد خالل 2015 -2010

تغير كمية المتاح من األغذية للفرد الواحد خالل 2015 -2010
تطور األرقام القياسية لألسعار بين عامي  2010و2015

تطور المؤشرات الرئيسة للصحة اإلنجابية 2015-2010
تطور المؤشرات الصحية لألطفال 2015-2010

تطور عدد حاالت اإلصابة بالمالريا 2015-2010

تطور نسب الحالت المعالجة من مرض المالريا 2015-2010
تطور عدد وفيات مرض السل 2015-2010
عدد حاالت اإلصابة بمرض اإليدز
عدد حاالت اإلصابة بالاليشمانيا
نسبة وفيات السرطان من اجمالي الوفيات
تطور أعداد المدارس والطالب والهيئة التعليمية
تطور نسبة الذكور إلى اإلناث في مرحلة التعليم الجامعي بين عامي  2010و2015
تطور عدد المستفيدات من مراكز التنمية الريفية بين عامي  2010و2015
تطور مؤشرات االتجار واالستغالل والعنف ضد النساء
تطور أعداد العاملين في المجال البحثي ونسبة اإلناث منهم بين عامي  2010و2014
تطور الزيادة والعجز المائي في األحواض المائية بين عامي  2010و2015
تطور نسبة الهدر الفيزيائي بين عامي  2010و2015

تطور أعداد جمعيات مستخدمي المياه والمساحات المروية بين عامي  2010و2015
تطور بعض مؤشرات قطاع النقل بين عامي  2010و2015

تطور مؤشرات استهالك الطاقة في الصناعة بين عامي  2010و2015

تطور عدد المدن والمناطق الصناعية والحرفية بين عامي  2010و2015
تطور عدد أسواق التعريف بالمنتجات بين عامي  2010و2015

تطور بعض مؤشرات المعارض واألسواق بين عامي  2010و2015

تطور أعداد المنشآت الصناعية حسب طبيعة النشاط الصناعي بين عامي 2010
و2015

رقم الصفحة
35
39
40
41
42
43
44
45
46
46
50
52
54
54
54
55
55
56
60
65
72
73
77
84
85
86
108
109
109
110
110
111

رقم الجدول
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

عنوان الجدول
تطور عدد المصارف العامة والخاصة بين عامي  2010و2015

تطور عدد مؤسسات اإلقراض غير الحكومية بين عامي  2010و2015

تطور عدد المشاريع التي استفادت من خدمات اإلقراض بين عامي  2010و2015
تطور عدد محطات معالجة النفايات الصناعية بين عامي  2010و2015

تطور عدد المنشآت الصناعية التي تستفيد من تدوير المخلفات الصناعية بين عامي
 2010و2015
تطور عدد المنشآت التي استخدمت تكنولوجيا جديدة للتخفيف من األثر البيئي الضار
تطور عدد المنشآت التي تقوم بإعادة تدوير النفايات
تطور عدد المؤسسات البحثية التي تخدم القطاع الصناعي
تطور أعداد الحاضنات التقني والمشاريع الناجحة في إطار الحاضنات
تطور عدد المنشآت الصناعية والحرفية المحلية
)تطور معدالت انتشار الحزمة العريضة الثابتة (لكل مئة فرد
تطور متوسط كلفة المتر المربع في األبنية الطابقية بين عامي  2010و2015
تطور أطوال الطرق (محلية ومركزية) بين عامي  2010و2015
تطور عدد الباصات بين عامي  2010و2015

تطور عدد حوادث السير بين عامي  2010و2015
تطور عدد المركبات بين عامي  2010و2015

تطور بعض مؤشرات المخططات التنظيمية في المحافظات بين عامي  2010و2015
تطور معدل تلوث الماء بين عامي  2010و2015

تطور عدد منشآت معالجة النفايات الصلبة بين عامي  2010و2015
تطور نسبة الجفاف والتصحربين عامي  2010و2014

تطور عددمحطات معالجة الصرف الصحي وكميات المياه المعالجة
تطور عدد محطات نقل النفايات ومراكز المعالجة
تطور عدد معامل السماد ومعامل فرز النفايات
تطور عدد وحدات معالجة النفايات الطبية
تطور عدد المطامر الصحية
تطور عدد محطات ومدافن النفايات الخطرة
عدد مراكب الصيد البحري والنهري
عدد حاالت العنف وجرائم القتل والسلب
تطور كميات النفط والغاز المسروقة بين عامي  2011و2015
تطور مؤشرات أنشطة األعمال
قيمة القروض التي تم تعليق العمل بها

رقم الصفحة
112
112
113
113
113
114
114
115
115
115
116
132
132
133
133
133
134
135
135
136
141
141
142
142
142
142
155
170
174
175
183
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قائمة األشكال
رقم الشكل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18

عنوان الشكل
تطور أعداد المستفيدات من برامج الصحة اإلنجابية
تطور مؤشر نقص الوزن لألطفال حسب الريف والحضر ()2005-2015
تطور إنتاج بعض أنواع الحبوب ()2015-2005

نسبة االلتحاق الصافي في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي لألعوام -2010
2016
نسبة التسجيل الصافي في مرحلة التعليم األساسي لألعوام 2016-2010
تطور نسبة التسرب من التعليم األساسي بين عامي  2010و2016
تطور أعداد طالب التعليم الثانوي بين عامي  2010و2016

تطور نسبة اإلناث إلى الذكور في كافة المراحل التعليمية بين عامي  2010و2016
تطور نسبة النساء المشتغالت حسب القطاع بين عامي  2010و2014
تطور نسبة المشتغالت حسب نوع العمل بين عامي  2010و2014
تطور معدل بطالة الشباب بين عامي  2010و2015

تطور نسبة المستفيدين من مياه الشرب ومعدل نصيب الفرد ونسبة الهدر (-2010
(2015
تطور نسبة السكان المستفيدين من الصرف الصحي بين عامي  2010و2015
تطور نسبة السكان المستفيدين من محطات المعالجة ((2015-2011
تطور إنتاج الكهرباء 2015-2000

رقم الصفحة
30
35
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اإلطار المنهجي للتقرير
مقدمة:
فــي مقــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وبالتزامــن مــع االحتفــال بالذكــرى الســبعين لتأســيس المنظمــة ،اعتمــد قــادة دول ورؤســاء
حكومــات وممثلــو الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة أهداف ـا ً عالميــة جديــدة مــن أجــل التنميــة المســتدامة بعنــوان «تحويــل عالمنــا :خطــة
التنميــة المســتدامة لعــام  »2030والتــي تمثــل برنامــج 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  169اســتمراراً الســتكمال تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة لعــام ،2000
وتركــز علــى األبعــاد المترابطــة الثالثــة للتنميــة المســتدامة :النمــو االقتصــادي ،والنمــو االجتماعــي ،والبيئــة .وســتحضر تلــك األهــداف
والغايــات فــي العمــل خــال الســنوات الخمــس عشــرة القادمــة فــي المجــاالت الهامــة التاليــة :النــاس (حيــاة كريمــة) ،وحمايــة كوكــب
األرض ،واالزدهــار (تقــدم وحيــاة تلبــي الطمــوح) ،والســام (مجتمعــات يســودها الســام والعــدل) ،والشــراكة (شــراكة عالميــة مــن أجــل
التنميــة المســتدامة).
جــاء هــذا االعتمــاد فــي زمــن بلــغ اإلرهــاب أوجــه ،وتســود حالــة مــن الفوضــى التــي ســببتها دول تحــارب جهــود التنميــة فــي دول
ناميــة بــدالً مــن مســاندتها فــي تحقيــق تنميتهــا ،بشــكل يتناقــض والتزاماتهــا بالهــدف الثامــن مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة .وفــي زمــن
تنصلــت فيــه الــدول المتقدمــة مــن مســؤولياتها ،وخاصــةً الماليــة والتجاريــة والبيئيــة منهــا ،إضافــة إلــى ضعــف دور منظومــة األمــم
المتحــدة فــي تأطيــر جهــود الــدول لمــا فيــه خيــر للنــاس وكوكــب األرض واالزدهــار والســام.
تشــكل أهــداف التنميــة المســتدامة أولويــات عمــل علــى الصعيــد العالمــي ،وهــي اتفــاق عالمــي علــى أولويــات تنمويــة جــاءت كنتــاج عمــل
انطلــق مــن مراجعــة مــا أفضــت إليــه األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،وخاصــةً فيمــا يتعلــق بتعمــق الفجــوة التنمويــة بيــن الــدول ،وأثــر
الكــوارث واألزمــات علــى جهــود الــدول.
وشــاركت الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وكعضــو فاعــل فــي منظومــة األمــم المتحــدة ،فــي القمــة التــي عقدتهــا الجمعيــة العامــة واعتمــدت
فيهــا جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030وذلــك انطالق ـا ً مــن التزامهــا باإلجمــاع الدولــي حــول هــذا اإلطــار األشــمل للجهــود
التنمويــة الدوليــة والمتضمــن ألهــداف التنميــة المســتدامة ،وألهميــة تحقيــق هــذه األهــداف التنمويــة علــى المســتوى الدولــي ،وعلــى المســتوى
الوطنــي لمصلحــة المواطنيــن الســوريين ومؤسســات الدولــة الســورية.
تواجــه الجمهوريــة العربيــة الســورية ،ومنــذ العــام  ،2011ظروف ـا ً اســتثنائية تتمثّــل بآثــار الحــرب اإلرهابيــة التــي ش ـنّت عليهــا والتــي كان
أدواتهــا مجموعــات إرهابيــة مســلّحة مموّلــة مــن قبــل بعــض الحكومــات والكيانــات اإلقليميــة ،وكذلــك عمليــات «التحالــف الدولــي» غيــر
الشــرعي والعــدوان العســكري التركــي علــى األراضــي الســورية ،والتــي أحدثــت جميعهــا دمــاراً هائ ـاً للبنــى التحتيــة والبيئيــة ،وتأثيــر كل
ذلــك علــى توظيــف جــزء كبيــر مــن الجهــود والمــوارد الوطنيــة المتاحــة لمواجهــة انعكاســات هــذه الظــروف.
ناهيــك عــن الظــروف الطبيعيــة والمناخيــة ،وذلــك بحكــم وقــوع الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي منطقــة جافــة تعانــي مــن آثــار التغيــرات
المناخيــة ،خاصــة التص ّحــر وقلّــة المــوارد المائيــة.
كمــا تواجــه الجهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تحديـا ً كبيــراً يتمثــل بفــرض بعــض الــدول والكيانــات اإلقليميــة
لتدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب التــي ضــد الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ العــام  ،2011ولغايــة تاريخــه ،وبشــكل غيــر شــرعي
ومخالــف لميثــاق منظمــة األمــم المتحــدة وقــرارات المنظمــة ووثائــق مؤتمراتهــا المعنيــة بالتنميــة المســتدامة ،الســيما جــدول أعمــال التنميــة
لعــام  ،2030حيــث ألحقــت هــذه التدابيــر خســائر هائلــة فــي بنيــة االقتصــاد الســوري وقــدرات الدولــة الســورية والمجتمــع األهلــي والقطــاع
الخــاص الهادفــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة.

الهدف من التقرير:
يهدف التقرير الوطني األول للتنمية المستدامة إلى:
•تقييــم التقــدم المحــرز الــذي حققتــه الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي مجــال تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة خــال الفتــرة بيــن عامــي
 2000و ،2010والوقــوف علــى تأثيــرات الحــرب اإلرهابيــة ،التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،فــي مختلــف مؤشــرات
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة خــال الفتــرة بيــن عامــي  2011و( 2015االنحــراف عــن المســار).
•اســتخدام مخرجــات التقريــر لتظهيــر أثــر هــذه الحــرب علــى جهــود الدولــة الســورية بمســعاها لتحقيــق أهدافهــا التنمويــة فــي إطــار
التزامهــا بتحقيــق األهــداف األمميــة.
•االســتفادة مــن نتائــج التقريــر واألولويــات والمؤشــرات الموضوعــة فــي متنــه إلعــداد خطــط التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة
الســورية فيمــا بعــد انتهــاء الحــرب.
منهجية إعداد التقرير:
ً
يقــوم التقريرعلــى تشــخيص أهــداف ومقاصــد التنميــة المســتدامة بمؤشــراتها المختلفــة ،وتحليــل األهــم منهــا وفقـا للحالــة الســورية ،ســواء مــن
حيــث العوامــل المؤثــرة فــي تطورهــا وتقييــم أثــر السياســات المتبعــة عليهــا مــن جهــة ،وأثــر مفــرزات الحــرب مــن جهــة ثانيــة .كمــا يلقــي
التقريــر الضــوء علــى أهــداف التنميــة األلفيــة ومقاصدهــا المختلفــة مــن حيــث التقــدم المحــرز باتجــاه تحقيقهــا مــن منظوريــن ،أولهمــا :مــدى
إمكانيــة تحققهــا حتــى عــام ( 2015عــام الهــدف بالنســبة لهــذه األهــداف) بفــرض اســتمرار جهــود التنميــة بــدون الحــرب ،والثانــي :أثــر
مفــرزات ومفاعيــل الحــرب علــى الجهــود المبذولــة لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة.
يأتــي هــذا التقريــر كتقريــر ســنة أســاس ليو ّ
صــف حالــة التنميــة الســورية مــن منظــور التنميــة المســتدامة لعــام  ،2015قبــل الحــرب علــى
الجمهوريــة العربيــة الســورية وخاللهــا حتــى عــام  .2015ويقــف التقريــر فــي تحليــل مؤشــرات األهــداف والمقاصــد عنــد هــذا العــام ،ليتوافــق
مــع العــام الــذي تــم فيــه اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة ،وليتــم االنطــاق منــه إلــى وضــع المرامــي الكميــة لألهــداف حتــى عــام .2030
اعتمــد التقريــر فــي بنــاءه علــى النهــج التشــاركي ،مــن خــال قيــام هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي بتنســيق الجهــود الوطنيــة ،وإشــراك كافــة
الجهــات المعنيــة فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة وممثلــي القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة واألكاديمييــن ومراكــز الدراســات
واألبحــاث ،حيــث تــم تشــكيل فريــق عمــل مختــص بــكل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .وعملــت هــذه الفــرق تحــت إشــراف
مباشــر مــن لجنــة توجيهيــة علــى مســتوى معاونــي الــوزراء فــي الــوزارات المعنيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة (تكونــت فــرق العمــل مــن
حوالــي  200مــن المعنييــن بأهــداف التنميــة المســتدامة مــن الجهــات التــي ســبق ذكرهــا).
وبهــدف توســيع مشــاركة جهــات اإلدارة المحليــة (المحافظــات) فــي إعــداد التقريــر ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجزئيــة المتعلقــة بتحديــد
األولويــات وتحديــات التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي المحلــي ،تــم عقــد ثــاث ورشــات عمــل تخصصيــة علــى مســتوى الفنييــن
مــن كافــة المحافظــات الســورية بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،شــارك فيهــا حوالــي  300مشــارك ،وتــم االســتفادة مــن مخرجــات
هــذه الــورش فــي متــن التقريــر .كمــا تــم التمهيــد لبنــاء قــدرات جهــات اإلدارة المحليــة فــي تأصيــل منهــج ومفاهيــم التنميــة المســتدامة علــى
المســتويات دون الوطنيــة ،وصــوالً إلــى تقاريــر تنميــة مســتدامة علــى مســتوى كل محافظــة مــن المحافظــات الســورية مســتقبالً.
مصادر البيانات:
لــم يقتصــر تأثيــر الحــرب علــى جهــود التنميــة ،بــل تعداهــا ليطــال إمكانيــات إنتــاج البيانــات اإلحصائيــة والمؤشــرات التنمويــة ،وخاص ـةً
فــي ظــل األوضــاع فــي بعــض المناطــق .ويســتند التقريــر إلــى المؤشــرات والبيانــات الرســمية المتاحــة فــي المكتــب المركــزي لإلحصــاء
والــوزارات والجهــات المعنيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،وتــم اللجــوء إلــى تقديــرات منهجيــة لبعــض المؤشــرات التــي ال تتوفــر لهــا بيانــات
رســمية .كمــا تــم االعتمــاد علــى بعــض المؤشــرات التــي توفرهــا المنظمــات المختصــة فــي مجــاالت التنافســية وتطويــر بيئــة األعمــال
والتــي كانــت علــى تعــاون وثيــق إلنتــاج مــا يخــص الجمهوريــة العربيــة الســورية منهــا قبــل الحــرب.

ويُضــاف إلــى ماســبق ،تواجــه الجمهوريــة العربيــة الســورية تداعيــات اآلثــار الكارثيــة الناجمــة عــن اســتمرار «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة
باالحتــال ،باحتــال الجــوالن الســوري المحتـ ّل وإمعانهــا باســتنزاف مــوارده الطبيعيــة وتبديدهــا وتلويــث بيئتــه الطبيعيــة ،وحرمانهــا الســكان
الســوريين فــي الجــوالن مــن حقوقهــم األساســية ومصادرتهــا ألراضيهــم ومــوارد رزقهــم ،ناهيــك عــن السياســات التمييزيــة اإلســرائيلية
العنصريــة المكرّســة ضــد الســوريين ولمصلحــة المســتوطنيين اإلســرائيليين غيــر الشــرعيين.
تأصيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني:
بالنظــر إلــى أن أهــداف التنميــة المســتدامة إطــار عــام للتنميــة علــى المســتوى العالمــي ،فــإن علــى جميــع الــدول القيــام بتوطينهــا وتوفيقهــا
مــع تحديــات وأولويــات التنميــة علــى الصعــد الوطنيــة والمحليــة .وقــد التزمــت حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي متــن تقريرهــا هــذا
باإلطــار العــام ألهــداف ومقاصــد التنميــة المســتدامة ،وعملــت علــى اختيــار المؤشــرات المعبــرة عــن هــذه األهــداف والمقاصــد وتأصيلهــا بمــا
يتفــق مــع أولويــات وتحديــات التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،نظــراً لخصوصيــة األوضــاع التــي تأثــرت بشــدة مــن إرهــاب عانــت
منــه مســيرة التنميــة خــال الســنوات الســبع الماضيــة.
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المقصد ( :)2تخفيض نسبة الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده ،وفقا ً للتعاريف الوطنية ،بمقدار النصف على األقل

الهدف األول :القضاء على الفقر المدقع والجوع
المقصد ( :)1القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين ،ويُقاس بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر في اليوم
المؤشر  : 1-1نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر في اليوم

1

تشــير بيانــات مســوح دخــل وإنفــاق األســرة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى أن نســبة الفقــر عنــد خــط  1.25دوالر فــي اليــوم بتعــادل
القــوة الشــرائية لعــام  ،2005انخفضــت بوتيــرة متزايــدة خــال الســنوات التــي ســبقت الحــرب ،حتــى وصلــت إلــى حدودهــا الدنيــا فــي عــام
 2010بحــدود ( .)%0.2وعلــى هــذا األســاس صنفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية ،حينهــا ،ضمــن مجموعــة الــدول التــي حققــت هــدف
األلفيــة «القضــاء علــى الفقــر» قبــل حلــول عــام .2015
تغيّــر الوضــع تغيــراً كبيــراً مــع بدايــة الحــرب التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية (فــي العــام ،)2011حيــث شــهدت نســبة الســكان
الذيــن يقـ ّل دخلهــم اليومــي عــن  1.25دوالر أمريكــي بتعــادل القــوة الشــرائية ارتفاعـا ً كبيــراً ،ووصلــت أعلــى نســبها فــي عــام  2013حيــث
مــن إجمالــي الســكان . 2وقــد نتــج هــذا االرتفــاع عــن ارتفــاع معــدالت البطالــة الناجمــة أساس ـا ً عــن تعطــل جــزء كبيــر)(%7قــدرت بــــــ
مــن أوجــه الحيــاة االقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلفــة فــي البــاد ،وارتفــاع كبيــر فــي أســعار المــواد كافــة نتيج ـةً النخفــاض مســتويات اإلنتــاج
المحلــي للبضائــع والخدمــات ونــدرة بعضهــا ،والتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب التــي أدت إلــى انخفــاض كبيــر فــي
حجــم المســتوردات (وخاص ـةً مســتلزمات اإلنتــاج) وأعاقــت الصــادرات الســورية والتحويــات الماليــة وقــدرات قطــاع المــال واألعمــال،
إضافــةً إلــى انخفــاض القــوة الشــرائية لليــرة الســورية .ومــع نهايــة عــام  2013بــدأت نســبة الســكان الذيــن يقــل دخلهــم اليومــي بتعــادل
القــوة الشــرائية لليــرة الســورية بالتراجــع التدريجــي (وإن كان تراجعـا ً طفيفـا ً) ،حيــث وصلــت هــذه النســبة عــام 2015إلــى ( ،)%6.4ويعــزى
هــذا التغيــر إلــى االســتقرار الــذي شــهدته العملــة الوطنيــة وعــودة جــزء مــن مكامــن اإلنتــاج الســلعي والخدمــي.
المؤشر  : 2-1نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الغذائي
يع ـ ّد األمــن الغذائــي المحــور األهــم فــي دعــم حيــاة وحقــوق اإلنســان بمفهومــه الواســع والشــامل لنواحــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة ،فهــو يُعنــى بكيفيــة تأميــن أولــى الحاجــات األساســية لإلنســان والمتعلقــة ببقائــه علــى قيــد الحيــاة حســب هــرم االحتياجــات
األساســية الالزمــة لبقــاء اإلنســان.

أدت الحــرب التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى ارتفاعــات غيــر مســبوقة فــي معــدالت الفقــر وفــق خطيــه الشــديد والعــام،
فقــد ارتفعــت نســبة الســكان الفقــراء فقــراً شــديداً لتصــل إلــى ( )%43عــام  ، 52013وانخفضــت هــذه النســبة انخفاض ـا ً طفيف ـا ً إلــى حــدود
( )%41.5عــام ،2015ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى مفــرزات الحــرب علــى محــددي الفقــر األساســيين :الدخــول المتضــررة مــن ارتفــاع
معــدالت البطالــة ،واألســعار التــي ارتفعــت ارتفاعــا ً كبيــراً .وقــد أعــادت الحــرب موضــوع الفقــر مــن جديــد إلــى الواجهــة ،ومــن
ثــ ّم فــإن إعــادة اإلعمــار منوطــة بالدرجــة األولــى بانتشــال أعــدا ٍد كبيــرةً مــن الســكان مــن دائــرة الفقــر ،وهــذا مــا ســيتطلب جهــوداً
اســتثنائية قــد يكــون مــن غيــر الممكــن توفيرهــا فــي ظــل اســتمرار ظــروف الحــرب.
أمــا نســبة الفقــر وفــق خــط الفقــر الوطنــي األعلــى ، 6فقــد كانــت واضحــة وواســعة االنتشــار نســبيا ً بالرغــم مــن انخفاضهــا مــن ()%33.6
عــام  2007إلــى ( )%24.8عــام  ، 72010ومــن ث ـ ّم فــإن هنــاك فجــوة قصــور تنمــوي فــي الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفقــر العــام قبــل
الحــرب .وقــد ارتفعــت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر العــام ارتفاعـا ً كبيــراً جــراء الحــرب لتصــل إلــى ( )%68.9مــن إجمالــي الســكان فــي
عــام  ، 82013لتنخفــض عــام  2015إلــى ( )%63.6بفعــل التطــورات اإليجابيــة التــي شــهدها االســتقرار النســبي لألســعار وعــودة بعــض
مالمــح تحســن الدخــول الناجــم بصــورة رئيســية عــن تشــغيل محــدود لقــوة العمــل.
ويعيــش مواطنــي الجــوالن الســوري المحت ـ ّل فــي ظــروف اقتصاديــة ومعيشــية صعبــة للغايــة ،نظــراً لغيــاب السياســات والبرامــج التنمويــة
الموجهــة إليهــم والتــي تأتــي ضمــن توجــه واضــح لــــ «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،فــي التضييــق االقتصــادي علــى هــؤالء
المواطنيــن ودفعهــم إلــى الهجــرة واعتقــال المئــات منهــم ،ومــن بينهــم األطفــال .ويضــاف إلــى ذلــك تع ّمــد ســلطات االحتــال اإلســرائيلي
فــرض الضرائــب المرتفعــة علــى أصحــاب األرض الســوريين وعلــى محاصيلهــم الزراعيــة ،بمــا فــي ذلــك التفــاح التــي يعـ ّد المنتــج المحلــي
الرئيســي لهــؤالء الســكان ،بينمــا تمنــح ســلطات االحتــال مزايــا تفضيليــة للمســتوطنين اإلســرائيليين وتوفــر إمــدادات الميــاه وتســهيالت
للتســويق وأســاليب زراعــة حديثــة بشــكل يســهم فــي خفــض تكاليــف اإلنتــاج لــدى المســتوطنين اإلســرائيليين ويعــزز قدرتهــم علــى تســويق
منتجاتهــم ،فــي حيــن ال يتم ّكــن المزارعــون الســوريون مــن تســويق منتجاتهــم .ناهيــك عــن اســتمرار ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بمصــادرة
أراضــي الســوريين فــي الجــوالن الســوري المحت ـ ّل فــي إطــار سياســية ممنهجــة لتجويعهــم وتهجيرهــم وإقامــة مســتوطنات غيــر المشــروعة
علــى أراضيهــم.

وصــل معــدل الفقــر المدقــع (الغذائــي) إلــى حــدوده الدنيــا قبــل بدايــة الحــرب ،حيــث قــدرت نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر الغذائــي
بنحــو( )%1.1مــن إجمالــي الســكان عــام  ،2010ومــا عــزز هــذا التقــدم المحــرز كان قــدرة االقتصــاد الســورية المتنــوع المصــادر علــى
تحقيــق اكتفــاء ذاتــي فــي معظــم مــواد ســلة االســتهالك للمواطنيــن الســوريين.

وتتفشــى البطالــة بيــن الشــباب الســوري فــي الجــوالن ويعانــي العاملــون منهــم مــن تمييــز واضــح بينهــم وبيــن «العمــال اإلســرائيليين» مــن
حيــث الرواتــب واألجــور وظــروف العمــل .كمــا يتعــرض الكثيــرون منهــم للطــرد التعســفي ممــا يجعلهــم يعيشــون بشــكل مســتمر تحــت خــط
الفقــر وغيــر قادريــن علــى تأميــن مســتوى معيشــة الئــق ألطفالهــم ،وهــو األمــر الــذي يتعــارض مــع أحــكام القانــون الدولــي والقانونــي الدولــي
اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان ،ال ســيما أحــكام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل.

توقفــت المســوح التــي تتيــح بيانــات عــن دخــل ونفقــات األســر خــال ســنوات الحــرب ،واســتبدلت بمســوح تعنــى بقضايــا األمــن
الغذائــي ،كمســح األمــن الغذائــي األســري 3لعــام  2015الــذي تشــير نتائجــه إلــى أن األمــن الغذائــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تأثــر
تأثــراً كبيــراً خــال ســنوات الحــرب ،حيــث يعانــي ( )%33مــن األســر الســورية مــن انعــدام األمــن الغذائــي .وقــد تفاوتــت هــذه النســبة
بيــن المحافظــات ،حيــث كانــت النســبة األقــل فــي محافظــة الالذقيــة ( )%11والنســبة األعلــى فــي محافظــة الحســكة (.)%51

ويقــوم «المســتوطنون اإلســرائيليون» باســتغالل حاجــة أطفــال الجــوالن الســوريين إلــى لقمــة العيــش لهــم وألهاليهــم ،حيــث يدفعونهــم للعمــل
فــي أعمــال خطــرة تض ـ ّر بنموهــم بســبب ســاعات العمــل الطويلــة وظروفــه القاســية ،ويجبــرون األطفــال الســوريين علــى القيــام بنفــس عمــل
الراشــدين بنصــف األجــر ،وذلــك فــي خــرق فاضــح ألحــكام القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان ،ال ســيما اتفاقية
جنيــف الرابعــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل.

وقــد بلغــت نســبة اآلمنيــن غذائيــا ً ( )%16علــى مســتوى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،والنســبة األعلــى كانــت فــي محافظتــي دمشــق
والالذقيــة ( ،)%24مقابــل ( )%4فقــط فــي محافظتــي الحســكة والقنيطــرة .أمــا النســبة الغالبــة مــن الســكان والبالغــة نحــو ( )%51فيقعــون
فــي منطقــة الضعف.
وكانــت األســر الكبيــرة الحجــم ،التــي عــدد أفرادهــا  7فمــا فــوق ،أكثــر عرضــة النعــدام األمــن الغذائــي بنســبة ( ،)%47واألســر التــي عــدد
أفرادهــا  4فمــا دون بنســبة ( .)%21وجــراء مفــرزات الحــرب ،تعرضــت األســر النازحــة ،حتــى وإن عــادت إلــى أماكــن اإلقامــة االعتياديــة،
إلــى انعــدام األمــن الغذائــي ،حيــث تجــاوزت النســبة ( ،)%40مقابــل ( )%30بيــن األســر المســتقرة.

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

 -1يعــد هــذا المؤشــر مــن المؤشــرات الدوليــة التــي اعتمدهــا البنــك الدولــي للمقارنــة بيــن الــدول مــن حيــث مســتويات الفقــر وتــم تعديــل قيمــة هــذا المؤشــر مؤخــراً ليصيــح
 1.9دوالر بــدالً مــن  1.52دوالر ،وســيتم خــال التقاريــر القادمــة اعتمــاد القيمــة الجديــدة للمؤشــر ،علم ـا ً بــأن التقريــر يبنــي علــى مؤشــرات وخطــوط الفقــر الوطنيــة
أكثــر مــن الدوليــة ألنهــا توصــف الواقــع الحقيقــي للفقــر.
 -2تقديرات فريق عمل التقرير.
 -3مسح األمن الغذائي األسري في سورية ،المكتب المركزي لإلحصاء( 2015شمل  11محافظة باستثناء محافظات دير الزور ،الرقة ،إدلب).
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ُوصفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب ،فــي تقاريــر التنميــة األلفيــة الوطنيــة والعربيــة ،بأنهــا مــن الــدول التــي كانــت علــى المســار
الصحيــح لتحقيــق هــدف األلفيــة المعنــي بخفــض معــدالت الفقــر ،حيــث بلغــت نســبة الفقــراء فقــراً شــديداً (وفقـا ً لمعاييــر خطــوط الفقــر الوطنيــة)
نحــو (( ، 4)%8.5أي مــا يعــادل  1.8مليــون مواطــن) ،ومــن ث ـ ّم فــإن الســيناريو االســتمراري للجهــود التنمويــة التــي بذلــت فــي الســنوات
قبــل الحــرب كانــت ســتؤدي إلــى تحقيــق هــدف األلفيــة المقــدر بـــــ ( )%7.2كنســبة الفقــراء مــن الســكان قبــل عــام .2015

ارتكــزت الحمايــة االجتماعيــة التــي توفرهــا الدولــة الســورية علــى اإلنفــاق العــام الجــاري واالســتثماري فــي الخدمــات العامــة مثــل الصحــة
والتعليــم وتوفيــر البنيــة الخدميــة التحتيــة المتعلقــة بالســكن والميــاه والصــرف الصحــي والنقــل ،إضافـةً إلــى الدعــم المقــدم للســلع األساســية مثــل
الغــذاء والوقــود .أمــا برامــج الضمــان االجتماعــي القائمــة علــى االشــتراكات فــكان لهــا دور أقــل متمثلــة فــي التأمينــات االجتماعيــة ومعاشــات
التقاعــد والتــي تركــزت االســتفادة منهــا للعامليــن فــي الدولــة ،وبدرجــة أقــل للعامليــن فــي القطــاع الخــاص المنظــم .وهــذه المكونــات ،علــى
أهميتهــا ،كانــت مشــتتة ولــم ينظــر إليهــا مــن منظــور تكاملــي مــن جهــة ،وتعانــي مــن النظــر إليهــا أحيانـا ً علــى أنهــا عــبء علــى التنميــة وليســت
محــركا ً مــن محــركات النمــو مــن جهــة أخــرى ،وتعتبــر قابلــة للتحســين فــي حــال توفــر الدعــم الدولــي المطلــوب للخطــط التنمويــة الوطنيــة.
 -4بيانات مسح دخل ونفقات األسرة لعام 2010/2009
 -5تقديرات فريق عمل التقرير
 -6يبلغ خط الفقر الوطني األعلى في سورية  3.81دوالراً بتعادل القوة الشرائية لعام 2005
 -7بيانات مسح دخل ونفقات األسرة لعام 2010/2009
 -8تقديرات فريق العمل بنا ًء على بيانات مسح دخل ونفقات األسرة لعام  ،2010/2009والمستويات القياسية لألسعار وزيادات الدخول
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والجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق ،أن «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،تمنــع الســوريين فــي الجــوالن الســوري المحت ـ ّل مــن إقامــة
جمعيــات الرعايــة االجتماعيــة ،األمــر الــذي أدى إلــى حرمــان أطفــال الســوريين فــي الجــوالن مــن هــذه الرعايــة فــي انتهــاك فاضــح لحقهــم
المتمثــل بوجــود هــذه المؤسســات علــى النحــو الــذي كفلتــه أحــكام القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان ،ال ســيما
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل.
المؤشر  : 1-3نسبة الدعم من الموازنة (الدعم األسري)
يشــمل الدعــم األســري الدعــم المخصــص للمــواد التموينيــة ،ومنهــا الخبــز والدعــم المخصــص لوقــود التدفئــة والنقــل ودعــم الطاقــة الكهربائيــة
ودعــم ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي .وقــد ارتفــع صافــي مبالــغ الدعــم لقطــاع الكهربــاء علــى نحــو ملحــوظ خــال ســنوات الحــرب 2011
 2015مــن  187مليــار ليــرة عــام  2011مــا نســبته ( )%22.3مــن إجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة ،ليصــل إلــى  299مليــار ليــرة عــام 2015بنســبة ( )%18.1مــن إجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة .وبلــغ دعــم المحروقــات المخصصــة للتدفئــة والنقــل (مــادة المــازوت) 142
مليــار ليــرة فــي العــام  2011بنســبة ( )%17مــن إجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة) ،وبلــغ مقــدار دعــم هــذه المــادة فــي العــام  2014مــا
يقــارب  81مليــار ليــرة ســورية بنســبة ( )%5مــن إجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة .ومــر ّد جــزء كبيــر مــن هــذا االرتفــاع فــي تكاليــف وأعبــاء
الدعــم إلــى التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة (خاصــة تلــك التــي فرضهــا االتحــاد األوروبــي) علــى قطــاع الطاقــة
والمشــتقات النفطيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والتــي أدت إلــى ارتفــاع كبيــر فــي تكاليــف إنتــاج الكهربــاء.
وارتفــع صافــي مبالــغ الدعــم لقطــاع ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي مــن  19.3مليــار ليــرة ســورية عــام  2011مــا نســبته ( )%2.3مــن
إجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة الســورية ،ليصــل إلــى  23مليــار ليــرة عــام  2015مــا نســبته ( )%1.4مــن إجمالــي الموازنــة العامــة.
وارتفعــت قيمــة مبالــغ الدعــم المخصــص للمــواد التموينيــة (الســكر والــرز والخبــز) مــن  82مليــار عــام  2011مــا نســبته ( )%9.8مــن
إجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة الســورية ليصــل إلــى  115.4مليــار عــام  2015مــا نســبته ( )% 7.4مــن إجمالــي الموازنــة العامــة.
وباســتقراء مبالــغ ونســب الدعــم المخصصــة مــن الموازنــات العامــة ،حافظــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى نســب دعــم مرتفعــة لجميــع
مكونــات الدعــم األســري .وبالرغــم مــن انخفــاض نســب المبالــغ المخصصــة مــن الموازنــات العامــة بضــع نقــاط ،فــإن النســبة بقيــت مرتفعــة
إذا أخذنــا فــي الحســبان اآلثــار التــي تركتهــا الحــرب .فمث ـاً فيمــا يخــص دعــم الكهربــاء ،بقيــت نســبة الدعــم مرتفعــة بالرغــم 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.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن بعــض القطاعــات االجتماعيــة تقــدم خدماتهــا بصــورة مجانبــة أو بأســعار رمزيــة كقطاعــي الصحــة
والتعليــم.

لعمليــة التنميــة وإلــى انخفــاض اإلنفــاق علــى هــذه القطاعــات .وبمقارنــة اإلنفــاق بيــن عامــي  2010و ،2015نجــد أن نســبة اإلنفــاق
االســتثماري علــى التعليــم قــد انخفضــت مــن  35مليــار ليــرة فــي العــام  2010ليصــل إلــى  16.5فــي العــام  ،2015وكذلــك
األمــر فيمــا يخــص اإلنفــاق االســتثماري علــى قطــاع الصحــة حيــث انخفــض مــن  9.7مليــار ليصــل إلــى  4مليــار خــال نفــس المــدة.
وانخفضــت نســبة اإلنفــاق االســتثماري علــى قطــاع ميــاه الشــرب مــن  13.3مليــار عــام  2010إلــى  7مليــار فــي العــام  ،2015أي إن
نســبة االنخفــاض فــي اإلنفــاق االســتثماري علــى هــذه الخدمــات قــد تجــاوزت النصــف خــال ســنوات الحــرب.
المؤشر  : 4-3اإلعانات المالية (عدد المستفيدين من اإلعانات النقدية المباشرة)
فــي إطــار العمــل علــى تنويــع أشــكال الدعــم والتحــول مــن الدعــم العــام إلــى الدعــم االســتهدافي المباشــر القائــم علــى معاييــر الحاجــة ،طبقــت
الجمهوريــة العربيــة الســورية تجربــة المعونــة النقديــة المباشــرة عــن طريــق الصنــدوق الوطنــي للمعونــة االجتماعيــة الــذي أحــدث بموجــب
المرســوم التشــريعي رقــم  /9/لعــام  2011وأنيطــت بــه األدوار اآلتيــة:
 حمايــة األفــراد واألســر المســتهدفة ورعايتهــا عــن طريــق تقديــم معونــات دوريــة أو طارئــة وفــق معاييــر تضمــن الشــفافيةوالمســاءلة وتنســجم مــع سياســات وخطــط الدولــة.
 تعزيــز تنميــة رأس المــال البشــري واالســتثمار فيــه بنــا ًء علــى مبــدأ المســؤولية المشــتركة ،وذلــك عــن طريــق ربــط المعونــات المقدمــةفيالصنــدوق بالتزامــات تنمويــة مــن المســتفيدين تتعلــق بالصحــة والتعليــم وغيرهمــا.
 تمكين المستفيدين اقتصاديا ً واجتماعيا ً وصحيا ً وتعليميا ً عن طريق برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن اإلعانــات الماليــة النقديــة المباشــرة التــي قدمهــا الصنــدوق الوطنــي للمعونــة نحــو  400ألــف شــخص عــام ،2011
وبلغــت قيمــة المســاعدات الماليــة فيهــا نحــو  7.5مليــار ليــرة ســورية ،وتوقفــت التجربــة بعــد عــام  2011نتيجــة ظــروف الحــرب.
وطبقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية نموذج ـا ً آخــر للدعــم االســتهدافي هــو تقديــم معونــة نقديــة دوريــة لألســر التــي ترعــى حــاالت الشــلل
الدماغــي ،وهــو شــكل مــن أشــكال الرعايــة االجتماعيــة المتنوعــة التــي توفرهــا الدولــة الســورية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم عــن
طريــق وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،حيــث بلــغ عــدد األســر المســتفيدة مــن معونــات الشــلل الدماغــي  25256أســرة فــي عــام
 2012بمبلــغ معونــة إجمالــي وقــدره  389مليــون ليــرة ســورية ارتفعــت إلــى  26945أســرة وبمبلــغ معونــة إجمالــي قــدره  413مليــون
ليــرة ســورية عــام  .2015وباســتقراء البيانــات ،نــرى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية حافظــت علــى مخصصــات الدعــم النقــدي لهــذه الفئــة
بالرغــم مــن ظــروف الحــرب والضغــط علــى المــوارد.
المؤشر  : 5-3عدد المستفيدين والمسجلين في التأمين الصحي
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المؤشر  : 2-3عدد المسجلين في التأمينات االجتماعية والمستفيدين من التأمينات االجتماعية
تشــير بيانــات قطــاع التأمينــات االجتماعيــة 9إلــى ازديــاد عــدد المســجلين ازديــاداً طفيف ـا ً مــن  1.95مليــون شــخص عــام  2010إلــى 2.1
مليــون بالعــام  ،2015بزيــادة ســنوية مقــدرة بـــ  21ألــف مشــترك ســنويا ً .ويبقــى هــذا الرقــم دون المســتوى المطلــوب ،ويدلــل علــى وجــود
ً10
فجــوة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتســجيل فــي التأمينــات االجتماعيــة إذا مــا تمــت مقارنتهــا بحجــم قــوة العمــل البالغــة نحــو  5مليــون شــخصا
،وذلــك نتيجــة امتنــاع أو تهــرب العديــد مــن جهــات القطــاع الخــاص مــن تســجيل عمالهــا فــي التأمينــات االجتماعيــة ،والســيما القطــاع الخــاص
غيــر المنظــم .وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع عــدد المســتفيدين مــن خدمــات التأمينــات االجتماعيــة مــن  443ألــف فــي العــام 2010
إلــى  591ألــف فــي عــام .2015
ومــع إن قطــاع التأمينــات االجتماعيــة الســوري تديــره مؤسســتان تغطــي كل واحــدة منهمــا شــريحة محــددة مــن المشــتركين ،فــإن المزايــا التــي
يســتفيد منهــا المشــتركون هــي واحــدة بصــرف النظــر عــن المؤسســة .وقــد شــهد القطــاع تطــوراً ،وإن كان طفيفـاً ،مــن حيــث عــدد المشــتركين
وكذلــك المســتفيدين .ويشــير اســتقراء واقــع القطــاع مــن حيــث بيانــات المشــتركين والمســتفيدين إلــى حاجــة القطــاع إلــى التطويــر مــن حيــث
توســيع المظلــة التأمينيــة لتكــون أكثــر شــموالً ،وبخاصــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص غيــر المنظــم ،وتنويــع وتوســيع حزمــة الخدمــات،
وكذلــك توحيــد المرجعيــة المؤسســاتية لتشــكل إطــاراً جامعــا ً وواحــداً لــكل أشــكال الضمــان االجتماعــي ،مــع إعــادة النظــر بالسياســات
االســتثمارية للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة علــى نحــو يعــزز قــوة واســتقرار المركــز المالــي لهــا وعوائــد االســتثمار التــي
تســاهم فــي توســيع شــريحة المشــمولين بالضمــان ونوعيــة الخدمــات المقدمــة.
المؤشر  : 3-3دعم الخدمات االجتماعية
توفّــر الدولــة الســورية الخدمــات التعليميــة والصحيــة كافــة مجانـا ً أو بمقابــل رمــزي لجميــع المواطنيــن ،وذلــك عــن طريــق المرافــق التعليميــة
والصحيــة العامــة ،كمــا وتقـ ّدم الدعــم لخدمــات رئيســية كميــاه الشــرب والكهربــاء .وقــد أدت الحــرب إلــى شــح المــوارد االقتصاديــة الالزمــة
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بلــغ عــدد المســتفيدين والمســجلين فــي خدمــات التأميــن الصحــي  755ألــف شــخص فــي العــام  2015عــن طريــق شــركات التأميــن ،وهــو
رقــم متواضــع لهــذا الشــكل مــن الضمــان الصحــي ،مــع األخــذ فــي الحســبان إن خدمــات الضمــان الصحــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية
ال تقــدم حصــراً عــن طريــق شــركات التأميــن بــل بأشــكال متنوعــة أخــرى عــن طريــق الصناديــق التكافليــة والصحيــة ،وهــي
غيــر قابلــة للحصــر بســبب تنوعهــا واختــاف أشــكال الخدمــة ونســب التغطيــة فيهــا.
المؤشر  : 6-3عدد مؤسسات الرعاية االجتماعية
تعـ ّد مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بأنواعهــا المختلفــة (معاهــد ومراكــز إعاقــة – دور مســنين – دور أيتــام
– معاهــد رعايــة وتأهيــل األحــداث – معاهــد تأهيــل وتشــغيل المتســولين والمتشــردين) منافــذ الخدمــة المعتمــدة ألنمــاط الرعايــة االجتماعيــة
للفئــات المســتهدفة (وهــي أكثــر الفئــات ضعفــا ً) ببعديهــا الرعائــي الخدمــي المباشــر والتنمــوي التمكينــي ،وهــي تعــ ّد ركائــز الرعايــة
االجتماعيــة لهــذه الفئــات .وهــذه المراكــز علــى نوعيــن :حكومــي تديــره وزارة الشــؤون االجتماعيــة ومديرياتهــا ،وأهلــي تديــره الجمعيــات
والمؤسســات األهليــة المرخصــة بإشــراف فنــي مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل .وفــي حيــن كانــت الخطــط لغايــة 2010

 -9يتكون قطاع التأمينات االجتماعية في سورية من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
 -10التقديرات حسب مسح قوة العمل المعد لدى المكتب المركزي لإلحصاء وتشمل قوة العمل لدى القطاعين العام والخاص.
 -11تقدم خدمات الضمان الصحي في الجمهورية العربية السورية من خالل االشتراك في الخدمة عن طريق شركات التأمين وهذا يشمل القطاعات اإلدارية
العامة و الخاصة ،إال أن هذا الشكل الوحيد حيث يستفيد العاملون لدى الجهات العامة والنقابات المهنية من خدمات الضمان الصحي بأشكال أخرى مثل (صناديق التعاون
والتكافل االجتماعي،الطبابة المجانية الكاملة،الصناديق الصحية للنقابات المهنية).

27

تتضمــن توســيع وتعزيــز شــبكة المؤسســات القائمــة ،فــإن ظــروف الحــرب اعتبــاراً مــن عــام  2011أثــرت تأثيــراً كبيــراً علــى إمكانيــة تنفيــذ
الخطــط الموضوعــة ،وكذلــك علــى واقــع المؤسســات القائمــة التــي خــرج الكثيــر منهــا مــن الخدمــة نتيجــة االســتهداف أو التخريــب الــذي
مارســته الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،أو تحويــل بعضهــا لوظائــف اإليــواء المؤقــت كحاجــة أكثــر إلحاح ـا ً نتيجــة ظــروف الحــرب ،هــذا
إضافـةً إلــى تأثــر الخدمــات المقدمــة فــي المراكــز التــي مــا زالــت فــي الخدمــة نتيجــة الواقــع االقتصــادي وصعوبــة تأميــن مســتلزماتها بســبب
اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب.
وبلــغ عــدد دور رعايــة المســنين فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية (العامــة واألهليــة)  24داراً فــي عــام  ،2010وهــي تقـ ّدم خدمــات الرعايــة
الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة والمعالجــة الفيزيائيــة ،فــي حيــن انخفــض عــدد الــدور إلــى 18داراً عــام  2015بخــروج  6دور بســبب
ظــروف الحــرب.
وبلــغ عــدد دور رعايــة األيتــام  32داراً عــام  ،2011وهــي تقــدم لهــم جميــع الخدمــات (التعليميــة – الصحيــة – االجتماعيــة – التأهيــل
والتمكيــن الحرفــي) ،وتســتقبل األيتــام منــذ الــوالدة وحتــى  18ســنة ،فــي حيــن انخفــض العــدد إلــى  13داراً عــام  2015بســبب خــروج 19
داراً مــن الخدمــة.
وبلــغ عــدد معاهــد رعايــة ذوي اإلعاقــة  38معهــداً ،وهــي تقــدم خدمــات الرعايــة لمختلــف أنــواع اإلعاقــات ،ومنهــا التعليــم والتدريــب المهنــي
والتنميــة الفكريــة ،فــي حيــن انخفــض العــدد إلــى  26معهــداً عــام  2015بســبب خــروج  12معهــداً مــن الخدمــة.
وإضافــة إلــى دور المســنين واأليتــام ومعاهــد رعايــة ذوي اإلعاقــة ،توجــد مؤسســات أخــرى هــي معاهــد رعايــة وتأهيــل األحــداث
الجانحيــن ،التــي بلــغ عددهــا  15معهــداً عــام  ،2011وخــرج منهــا  7معاهــد مــن الخدمــة .كمــا توجــد معاهــد تأهيــل وتشــغيل للمتســولين
بلــغ عددهــا  3معاهــد عــام  ،2011وخــرج منهــا معهــد واحــد مــن الخدمــة .وفيمــا يخــص دور رعايــة مجهولــي النســب فكانــت  3دور عــام
 2011وهــي مــا تــزال فــي الخدمــة ،كمــا يوجــد مركــزان لرعايــة النســاء المعنفــات مــا يــزاالن فــي الخدمــة.
وال يخفــى أن الحــرب فرضــت أنماطـا ً تدخليــه غيــر تقليديــة وغيــر منظمــة تقــوم علــى المبــادرات المجتمعيــة والتــي ســاهمت إلــى حــد ملحــوظ
فــي تعزيــز خدمــات الرعايــة االجتماعيــة ،لكــن ال يتوفــر بيانــات عنهــا لتقييــم مــدى مســاهمتها وأثرهــا التدخلــي تقييمــا ً دقيقــا ً.

المقصد ( :)4ضمان تمتّع جميع األفراد ،بنفس الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية ،والخدمات األساسية،
والخدمات المالية ،وحقوق الملكية ،والميراث ،والموارد الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة المالئمة.
ســاوى دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام  ،2012وكمــا الدســاتير الســابقة ،بيــن األفــراد جميع ـاً ،وبيــن الرجــل والمــرأة ،وأكــدت
مبادئــه األساســية علــى العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص دون أي تمييــز .فنصــت المــادة  33الفقــرة  3علــى مــا يلــي« :المواطنــون
متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة» .كمــا عــزز الدســتور
دور المــرأة فــي المجتمــع بفضــل المــادة  /23/التــي نصــت علــى اآلتــي« :توفــر الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص التــي تتيــح المســاهمة الفعالــة
والكاملــة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وتعمــل علــى إزالــة القيــود التــي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها فــي بنــاء
المجتمــع».
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 .ولتحقيــق هــذه المرامــي ،طبقــت برامــج اســتهدافية خاصــة بالفئــات الضعيفــة مــن النســاء كمعيــات األســر ،كمــا انتهجــت
الجمهوريــة العربيــة الســورية سياســات تكفــل حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى فــرص عادلــة مــن برامــج التنميــة ،والســيما التعليــم
والتشــغيل.
المؤشر  : 1-4نسبة اإلناث اللواتي يمتلكن عقارات
لــم يميــز قانــون الســجل العقــاري الصــادر بالقــرار رقــم  188لعــام  1926وتعليماتــه التنفيذيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي الحقــوق العينيــة
المســجلة فــي الســجل العقــاري ،وذلــك وفــق مــا جــاء فــي المــادة السادســة مــن القــرار رقــم  189لعــام  1926الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل
العقــاري والتــي نصــت علــى أن القســم الثانــي مــن الصحيفــة العقاريــة معـ ّد لتدويــن اســم المالــك وجنســيته ومهنتــه ،دون تمييــز بيــن الجنســين.
وبدراســة عينــة عشــوائية مــن ( )1000صحيفــة عقاريــة مــن ســجالت مديريــة المصالــح العقاريــة  -مكاتــب التوثيــق فــي محافظتــي دمشــق
وريــف دمشــق لعــام  ،2015وفــرز الممتلــكات حســب متغيــر الجنــس وتوثيــق أســماء مالكــي العقــارات (كاملــة أو مشــتركة «محاصصــة»)،
بلغــت نســبة اإلنــاث المالــكات للعقــارات فــي محافظــة دمشــق ( ،)%25وفــي محافظــة ريــف دمشــق ( )%18عــام ،2015مقارنــة بـــ ( )%8
لمحافظــة دمشــق و( )%7لمحافظــة ريــف دمشــق فــي العــام  .2010ويشــير اســتقراء نتائــج دراســة هــذه العينــة إلــى أن نســب تملــك اإلنــاث
منخفضــة مقارنــة بنســبة تملــك الذكــور ،بالرغــم مــن أن األطــر القانونيــة كرســت مبــدأ العدالــة فــي التملــك .لكـ ّ
ـن تبايــن النســب مــرده إلــى
عوامــل أخــرى (اجتماعيــة فــي المقــام األول).

 2006و 2010وبمشــاركة كل مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،ووزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي ،ووزارة اإلدارة المحليــة
والبيئــة .وقــام البرنامــج علــى مبــدأ دعــم أكثــر األســر فقــراً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية عــن طريــق تحســين البنيــة التحتيــة
وتوســيع الوصــول إلــى الخدمــات األساســية كميــاه الشــرب ،والصــرف الصحــي ،والطــرق ،والخدمــات الصحيــة ،والمــدارس (نهــج رأس
المــال البشــري) ،وتوفيــر الفــرص ،والتمكيــن (النهــج االقتصــادي) .وفــي ظــل ظــروف الحــرب ،تنوعــت برامــج التمويــل المخصصــة للنســاء
وشــملت منحـا ً إنتاجيــة وتســهيالت وقــروض ميســرة ،وتعــددت الجهــات العامــة واألهليــة التــي ســاهمت فــي توفيــر هــذه البرامــج .وقــد اســتمر
تقديــم الدعــم المالــي لإلنــاث لمســاعدتهن فــي إقامــة مشــاريع مولــدة للدخــل ،بيــن عامــي  ،2015-2010حيــث بلــغ عــدد القــروض
والمنــح نحــو 39.8ألــف قــرض ومنحــة إنتاجيــة ،وبلغــت نســبة القــروض الممنوحــة لإلنــاث ( )%47مــن اإلجمالــي.
المؤشر  : 3-4نسبة ذوي اإلعاقة المستفيدين من نسب االستيعاب في الوظائف
كان القانــون رقــم  /34/لعــام  2004المظلــة القانونيــة لرعايــة وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وضمــان
الفــرص العادلــة لهــم فــي جميــع المجــاالت .وقــد تــم اعتمــاد الخطــة الوطنيــة لإلعاقــة عــام  2009والتــي تعــد المرجعيــة التنفيذيــة
لسياســات رعايــة وتمكيــن ذوي اإلعاقــة .وصــدرت فــي هــذا اإلطــار مجموعــة مــن األنظمــة الخاصــة بتعييــن ذوي اإلعاقــة فــي وظائــف
لــدى الجهــات العامــة  12دون االشــتراك فــي المســابقات واالختبــارات ،بشــرط الحصــول علــى الشــهادة العلميــة والتأهيــل العملــي المناســب.
وقــد تمــت دراســة نســب اســتيعاب ذوي اإلعاقــة فــي المــاكات لــدى عــدد مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة (وهــي اإلدارات المركزيــة
لــوزارات االتصــاالت والتقانــة ،والشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،والثقافــة ،والنقــل ،والماليــة ،واإلعــام ،والمــوارد المائيــة ،وهيئــة التخطيــط
والتعــاون الدولــي) .ونالحــظ ارتفــاع نســبة اســتيعاب األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة لــدى الجهــات العامــة مــن ()%3.1فــي العــام 2010
مــن مجمــوع العامليــن اإلجمالــي إلــى ( )%3.4فــي العــام .13 2015

المقصد ( :)5بناء قدرات الفقراء ،للحد من تعرضها وتأثّرها بالكوارث الطبيعية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية
المؤشر  : 1-5المراكز الخدمية التي تحدث تأثير اً للحد من الظواهر المتطرفة
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  12مركــزاً مختصـا ً .وقــد
انخفــض عــدد هــذه المراكــز خــال ســنوات الحــرب إلــى  6مراكــز ،وخرجــت المراكــز الباقيــة عــن الخدمــة نتيج ـةً لوقوعهــا فــي مناطــق
انتشــار اإلرهابييــن واســتهدافها بشــتى أنــواع التخريــب.
المؤشر  : 2-5عدد المراكز الخدمية لبناء القدرات للفقراء والفئات الضعيفة
أُح ِدثَــت مراكــز التنميــة الريفيــة منــذ عــام  1958بهــدف تنميــة الريــف وتحســين مســتوى معيشــة ســكانه ،عــن طريــق مــا تقدمــه مــن خدمــات
اجتماعيــة وصحيــة واقتصاديــة .وأُح ِدثَــت وحــدات الصناعــات الريفيــة عــام  1980بهــدف 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  29مركــزاً فــي عــام  2010إلــى  7مراكــز
فــي عــام  2015نظــراً للضــرر ووقــوع بعضهــا ضمــن مناطــق غيــر مســتقرة ،كمــا انخفضــت أعــداد وحــدات الصناعــات الريفيــة مــن 110
وحــدة إلــى  62وحــدة خــال نفــس المــدة .وشــهدت نســبة المســتفيدين مــن خدمــات هــذه المراكــز بنســبة  %50بيــن عامــي  2010و.2015
وتقــدم مراكــز التنميــة الريفيــة حزمــة مــن الخدمــات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والزراعيــة والتدريبيــة ،وتشــكل حاضنــات
تنمويــة ،فــي حيــن تعنــى وحــدات الصناعــات الريفيــة بتدريــب وتعليــم النســاء علــى مجموعــة مــن الصناعــات الريفيــة بغــرض التمكيــن
وتعزيــز فــرص توليــد الدخــل.
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.

المقصد ( :)6كفالة 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
المؤشر  : 1-6نسبة تغطية المساعدات المقدمة في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في الجمهورية العربية السورية من إجمالي
المطلوب

المؤشر  : 2-4نسبة القروض والتسهيالت المالية الممنوحة لإلناث لمشاريع التمويل متناهي الصغر
تعزيــزاً لفــرص الوصــول المتكافــئ إلــى المــوارد ،نفّــذت الجمهوريــة العربيــة الســورية برنامــج تمكيــن المــرأة والحــد مــن الفقــر الموجــه
للنســاء ،ورصــدت الحكومــة الســورية ســنويا ً لهــذا المشــروع  % 0.25مــن الموازنــة االســتثمارية العامــة علــى مــدى  5ســنوات بيــن عامــي
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 -12حــدد القانــون األساســي للعامليــن فــي الدولــة رقــم  /50/لعــام  2004نســبة اســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي وظائــف لــدى الجهــات العامــة بنســبة  %4مــن
المــاك العــددي ،وباشــر لمجلــس المركــزي لشــؤون المعوقيــن عــام  2016دراســة زيــادة هــذه النســبة.
 -13أورد قانون العمل رقم  17تشغيل نسبة  %2الستيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص.
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شــكلت خطــط االســتجابة اإلنســانية منــذ عــام  2012إطــار التعــاون بيــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية ومنظمــة األمــم المتحــدة
لدعــم جهــود الحكومــة فــي توفيــر المســاعدات اإلنســانية الطارئــة فــي جميــع قطاعــات االســتجابة اإلنســانية .وهــذه الخطــط ليســت إطــاراً
للعمــل التنمــوي ،بــل هــي إطــار لحشــد المــوارد الماديــة وتنفيــذ البرامــج اإلغاثيــة للتخفيــف مــن اآلثــار التــي أنتجتهــا الحــرب ،والســيما
حــاالت النــزوح الداخلــي ومــا ترافــق معهــا مــن حــاالت وظــروف طارئــة علــى المتضرريــن ،ســواء المهجريــن أم المجتمعــات المضيفــة،
والمواطنيــن المتضرريــن عمومـا ً مــن الحــرب .وبالرغــم مــن الموازنــات المعلنــة لهــذه الخطــط فــإن نســب التمويــل الدولــي كانــت متواضعــة
مقارنــة باالحتياجــات اإلنســانية ،وكانــت بعيــدة عــن التعهــدات الدوليــة فــي هــذا الشــأن .إضافــة إلــى أن البيانــات الكليــة (تغطــي كافــة
أنــواع اإلنفــاق) ال توضــح اإلنفــاق الفعلــي علــى االحتياجــات ،أي إنهــا ال تعطــي رقمــا ً دقيقــا ً عــن نســبة المــوارد التــي خصصــت
وأنفقــت مباشــرةً لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية ،ومــن ثــ ّم المســاهمة فــي تخفيــف حــدة الفقــر لــدى المتضرريــن نتيجــة ظــروف الحــرب.
وكانــت المســاعدات بمجملهــا هــي مســاعدات تلبــي الجانــب المعيشــي ،وال تتضمــن برامــج ذات أثــر تنمــوي طويــل األمــد بالمعنــى الفعلــي،
بالرغــم مــن أن الحكومــة عملــت علــى أن تعنــى الخطــط بــدءاً مــن عــام  2014باألبعــاد المتعلقــة بتعزيــز التعافــي المبكــر ودعــم ســبل
العيــش .لكــن البرامــج المطبقــة ونســبة تمويــل هــذا القطــاع الحيــوي مــن إجمالــي التمويــل المحقــق لخطــط االســتجابة يبقــى محــدوداً مقارنـةً
بالقطاعــات ذات الطبيعــة اإلغاثيــة.
ومع العلم بأن الحكومة السورية تح ّملت الغالبية العظمى من تمويل خطط االستجابة اإلنسانية المتعاقبة.
المؤشر  : 2-6اإلنفاق على قطاع الزراعة من اإلنفاق العام
عملــت الدولــة الســورية علــى تخصيــص نســب إنفــاق مرتفعــة علــى القطــاع الزراعــي قبــل ســنوات الحــرب نظــراً ألهميــة القطــاع فــي التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وبخاصــة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي واالســتقرار الســكاني .وقــد أســهم هــذا اإلنفــاق فــي انخفــاض معــدالت
الفقــر وبخاص ـةً الريفــي منــه فــي ســنوات مــا قبــل الحــرب .وتشــير البيانــات المتاحــة إلــى انخفــاض فــي نســبة اإلنفــاق االســتثماري العــام
علــى قطــاع الزراعــة مــن إجمالــي اإلنفــاق االســتثماري للقطــاع العــام 14مــن ( )%1.8عــام  2010إلــى ( )%1.1لعــام .2015
ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى تأثــر المــوارد وظــروف الحــرب التــي عطّلــت اســتمرارية اإلنتــاج الزراعــي فــي الكثيــر مــن مناطــق اإلنتــاج
الرئيســية ،وخــروج عــدد مــن المنشــآت ومراكــز األبحــاث الزراعيــة خــارج الخدمــة ،إضاف ـةً إلــى ظــروف النــزوح الداخلــي التــي عانــت
منهــا األريــاف وأدت إلــى خــروج أعــداد كبيــرة مــن اليــد العاملــة الزراعيــة.

المقصد ( :)7وضع أطر سياساتية سليمة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي استناداً إلى استراتيجية إنمائية مراعية
لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني
المؤشر : 1-7نسبة النساء المستفيدات من برامج الصحة اإلنجابية
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ويحتــاج تحســين هــذا الواقــع المتأثــر بتداعيــات الحــرب إلــى توفيــر الرعايــة الصحــة اإلنجابيــة المتكاملــة (مــا قبــل وأثنــاء وبعــد الــوالدة) عــن
األرسة
خدمات
وبخاصــة لإلنــاث عدد
تنظيمـواء).
(مراكــز اإليـ
النازحــات
التوعويــة،
الصحيــة
اﻟﺣﺎﻣل
والبرامــجرﻋﺎﯾﺔ
ﺧدﻣﺎت
طريــق المراكــزﻋدد
المؤشر  : 2-7عدد المستفيدين من خدمات التعليم المجاني
بلــغ عــدد الطــاب الملتحقيــن بالتعليــم مــا قبــل الجامعــي  5.6مليــون عــام  ،2010وانخفــض إلــى  4.4مليــون عــام  .2015وقــد بلغــت نســبة
الطــاب الملتحقيــن بالتعليــم العــام ( )%95.6مــن إجمالــي الملتحقيــن مقابــل ( )%4.4ملتحقيــن بالتعليــم الخــاص فــي عــام .2010وانخفــض
عــدد الطــاب
 -14يشكل االستثمار الخاص في القطاع الزراعي أكثر من  %59من إجمالي اإلنفاق ،ويركز االستثمار العام على قضايا البحوث الزراعية وتطوير المنتجات وأوجه
الدعم المقدم للقطاع.
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لقــد عمــدت الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة إلــى فــرض مناهــج تشــجع علــى الفكــر الوهابــي المتطــرف علــى التالميــذ 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» وخاصـةً فــي المنطقــة الشــرقية مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية.
المؤشر  : 3-7نسبة المستفيدين من برامج محو األمية
ارتفــع معــدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الســكان الذيــن تقــع أعمارهــم بيــن  15و 24ســنة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن ()%88
عــام  1990إلــى ( )%95عــام  .2010وبالنظــر فــي توزيــع هــذا المؤشــر بيــن الجنســين ،نجــد أن النســبة ارتفعــت للذكــور مــن ()%90.1
عــام  1990إلــى ( )%96.6عــام  ،2010ولإلنــاث مــن ( )%86.6عــام  1990إلــى ( )%94.6عــام  .2010ويبــدو جليـا ً انخفــاض التبايــن
بيــن الذكــور واإلنــاث فــي هــذا المؤشــر بيــن عامــي  1990و.2010
وعلــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل األميــة للســكان مــن ســن  15ســنة فأكثــر ليصــل إلــى نحــو ( )%12فــي العــام  ،2010بقيــت الفجــوة حســب
النــوع االجتماعــي موجــودة (ذكــور ،%6.1 :وإنــاث ،)%18.1 :والفجــوة حســب التــوزع بيــن الريــف والمدينــة أيض ـا ً (مدينــة،%8.2 :
والريــف .)%16.6 :ويتوقــع ارتفــاع معــدالت األميــة خــال  2015-2012بســبب تراجــع تنفيــذ برامــج محــو األميــة خــال الحــرب فــي
جميــع المحافظــات والمناطــق الســورية (تراجعــت أعــداد المســتفيدين مــن  3802إلــى  2409بيــن عامــي  2010و ، 15)2015وزيــادة
نســبة التســرب مــن التعليــم األساســي مــن ()%3.6عــام  2010إلــى ( )%29عــام .2015

خالصة الهدف األول

تشــير البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة إلــى تدنــي عــدد خدمــات تنظيــم األســرة المقدمــة فــي مراكزهــا مــن ( 764ألــف) خدمــة عــام
 2010إلــى ( 485ألــف) خدمــة عام.2015إضاف ـةً إلــى تراجــع عــدد خدمــات الرعايــة المقدمــة لألمهــات مــن ( 307ألــف) خدمــة عــام
اعدادعــام .2015
اتخدمــة
ـف)
 2010إلــى ( 162ألـ
املستفيدات من برامج الصحة االنجابية )الف(
تطور
تطور أعداد المستفيدات من برامج الصحة اإلنجابية (ألف)
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الملتحقيــن بالتعليــم العــام بمقــدار ( )%21.5مقابــل ( )%23للملتحقيــن بالتعليــم الخــاص بيــن عامــي  2010إلــى  .2015ويأتــي انخفــاض
أعــداد الملتحقيــن بالتعليــم نتيجــة ظــروف الحــرب ،حيــث تضــررت البنيــة التحتيــة التعليميــة بتعــرض العديــد مــن المــدارس للتخريــب أو
األضرار،فقــد بلــغ عــدد المــدارس المتضــررة نحــو ( )2674مدرســة متضــررة ضــرراً كليـا ً أو جزئيـاً ،إضافــة إلــى األضــرار البشــرية ،حيــث
تعــرض الــكادر التعليمــي فــي المــدارس لعمليــات الخطــف والقتــل علــى أيــدي الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،كمــا تأثــرت الناحيــة النفســية
لــدى األطفــال إضاف ـةً إلــى خشــية العديــد مــن األهالــي مــن إرســال أوالدهــم إلكمــال تحصيلهــم العلمــي .وقــد طبقــت وزارة التربيــة حزمــة
مــن البرامــج الهادفــة إلــى تعزيــز نســب االلتحــاق المدرســي اعتبــاراً مــن عــام  2013أثمــرت عــن ارتفــاع تدريجــي فــي عــودة الطــاب إلــى
التعليــم (أنظــر مؤشــرات التســرب وااللتحــاق فــي متــن الهــدف الرابــع).

اقتربــت الجمهوريــة العربيــة الســورية عــام  2010مــن تحقيــق هــدف األلفيــة المعنــي بالقضــاء علــى الفقــر المدقــع والجــوع مــن
خــال مــا انتهجتــه مــن سياســات حمائيــة متعــددة لتخفيــف وطــأة الفقــر (بمفهومــة الواســع ،الفقــر المتعــدد األبعــاد) عــن
طريــق مكونــات ثالثــة :يقــوم المكــون األول علــى تقديــم الخدمــات االجتماعيــة مجان ـا ً لبعضهــا وبأســعار رمزيــة لبعضهــا اآلخــر،
فالخدمــات التعليميــة وخدمــات الصحــة وخدمــات المســكن مــن ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وغيرهــا تعبــر عــن جهــود ســاهمت
فــي تخفيــف معــدالت الفقــر وتخفيــف العــبء االقتصــادي عــن الســكان؛ فــي حيــن يركــز المكــون الثانــي علــى سياســات
الدعــم المختلفــة مــن دعــم للمحروقــات والكهربــاء ودعــم أســعار بعــض المــواد األساســية لمعيشــة الســوريين ،واســتخدام سياســات
رقابيــة علــى األســعار فــي األســواق واللجــوء فــي أحيــان كثيــرة للتســعير اإلداري؛ أمــا المكــون الثالــث فتمثــل فــي سياســات العمــل
الالئــق وخاصــةً التوظيــف االجتماعــي فــي القطــاع العــام وسياســات التأمينــات االجتماعيــة والصحيــة ،وعمــل المــرأة.
وكان أول ضحايــا الحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية الســكان الفقــراء والفئــات الضعيفــة اقتصاديـاً،
ورفعــت معــدالت الفقــر بصــورة لــم يســبق لهــا مثيــل وأبعــدت الجمهوريــة العربيــة الســورية كثيــراً عــن مســارات تحقيــق
الهــدف .فقــد ألقــت الحــرب بظاللهــا علــى محــددي الفقــر الرئيســيين :الدخــول واألســعار ،فتأثــرت الدخــول ســلبا ً بفعــل فقــدان
فــرص العمــل المصــدر األساســي للدخــل وتراجــع برامــج الحمايــة االجتماعيــة ،وتأثّــرت األســعار تأثيــراً مزدوجـاً ،خارجيـا ً بفعــل
اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب ،وداخلي ـا ً بســبب ضعــف النشــاط االقتصــادي اإلنتاجــي حيــث خــرج قســم كبيــر
مــن منشــآته خــارج الــدورة االقتصاديــة ،إضافــةً إلــى صعوبــة نقــل المنتجــات بيــن بعــض المحافظــات ،وغيــاب آليــات مراقبــة
األســواق فــي بعــض الحــاالت ،ناهيــك عــن انخفــاض القــوة الشــرائية للعملــة الوطنيــة .وأفــرزت هــذه التأثيــرات تحديــات جديــدة
أمــام االقتصــاد والمجتمــع الســوريين تضــاف إلــى التحديــات التــي كانــت ماثلــة أمــام جهــود الحــد مــن الفقــر قبــل الحــرب ،فتمثلــت
نتائــج المرحلــة بتضــرر جميــع مؤشــرات الفقــر واتســاع نطاقــه وتعمــق حدتــه وفجوتــه.
وبالتالــي فــإن االنطــاق نحــو تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة محــاط بظــروف صعبــة تشــكل تحديــات جســام أمــام
جهــود الدولــة الســورية ،خاصــةً إذا مــا امتــدت ســنوات الحــرب واســتمرت مفاعيلهــا بالتأثيــر علــى الشــرائح المختلفــة للســكان
ومصــادر دخلهــم وعيشــهم.
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سنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف الثاني :القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المح ّ

شــكل التنــوع الطبيعــي والبيئــي ميــزة مــن الميــزات التــي أهلــت الجمهوريــة العربيــة الســورية ألن تمتلــك مقومــات تحقيــق األمــن الغذائــي.
فعلــى الرغــم مــن معــدالت النمــو الســكاني المرتفعــة التــي كوّنــت عبئــا ً وضغطــا ً علــى المــوارد الطبيعيــة واالقتصاديــة ،فقــد تمكنــت
ى مقبــوالً مــن األمــن الغذائــي بمقوماتــه المختلفــة خــال الســنوات التــي ســبقت الحــرب.
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن أن توفــر مســتو ً
تغيــر الوضــع تغيــراً كليـا ً منــذ بدايــة أزمــة الجفــاف التــي تعمقــت مالمحهــا وآثارهــا فــي عامــي  2007و 2008وأصبــح توفيــر مســتلزمات
األمــن الغذائــي تحديــا ًّ رئيســيا ً مــن تحديــات تحقيــق التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وبخاص ـةً مــع ترافــق هــذه األزمــة بأزمــة
عالميــة ،أشــد تأثيــراً ،أدت إلــى ارتفاعــات غيــر مســبوقة فــي أســعار الغــذاء .وبعــد الخــروج التدريجــي لمكامــن اإلنتــاج الغذائــي مــن أزمــات
الجفــاف واالرتفــاع العالمــي لألســعار أتــت الحــرب حاملــةً معهــا شــتى أنــواع الضــرر علــى مقومــات األمــن الغذائــي ومحدداتــه كافــة.

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

المؤشر  : 1-9نقص الوزن لدى األطفال
يعــد مؤشــر نقــص الــوزن لــدى األطفــال مــن مؤشــرات النتائــج الهامــة التــي تعبــر عــن الوضعــي التغــذوي والصحــي فــي البلــد ،والــذي شــهد
ارتفاعـا ً مــن ( )%9.7إلــى ( )%10.3بيــن عامــي  2005و .2010وهــذا االرتفــاع غيــر مبــرر نظــراً إلــى توفــر مقومــات الغــذاء وتحســن
نــواح صحيــة مرتبطــة بارتفــاع معــدالت اإلصابــة باإلســهاالت
مؤشــرات التوفــر خــال نفــس المــدة ،ويمكــن أن يعــود الســبب إلــى
ٍ
(وفقــا ً للمســح الصحــي األســري لعــام .)2009
تطور مؤشر نقص الوزن لألطفال حسب الريف والحضر ()2005-2015

20

10

9.7

10

9.4

قدمــت مؤسســات الدولــة الســورية ومنظمــات المجتمــع األهلــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،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 .إال أن المناطــق غيــر المســتقرة شــهدت اعتــداءات متكــررة مــن قبــل المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة علــى تلــك
المعونــات الســتخدامها فــي الضغــط علــى األهالــي .كمــا تعرضــت قوافــل اإلغاثــة العتــداءات متكــررة مــن قبــل طيــران التحالــف الدولــي
كاســتهدافه بتاريــخ  2016/9/19قافلــة مســاعدات إنســانية تابعــة للهــال األحمــر العربــي الســوري كانــت متوجهــة إلــى أورم الكبــرى ،ممــا
أدى إلــى استشــهاد خمــس أشــخاص وإصابــة  22آخريــن وتضــرر  6ســيارات.

المقصد ( :)9وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ،بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن
توقّف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات
وكبار السن بحلول عام 2025
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المؤشر  : 1-8معدل الفقر الغذائي
أشــارت تقاريــر التنميــة األلفيــة الوطنيــة والعالميــة إلــى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية كانــت علــى المســار الصحيــح فــي تحقيــق هــدف
األلفيــة المعنــي بخفــض نســبة الفقــر المدقــع ،فمــا تحقــق خــال ســنوات مــا قبــل الحــرب ( )2010-1997كان كفي ـاً بتحقيــق الهــدف قبــل
عــام  .2015فقــد انخفــض معــدل الفقــر الغذائــي مــن ( )%2.2عــام 1997إلــى ( )%1.1عــام  .2010ويقــوم 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
( )%33.4هــم فاقــدون ألمنهــم الغذائــي ،يضــاف إليهــم أكثــر مــن النصــف بقليــل ( )%51.6ممــن هــم معرضــون لفقــدان األمــن الغذائــي،
أي إن ( )%15.6فقــط مــن الســوريين يتمتعــون باألمــن الغذائــي.
أمــا علــى مســتوى جغرافيــا األمــن الغذائــي ،فيشــير التقريــر إلــى أن هنــاك أربــع محافظــات تزيــد فيهــا نســبة األســر اآلمنــة غذائي ـا ً عــن
المســتوى اإلجمالــي للقطــر البالــغ ( ،)%15.6وتأتــي فــي مقدمتهــا دمشــق والالذقيــة ،تليهمــا الســويداء وبدرجــة أقــل حمــص .وبالمقابــل،
هنــاك خمــس محافظــات ترتفــع فيهــا نســبة األســر غيــر اآلمنــة غذائي ـا ً مقارنــة بالمســتوى اإلجمالــي للقطــر البالــغ ( ،)%33.4تأتــي فــي
مقدمتهــا محافظــة الحســكة التــي تزيــد فيهــا نســبة األســر غيــر اآلمنــة غذائيــا ً عــن النصــف ،تليهــا محافظتــا حلــب وحمــاة حيــث تقتــرب
فيهمــا نســبة األســر غيــر اآلمنــة مــن النصــف ،ثــم القنيطــرة ودرعــا بنســبة أســر غيــر آمنــة غذائيــا ً مــا بيــن ( )%46.4-44.8مــن
مجمــوع األســر فــي كل محافظــة .غيــر أن مــا هــو أكثــر انتشــاراً فــي مختلــف المحافظــات الســورية هــي نســبة األســر المعرضــة لفقــدان
أمنهــا الغذائــي ،فهــي ال تقــل عــن ( )%40.2كمــا هــو الحــال فــي درعــا ،وتصــل إلــى ( )%64.5فــي محافظــة الالذقيــة ،لكنهــا تقتــرب فــي
16
العديــد مــن المحافظــات مــن نســبة نصــف األســر لتقتــرب مــن المســتوى اإلجمالــي للقطــر البالــغ (.)%51.1
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شــهد معــدل نقــص الــوزن عنــد األطفــال ارتفاعـا ً كبيــراً فــي ظــل الحــرب متأثــراً تأثــراً مزدوجـا ً مــن نقــص الغــذاء ونقــص الخدمــات الصحيــة
وخــروج عــدد مــن مرافقهــا الصحيــة خــارج نطــاق النظــام الصحــي ،حيــث ارتفــع المعــدل حتــى وصــل عــام  2015إلــى حــدود (.)%13.2
المؤشر  : 2-9الحالة التغذوية لدى األطفال
قــدرت دراســة تقديــر حالــة ســوء التغذيــة لــدى األســر الســورية ،التــي نفذتهــا وزارة الصحــة فــي عــام  ،2016بــأن نســبة انتشــار الهــزال
والتقــزم بيــن األطفــال بعمــر  59-6شــهراً بلغــت ( )%2.2و( ،)%12.7علــى التوالــي ،فــي حيــن بلغــت النســبة المئويــة النتشــار نقــص
الــوزن لألطفــال لنفــس العمــر ( .)%4.9هــذا وقــد بلــغ معــدل انتشــار فقــر الــدم لــدى األطفــال ( 59-6شــهراً) ( ،)%25.9أمــا لــدى
النســاء فــي ســن اإلنجــاب عــدا الحوامــل ،فقــد بلــغ معــدل فقــر الــدم ( .)%24.5وبينــت نتائــج الدراســة أيضــا ً بــأن معــدل انتشــار
نقــص فيتاميــن (أ) حوالــي ( ،)%8.7فــي حيــن لــم يشــاهد عــوز شــديد فــي اليــود بيــن طــاب المــدارس ،إنمــا بلغــت نســبة العــوز المتوســط
والخفيــف باليــود ( )%12.99و( )%27.7علــى التوالــي.
مؤشرات الحالة التغذوية لدى األطفال للعام 2016
المؤشر

القيمة %

انتشار الهزال بين األطفال بعمر  59-6شهراً

2.2

انتشار التقزم بين األطفال بعمر  59-6شهراً

12.7

انتشار نقص الوزن بين األطفال بعمر 59-6
شهراً

4.9

انتشار فقر الدم بين األطفال بعمر  59-6شهراً

25.9

انتشار التقزم بين النساء في سن اإلنجاب عدا
الحوامل

24.5

معدل انتشار نقص فيتامين أ

8.7

معدل انتشار نقص اليود بين طالب المدارس
نسبة عوز شديد

0

نسبة عوز متوسط

12.9

نسبة عوز خفيف

27.7
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المقصــد ( :)10مضاعفــة اإلنتــاج الزراعــي ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة ،والســيما النســاء والمزارعيــن األســريين والرعــاة
والصياديــن بمــا يضمــن تحقيــق المســاواة فــي حصولهــم علــى األراضــي وعلــى مــوارد اإلنتــاج األخــرى والمدخــات والمعــارف
والخدمــات المائيــة وإمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق وحصولهــم علــى الفــرص لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم علــى
فــرص عمــل غيــر زراعيــة فــي حلــول .2030

تطور إنتاج بعض أنواع الحبوب ( )2015-2005ألف طن

المؤشر  : 1-10إنتاج الغذاء الزراعي
تعـ ّد الحبـوب المصـدر الرئيسـي للغـذاء فـي الجمهورية العربية السـورية .وقد شـهد إنتاج هذه المحاصيل تراجعا ً بوسـطي سـنوي ( )%3.9بين
عامـي  2005و ،2010ويمكـن أن يعـزى هـذا التراجـع إلـى سـنوات الجفـاف التي بدأت عـام  2007وتعمقت في عامـي  2008و 2009من
جهـة ،وارتفـاع مسـتلزمات اإلنتـاج ،مـن جهـة أخـرى ،وبخاصـةً أن هـذه المرحلـة ترافقـت مـع التحريـر التدريجي ألسـعار مسـتلزمات اإلنتاج
عـن أهـم مكـون فـي مسـتلزمات اإلنتـاج وهـو المحروقـات.
اسـتمر هـذا التراجـع بصـورة أكثـر حـدة خلال سـنوات الحـرب ،ألسـباب بعضهـا مشـابه لألسـباب التـي سـادت قبلهـا ،وبعضهـا اآلخـر مـن
مفـرزات الحـرب السـلبية ،كتراجـع المسـاحات المزروعـة نتيجـةً لخـروج مسـاحات واسـعة مـن األراضـي الزراعيـة عـن اإلنتـاج ،وبخاصـةً
فـي محافظـات المنطقتيـن الشـرقية والشـمالية ،التـي يشـكل اإلنتـاج المحاصيلـي فيهـا أكثـر مـن ( 17)%70مـن إجمالـي اإلنتـاج السـوري مـن
الحبوب.
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن «إسـرائيل» ،السـلطة القائمـة باالحتلال ،نشـرت حوالـي  76حقـل ألغـام في األراضـي الزراعية المملوكة للسـوريين
فـي الجـوالن السـوري المحتـل ،ممـا حـرم اسـتفادة المواطنيـن السـوريين مـن اسـتثمار أراضيهـم بالزراعـة والتـي المـورد األساسـي لرزقهـم
وكسـب عيشـهم ،إضافـة لوفـاة وإصابـة عـدد من أبنائهـم ،خاصـة األطفال.
تراجـع إنتـاج الحبـوب الغذائيـة خلال سـنوات الحـرب بوسـطي سـنوي قـدره نحـو ( 18)%8.6بيـن عامـي  2011و .2015وشـهد إنتـاج مادة
القمـح تراجعـا ً حـاداً منـذ العـام  2006مـن ( )4.9مليـون طـن إلـى ( )3.1مليـون طـن عـام  ،2010ووصـل اإلنتـاج إلـى أدنـى قيمـه فـي عام
 2008حيـث بلـغ ( )2.1مليـون طـن نتيجـةً لتأثـر الجمهورية العربية السـورية وخاصةً المنطقة الشـرقية بأزمة جفاف حـادة أدت إلى انخفاض
كبيـر فـي اإلنتـاج ،وخاصة إنتـاج األراضـي البعلية.
خرجـت الجمهوريـة العربيـة السـورية مـن أزمـة الجفـاف تدريجيـا ً حتـى عـام  ،2011حيث عـاود إنتاج القمـح االرتفاع إلـى أن وصل في نفس
العـام إلـى ( )3.8مليـون طـن .لكـن لـم يـدم هـذا االرتفـاع طويلاً ،فمـا لبـث أن عاود االنخفـاض انخفاضـا ً كبيراً في ظـل الحرب نظـراً لخروج
قسـم مـن األراضـي الزراعيـة عـن الخدمة اإلنتاجية بسـبب انتشـار الجماعات اإلرهابية المسـلحة في المناطق الرئيسـية لزراعـة القمح ،وهو ما
جعـل صعبـا ً علـى الفالحيـن الوصـول إلـى أراضيهـم وزراعتهـا .حيث انخفضت مسـاحة األراضي المزروعـة بالقمح مـن ( )1.5مليون هكتار
عـام  2010إلـى ( )1.4مليـون هكتـار عـام  .2013كمـا كان الرتفـاع أسـعار مسـتلزمات اإلنتـاج وخاصةً أسـعار المحروقات واألسـمدة األثر
الكبيـر فـي عـزوف بعـض الفالحيـن عـن زراعـة أراضيهـم أو تقليـل المسـاحات المزروعـة أو عـدم إيلاء األراضـي الزراعيـة مسـتحقاتها
(التقليـل مـن السـماد ،وعـدد الريـات المطلوبـة) ،وهـذا مـا انعكـس انعكاسـا ً مباشـراً علـى الغلـة الزراعيـة حيـث انخفضـت انخفاضـا ً كبيـراً مـن
 2760كـغ /هكتـار عـام  2006إلـى  1930كـغ /هكتـار عـام  ،2010وعـادت لالرتفـاع إلـى  2320كـغ /هكتار عـام  .2013انخفض إنتاج
القمـح فـي ظـل الحـرب حتـى وصـل أدنـى قيمـه فـي عـام  ،2014حيـث يقدر اإلنتـاج في هذا العـام بــ ( )2.02مليون طـن ،ثم عـاود االرتفاع
عـام  2015مـع إنتـاج نحـو ( )2.90مليـون طـن .وسـجلت فجـوة (فائـض) الغـذاء مـن مـادة القمـح تذبذبـا ً كبيـراً قبـل الحـرب كان للعوامـل
المناخيـة الـدور األكبـر فـي تحديـد طبيعتهـا .ففائـض اإلنتـاج الـذي سـجل فـي عامـي  2006و 1300( 2007و 152ألـف طن علـى التوالي)
تحـول فـي األعـوام  2008و 2009و 2010إلـى عجـز بنحـو ( 311و 120و 667ألـف طـن علـى التوالـي) ،ثم انخفض هـذا العجز في عام
 2011إلـى ( )8ألـف طن.
أمـا فـي ظـل الحـرب فقـد شـهد إنتـاج القمـح تراجعـا ً كبيـراً مسـجالً عجـزاً بمقـدار ( )1759ألـف طـن عـام  2014و( )930ألـف طـن عـام
 .2015وأدى ذلـك إلـى زيـادة نسـبة االعتمـاد علـى االسـتيراد فـي توفيـر الحاجـة مـن مـادة القمـح حتـى وصـل فـي العـام  2014إلـى مـا
نسـبته (.)%46
أمـا فيمـا يتعلـق بإنتـاج أنـواع الحبـوب األخـرى التـي تحتـل حيزاً مهمـا ً في نمط االسـتهالك الغذائي للسـوريين ،فقد شـهد إنتـاج كل من الحمص
والعـدس تراجعـا ً كبيـراً بيـن عامـي  2005و ،2010بوسـطي نمـو سـلبي سـنوي بنحـو( %8و )%13علـى التوالـي ،فـي حيـن شـهد إنتـاج
الفـول اسـتقراراً خلال نفـس المـدة .ويعـود السـبب وراء تراجع إنتـاج الحمص والعدس إلـى أزمة الجفاف الحـادة التي تعرضت لهـا الجمهورية
العربيـة السـورية خلال هـذه المرحلـة ،فـي حيـن يعـود اسـتقرار إنتـاج مادة الفـول إلـى أن زراعتها تعتمد علـى الري وال تـزرع بعالً.
وتضـرر اإلنتـاج مـن العـدس تضـرراً كبيـراً أثنـاء الحـرب ،فقـد انخفـض اإلنتـاج بمقـدار ( )%12بيـن عامـي  2011و ،2015ويعـزى
السـبب األساسـي لهـذا التراجـع إلـى خـروج مسـاحات واسـعة مـن اإلنتـاج نظـراً لوقوعهـا فـي مناطـق غيـر مسـتقرة ،وبخاصـةً فـي محافظتـي
حلـب وإدلـب التـي تشـكل المسـاحات المزروعـة فيهـا أكثر مـن ( )%60مـن إجمالي المسـاحات المزروعـة بالمحصول ،في حين تحسـن إنتاج
الحمـص بزيـادة نسـبتها ( )%6خلال نفـس الفتـرة بالرغـم مـن انخفـاض المسـاحة المزروعـة بمقـدار (.)%8.2
 -16نتائج مسح األمن الغذائي األسري ،برنامج األغذية العالمي.2015 ،
 -17تحليل الوضع الراهن للقطاع الزراعي ،الخطة الخمسية الحادية عشرة.
 -18حسابات فريق العمل بنا ًء على بيانات المجموعات اإلحصائية الزراعية ،وزارة الزراعة.
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وتضــرر اإلنتــاج مــن العــدس تضــرراً كبيــراً أثنــاء الحــرب ،فقــد انخفــض اإلنتــاج بمقــدار ( )%12بيــن عامــي  2011و ،2015ويعــزى
الســبب األساســي لهــذا التراجــع إلــى خــروج مســاحات واســعة مــن اإلنتــاج نظــراً لوقوعهــا فــي مناطــق غيــر مســتقرة ،وبخاصــةً فــي
محافظتــي حلــب وإدلــب التــي تشــكل المســاحات المزروعــة فيهــا أكثــر مــن ( )%60مــن إجمالــي المســاحات المزروعــة بالمحصــول ،فــي
حيــن تحســن إنتــاج الحمــص بزيــادة نســبتها ( )%6خــال نفــس الفتــرة بالرغــم مــن انخفــاض المســاحة المزروعــة بمقــدار (.)%8.2
أمــا فيمــا يتعلــق بـــالخضراوات ،فقــد شــهد إنتاجهــا اســتقراراً نســبيا ً بيــن عامــي  2010 – 2005بالرغــم مــن زيــادة المســاحات المزروعــة
مــن الخضــروات ،خاصــة الخضــار الشــتوية .أمــا أثنــاء الحــرب ،فقــد شــهد إنتــاج الخضــراوات تذبذبـاً ،حيــث ارتفــع اإلنتــاج فــي عــام 2011
بعــد خــروج الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن أزمــة الجفــاف ثــم عــاد لالنخفــاض مــن جديــد ،حيــث تراجــع اإلنتــاج بوســطي ســنوي قــدره
( )%4.4خــال الحــرب .ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع األســعار بوجــه عــام ،وبخاصــة أســعار مســتلزمات اإلنتــاج والمحروقــات .فمثــاً
اســتمر إنتــاج مــادة البطاطــا ،التــي تعتبــر مــن المغذيــات األساســية وفــق العــادات الغذائيــة الســورية ،باالرتفــاع لغايــة عــام  2011بوســطي
ســنوي ( ،)%3إال أنــه تراجــع لألســباب المذكــورة ســابقا ً بيــن عامــي  2015-2011وبمعــدل ســنوي وســطي (.)%8.3
تأثــرت المســاحات الزراعيــة الســورية نتيجـةً 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 الفالحيــن وابتزازهــم فــي المناطــق غيــر المســتقرة ،األثــر الكبيــر فــي الخلــل الــذي أصــاب مكامــن األمــن الغذائــي.
أمــا فيمــا يخــص الشــق الحيوانــي ،فقــد ســجل إنتــاج الحليــب (حليــب األبقــار ،أغنــام ،ماعــز) انخفاض ـا ً بوســطي ســنوي ( ،)%6.2وحــذت
مشــتقات الحليــب حــذو الحليــب مــن حيــث االنخفــاض لتســجل معــدل نمــو قــدره ( .)%4.1وأيض ـا ً حــذا اللحــم حــذو الحليــب ومشــتقاته مــن
حيــث االنخفــاض ،لكــن بمعــدل نمــو قــدره ( )%5.9بيــن عامــي  2011و ،2015ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى تناقــص أعــداد
الحيوانــات نتيجــة تعرضهــا للنفــوق أو تعــرض حظائــر التربيــة للتخريــب مــن قبــل المجموعــات المســلحة فــي بعــض المناطــق ،وانخفــاض
مســتوى االهتمــام والمقنــن العلفــي للحيــوان لغــاء ســعره وعــدم وجــود وفــرة بالمراعــي كمــا فــي الســابق .واشــت ّد األثــر نتيج ـةً للتدابيــر
االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وأثرهــا علــى إنتــاج األعــاف واســتيرادها.
وبالمقابــل انخفضــت كميــات لحــوم الدواجــن المنتجــة فــي عــام  2015انخفاضـا ً ملحوظـا ً وبمقــدار أقــل مــن النصــف مقارنــة ببدايــة السلســلة
الزمنيــة عــام  ،2010بمعــدل نمــو ســنوي وقــدره ( ،)%11.5وكذلــك البيــض .فــكان لــه حصــة كبيــرة مــن انخفــاض اإلنتــاج بمعــدل نمــو
قــدره ( ،)%9نتيجــة لظــروف الحــرب وتبعاتهــا التــي أســهمت فــي خــروج عــدد كبيــر مــن المداجــن عــن منظومــة التربيــة واإلنتــاج فــي بعــض
المناطــق .ويضــاف إلــى ذلــك المعوقــات الحاصلــة والمرتبطــة بتوفيــر العلــف وتكلفتــه المرتفعــة التــي أدت إلــى عــزوف بعــض المربيــن عــن
عمليــة التربيــة.
37

المقصــد ( :)11مضاعفــة اإلنتــاج الزراعــي ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة ،والســيما النســاء والمزارعيــن األســريين والرعــاة
والصياديــن بمــا يضمــن تحقيــق المســاواة فــي حصولهــم علــى األراضــي وعلــى مــوارد اإلنتــاج األخــرى والمدخــات والمعــارف
والخدمــات المائيــة وإمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق وحصولهــم علــى الفــرص لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم علــى
فــرص عمــل غيــر زراعيــة فــي حلــول .2030
تعــد المحاصيــل الحبيــة كالقمــح والعــدس والحمــص وغيرهــا مــن المحاصيــل الرئيســية التــي تلحظهــا الخطــة الزراعيــة الســنوية والتــي تســاهم
فــي تحقيــق األمــن الغذائــي .ويعبــر تطــور المســاحة عــن أثــر سياســات التوســع األفقــي علــى أداء اإلنتــاج النباتــي ،حيــث تســيطر المســاحة
المزروعــة بالمحاصيــل الحبيــة وخصوصــا االســتراتيجية منهــا (كالقمــح) علــى جــزء كبيــر مــن المســاحات المســتثمرة خصوص ـا ً فــي النظــم
الزراعيــة الســهلية ســواء البعليــة منهــا أو المرويــة.
المؤشر  : 1-11نسبة المحاصيل الحبية  -الخضار  -الفاكهة من المساحة القابلة للزراعة
انخفضــت نســبة المســاحة المزروعــة بالمحاصيــل الحبيــة مــن إجمالــي المســاحة القابلــة للزراعــة انخفاضـا ً ملحوظـا ً خــال الســنوات -2010
 2015بســبب 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 ،إضافـةً إلــى عــدم اســتقرار الظــروف الجويــة ،حيــث بلغــت هــذه النســبة ( )%30.7فــي
العــام  2010ثــم انخفضــت لتصــل إلــى ( )%23.3فــي العــام  ،2015فــي حيــن انخفضــت نســبة األراضــي المزروعــة بالخضــار انخفاضـا ً
بســيطا ً خــال المــدة المذكــورة .أمــا فيمــا يتعلــق بالفاكهــة فقــد بقيــت نســبة األراضــي المزروعــة فيهــا نحــو ( )%17خــال نفــس المــدة.
وهــذا يســتدعي العمــل علــى االســتخدام الموســع لطــرق الــري الحديــث للمســاهمة فــي التنميــة الزراعيــة المســتدامة .إضاف ـةً إلــى االســتفادة
المثلــى مــن برامــج ومشــروعات تالفــي 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.

المقصــد ( :)12الحفــاظ علــى التنــوع الجينــي للبــذور والنباتــات المزروعــة والحيوانــات األليفــة ومــا يتصــل بهــا مــن األنــواع
البريــة بمــا فــي ذلــك مــن خــال بنــوك البــذور والنباتــات المتنوعــة التــي تــدار إدارة ســليمة علــى كل مــن الصعيــد
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي ،وضمــان الوصــول إليهــا وتقاســم المنافــع الناشــئة عــن اســتخدام المــوارد الجينيــة ومــا يتصــل بهــا
مــن معــارف تقليديــة بعــدل وإنصــاف علــى النحــو المتفــق عليــه دولي ـا ً بحلــول عــام 2020
تنتشــر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية أعــداد كبيــرة مــن األنــواع النباتيــة والحيوانيــة ولــكل منهــا أعــداد مــن الســاالت واألصنــاف المحليــة
التــي يجــب الحفــاظ عليهــا مــن التدهــور واالنقــراض عــن طريــق التنظيــم المؤسســاتي والتشــريعي علــى المســتوى الوطنــي.
المؤشر  : 1-12البنك الوراثي لإلنتاج الحيواني والنباتي

38

عدد المدخالت في البنك الوراثي النباتي
النوع

العدد

النوع

العدد

القمح المبدئي

85

بقوليات غذائية
مزروعة

2032

القمح البري

1152

بقوليات علفية
مزروعة

424

الشعير البري

257

نباتات مراعي
طبيعية

132

القمح المزروع

1691

الذرة

463

الشعير المزروع

1143

المحاصيل الزيتية

البقوليات الغذائية
البرية

301

الخضار

2657

البقوليات العلفية
البرية

2322

المحاصيل
المختلفة

40

البقوليات الرعوية
البرية

642

10

يمتــاز الغطــاء النباتــي الســوري بتنــوع البيئــة والمنطقــة الجغرافيــة .ويقــدر عــدد األنــواع النباتيــة الموجــودة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية
بـــ  3150نوع ـا ً تتبــع لـــ  900جنس ـا ً .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.

المجموع 13351

يتــم الحصــول علــى المــوارد الوراثيــة أساس ـا ً عــن طريــق جــوالت الجمــع التــي تنفــذ فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،ومــن التبــادل مــع
مراكــز البحــوث الزراعيــة مثــل إيــكاردا ســابقاً ،وقــد بلــغ عــدد المدخــات المحفوظــة فــي البنــك الوراثــي  13351مدخ ـاً مــن مختلــف
أنــواع المحاصيــل والبقوليــات المزروعــة والبريــة والمحاصيــل الزيتيــة والخضــار والنباتــات الرعــوي ،كمــا يتــم ســنويا ً تقييــم وإكثــار نحــو
 /2000 - 1500/مدخــاً مــن مختلــف األنــواع .ويوضــح الجــدول التالــي عــدد المدخــات فــي البنــك الوراثــي النباتــي:

وأنشــأت وزارة الزراعــة ،ممثلــة بالهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة 66 ،مجمعـا ً وراثيـا ً لألشــجار المثمــرة تضــم األصنــاف المحليــة
واألجنبيــة ،كمــا تــم إنشــاء  4مجمعــات للحبــوب البريــة والبقوليــات البريــة و 3مجمعــات للنباتــات الرعويــة ومجمعـا ً واحــداً للنباتــات الطبيــة
والعطريــة يضــم  49نوعـا ً وحديقــة نباتــات طبيــة وعطريــة فيهــا  20نوعـا ً.
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وخــال الحــرب ،تعرضــت مكونــات التنــوع الحيــوي والمصــادر الوراثيــة للكثيــر مــن األضــرار ،حيــث تعــرض العديــد مــن المواقــع
للتدهــور نتيجــة عمليــات التخريــب مــن قطــع وحــرق وكســر مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة ،كمــا تعــرض الغطــاء تحــت
الغابــة مــن نباتــات حوليــة ومعمــرة وأعشــاب وغيرهــا للتدهــور .مــن جهــة أخــرى يقــع مخبــر األصــول الوراثيــة (البنــك الوراثــي) التابــع
للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة فــي المناطــق غيــر المســتقرة ،وال يمكــن معرفــة حجــم الضــرر الــذي أصابــه إذ يقــع فــي منطقــة غيــر
مســتقرة .أمــا المجمعــات الوراثيــة ،فيمكــن إيجــاز حالتهــا وفق ـا ً للجــدول التالــي:
حالة المجمعات الوراثية لألشجار المثمرة و النباتات الطبية و العطرية

بهــدف تحســين اإلنتــاج كمــا ً ونوعــاً ،يتــم إجــراء تجــارب إعــادة تأهيــل لألصنــاف المحليــة للخضــار والحبــوب ،حيــث يتــم تقييمهــا
وانتخــاب الجيــد منهــا ودراســته عــدة ســنوات إلعــادة نشــر زراعتــه بيــن الفالحيــن .وقــد تــم فــي عــام  2013إجــراء  /31/بحثــا ُ
تطويريــا ً لإلنتــاج النباتــي ،وانخفــض العــدد فــي العــام  2016إلــى  /29/بحثــا ُ.
أمــا فيمــا يخــص البحــوث العلميــة الخاصــة بتربيــة القطعــان المحليــة مــن الحيوانــات الزراعيــة والتحســين الوراثــي ،فالجــدول التالــي يبيــن
البحــوث المدرجــة ضمــن الخطــة الفنيــة  2016إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة:

المكان

النوع

العدد

الحالة

السليم

جوسية الخراب

مختلف األنواع

15

 13متأثرة

2

حماة

 2فستق ،خوخ،
إجاص وتفاح

5

_

5

سرغايا

كرز ،دراق ،تفاح،
إجاص وخوخ

5

_

5

إدلب

تين ورمان وزيتون

3

متأثرة

_

دير الزور

نخيل

2

غير معروف

_

السويداء

مختلف األنواع

9

_

9

الالذقية (كسب)

 2كاكي ،دراق ،تفاح
وزيتون

5

 4متأثرة ويتم
تجديدها

1

البرنامج الوطني للتربية والتحسين الوراثي لألبقار المحلية
(الشامية والعكشية والجوالنية)

حمص

زيتون ،عنب و2
لوز

4

غير معروف

_

البرنامج الوطني للتربية والتحسين الوراثي للجاموس
السوري

درعا

فستق ،زيتون وعنب

3

_

3

البرنامج الوطني لرعاية اإلبل الشامية

حلب (يحمول)

وردة شامية

1

غير معروف

_

الالذقية (كسب)

وردة جورية

1

_

1

سرغايا

وردة شامية

1

_

1

القنيطرة

مختلفة األنواع

5

غير معروفة

_

طرطوس

توت

1

_

1

وبلــغ تعــداد المصــادر الوراثيــة الحيوانيــة فــي إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة قبــل الحــرب نحــو  20000رأسـاً ،حيــث شــملت جميــع أنــواع
الحيوانــات المحليــة ،وبلــغ تعــداد محطــات الثــروة الحيوانيــة  20محطــة تهتــم فــي حفــظ وتطويــر المصــادر الوراثيــة الحيوانيــة .وفــي ظــل
الحــرب ،بلــغ تعــداد المصــادر الوراثيــة الحيوانيــة نحــو  3400رأسـاً ،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 حاليـا ً فقــد بلــغ تعدادهــا
 6محطــات فقــط.
إن اإلجــراء العاجــل لحفــظ بعــض األصــول المعرضــة لخطــر االنقــراض مثــل األبقــار العكشــية ،واألبقــار الشــامية ،والماعــز الشــامي،
والجمــال ،والخيــول ،عــن طريــق نقلهــا مــن المناطــق غيــر المســتقرة إلــى المســتقرة ،هــو مــن األهميــة بمــكان ،إضافـةً إلــى ضــرورة إقامــة
مجمــع وراثــي ،حيــث إن إنشــاء المجمــع يســاعد علــى التنميــة المســتدامة فــي مجــال حفــظ المصــادر الوراثيــة الزراعية فــي الجمهوريــة العربية
الســورية ،كمــا إن حفــظ الحيوانــات الزراعيــة المحليــة المحســنة وحمايتهــا مــن خطــر االنقــراض يســاعد فــي ضمــان توفيــر االحتياجــات
الغذائيــة (اللحــم والحليــب) بســرعة أكبــر بعــد ظــروف الحــرب.
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المؤشر  : 2-12عدد البحوث والتجارب الزراعية:

برامج بحوث اإلنتاج الحيواني
البحوث

البيان

البرنامج الوطني للتربية والتحسين الوراثي ألغنام العواس
البرنامج الوطني للتربية والتحسين الوراثي للماعز الشامي
البرنامج الوطني للتربية والتحسين الوراثي للماعز الجبلي
والخليط

إن هذه األبحاث أساسية ،وتنفيذها ضمن محطات بحوث
الثروة الحيوانية مستمر منذ سنوات إلى اآلن ،بهدف الوصول
إلى سالالت محلية نقية بطريقة االنتخاب (تحمل تراكيب
وراثية مميزة للعرق) ،تمتاز بمؤشرات تربوية وتناسلية
وإنتاجية وشكلية محددة ضمن أهداف هذه البرامج وبرامج
التوصيف العلمي للعروق المحلية.

التوصيف الوراثي والبيئي لمنحى النمو عند اإلبل الشامية
في الجمهورية العربية السورية
:تشكيل خطوط جديدة من الماعز الخليط
ذكور الشامي  xإناث الجبلي
ذكور الجبلي  xإناث الشامي
ذكور الشامي  xإناث الخليط
التنوع الوراثي في الجاموس السوري

أبحاث أخرى في مجال التربية والتحسين الوراثي للعروق
المحلية.

التنوع الوراثي في األبقار العكشية
التحسين الوراثي باالنتخاب
االنتخاب لتحسين الكفاءة التناسلية بهدف إنشاء قطيع
إلنتاج اللحم في أغنام العواس
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المقصــد ( :)13زيــادة االســتثمار بمــا فــي ذلــك عــن طريــق التعــاون الدولــي المعــزز فــي البنــى التحتيــة الريفيــة وفــي البحــوث
الزراعيــة وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي ،وفــي تطويــر التكنولوجيــا وبنــوك الجينــات الحيوانيــة والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة
اإلنتاجيــة الزراعيــة فــي البلــدان الناميــة ،والســيما فــي أقــل البلــدان نمــواً.
المؤشر  : 1-13عدد وتوزع مشاريع التنمية الريفية
هنــاك ثالثــة مشــاريع ال زالــت مســتمرة فــي الوضــع الراهــن هــي مشــروع التنميــة الريفيــة فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية ومشــروع
التنميــة الزراعيــة فــي كل مــن المنطقــة الســاحلية الوســطى والمنطقــة الجنوبيــة ،فــي حيــن تعثــر كل مــن مشــروع التنميــة الريفيــة فــي إدلــب
ومشــروع تنميــة المجتمــع الريفــي ومشــروع التنميــة الزراعيــة فــي جبــل الحــص نتيجــة لظــروف الحــرب .أمــا مشــروع تطويــر الثــروة
الحيوانيــة فقــد تعثــر بســبب توقــف التمويــل مــن صنــدوق  .IFADوقــد تــم مؤخــراً دمــج مشــاريع التنميــة المذكــورة أعــاه ضمــن مديريــة
«مشــاريع التنميــة الريفيــة» ضمــن توجهــات وزارة الزراعــة فــي عمليــة اإلصــاح اإلداري.
وضع مشاريع التنمية في المناطق الريفية
السبب

وضع المشروع

اسم المشروع

التنمية الريفية في المنطقة الشمالية
الشرقية

مستمر

-

التنمية الزراعية في المنطقة الساحلية
الوسطى

مستمر

-

التنمية الزراعية في المنطقة الجنوبية

مستمر

-

التنمية الريفية في إدلب

متعثر

نتيجة الظروف الراهنة

تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص

متعثر

نتيجة الظروف الراهنة

التنمية الزراعية في جبل الحص

متعثر

نتيجة الظروف الراهنة

تطوير الثروة الحيوانية

متعثر

توقف التمويل من صندوق اإليفاد

بيــن الصــادرات والمســتوردات ،فعملــت علــى إنشــاء عــدة هيئــات لتحســين جــودة الصــادرات والترويــج لهــا ،هــذا إضافـةً إلــى توقيــع اتفاقيــات
تبــادل التجــارة الحــرة مــع دول عربيــة وإقليميــة.
وألحقــت الحــرب ضــرراً جســيما ً باالقتصــاد الســوري علــى جميــع األصعــدة ،ومنهــا القطــاع الزراعــي ،وهــذا مــا أدى إلــى انخفــاض كميــات
اإلنتــاج وتراجــع الصــادرات مــع زيــادة بحجــم المســتوردات ،ومــن ثــ ّم زيــادة عجــز الميــزان التجــاري ،كمــا ســاهم تعطيــل العمليــات
التجاريــة وفــرض التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية إســهاما ً مباشــراً فــي تعطيــل
إمكانيــات تمويــل التجــارة الخارجيــة.
وتأثــرت ســلبا ً حركــة تدفقــات التجــارة الخارجيــة ألســباب تتعلــق بالتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب ،وارتفــاع التكاليــف ،ونقــص
التمويــل وغيــر ذلــك .وحاولــت الحكومــة الســورية تجــاوز هــذه الصعوبــات عــن طريــق التوجــه إلــى تغذيــة التحالفــات التجاريــة واالقتصاديــة
مــع شــركاء التعــاون الدولــي ،والســيما مــع االتحــاد الروســي والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة وجمهوريــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية
الشــعبية غيرهــا مــن الــدول الصديقــة التــي تؤمــن بأحــكام القانــون الدولــي.
وتأثــرت الصــادرات الزراعيــة بالتدابيــر القســرية األحاديــة المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،خاصــة مــن قبــل االتحــاد
األوروبــي التــي منعــت االســتيراد مــن المنتجــات الســورية وفرضــت عقوبــات تجاريــة علــى مــن يتعامــل مــع الشــركات وقطــاع األعمــال
الســوري ،إضافـةً إلــى تأثــر القطــاع ســلبا ً نظــراً لعــدم اســتفادة الصــادرات الســورية مــن الميــزات التفضيليــة لمنظمــة التجــارة العالميــة والتــي
تعرقــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة انضمــام الجمهوريــة العربيــة الســورية إليهــا ألســباب سياســية.
المؤشر  : 1-14نسبة االعتماد على الواردات من الحبوب:

وعلــى الرغــم مــن توقــف التمويــل المق ـ ّدم مــن صنــدوق «إيفــاد» لتطويــر الثــروة الحيوانيــة ،فقــد اســتمر العمــل فــي تنفيــذ بعــض نشــاطات
المشــروع بتمويــل حكومــي.

المقصــد ( :)14منــع القيــود المفروضــة علــى التجــارة وتصحيــح التشــوهات فــي األســواق الزراعيــة العالميــة ،بمــا فــي ذلــك عــن
طريــق اإللغــاء المــوازي لجميــع أشــكال إعانــات الصــادرات الزراعيــة ،وجميــع تدابيــر التصديــر ذات األثــر المماثــل ،وفقــا لتكليــف
جولــة الدوحــة اإلنمائيــة
تميــز العــام  2015بانعقــاد المؤتمــر الــوزاري العاشــر لمنظمــة التجــارة العالميــة ،حيــث حقــق بعــض االختراقــات المهمــة فــي مجــال
الزراعــة ،إذ أعلــن عــن التوصــل إلــى اتفــاق يتضمــن إلغــاء المســاعدات التصديريــة  -وهــو مــا اعتبــر قــراراً تاريخي ـا ً للمنظمــة  -وكذلــك
االتفــاق علــى عــدد مــن المواضيــع األخــرى بالــدول األقــل نمــواً ،وأقــر المؤتمــر مقترح ـا ً ينــص علــى آليــة حمايــة خاصــة تســمح للــدول
الناميــة برفــع تعرفتهــا الجمركيــة عنــد حصــول فائــض مفاجــئ باالســتيراد أو انخفــاض باألســعار .كمــا أكــد المؤتمــر علــى أهميــة موضوعــي
قواعــد التجــارة وحقــوق الملكيــة الفكريــة.
وعلــى الصعيــد المحلــي ،شــهدت التجــارة الســورية تطــوراً كبيــراً فــي الســنوات التــي ســبقت الحــرب نتيجــة سياســات االنفتــاح التجــاري التــي
اعتمدتهــا الحكومــة فــي تلــك المرحلــة ،فقــد ســاهمت التشــريعات المتعلقــة بتســهيل وتبســيط أحــكام التجــارة الخارجيــة فيمــا يتعلــق باالســتيراد
والتصديــر فــي تحقيــق قفــزات كبيــرة فــي نمــو المســتوردات والصــادرات وخاصــة بعــد الســماح باســتيراد الكثيــر مــن الســلع التــي كانــت
محظــورة أو مقيــدة وفتــح المجــال لتصديــر معظــم الســلع .كمــا حرصــت الحكومــة الســورية علــى دعــم األنشــطة التصديريــة لتحقيــق التــوازن
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تشــكل التجــارة عنصــراً هامـا ً الســتقرار أبعــاد األمــن الغذائــي ،حيــث إنهــا توفــر المــواد الغذائيــة الالزمــة وغيــر المنتجــة محليـاً .وهــي تــؤدي
دوراً هام ـا ً فــي دولــة مثــل الجمهوريــة العربيــة الســورية نظــراً للتفــاوت الكبيــر فــي معــدالت اإلنتــاج المحلــي والتــي يمكــن أن تطــرأ نتيجــة
للتغيــرات فــي مســتوى وتــوزع الهطــل المطــري وموســمية اإلنتــاج.
نسب االعتماد على الواردات من الحبوب من عام  2010إلى عام 2015
البند

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المتوسط

معدل
النمو
السنوي

القمح

20.6

10.6

13.3

30.5

30.2

18.3

20.6

-%2.3

األرز

100

100

100

100

100

100

100

0.0%

الحبوب
الغذائية

27.5

15.2

19.0

33.7

34.8

22.0

25.4

-4.4%

ولــدى مقارنــة نســب االعتمــاد علــى المســتوردات لمجموعــة الحبــوب الغذائيــة خــال الســنوات المدروســة نجــد أن أعالهــا كانــت فــي العاميــن
 2013و 2014بنســبة قرابــة ( %34و )%35علــى التوالــي نتيجــة انخفــاض اإلنتــاج وتضــرره واللجــوء إلــى االســتيراد لتغطيــة حاجــة
االســتهالك المحلــي ،بالمقابــل ســجلت أدنــى نســب فــي العاميــن  2011و ،2012ويشــير معــدل النمــو الســنوي إلــى تناقــص نســبة االعتمــاد
علــى مســتوردات القمــح والحبــوب الغذائيــة خــال المرحلــة المدروســة بمعــدل( %2.3و )%4.4علــى التوالــي.
المؤشر  : 2-14النسبة المئوية من األراضي الصالحة للزراعة المجهزة للري
انخفضــت نســبة األراضــي الصالحــة للزراعــة المجهــزة للــري ،بيــن عامــي  2010و2015حيــث بلغــت ( )%22فــي العــام 2010
وانخفضــت لتصــل إلــى  %18فــي العــام  ،2015بوســطي انكمــاش ســنوي قــدره( )%2.7خــال هــذه المــدة ،وذلــك نظــراً لخــروج مســاحات
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مــن األراضــي المجهــزة للــري عــن نطــاق الزراعــة نتيجــة تضــرر شــبكات ومصــادر الــري وخــروج بعــض الســدود خــارج الخدمــة
(ســد أفاميــا  -قســطون  -زيــزون) نتيجــة لمفــرزات الحــرب فــي بعــض المحافظــات.
أمــا بالنســبة لألراضــي الزراعيــة فــي الجــوالن الســوري المحتــل ،فقــد صــادرت «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال %95 ،مــن
األراضــي الزراعيــة مــن أصحابهــا الســوريين الشــرعيين ،ولــم تتــرك للســكان الســوريين ســوى  .%5ويواجــه الســوريون فــي الجــوالن
الســوري المحتــ ّل السياســات التمييزيــة التــي وضعتهــا الســلطات اإلســرائيلية بشــأن األراضــي واإلســكان والتنميــة ،والتــي تجعــل مــن
المســتحيل تقريبــا ً بالنســبة لهــم الحصــول علــى تراخيــص البنــاء ،ممــا يــؤدي إلــى اكتظــاظ القــرى الســورية ،مــع ضغــط علــى
البنــى التحتيــة ومــوارد محــدودة .وتفــرض ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ضرائــب مرتفعــة علــى الطلبــات المق ّدمــة مــن الســوريين
للحصــول علــى خدمــات المنافــع العامــة وبشــكل ال يتناســب مــع دخلهــم.
وتفاقــم السياســات اإلســرائيلية العنصريــة التمييزيــة فــي توزيــع الميــاه مــن التحديــات التــي تواجــه المزارعيــن الســوريين ،بمــا فــي ذلــك
المنافســة مــن جانــب المســتوطنين اإلســرائيليين .فالحصــول علــى إمــدادات الميــاه محــدود للمزارعيــن الســوريين بســبب الحظــر الــذي تفرضــه
ســلطات االحتــال علــى بنــاء آبــار جديــدة .ولذلــك يتعيــن شــراء نصــف كميــة الميــاه الالزمــة للزراعــة مــن «شــركة الميــاه اإلســرائيلية»
بأســعار مرتفعــة .وتقــوم الســلطات اإلســرائيلية بإدخــال  150أســرة مســتوطنة بشــكل ســنوي لتعزيــز سياســة االســتيطان و التغييــر
الديموغرافــي فــي الجــوالن الســوري المحتــل لصالــح المســتوطنين اإلســرائيليين.
ويميــل الســوريون إلــى تجنــب التخلــي عــن الزراعــة لوجــود «خطــر مصــادرة ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ألراضيهــم غيــر المســتخدمة».
وعــاوة علــى ذلــك فــإن ســلطات االحتــال تقيّــد اســتخدام الســوريين لألراضــي ألغــراض الزراعــة فــي  45ألــف فــدان مــن األراضــي
فقــط ،بينمــا يســمح للمســتوطنين اإلســرائيليين االســتفادة مــن  350ألــف فــدان مــن األراضــي.
المؤشر  : 3-14نسبة الواردات الغذائية من إجمالي الصادرات
ارتفعــت نســبة المســتوردات الغذائيــة مــن إجمالــي الصــادرات ارتفاعــا ً كبيــراً خــال األعــوام  ،2015 -2010وذلــك بمعــدل نمــو بلــغ
( ،)%73وهــذا أمــر طبيعــي نتيجــة الزديــاد المســتوردات وخاصــة الغذائيــة منهــا ازديــاداً كبيــراً خــال هــذه المــدة لتلبيــة الحاجــة المحليــة،
مقابــل تراجــع الصــادرات المترافــق مــع انخفــاض اإلنتــاج بوجــه عــام خــال نفــس المــدة نتيجــة ظــروف الحــرب.

إنتاج الغذاء للفرد الواحد (كغ /فرد /سنة)

البند

الحبوب الغذائية

2010

2011

2012

2013

2014

2015

149.5

166.8 182.7

143.5

89.1

123

معدل النمو
السنوي %
-3.80%

البقول الحبية الغذائية

7.9

9.9

10.5

10

6.1

8

%0.20

الخضار

130.9

137

99.7

72

75.9

80.7

-9.20%

الفاكهة

109

111.9

100.3

104.3

91.8

94.8

-2.80%

اللحوم

20.3

20.7

18.2

15.9

15

13.1

-8.30%

نسبة المستوردات الغذائية من إجمالي الصادرات خالل ()2015-2010
البيان

2010

نسبة
المستوردات
الغذائية
من إجمالي
الصادرات
()%

30

2011

2013

2014

2015

معدل
النمو
السنوي

الحليب ومشتقاته
37.5

162

268

152

38

المؤشر  : 4-14نصيب الفرد من الغذاء المنتج
تمكنــت الجمهوريــة العربيــة الســورية بفضــل نمــو اإلنتــاج الزراعــي الســريع فــي العقــود األخيــرة الماضيــة مــن تلبيــة الطلــب المتزايــد
علــى الغــذاء والناجــم عــن النمــو الســكاني ،وتلبيــة حاجــة التوســع فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة .فقــد تحقــق االكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج
العديــد مــن الســلع الغذائيــة وفوائــض فــي إنتــاج بعضهــا ســمح بتصديرهــا .لكــن انخفــاض اإلنتــاج ،الــذي ظهــر جليـا ً بعــد بدايــة الحــرب ،أدى
إلــى انخفــاض حصــة الفــرد مــن إنتــاج الغــذاء بالرغــم مــن انخفــاض عــدد الســكان خــال الســنوات األخيــرة ،حيــث يالحــظ انخفــاض حصــة
الفــرد مــن الغــذاء مــن المجموعــات الغذائيــة الرئيســية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،عــدا البقــول الحبيــة والفاكهــة خــال ســنوات
 .2015 -2010وكان االنخفــاض األكبــر فــي حصــة الفــرد مــن البيــض بمعــدل ( ،)%11.2وذلــك بســبب انخفــاض اإلنتــاج وخــروج
عــدد مــن المداجــن عــن الخدمــة نتيجــة اســتهدافها مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة أو قربهــا مــن المناطــق غيــر المســتقرة مــن جهــة،
والرتفــاع تكاليــف تشــغيلها مــن جهــة أخــرى .وكذلــك الحــال فيمــا يخــص اللحــوم والخضــار التــي انخفضــت حصــة الفــرد منهــا بمعــدل
( %8.3و )%9.2لــكل منهــا علــى التوالــي.
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البيض (بيضة)

9.5

134.2

9.8

8.2

138.7 149.1

6.7

129.8

5.9

104.3

5.3

104.7

-11.20%

-4.80%

بالمقابــل ازدادت حصــة الفــرد مــن إنتــاج البقــول الحبيــة بمعــدل ( )%0.2مترافقـا ً مــع تحســن اإلنتــاج مــن هــذه المحاصيــل بوجــه عــام خــال
نفــس المــدة.

المؤشر  : 5-14تغيرية اإلمدادات الغذائية للفرد الواحد:
يعتبــر المتــاح للفــرد مــن الغــذاء مــن المؤشــرات الهامــة المســتخدمة فــي تقييــم وضــع األمــن الغذائــي فــي بلــد مــا ،وذلــك عــن طريــق قيــاس
مــدى توفــر الغــذاء وضمــان اســتمراريته .وقــد تغيــرت كميــة المتــاح مــن الغــذاء للفــرد الواحــد مــن المنتجــات الغذائيــة تغيــراً كبيــراً فــي
الجمهوريــة العربيــة الســورية خــال الســنوات  ،2015 -2010حيــث طــرأ انخفــاض كبيــر علــى المتــاح للفــرد مــن المنتجــات التاليــة تماشــيا ً
مــع انخفــاض إجمالــي المتــاح مــن هــذه الســلع :البيــض بمعــدل ( ،)%2واللحــوم بمعــدل ( .)%8وقــد جــاء انخفــاض المتــاح للفــرد مــن اللحــوم
نتيجــة انخفــاض اإلنتــاج والمســتوردات منهــا خــال هــذه المــدة .لذلــك يجــب تشــجيع مشــاريع اإلنتــاج الحيوانــي ،وخاصــة إنتــاج
اللحــوم فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لتشــجيع اســتهالك هــذه المنتجــات الــذي يحســن مــن الوضــع التغــذوي للســكان .أمــا المتــاح مــن
الخضــار للفــرد ،فقــد انخفــض بمعــدل ( )%12ســنويا ً نتيجــة النخفــاض اإلنتــاج والمســتوردات ،فــي حيــن ازداد المتــاح للفــرد مــن البقــول
الحبيــة الغذائيــة بمعــدل ( )%2ســنويا ً خــال المــدة المدروســة نتيجــة ازديــاد اإلنتــاج والمســتوردات مــن البقــول مــن جهــة وانخفــاض
الصــادرات منهــا مــن جهــة أخــرى خــال هــذه المــدة ،وهــو مــا انعكــس إيجابــا ً علــى كفايــة المتــاح حاجــة االســتهالك المحلــي خاصــة
فــي ظــل انخفــاض عــدد الســكان خــال نفــس المــدة.
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تغير كمية المتاح من األغذية للفرد الواحد خالل 2015 -2010
إنتاج الغذاء للفرد الواحد (كغ /فرد /سنة)

البند

معدل النمو
السنوي %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

الحبوب الغذائية

206.7

205.9 216.8

216.2

136.3

154.1

-6%

البقول الحبية الغذائية

6.8

10.5

10.4

9.8

9.2

7.4

%2

الخضار

103.5

124.1

92.6

62.0

63.2

53.5

-12%

الفاكهة

87.3

93.1

57.4

88.6

81.8

87.8

0.1%

اللحوم

20.6

21.7

19.1

16.3

15.5

13.5

-8%

البيض (بيضة)

5.8

6.9

6.7

6.7

5.9

5.3

-2%

الحليب ومشتقاته

132.2

129.7

124.8

105.5

-4%

138.8 148.6

ارتفــع الرقــم القياســي ألســعار الغــذاء بمعــدالت أكبــر مــن معــدالت ارتفــاع األســعار لمجمــل المــواد األخــرى حيــث نمــت بوســطي ســنوي
قــدره ( )% 47.7بينمــا ارتفــع الرقــم القياســي العــام بمعــدل نمــو ســنوي قــدره ( )%43.2بيــن عامــي  2010و ،2015وهــذا يشــير إلــى
االرتفــاع المســتمر والمضطــرد فــي األســعار وبأســعار الغــذاء والمشــروبات علــى نحــو أكبــر ،وهــو مــا يظهــر جلي ـا ً فــي عــام  ،2015إذ
يعلــل ذلــك بارتفــاع تكلفــة صناعــة األغذيــة والمشــروبات أو تكلفــة اســتيرادها وارتفــاع أســعار مســتلزمات والمــواد األوليــة لصناعــة وإنتــاج
الغــذاء بســبب التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وارتفــاع ســعر الصــرف،
خاصــة إذا كانــت مســتوردة ،هــذا عــدا عــن تعــرض عــدد مــن معامــل ومنشــآت صناعــة األغذيــة والمشــروبات للدمــار والتخريــب مــن قبــل
المجموعــات المســلحة.
بــدأت الزيــادة الحقيقيــة فــي األســعار تظهــر فــي عــام  2013ألغلــب الســلع ،وعنــد حســاب التغيــر النســبي بيــن عــام ( 2012قبــل
االرتفــاع الملحــوظ فــي األســعار) وعــام  ،2015نالحــظ أنــه كان كبيــراً فيمــا يتعلّــق بالمنتجــات الحيوانيــة بوجــه عــام تبعـا ً لزيــادة أســعارها
فــي عــام  2015مقارنــة بعــام ( 2012وذلــك لكــون قطــاع اإلنتــاج الحيوانــي قــد تضــرر مــن تداعيــات الحــرب وخــروج عــدد كبيــر مــن
المداجــن والحظائــر نتيجــة وجودهــا فــي أماكــن غيــر مســتقرة ،وارتفــاع تكاليــف مســتلزمات التربيــة خاصــة المســتورد منهــا) ،كمــا نالحــظ
أن الخضــار والفواكــه تراوحــت نســب تغيرهــا النســبي بيــن المقبــول والمرتفــع تبعــا ً الرتفــاع أســعارها نتيجــة ارتفــاع تكاليــف إنتاجهــا،
وخاصــة المرويــة منهــا ،وصعوبــة توفيــر المســتلزمات الضروريــة .كمــا يالحــظ أن أســعار زيــت الزيتــون ارتفعــت ارتفاعـا ً كبيــراً ليســجل
رقمهــا القياســي ارتفاع ـا ً مقــداره ( )%267.5تبع ـا ً لظــروف الحــرب وآليــة العــرض والطلــب منــه.

خالصة الهدف الثاني
تمتــع الســوريون بمســتويات أمــن غذائــي جيــدة عبــرت عنهــا معــدالت الفقــر الغذائــي التــي كانــت قبــل الحــرب بحدودهــا الدنيــا،
نتجــت عــن قطاعــات اقتصاديــة وفــرت االكتفــاء الذاتــي مــن معظــم مكونــات االســتهالك الغذائــي ،ووفــرت فــي بعــض
الســنوات فوائــض غذائيــة تــم تصديرهــا إلــى الخــارج ،إضافــةً إلــى ســهولة النقــل وانخفــاض تكاليفــه وإمكانــات
وصــول ماديــة وماليــة جيــدة للغــذاء.
لــم تشــهد معــدالت تغذيــة األطفــال تحســنا ً بالمســتوى المأمــول قبــل الحــرب ،ليــس لنقــص فــي الغــذاء والخدمــات
الصحيــة ،بــل الرتباطــه بعوامــل تتعلــق بثقافــة األســر تجــاه أنمــاط التغذيــة والنظافــة ،حيــث كان العامــل األكثــر تأثيــراً علــى
التغذيــة هــو اإلصابــة باإلســهاالت الناجمــة عــن نوعيــة ميــاه الشــرب ومتطلبــات النظافــة.

المقصــد ( :)15اعتمــاد تدابيــر لضمــان ســامة 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.
المؤشر  : 1-15الرقم القياسي ألسعار الغذاء
يعــد تطــور ســعر الســلع مؤشــراً ،ليــس إلمكانيــة الوصــول إلــى الغــذاء والكميــات المســتهلكة منــه فحســب ،بــل لتأثيــره أيضــا ً فــي البنيــة
االســتهالكية عــن طريــق األثــر اإلحاللــي.
تطور األرقام القياسية لألسعار بين عامي  2010و)%( 2015
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البيان

2010

2011

2012

2013

2014

2015

معدل النمو
السنوي

الرقم القياسي العام

100

106.7

145.4

264.1

324.2

448.8

43.2

الرقم القياسي لألغذية
والمشروبات

100

107.5

150.1

312.5

378

512.1

أفــرزت الحــرب عوامــل أضــرت بمقــدرات االقتصــاد الســورية علــى تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة للمواطنيــن ممــا زاد مــن
االعتمــاد علــى العالــم الخارجــي فــي توفيــر الغــذاء ،واقتــرن ذلــك بفــرض تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب غيــر
قانونيــة وغيــر شــرعية علــى كافــة مقومــات إنتــاج الغــذاء .كمــا ترافقــت هــذه العوامــل مــع ارتفــاع فــي أســعار الغــذاء بمعــدالت
كبيــرة ،وانخفــاض فــي مقــدرات األســر للوصــول إليــه مــن منظوريــن ،األول يتعلــق بإمكانيــة الوصــول إلــى األســواق
فــي بعــض الحــاالت ،والثانــي بإمكانــات األســر الماليــة للحصــول عليــه.
هــذه العوامــل أدت إلــى ارتفــاع فــي نســب األســر ضعيفــة األمــن الغذائــي ،كمــا ارتفعــت معــدالت ســوء التغذيــة لألطفــال
ألســباب تعــود بشــكل رئيــس لنقــص الغــذاء وتضــرر الخدمــات الصحيــة .وهــذه العوامــل أدت إلــى انحرافــات كبيــرة عــن
تحقيــق هــدف تحقيــق األمــن الغذائــي.
وأثبــت القطــاع الزراعــي فــي ظــل الحــرب قدرتــه علــى توفيــر حــد مقبــول لتوفيــر األمــن الغذائــي ،وبالتالــي يمكــن البنــاء عليــه
لتحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة المعنــي بتحقيــق األمــن الغذائي.

47.7
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الهدف الثالث :ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
يمثــل الوضــع الصحــي العــام أحــد أهــم األبعــاد األساســية للتنميــة المســتدامة ،ويعتمــد توصيفــه وتقييمــه علــى العديــد مــن المؤشــرات الصحيــة
ذات الصلــة بتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة النوعيــة والمتميــزة بجميــع أشــكالها ،وتوفيــر الغــذاء الصحــي المناســب أو توفيــر ميــاه الشــرب
النقيــة ،والســيما فــي المناطــق النائيــة واألريــاف ،والســيطرة علــى األمــراض المســتوطنة أو الوبائيــة الناتجــة عــن تلــوث البيئــة واألمــراض غيــر
الســارية والمزمنــة .وصــوالً إلــى التقليــل مــن معــدالت المراضــة والوفيــات فــي مختلــف األعمــار.

المقصد ( :)16خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  70حالة وفاة لكل  100ألف مولود حي في عام 2030
تعتبــر األمومــة اآلمنــة علــى مســتوى الترابطــات جــزءاً ال يتجــزأ مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ووظائفهــا ،إال أنهــا تمثــل فــي
مســتوى المخرجــات مــا يمكــن وصفــه بالمخــرج النوعــي للصحــة اإلنجابيــة بمفهومهــا الشــامل ،ومــن ذلــك حريــة تقريــر اإلنجــاب مــن
حيــث مواعيــده وتواتــره بمشــاركة المــرأة والرجــل علــى قــدم المســاواة .وبهــذا تقــوم األمومــة اآلمنــة علــى أربعــة أعمــدة أساســية
تتركــز فــي( :أ) تنظيــم األســرة وتوفيــر الخدمــات التــي تمكــن مــن التخطيــط لتوقيــت حــاالت الحمــل وعددهــا والمباعــدة بينهــا( ،ب)
الرعايــة قبــل الــوالدة للوقايــة مــن المضاعفــات حيثمــا أمكــن ذلــك وضمــان الكشــف المبكــر عــن مضاعفــات الحمــل ومعالجتهــا( ،ج) الــوالدة
النظيفــة المأمونــة وتوفيــر رعايــة مــا بعــد الوضــع لــأم والطفــل ،و(د) الرعايــة الوالديــة األساســية لحــاالت الحمــل ذات الخطــورة العاليــة.
ويحتــل تحقيــق شــروط األمومــة اآلمنــة أهميــة تنمويــة اجتماعيــة وإنســانية حاســمة فــي المجتمــع الســوري وفــي جميــع المجتمعــات ،إذ تشــكل
النســاء فــي مرحلــة النشــاط اإلنجابــي ( 49-15ســنة) نســبة ( )%51مــن إجمالــي عــدد النســاء فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية .وتــزداد
أولويــة تحقيــق هــذه الشــروط فــي ضــوء معــدل وفيــات األمهــات والتــي تعتبــر الصــورة العكســية لألمومــة اآلمنــة.
وتواجــه المــرأة الســورية فــي الجــوالن الســوري المحتـ ّل صعوبــات كثيــرة تحــول دون حصولهــا علــى الخدمــات الصحيــة ،فأقــرب مستشــفى
موجــود فــي مدينــة صفــد التــي تبعــد 60كــم عــن الجــوالن ،لــذا تضطــر الكثيــر مــن النســاء الحوامــل للــوالدة فــي بيوتهــن دون إشــراف
طبــي .وقــد اســتخدمت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي رفــض الســوريين للهويــة اإلســرائيلية كمبــرر لعــدم تقديــم الخدمــات الصحيــة لهــم.
تطور المؤشرات الرئيسة للصحة اإلنجابية 2015-2010
المؤشر

2010

2015

2030

معدل وفيات األمهات (لكل مئة ألف والدة
حية)
نسبة الحوامل اللواتي يحصلن رعاية
صحية أثناء الحمل ()%
نسبة الوالدة التي تتم تحت إشراف عناصر
صحية مدربة()%
نسبة النساء اللواتي يحصلن على الرعاية
بعد الوالدة خالل  40يوم ()%

52

67

45

87

62

94

96.2

81

98

27.2

21

35

المؤشر  : 1-16معدل وفيات األمهات
اعتبــرت تقاريــر التنميــة األلفيــة هــدف خفــض معــدل وفيــات األمهــات مــن األهــداف المبكــرة التحقيــق ،فمســار التقــدم المحــرز خــال
العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة كان يفــوق التطــور المطلــوب لتحقيــق كامــل الهــدف بحلــول عــام  .2015إال أن الحــرب ومــا رافقهــا مــن
مفــرزات داخليــة وخارجيــة ،حرفــت تحقيــق الهــدف عــن مســاره المأمــول.
وقــد خلّفــت األعبــاء والتحديــات الهائلــة الناجمــة عــن اســتمرار فــرض التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى الجمهوريــة
العربيــة الســورية ،واألعمــال اإلجراميــة للمجموعــات اإلرهابيــة المســلحة والتــي ألحقــت أضــراراً فادحــة فــي المنظومــة الصحيــة ،أضــراراً
كبيــرة تعرضــت لهــا المنشــآت الطبيــة ،وتخريــب البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة (تدميــر  52مشــفى ،وخــروج  669مركــزاً صحي ـا ً عــن
الخدمــة) ،وهجــرة المختصيــن ،ووفــاة بعــض العامليــن فــي الحقــل الطبــي وتأذيهــم (وفــاة  – 455وإصابــة  - 262و 39مخطوفـا ً) ،إضافـةً
إلــى خســائر كبيــرة فــي الصناعــات الدوائيــة (تضــرر  20معم ـاً للصناعــات الدوائيــة مــن أصــل  72معم ـاً) .ولــم تعــق هــذه الصعوبــات
المنظومــة الصحيــة الوطنيــة مــن االســتمرار بمواصلــة عملهــا فــي توفيــر الخدمــات الصحيــة المجانيــة حســب اإلمكانــات المتوفــرة.
ومــن ث ـ ّم فــإن تناقــص عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،إضاف ـةً إلــى انعــدام األمــن فــي المناطــق غيــر المســتقرة ،أثــر علــى صحــة
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أكثــر الفئــات ضعف ـاً ،إذ ُســجِّل تناقــص فــي قــدرة النســاء علــى الوصــول إلــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة بســبب التقييــدات التــي فرضتهــا
الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة ،وانخفــاض 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 تقدمــا ً ملحوظــاً ،اســتمر ارتفــاع معــدل وفيــات األمهــات منــذ
بدايــة الحــرب ،حيــث واصــل ارتفاعــه مــن ( )58حالــة وفــاة فــي عــام  2011إلــى ( )67حالــة وفــاة لــكل مئــة ألــف والدة حيــة فــي عــام
، 192015متأثــراً بضعــف خدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي ســببها ضــرر البنــى التحتيــة والمنشــآت الصحيــة ،ونقــص األدويــة الناجــم عــن
توقــف معظــم اإلنتــاج المحلــي وعــدم القــدرة علــى توريــده بســبب منعكســات اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب ،إضافــة
لعــدم أمــان الطــرق فــي مناطــق عديــدة مــن البــاد ،وخاصــةً مــن الريــف إلــى المــدن فــي بعــض المحافظــات .وتظهــر هــذه
المؤشــرات ضــرورة المســارعة إلــى ترميــم الخدمــات الصحيــة بتضافــر الجهــود الوطنيــة والدوليــة.
المؤشر  : 2-16النساء الحوامل الالتي يتلقين رعاية سابقة للوالدة
شــهدت نســبة الحوامــل الالتــي تلقيــن رعايــة صحيــة ســابقة للــوالدة مــن ( )%87عــام  2010إلــى ( )%62عــام  ،2015ويعــود ســبب
التراجــع إلــى الضــرر الواســع فــي البنــى التحتيــة للصحــة اإلنجابيــة مــن جهــة والحصــار الــذي فرضتــه الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة علــى
بعــض المناطــق والــذي حــد مــن حركــة الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة فــي المناطــق غيــر المســتقرة.
المؤشر  : 2-16نسبة الوالدة التي تتم تحت إشراف عناصر طبية مدربة
يعــ ّد قيــام الكــوادر المدربــة باإلشــراف علــى النســاء أثنــاء الــوالدة وضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى منشــأة صحيــة تقــدم خدمــات طبيــة
فــي مجــال الــوالدة فــي حــاالت الطــوارئ ،مــن أهــم اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة األمومــة والتدخــات الصحيــة التــي تهــدف إلــى تحســين
صحــة األمهــات والمواليــد الجــدد وبقائهــم علــى قيــد الحيــاة ،حيــث تقــع ثالثــة أربــاع وفيــات األمهــات أثنــاء الــوالدة أو الفتــرة التاليــة لهــا
مباشــرة ( 42يومــا ً).
بلغــت نســبة الــوالدات علــى أيــدي مدربــة ( )%96.2فــي عــام  .2010وبالرغــم مــن هــذه النســبة المرتفعــة إال أن الــوالدة فــي المنــزل ومــا
تــزال شــائعةً ،خاصــة فــي الريــف ،والســيما بيــن األميــات مــن النســاء ،حيــث يشــير المســح الصحــي األســري لعــام  2010إلــى أن
( )%14مــن الــوالدات قــد تمــت فــي المنــازل.
وكمجمــل الخدمــات الصحيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،أدت الحــرب إلــى نقــص فــي كميــة ونوعيــة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
وارتفــاع أســعارها نظــراً لالعتمــاد الكبيــر علــى القطــاع الخــاص ،فــي ظــل ضعــف انتشــار المشــافي التخصصيــة وعيــادات الصحــة اإلنجابيــة
فــي الريــف ،وخطــورة التنقــل فــي محافظــات عديــدة فــي بعــض األحيــان ،وهجــرة عــدد كبيــر مــن األطبــاء المختصيــن .وتشــير التقديــرات
إلــى انخفــاض نســبة رعايــة الحوامــل إلــى نحــو( )%62فــي عــام .2015
المؤشر  : 3-16نسبة النساء الالتي يحصلن على الرعاية الصحية ما بعد الوالدة خالل  40يوما ً
يســتعيد جســم األم وضعــه الطبيعــي ببــطء فــي الشــهر األول بعــد الــوالدة ،وهــي مــن المراحــل العامــة لصحــة األم .وفــي حيــن يتركــز
اهتمــام األم علــى طفلهــا فــي المقــام األول خــال هــذه المرحلــة ،فــإن عليهــا أيضــا االهتمــام بنفســها وبحالــة جســمها بعــد الــوالدة.
ويجــب أن تســتمر األم فــي اتبــاع نظــام التغذيــة الصحيــة التــي كانــت تتبعــه فــي أثنــاء الحمــل .وقــد تراجعــت نســبة النســاء الالتــي يحصلــن
علــى الرعايــة الصحيــة مــا بعــد الــوالدة خــال  40يومــا ً مــن ( )%27.2عــام  2010إلــى ( )%21عــام  ،2015واألســباب التــي
أدت إلــى هــذا التراجــع ليســت بعيــدة عــن تلــك التــي أدت إلــى تراجــع معظــم مؤشــرات الصحــة اإلنجابيــة مــن تضــرر فــي البنــى التحتيــة
كعيــادات ومشــافي الصحــة اإلنجابيــة وهجــرة الكــوادر الصحيــة ،وعــدم اســتقرار بعــض المناطــق.

المقصد ( :)17خفض معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي إلى أقل من  12وخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
إلى أقل من  25لكل ألف مولود حي في عام 2030
المؤشر  : 1-17معدل وفيات الرضع
ارتفــع معــدل وفيــات األطفــال الرضــع مــن ( )17.9باأللــف إلــى ( )27باأللــف بيــن عامــي  2010و .2015ويعتبــر الخــداج الــذي
يتضمــن الشــدة التنفســية أهــم ســبب للوفيــات عنــد الولــدان ،ويأتــي فــي الدرجــة الثانيــة إنتــان الــدم عنــد الوليــد ،أمــا التشــوهات الوالديــة
فتأتــي فــي الدرجــة الثالثــة .فــي حيــن يعتبــر أهــم أســباب الوفيــات عنــد األطفــال فــوق األربــع أســابيع ودون الخمــس ســنوات هــو التشــوهات
الوالديــة ،تليهــا اإلنتانــات التنفســية ومنهــا ذات الرئــة ،وتأتــي اإلســهاالت فــي المرتبــة الثالثــة .وقــد تأثــرت هــذه المســببات تأثــراً كبيــراً
خــال الحــرب ،بســبب ضعــف االســتجابة الفوريــة لتقديــم الخدمــات المناســبة .ويســاهم عــدم االســتقرار فــي بعــض المناطــق فــي االرتفــاع
الكبيــر فــي معــدل وفيــات الرضــع نظــراً لحساســية هــذه الفئــة العمريــة وحاجتهــا إلــى الخدمــات الطبيــة بســرعة.
 -19تقدير نموذجي استنادا إلى مؤشرات العوامل المسببة لوفيات األمهات كنسبة النساء التي تلد على أيد صحية مؤهلة ونسبة الحمول عالية الخطورة ونسبة االحتياجات
غير الملباة من وسائل تنظيم األسرة وغيرها...
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المؤشر  : 2-17نسبة المواليد ناقصي الوزن

•األضــرار الصحيــة الناتجــة عــن األعمــال العســكرية اإلســرائيلية فــي الجــوالن المحتــل مثــل الرمايــات العســكرية وزرع األلغــام فــي
األراضــي الزراعيــة للمواطنيــن الســوريين ممــا أدى الــى وفــاة مــا يزيــد عــن  531مواطــن ســوري أكثرهــم مــن األطفــال.

ينقــص الــوزن عنــد الــوالدة ألســباب متعلقــة بالجنيــن (كاالضطرابــات الصبغيــة والتشــوهات الجنينيــة والحمــل المتعــدد واألخمــاج
الجنينيــة المزمنــة مثــل الحصبــة األلمانيــة) أو ألســباب متعلقــة بالمشــيمة (كنقــص وزن المشــيمة) أو ألســباب متعلقــة بــاألم (كاالنســمام
الحملــي وارتفــاع الضغــط ونقــص األكســجة وتنــاول األدويــة والكحــول والتدخين).وقــد بلغــت نســبة المواليــد ناقصــي الــوزن ()%10.3عــام
 ،2010وارتفعــت هــذه النســبة إلــى ()%13.2عــام  .2015وللعوامــل النفســية لــأم دور كبيــر فــي ارتفــاع هــذه النســبة ،وكذلــك العوامــل
الصحيــة والتغذويــة التــي تأثــرت مقوماتهــا كافــة.
المؤشر  : 3-17معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
يــدل هــذا المؤشــر علــى كفايــة وكفــاءة خدمــات الرعايــة الصحيــة والتغذويــة عنــد األطفــال فــي هــذه الفئــة العمريــة واالهتمــام ببرامــج رعايــة
األمومــة والــوالدة تجنب ـا ً لحــدوث التشــوهات الخلقيــة ،مــع توفــر الــكادر الطبــي والتمريضــي المتخصــص ذي الكفــاءة العاليــة ،والتجهيــزات
الحديثــة والمتطــورة (خاصــة الحواضــن) ،ومــع إعطــاء التعقيــم أوليــة مرتفعــة لمنــع انتشــار العــدوى.
وحققــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب هــدف األلفيــة المعنــي بخفــض معــدالت وفيــات األطفــال وفــاةً مبكــرة ،حيــث وصلــت
قيمــة المؤشــر عــام  2010إلــى حــدود ( 21.4باأللــف) ،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 لتصــل عــام  2015إلــى نحــو ( 32باأللــف).
تطور المؤشرات الصحية لألطفال 2015-2010
المؤشر

2010

2015

المستهدف 2030

معدل وفيات األطفال الرضع (باأللف)

17.9

27

12

معدل وفيات األطفال دون الخامسة
(باأللف)
نسبة اللقاحات األساسية التي يتلقها األطفال
دون سن الخامسة ()%

21.4

32

19

99

66

100

نسبة اإلرضاع حتى  6أشهر ()%

43

70.9

85

نسبة األطفال البالغين من العمر سنة
واحدة والمحصنين ضد الحصبة جرعة
أولى ()%

99

71

100

نسبة األطفال البالغين من العمر سنة
واحدة والمحصنين ضد الحصبة جرعة
ثانية ()%

99

64

100

ويعانــي األطفــال الســوريين فــي الجــوالن الســوري المحتــ ّل مــن أوضــاع صحيــة صعبــة ومــن سياســات تمييزيــة ضدهــم ،وضــد
المواطنيــن الســورين عموم ـاً ،إضافــة للتعاطــي بفوقيــة واســتخفاف معهــم ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع عــدة حــاالت الوفيــات ،إضافــة إلــى طلــب
أجــور مرتفعــة مقابــل الخدمــات الطبيــة المقدمــة ال تتناســب والمســتوى المحــدود لدخــل للمواطنيــن الســوريين.
ويعـ ّد منــع الطفــل الســوري فــي الجــوالن الســوري المحتـ ّل مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والعــاج الطبــي فــي مراكــز متخصصــة
تلبــي احتياجاتــه إضافــة إلــى اإلهمــال وســوء التغذيــة وغيــاب المعلومــات األساســية المتعلقــة بالصحــة ،انتهــاكا ً فاضحـا ً لحقوقــه المنصــوص
عليهــا فــي أحــكام القانــون الدولــي والقانونــي الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان ،ال ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واتفاقيــة حقــوق
الطفــل .وإضافــة إلــى مــا ذكــر يعانــي الطفــل الســوري فــي الجــوالن مــن مشــاكل صحيــة تتمثــل بـــ:
•قلــة ميــاه الشــرب حيــث تقــوم الســلطات اإلســرائيلية بقطعهــا وتحويلهــا لــري األراضــي الزراعيــة للمســتوطنين اإلســرائيليين ،وهــذا
مــا دفــع الحكومــة الســورية وبالتنســيق مــع األمــم المتحــدة إلــى مــد خــط لميــاه الشــرب إلــى قريــة المجــدل القريبــة مــن خــط وقــف
إطــاق النــار بالرغــم مــن المعارضــة اإلســرائيلية الشــديدة.
•التلوث الصحي والبيئي بسبب دفن النفايات الصناعية السامة في أراضي الجوالن المحتل.
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وتقــوم الجمهوريــة العربيــة الســورية وبشــكل مســتمر بإجــراء اتصــاالت مكثفــة مــع بعــض الــدول والمنظمــات اإلنســانية الدوليــة العاملــة فــي
المجــال الصحــي إلقامــة ثالثــة مراكــز صحيــة فــي الجــوالن المحتــل ،باإلضافــة إلــى مستشــفى متخصــص تحــت إشــراف منظمــة الهــال
األحمــر العربــي الســوري ،إال أن الســلطات اإلســرائيلية حالــت دون تحقيــق هــذا الهــدف للســوريين أصحــاب األرض الشــرعيين.
المؤشر  : 4-17نسبة اللقاحات األساسية التي يتلقاها األطفال دون سن الخامسة
تتعــدد اللقاحــات المســتخدمة لتحصيــن األطفــال مــن المــرض والوفــاة مثــل :الحصبــة ،والحصبــة األلمانيــة ،وشــلل األطفــال ،واللقــاح الثالثــي
(الدفتريــا ،والكــزاز ،والشــاهوق) ،والنــكاف وااللتهــاب الرئــوي الناجــم عــن المســتدمية النزليــة مــن النمــط  bواإلســهال الناجــم عــن
الفيــروس روتــا والتهــاب الســحايا ،والتهــاب الكبــد  A، Bوالســل وغيــر ذلــك .وبلغــت نســبة األطفــال المحصنيــن ضــد هــذه األمــراض حوالــي
 %99فــي عــام  ،2010إال أن مفــرزات الحــرب واإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى مقومــات التنميــة ،ومنهــا
مقومــات عمــل القطــاع الصحــي ،أدى إلــى تضــرر معامــل األدويــة المحليــة وإلــى انخفــاض نســبة األطفــال المحصنيــن ضــد هــذه األمــراض
فــي عــام  2015إلــى ( )%57مــن إجمالــي األطفــال دون الخامســة مــن العمــر.
المؤشر  : 5-17نسبة اإلرضاع الوالدي حتى  6أشهر
إن اإلرضــاع الحصــري مــن الثــدي لســتة أشــهر واالســتمرار باإلرضــاع مــن الثــدي بعدها،إضافــةً إلــى تغذيــة آمنــة ومالئمــة ومناســبة
هــو أمــر يوصــى بــه كسياســة صحيــة عالميــة فــي كل مــن البلــدان الناميــة والمتطــورة .مــع ذلــك أوحــت بعــض الدراســات أن الرضــع الذيــن
تلقــوا اإلرضــاع الحصــري مــن الثــدي يمكــن أن تظهــر لديهــم حالــة نقــص الحديــد .هــذه الجزئيــة مــن المعلومــات يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان
بوجــه خــاص فــي ظــروف ضعــف المــوارد التــي تؤثــر علــى صحــة األمهــات ،ومــن ثـ ّم مقدرتهــا علــى إرضــاع أطفالهــا.
وارتفعــت نســبة اإلرضــاع الوالــدي مــن ( )%43عــام  2010إلــى ( )%70.9عــام  ،2015ويعــزى الســبب الرئيســي الرتفــاع هــذه النســبة
إلــى انخفــاض المتــاح مــن الحليــب المجفــف الــذي كان متاحـا ً بكثــرة ،وكان يســتخدم بديـاً مــن بدائــل حليــب األم.
المؤشر  : 6-17نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة والمحصنين ضد الحصبة
يوفــر هــذا المؤشــر مقياس ـا ً لمــدى تغطيــة نظــام الرعايــة الصحيــة لألطفــال ونوعيتــه فــي البــاد فالتحصيــن عنصــر أساســي مــن عناصــر
الحــد مــن معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة ،وعــادة مــا تدعــم الحكومــات فــي البلــدان الناميــة التحصيــن ضــد الحصبــة لكونــه
الســبب الرئيســي لوفيــات األطفــال والبرامــج الصحيــة وغيرهــا مــن البرامــج التــي تســتهدف الحصبــة هــي إحــدى الوســائل العمليــة للحــد مــن
وفيــات األطفــال .وينبغــي أن تكــون تغطيــة التحصيــن ضــد الحصبــة أكثــر مــن ( )% 90لوقــف انتقــال الفيــروس.
إن أغلــب الوفيــات الناجمــة عــن الحصبــة تحــدث نتيجــة لمضاعفــات المــرض ،وإصابــة األطفــال دون ســن الـــ  5أمــر أكثــر شــيوعا ً .وتــؤدي
نحــو ( )%10مــن حــاالت الحصبــة إلــى الوفــاة لــدى الفئــات الســكانية التــي ترتفــع فيهــا معــدالت ســوء التغذيــة وتنقــص فيهــا فــرص الحصــول
علــى الرعايــة الصحيــة ،وتتك ـوّن لــدى األشــخاص الذيــن يتعافــون مــن الحصبــة مناعــة تــدوم مــدى الحيــاة .وقــد تراجعــت نســبة األطفــال
الذيــن تــم تحصينهــم ضــد الحصبــة حســب بطاقاتهــم مــن ( )%99عــام  2010إلــى ( )%71عــام  ،2015ويعــود هــذا التراجــع بوجــه خــاص
إلــى عرقلــة الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة الوصــول إلــى األطفــال فــي بعــض المناطــق مــن جهــة ،والــى واإلجــراءات االقتصاديــة
القســرية أحاديــة الجانــب التــي فرضتهــا دول وكيانــات إقليميــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وبخاصــة االتحــاد األوروبــي والواليــات
المتحــدة االمريكيــة ،والتــي أثــرت ســلبا ً فــي توفــر وكفايــة اللقاحــات مــن جهــة أخــرى.

المقصد ( : :)18وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي
واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية
المؤشر  : 1-18نسبة اإلصابة بالمالريا حسب الفئات العمرية
تعتبــر الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن البلــدان الخاليــة مــن مــرض المالريــا ،الــذي هــو مــرض فتــاك تس ـبّبه طفيليــات تنتقــل إلــى البشــر
عــن طريــق لدغــات البعــوض الحامــل لهــا .وتعـ ّد مكافحــة النواقــل األســلوب الرئيســي للحـ ّد مــن ســريان المالريــا علــى الصعيــد المجتمعــي،
حيــث تمثّــل التدخــل الوحيــد الكفيــل بخفــض ســريان المــرض مــن مســتويات عاليــة جــداً إلــى مســتويات قريبــة مــن الصفــر.
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المؤشر  : 4-18نسبة اإلصابة باإليدز لكل مئة ألف شخص حسب الجنس
تطور عدد حاالت اإلصابة بالمالريا 2015-2010
2010

السنة
عدد الحاالت المبلغ
عنها حسب المصادر
الدولية

2011

23

2012

48

2013

42

بلــغ مجمــوع الحــاالت المكتشــفة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ عــام  1987حتــى نهايــة عــام  2015نحــو ( )845حالــة بينهــم
( )517ســوري ،توفــي منهــم ( )206مصــاب ،و( )18غيــر مقيــم ،فــي حيــن يبلــغ عــدد المتعايشــين مــع الفيــروس ويتلقــون العــاج ()142
حالــة .ويتــم العــاج وتقديــم المشــورة للمصابيــن مجانــا ً 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.

2015
-

-

عدد حاالت اإلصابة بمرض اإليدز

المؤشر  : 2-18نسبة حاالت السل التي عولجت بأسلوب دوتس من مجموع الحاالت
تعــد الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن الــدول التــي خطــت خطــوات مهمــة فــي القضــاء علــى األمــراض الوبائيــة والمعديــة ،التــي ترافــق
خفــض معــدالت انتشــارها بتحســن الظــروف البيئــة والصحيــة والتغذويــة وارتفــاع درجــة الوعــي تجــاه التعامــل معهــا .وتراوحــت معــدالت
اإلصابــة بالمــرض مــن ( )20إلــى ( )17لــكل مئــة ألــف نســمة مــن الســكان بيــن عامــي  2010و ،2015وشــهدت نســبة المرضــى
المصابيــن بالســل ،الذيــن تمــت معالجتهــم بأســلوب دوتــس تذبذبـا ً بيــن عامــي  2010و .2015وكان لتوفــر الــدواء ومنــع الجماعــات اإلرهابيــة
المســلحة المواطنيــن مــن الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة ،الــدور األبــرز فــي ارتفــاع وانخفــاض النســبة.

السنة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ذكور

52

60

30
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21

5

إناث

14

7

9
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المؤشر  : 5-18عدد اإلصابات بالالشمانيا حسب الفئات العمرية

تطور نسب الحالت المعالجة من مرض المالريا 2015-2010
البيان

2010

2011

2012

2013

2014

2015

نسبة الحاالت المعالجة
()%

89.3

71.8

70.7

92.2

78.7

88.9

يعتبــر مــرض الاليشــمانيا مــن األمــراض المنتشــرة وذات األولويــة فــي المعالجــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،إذ شــهدت معــدالت
اإلصابــة بالمــرض ارتفاع ـا ً كبيــراً بيــن عامــي  2010و 2015حيــث ارتفــع إجمالــي أعــداد المصابيــن بنســبة ( )%20.8نتيج ـةً للوضــع
غيــر المســتقر فــي بعــض المناطــق ،وخاصـةً فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية (محافظــات حلــب وإدلــب والرقــة وديــر الــزور) التــي ســجلت
معــدالت المراضــة فيهــا نســبا ً 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 الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة فــي هــذه المناطــق.

المؤشر  : 3-18نسبة الوفيات بين المصابين بالسل حسب الفئات العمرية

عدد حاالت اإلصابة بالاليشمانيا
2010

2011

2012

2013

2014

2015

أقل من سنة

589

844

2241

2866

3636

2687

من عمر  1سنة إلى
 4سنوات

7990

11863

7904

13051

8750

8283

البيان

2009

2010

2011

2012

2015

من عمر  5سنوات إلى
 15سنة

14374

20259

14894

23407

16668

15651

من عمر  1سنة إلى 4
سنوات

4

7

2

0

1

من عمر  16سنة
وأكثر

19220

25190

21213

32672

24822

24351

3

2

3

0

1

المجموع

42173

58156

46252

71996

53876

50972

93

92

43

48

63

يحتــل الســل المرتبــة الثانيــة بعــد فيــروس العــوز المناعــي البشــري/اإليدز ،كأهــم ســبب للوفــاة (علــى المســتوى العالمــي) نتيجــة لعامــل وحيــد
مســبب للعــدوى .ففــي عــام  ،2013أُصيــب ( )9مالييــن شــخص بالســل ومــات ( )1.5مليــون شــخص مــن ج ـرّاء هــذا المــرض .غيــر أن
العــدد المقــ ّدر لألشــخاص الذيــن يصابــون بالســل كل عــام يتناقــص ،وإن يكــن ببــطء شــديد ،وقــد شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية
انخفاضـا ً فــي أعــداد المصابيــن بالمــرض بشــكل كبيــر خــال الفتــرة بيــن عامــي  2010و.2015
تطور عدد وفيات مرض السل 2015-2010

من عمر  5سنة إلى
15سنة
ة
من عمر  16سنة أو
أكثر

البيان

المقصــد ( :)19تخفيــض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة بمقــدار الثلــث مــن خــال الوقايــة والعــاج
وتعزيــز الصحــة والســامة العقليتيــن بحلــول عــام .2030
54

55

المؤشر  : 1-19نسبة الوفيات السرطانية من الوفيات العامة
يعــد مــرض الســرطان الســبب الثالــث للوفيــات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وســرطان الثــدي يلــي ســرطان الرئــة كســبب للوفيــات.
وبالرغــم مــن انخفــاض نســبة المتوفيــن بالمــرض مــن إجمالــي عــدد المتوفيــن ،إال أن معــدالت اإلصابــة بالمــرض مــا تــزال بارتفــاع ،وتشــكل
نســبة وفيــات الســرطان حوالــي ( )%5مــن إجمالــي الوفيــات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وهــي نســبة مســتقرة منــذ العــام
 .2011وقــد عرقلــت التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،اســتيراد مســتلزمات
العــاج مــن المــرض ،وأدت بالتالــي إلــى نقــص فــي األدويــة وزيــادة األعبــاء الماديــة علــى المرضــى المصابيــن بالمــرض ،وارتفــاع
األعبــاء الماليــة علــى الحكومــة التــي كانــت تقــدم العــاج والــدواء بشــكل مجانــي للمصابيــن بمــرض الســرطان .وتجــدر اإلشــارة الــى عــدم
تلقــي الجمهوريــة العربيــة الســورية أي دعــم فعلــي وكافــي مــن المانحيــن واألمــم المتحــدة لدعــم الخدمــات الطبيــة لمرضــى الســرطان.
نسبة وفيات السرطان من إجمالي الوفيات

نسبة الوفيات السرطانية من الوفيات
العامة

خالصة الهدف الثالث

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7%

5%

5%

5%

5%

5%

المؤشر  : 2-19نسبة النساء الالتي يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل
تنبثــق أهميــة اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة مــن النظــرة الشــمولية للتنميــة التــي تــرى أن ترافــق معــدل الخصوبــة المرتفــع مــع انخفــاض
وفيــات األطفــال ،وارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة ،يعنــي دخــول أعــداد متزايــدة مــن الســكان فــي ســن النشــاط اإلنجابــي ،وهــذا
مــا يجعــل التغييــر فــي معــدل الزيــادة الســكانية المرتفعــة طفيفــاً ،ويزيــد مــن أعبــاء اإلعالــة.
وتشــير بيانــات المكتــب المركــزي لإلحصــاء إلــى تحســن المســتوى الوطنــي فــي معــدل اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة ،وخفــض الحاجــات
غيــر الملبــاة منهــا للنســاء فــي ســن اإلنجــاب .وقــد حــدث خفــض ملحــوظ فــي معــدل الــوالدات بيــن المراهقــات ،ومعــدل تغطيــة الرعايــة
الصحيــة للحمــل .بيــد أن هذيــن المعدليــن األخيريــن ال يــزاالن دون المســتوى الســائد فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة والــدول الناميــة عمومـا ً.
وتمثــل التفاوتــات الجغرافيــة تحديـا ً قائمـا ً.
وطبق ـا ً لنتائــج المســوح الصحيــة ،يتبيــن ارتفــاع نســبة اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة إلــى ( .)%53.9وتوضــح مقارنــة نســب اســتخدام
وســائل تنظيــم األســرة الحديثــة ازديــاد الوعــي لــدى الســيدات باســتخدام هــذه الوســائل ،حيــث ارتفعــت نســبة النســاء الالئــي يســتخدمن وســائل
تنظيــم األســرة الحديثــة مــن بيــن المســتخدمات حاليــا ً مــن ( )%64.4فــي عــام  1993إلــى ( )%73فــي عــام  .2009وبالمقابــل ،فقــد
انخفضــت نســبة اســتخدام الوســائل التقليديــة مــن ( )%35.4فــي عــام  1993إلــى ( )%17فــي عــام .2009
ويشــير الســيناريو االســتمراري لجهــود التنميــة فــي حالــة عــدم وقــوع الحــرب ،إلــى أنــه كان باإلمــكان الوصــول بالمؤشــر إلــى الحــد
المطلــوب قبــل عــام  .2015ومــن المتوقــع أن ينخفــض معــدل اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة انخفاضــا ً جوهريــا ً ليصــل إلــى حــدود
( 20)%48فــي عــام  2015متأثــراً بعــدة عوامــل:
•قلــة إتاحــة وســائل تنظيــم األســرة التــي كانــت تقــدم مجانـا ً مــن قبــل الحكومــة بالتعــاون مــع عــدد مــن منظمــات األمــم المتحــدة المعنيــة.
وقلــة الدعــم المقــدم مــن قبــل األمــم المتحــدة والمانحيــن
•ميــل بعــض األســر إلــى إنجــاب المزيــد مــن األطفــال لتعويــض الفقــد الــذي ســببته الحــرب ،وهــذا االتجــاه ســاد فــي معظــم المناطــق
الحضريــة وخاص ـةً لــدى األســر التــي كانــت تميــل إلــى حجــم أســرة صغيــر والتــي شــهدت أوضاع ـا ً غيــر مســتقرة.
وفيمــا يتعلــق بالحاجــات غيــر الملبــاة مــن وســائل تنظيــم األســرة ،والتــي تشــير إلــى النســاء القــادرات علــى اإلنجــاب والالتــي يرغبــن فــي
تأجيــل الحمــل التالــي أو فــي منــع الحمــل نهائيــا ً وال تســتخدمن أيــة وســيلة مــن وســائل تنظيــم األســرة ،فــإن هــذه الحاجــة غيــر الملبــاة
تنجــم عــن تزايــد الطلــب ومعوقــات تقديــم الخدمــات وانعــدام الدعــم مــن المجتمعــات المحليــة واألزواج والمعلومــات الخاطئــة والتكاليــف
الماديــة وصعوبــة التنقــل .وقــد تــم إعطــاء أولويــة لخفــض الحاجــة غيــر الملبــاة كمبــدأ أساســي فيمــا يتعلــق بضمــان حــدوث الــوالدات باالختيــار
الطوعــي.

شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي العقــود األخيــرة تحســنا ً ملحوظـا ً فــي مجــال الصحــة ،وقــد تمثّلــت أبــرز نقــاط القــوة
فــي النظــام الصحــي الســوري فــي التحســن الملحــوظ فــي معـ ّدل 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 أيضــا ً فــي هــذا التحســن ،ومــن أهمهــا توفــر الميــاه النظيفــة
وانتشــار التعليــم ،وبــروز بعــض مؤ ّشــرات الوعــي البيئــي ،ومكافحــة األمــراض اإلنتانيــة والمعديــة ،إضافـةً إلــى زيــادة عــدد
المشــافي ومتوســط عــدد األسـرّة المخصّصــة لــكل ألــف نســم ٍة مــن الســكان ،وانتشــار منظومـ ٍة واســع ٍة مــن المراكــز الصحيــة
العامــة فــي كافــة التجمعــات الســكانية فــي المــدن واألريــاف ،وتطــور الصناعــة الدوائيــة الســورية ،بمــا جعلهــا تحتــل مكان ـا ً
ـعار منخفضـ ٍة نســبيا ً بالقيــاس إلــى نظيرهــا
ـكل
ٍ
الئقـا ً علــى مســتوى اإلقليــم ككل فــي بعــض المجــاالت ،وتوفرهــا بشـ ٍ
كاف ،وبأسـ ٍ
فــي بلــدان اإلقليــم أو غيرهــا.
هــذه الصــورة الجيــدة تخللهــا بعــض التناقــض الناجــم عــن تشــتت القطــاع الصحــي مــن حيــث التعــدد فــي تقديــم الخدمــات
واإلشــراف وازدواجيــة العمــل والحاجــة لتطويــر البيئــة التنظيميــة والتشــريعية للقطــاع ،وســوء تــوزع الخدمــات الصحيّــة
والتفــاوت الجغرافــي الكبيــر فــي المؤشــرات ،وبــدء تعمــق األعبــاء الماليــة الشــخصية والعامــة.
بينمــا اتســم النظــام الصحــي الســوري قبــل الحــرب بتراجــع فــي مســاهمة القطــاع العــام وتنامــي مســاهمة القطــاع الخــاص،
المترافــق مــع غيــاب الرقابــة علــى بعــض الجوانــب الماديــة والنوعيــة للخدمــات الصحيــة ،مــع ضعــف الرضــى عــن مســتوى
هــذه الخدمــات ،وضعــف مقــدرة السياســات الصحيــة علــى خفــض التفــاوت الجغرافــي وتحقيــق العدالــة الصحيــة ،وتعمــق تشــتت
القطــاع وغيــاب المعياريــة فــي األداء.
تعــرض القطــاع الصحــي ألضــرار بالغــة نتيج ـةً الحــرب ،ولــم تقتصــر هــذه األضــرار علــى الخســائر التــي يمكــن تعويضهــا
كاألضــرار بالبنــى التحتيــة الصحيــة ومســتلزمات عمــل القطــاع ،بــل تعدتهــا إلــى أضــرار أكبــر وأعمــق تمثلــت فــي الخســائر
فــي األرواح التــي أدت ،ومــا تــزال ،فــي رفــع معــدالت الوفيــات ســوا ًء المباشــرة منهــا الناجمــة عــن عمليــات القتــل واإلصابــة،
أو ازديــاد معــدالت المراضــه لعــدد مــن األمــراض بســبب النقــص الحــاد فــي الخدمــات الطبيــة ،وخاصـةً لألمــراض المزمنــة
النقطــاع الخدمــات الصحيــة المختلفــة .بــل تعــدى األثــر علــى إمكانيــة التأثيــر المســتقبلي للحصانــة ضــد األمــراض مــن خــال
انخفــاض إمكانــات ومعــدالت التحصيــن.
وســيعاني القطــاع خــال الســنوات القادمــة مــن آثــار نقــص الكــوادر الصحيــة التــي هاجــرت إلــى خــارج الجمهوريــة العربيــة
الســورية ،والبنــى التحتيــة التــي تضــرر جــزء واســع منهــا ،والتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب غيــر المشــروعة
علــى مســتلزمات عمــل هــذا القطــاع (فــي حــال اســتمرارها) ،والتــي ستشــكل تحديــات أمــام هــدف التنميــة المســتدامة المعنــي
بتحســين أنمــاط العيــش الصحيــة.

 -20تم إجراء التقدير بنا ًء على بيانات المتاح من وسائل تنظيم األسرة بفرض استخدام جميع الكميات المنتجة محليا ً والمستوردة.
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الهدف الرابع :ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
يعبــر الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة عــن التطلعــات اإلنســانية الراميــة إلــى تغييــر واقعهــا والنهــوض بــه ،للوصــول إلــى مســتقبل يســوده
العــدل والكرامــة واإلنســانية والغنــى والتنــوع الثقافــي والحضــاري ،ويؤثــر إيجابي ـا ً فــي الجانــب المــادي والنفســي لإلنســان.

المقصــد ( :)29ضمــان أن يتمتــع جميــع البنــات والبنيــن والفتيــات بتعليــم ابتدائــي وثانــوي مجانــي ومنصــف وجيــد ،م ّمــا يــؤدّي
إلــى تحقيــق نتائــج تعليميــة مالئمــة وفعالــة بحلــول .2030
حقــق القطــاع التعليمــي تقدمــا ً كبيــراً علــى مســتوى المرامــي الكميــة ألهــداف األلفيــة قبــل الحــرب ،فمعظــم مؤشــراته كانــت قريبــة مــن
المؤشــرات المســتهدفة لعــام  .2015أمــا فــي ظــل الحــرب ،فقــد كان القطــاع ،نظــراً لطبيعتــه المرتبطــة بانتشــاره الواســع وفئاتــه المختلفــة
مــن األطفــال والشــباب ،مــن أكثــر القطاعــات المتأثــرة بالحــرب .وخــال الســنوات  2010و ،2016انخفــض عــدد المــدارس عمــا كان عليــه
بنســبة ( ،)%29وانخفــض إجمالــي الطــاب بنســبة ( ،)%23وانخفضــت أعــداد الهيئــة التعليميــة بنســبة ( .)%12ونجــم هــذا االنخفــاض
عــن خــروج بعــض المــدارس مــن الخدمــة نتيجــة تعرضهــا للضــرر أو تحولهــا إلــى مركــز إيــواء أو لوجودهــا فــي مناطــق غيــر مســتقرة.
ودفــع هــذا الوضــع بعــض الطــاب وأعضــاء الهيئــة التعليميــة إلــى تــرك التعليــم نتيجــة النــزوح إلــى مناطــق مســتقرة ،أو نتيجــة الظــروف
االقتصاديــة الصعبــة.
وســيطرت الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة علــى المــدارس فــي المناطــق غيــر المســتقرة واتخذتهــا كمقــرات لإلعــداد لعملياتهــا اإلرهابيــة.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك تعاملــت الحكومــة ووعيــا ً منهــا بأهميــة التعليــم لكافــة التالميــذ والطــاب بشــكل يضمــن اســتقرار العمليــة
التعليميــة حتــى فــي المناطــق غيــر المســتقرة ،فاســتمرت بدفــع رواتــب ومســتلزمات التعليــم فــي كافــة المناطــق الســورية دون اســتثناء.
تطور أعداد المدارس والطالب والهيئة التعليمية
البيان
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نسبة اإلناث
الهيئة التعليمية
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كمــا أن الطــاب فــي الجــوالن الســوري المحتــل محرومــون مــن التعليــم الجامعــي ،ألنــه مــن المســتحيل فعلي ـا ً بالنســبة لهــم التســجيل فــي
«الجامعــات اإلســرائيلية» بســبب الرســوم والتكاليــف العاليــة ،باإلضافــة لخضــوع أي طالــب ســوري مــن الجــوالن تتــاح لــه فرصــة
التســجيل فــي هــذه الجامعــات لمضايقــات وممارســات عنصريــة خــال الدراســة نتيجــة هويتــه.
وتوضــع العقبــات فــي طريــق طــاب الجــوالن الراغبيــن فــي التســجيل فــي الجامعــات الســورية مــن قبــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلي،
كعرقلــة ســفرهم والتهديــد بقطــع دراســتهم فــي حــال اشــتراكهم فــي أي نشــاط وطنــي ،هــذا باإلضافــة للمعاملــة المهينــة التــي تتلقاهــا الفتيــات
علــى نقــاط التفتيــش ،والعقبــات التــي توضــع لالعتــراف بشــهاداتهم الجامعيــة ،والتأخيــر فــي إجــراءات التعديــل ومحــاوالت ترهيــب الطــاب.
وتقــوم ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بمصــادرة بطاقــات الهويــة الســورية لطــاب الجــوالن الســوري المحتــل العائديــن إلــى قراهــم بعــد
إنهائهــم لدراســتهم فــي الجامعــات الســورية ،وذلــك بعــد أن اســتلموا هوياتهــم الســورية كحــق طبيعــي لهــم باعتبارهــم مواطنيــن ســوريين.
وتســعى الحكومــة الســورية لتعويــض النقــص الحاصــل فــي حــق الطفــل الســوري فــي الجــوالن الســوري المحتـ ّل فــي مجــال التعليــم والثقافــة،
وذلــك مــن خــال توجيــه برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة ألولئــك األطفــال ،كمــا تبــذل جهــود كبيــرة لتقديــم المــواد العلميــة والثقافيــة
المناســبة لجميــع مســتويات األعمــار ،حيــث تلقــى هــذه البرامــج قبــوالً ومتابعــة جيديــن.
المؤشر  : 1-29نسبة االلتحاق الصافي في التعليم األساسي
شــارفت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام  2011علــى التحقيــق الكامــل لهــدف األلفيــة المعنــي بتحقيــق شــمولية التعليــم ،إال أن هــذا
الهــدف تأثــر تأثــراً كبيــراً جــراء ظــروف الحــرب ،حيــث انخفضــت نســبة االلتحــاق الصافــي فــي الصــف األول مــن مرحلــة التعليــم
األساســي مــن ( )%99.5إلــى ( )%83بيــن العاميــن  2010و .2016وقــد شــهدت نســبة االلتحــاق أدنــى قيمــة لهــا فــي عــام 2013
إذ وصلــت إلــى حــدود ( .)%72ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى نــزوح األهالــي إلــى المناطــق المســتقرة التــي تشــرف عليهــا مؤسســات
الدولــة الســورية ،بمــا فيهــا المناطــق التــي حررتهــا الدولــة الســورية مــن اإلرهــاب ،ويُضــاف إلــى ذلــك خــروج بعــض المــدارس عــن الخدمــة
نتيجــة الســتهدافها مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة واســتهداف طيــران مــا يســمى «التحالــف الدولــي» لهــا ،خاصــة فــي المنطقــة
الشــرقية ،كاســتهدافه لمدرســة «الباديــة» التــي كانــت تقطنهــا عشــرات األســر النازحــة فــي محافظــة الرقــة ،األمــر الــذي أدى إلــى وفــاة أكثــر
مــن  32طفــاً وإمــرأة وجــرح العشــرات وتدميــر هــذه المدرســة.

نسبة االلتحاق الصايف يف الصف األول من مرحلة التعليم األسايس )ذكور-إناث(
لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٠

%12

ولمواجهــة اآلثــار الســلبية لمفــرزات الحــرب والحفــاظ علــى اســتمرار التعليــم ،انتهجــت الحكومــة الســورية نهجـا ً جديــداً كان لــه دور هــام فــي
إعــادة جــزء كبيــر مــن الطــاب المتســربين مــن التعليــم .وقــد ركــز هــذا النهــج علــى االســتفادة القصــوى مــن المــدراس المســتثمرة والبالغــة
( )15301مدرســة فــي عــام  ،22 2016والمبــادرة إلــى إصــاح المــدارس المتضــررة جزئي ـاً ،إذ تمــت صيانــة ( )1654مدرســة خــال
عــام  ،2016وتزويــد المــدارس ذات الكثافــة العاليــة بغــرف صفيــة جديدة،حيــث تــم تركيــب ( )447غرفــة صفيــة مســبقة الصنــع
خــال عــام  ، 2016وتحويــل بعــض المــدارس إلــى دوام نصفــي (أي دواميــن فــي يــوم واحــد) .كمــا تــم توفيــر التجهيــزات المدرســية مــن
مقاعــد ووســائل تعليميــة وأطــر تربويــة مــن معلميــن ومدرســين وإدارييــن ،ولــم تســتثني هــذه التدابيــر المناطــق غيــر المســتقرة ،فبعضهــا تــم
عــن طريــق التعــاون مــع المجتمعــات المحليــة ،حيــث اســتمر طيــف واســع مــن مــدارس المناطــق غيــر المســتقرة بتقديــم الخدمــات التعليميــة.
أمــا بالنســبة للتعليــم فــي الجــوالن الســوري المحت ـلّ ،فقــد بلــغ عــدد األطفــال فــي الجــوالن المحتــل مــا يقــارب  6000طفــل موزعيــن علــى
 12مدرســة منهــا  6مــدارس ابتدائيــة و 4مــدارس إعداديــة وثانويتــان .كمــا توجــد باإلضافــة لذلــك  13روضــة ودار حضانــة لألطفــال
تضــم  800طفــل .كل هــذه المنشــآت التعليميــة أقامهــا المواطنــون الســوريين فــي الجــوالن المحتــل بأموالهــم الخاصــة ويديرونهــا
بجهودهــم الذاتيــة بمســاعدة مــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية وبعــض المنظمــات الدوليــة المعنيــة.
-21عدد المدارس ال يمثل عدد األبنية المدرسية حيث أن في بعض الحاالت تقوم أكثر من مدرسة باستثمار البناء المدرسي نفسه.
 -22خطة التعاون بين وزارة التربية والمنظمات المتضمنة تزويد المدارس بـ  400غرفة صفية مسبقة الصنع خالل عام ( .2016نُفذ منها  324غرفة عن طريق منظمة
اليونيسف والباقي عن طريق منظمات أخرى).
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إال أن االنتهــاكات اإلســرائيلية للحقــوق التعليميــة للطفــل العربــي الســوري فــي الجــوالن والممارســات التمييزيــة العنصريــة بحقّــه ،فقــد
تمثلــت بفــرض اللغــة العبريــة بــدالً مــن اللغــة العربيــة وبإلغــاء المنهــج التعليمــي الســوري فــي مــدارس الجــوالن المحتــل واســتبداله بمنهــج
تعليمــي إســرائيلي مخصــص لخدمــة األهــداف العنصريــة اإلســرائيلية ،وذلــك فــي انتهــكاك فاضــح لمضمــون قــرار مجلــس األمــن 497
لعــام  1981الــذي اعتبــر قــرار «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،فــرض قوانينهــا وواليتهــا وإدارتهــا علــى الجــوالن الســوري
المحتــل الغ وباطــل وال أثــر قانونــي لــه.
وتعانــي المــدارس فــي الجــوالن الســوري المحتــل مــن النقــص فــي قاعــات الدراســة واألبنيــة المدرســية المناســبة ،كمــا أن نصــف عــدد
الطــاب يدرســون فــي قاعــات مســتأجرة كانــت قــد بنيــت فــي األصــل كمحــات تجاريــة أو كراجــات .وباإلضافــة لذلــك يتــم حشــر أعــداد
كبيــرة مــن الطــاب فــي قاعــة دراســية واحــدة ،ويطلــب مــن أولياءهــم دفــع معــدالت عاليــة مــن الرســوم بحجــة الدفــع مــن أجــل التعليــم،
وذلــك فــي انتهــاك ألحــكام القانــون الدولــي والقانونــي الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان ،الســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة واتفاقيــة
حقــوق الطفــل.

نسبة االلتحاق الصافي في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي لألعوام 2016-2010
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أمــا التســجيل الصافــي فــي مرحلــة التعليــم األساســي ،فقــد شــهد انخفاضــا كبيــراً مــن ( )%97إلــى ( )%75خــال نفــس المــدة .وســجلت
هــذه النســبة أدنــى قيمهــا فــي عــام  2013حيــث انخفضــت إلــى حــدود ( .)%61ويفســر هــذا االنخفــاض بضعــف االلتحــاق وتســرب
التالميــذ 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 إســهاما ً كبيــراً فــي هــذا االنخفــاض .وتشــير تقديــرات ســيناريو االســتمرار إلــى أن معــدل التســجيل الصافــي فــي مرحلــة
التعليــم األساســي لــوال قيــام الحــرب كان ســيصل إلــى (، 23)%99إال أن الحــرب خلقــت فجــوة كبيــرة بمقــدار (.)%24
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المؤشر  : 2-29معدل الوصول إلى الصف الخامس

المؤشر  : 4-29متوسط عدد التالميذ في الشعبة في مرحلة التعليم األساسي
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يعبــر هــذا المؤشــر عــن اســتمرارية االلتــزام بالتعليــم ولــه الــدور األكبــر فــي تحديــد المســتويات المســتقبلية لمعــدل األميــة بيــن الســكان.
وقــد انخفــض هــذا المعــدل انخفاض ـا ً كبيــراً بيــن عامــي  2010و 2016مــن ( )%95إلــى ( .)%59وينــذر هــذا االنخفــاض إلــى خطــر
كبيــر ،فــي حــال اســتمراره ،علــى مســتوى الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة وذلــك لتأثيــره الكبيــر علــى محــددات الوعــي المؤثــر فــي جميــع
أنمــاط الحيــاة مــن جهــة ،وتتوقــف عليــه إلــى حــد بعيــد جــودة قــوة العمــل المســتقبلية مــن جهــة أخــرى.
المؤشر  : 3-29نسبة التسرب من التعليم األساسي
يعــد تســرب التالميــذ مــن المــدارس إحــدى الظواهــر الخطيــرة التــي يعانــي منهــا النظــام التربــوي فــي أي بلــد فــي العالــم ،لمــا لــه مــن أثــر
كبيــر فــي جــودة المــوارد البشــرية المســتقبلية.
ارتفعــت نســبة التســرب فــي التعليــم األساســي بيــن عامــي  2010و 2016مــن ( )%3.6إلــى ( .)%27وقــد شــهدت نســبة التســرب أعلــى
قيمــة لهــا فــي عــام  ،2013حيــث ارتفعــت إلــى حــدود  .%30ويعــود ذلــك إلــى الحــرب التــي يمــر بهــا القطــر والتــي أدت إلــى نــزوح العديــد
مــن التالميــذ وتســربهم مــن التعليــم .وتشــير تقديــرات ســيناريو االســتمرار (بحــال عــدم وجــود الحــرب) إلــى أن معــدل التســرب فــي مرحلــة
التعليــم األساســي كان ســيصل إلــى ( .)%1وهــذا المعــدل مقبــول نســبيا ً فــي ظــل اتســاع األريــاف الســورية ووجــود ظاهــرة العمــل الموســمية
فــي القطــاع الزراعــي والحيوانــي.
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وتبنــت الحكومــة الســورية أنماطــا ً عــدة مــن التدخــات لتحســين اســتمرارية االلتحــاق بالتعليــم والتخفيــف مــن األثــر الســلبي الحــرب،
24
ومــن أهــم هــذه التدخــات:
• التعليــم المكثــف (منهــاج الفئــة ب) :يســتهدف هــذا النــوع مــن التعليــم األطفــال المتســربين مــن التعليــم لســنة دراســية أو أكثــر أو الذيــن لــم
يســبق لهــم االلتحــاق بالمــدارس أي مــا زالــوا أمييــن وذلــك مــن عمــر ثمانــي ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة ،وقــد تــم تأليــف هــذه المناهــج
وطنيـاً ،وفــق أربعــة مســتويات يضــم كل منهــا صفيــن دراســيين.
• التعلّــم الذاتــي :ويقــوم علــى أوراق عمــل جــرى تصميمهــا ،بتحويــل مفــردات المناهــج النظاميــة إلــى أنشــطة تعلّــم ذاتــي يقــوم بهــا المتعلّــم
مــن دون وجــود معلّــم أو كتــاب مدرســي ،حيــث تقــود هــذه األوراق المتعلّــم خطــوة بخطــوة ألجــل تحقيــق أهــداف التعلّــم واكتســاب المهــارات
المطلوبــة .ويجــري حالي ـا ً توزيــع هــذه األوراق بالتعــاون مــع الهــال األحمــر العربــي الســوري .ويطبــق التعلــم الذاتــي فــي األماكــن غيــر
المســتقرة التــي تنتشــر فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة.
ً
• التعليــم التعويضــي ودروس األنديــة المدرســية :ويســتهدف المتعلميــن الذيــن فقــدوا مــددا دراســية تتــراوح بيــن الشــهرين إلــى فصــل دراســي
بســبب الظــروف الراهنــة ،حيــث يلتحــق هــؤالء المتعلمــون بــدورات تقويــة فــي المــدارس خــارج أوقــات الــدوام الرســمي ،لتعويــض الــدروس
التــي فاتتهــم .وقــد اســتفاد مــن هــذا التعليــم التعويضــي أكثــر مــن ( )300000تلميــذ فــي جميــع المحافظــات الســورية خــال عــام 2015
وأكثــر مــن ( )250000تلميــذ عــام .2016
• دورات المكمليــن :انطلقــت فــي صيــف  2015بالتعــاون بيــن وزارة التربيــة ومنظمــة اليونســكو ،مســتهدفةَ الطــاب الذيــن رســبوا فــي
بعــض المــواد ألســباب ذاتيــة ناجمــة عــن التنقــل والنــزوح وعــدم االســتقرار والقلــق ،حيــث اســتفاد أكثــر مــن ســتين ألــف متعلــم مــن هــذه
الــدورات التــي امتــدت لشــهرين خــال عــام  2015بعــد أن تــ ّم إعــداد المعلميــن والمدرســين فــي دورات خاصــة للتعليــم المكثــف.
وخضــع المتعلمــون الختباريــن ،واســتفاد أكثــر مــن ثمانيــن بالمئــة منهــم مــن هــذه الفرصــة فــي تعديــل نتائجهــم الدراســية المؤجلــة ،ونجاحهــم
إلــى الصــف األعلــى.
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 -23الخطة الخمسية الحادية عشرة  /المرامي الكمية.
 -24جزء كبير من هذه التدخالت تم بدعم من منظمات األمم المتحدة المختصة العاملة في سورية.

يعبــر هــذا المؤشــر عــن أحــد أوجــه ومعاييــر الكفــاءة الداخليــة لنظــام التعليــم ،فهــو أحــد أهــم متطلبــات تحســين جــودة التعليــم .وقــد ارتفــع
متوســط عــدد التالميــذ فــي الشــعبة الصفيــة فــي مرحلــة التعليــم األساســي مــن 27تلميــذاً فــي الشــعبة عــام 2010إلــى  31تلميــذاً عــام.2016
ويتجــاوز هــذا المتوســط حــدود ( )60تلميــذاً فــي الشــعبة الواحــدة فــي بعــض المــدارس التــي شــهدت نزوح ـا ً واســعا ً للســكان إليهــا .وكان
للدمــار الواســع والممنهــج للبنــى التحتيــة التعليميــة ،بســبب اســتهداف اإلرهابييــن و»التحالــف الدولــي» والميليشــيات المتعاونــة معــه للمــدارس،
ونــزوح الســكان إلــى المناطــق المســتقرة ،الــدور األكبــر فــي ارتفــاع هــذا المؤشــر.
وواجهــت الحكومــة الســورية هــذا االرتفــاع بالتوســع ببنــاء شــعب جديــدة والعــودة فــي بعــض الحــاالت إلــى تطبيــق الــدوام النصفــي أو
بتزويــد بعــض المــدارس بغــرف صفيــة مســبقة الصنــع .ومــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا المجــال بــأن الحكومــة الســورية كانــت قــد
تبنــت فــي عــام  2010سياســة التخلــص مــن الــدوام النصفــي بحلــول عــام  2013بهــدف تحســين نوعيــة التعليــم وتوفيــر مجــال زمنــي أكبــر
للطــاب.
المؤشر  : 5-29متوسط عدد التالميذ لكل (معلم  +إداري) في مرحلة التعليم األساسي
ـف تحســنه الظاهــري أثــر ظــروف الحــرب .فانخفــاض متوســط عــدد
وهــو مؤشــر آخــر مــن مؤشــرات الكفــاءة الداخليــة للنظــام التعليمــي لــم يخـ ِ
التالميــذ لــكل (معلــم  +إداري) مــن ( )17تلميــذاً لــكل معلــم عــام  2010إلــى ( )15تلميــذاً لــكل معلــم عــام  ،2016كان مدفوعـا ً بانخفــاض
أعــداد الطــاب بنســبة أكبــر مــن انخفــاض أعــداد المــوارد البشــرية التعليميــة.
المؤشر  : 6-29نسبة مدارس الدوام النصفي في مرحلة التعليم األساسي
انخفضــت نســبة مــدارس الــدوام النصفــي مــن ( )%19عــام  2010إلــى ( )%15عــام  2016بنســبة انخفــاض ( ،)%21لكــن لــو تمــت
المقارنــة علــى مســتوى المحافظــات والمناطــق المســتقرة داخــل المحافظــة الواحــدة لوجدنــا أن نســبة مــدارس الــدوام النصفــي قــد ارتفعــت.
فمث ـاً فــي محافظــة دمشــق ،كانــت نســبة مــدارس الــدوام النصفــي ( )%17فــي عــام  ،2010فــي حيــن ارتفعــت إلــى ( )%25فــي عــام
 .2016وتنخفــض هــذه النســبة فــي محافظــة الحســكة ،حيــث كانــت نســبة مــدارس الــدوام النصفــي فيهــا ( )%12.5عــام  2010وانخفضــت
إلــى ( )%1.9فــي عــام  .2016ويعــود ذلــك إلــى خــروج عــدد مــن المــدارس عــن الخدمــة.
كمــا شــهدت نســبة طــاب الــدوام النصفــي انخفاضـا ً مــن ( )%36عــام  2010إلــى ( )%28عــام  2016بنســبة انخفــاض ( ،)%22.2لكــن
لــو تمــت المقارنــة علــى مســتوى المحافظــات والمناطــق المســتقرة داخــل المحافظــة الواحــدة لوجدنــا أن نســبة طــاب الــدوام النصفــي ارتفعــت.
فمثــاً فــي محافظــة حمــص كانــت نســبة طــاب الــدوام النصفــي ( )%12فــي عــام ،2010فــي حيــن ارتفعــت إلــى ( )%32فــي
عــام  .2016وكذلــك فــي محافظــة ريــف دمشــق حيــث ارتفعــت النســبة إلــى ( )%49عــام  2016بعــد أن كانــت ( )%33عــام .2010
وتنخفــض هــذه النســبة فــي محافظــة درعــا إلــى( )%6عــام  2010قبــل أن تنخفــض إلــى ( )%3.9فــي عــام  ،2016وكانــت نســبة طــاب
الــدوام النصفــي فــي الحســكة ( )%26عــام  2010بينمــا انخفضــت إلــى ( )%1.9فــي عــام  ،2016وذلــك نتيجــة للظــروف الراهنــة التــي
حالــت دون اســتثمار المــدارس فــي الــدوام النصفــي.
المؤشر  : 7-29نسبة المسجلين في الصف األول الثانوي في مرحلة التعليم الثانوي العام والمهني من الناجحين في امتحانات
التعليم األساسي
يعبــر هــذا المؤشــر عــن اســتمرارية التعليــم فــي مــا بعــد مرحلتــه األساســية ،حيــث شــهدت نســبة المســجلين مــن الطــاب فــي مرحلــة التعليــم
الثانــوي (عــام ومهنــي) ارتفاعـا ً مــن ( )%77عــام  2010إلــى ( )%87عــام  .2016وســجلت هــذه النســبة أدنــى قيمهــا عــام  2013عنــد
حــدود ( )%48بســبب حــركات النــزوح الســكاني تبعـا ً لالســتقرار.
المؤشر  : 8-29متوسط عدد الطالب لكل (مدرس وإداري) في مرحلة التعليم الثانوي العام
حافــظ متوســط عــدد الطــاب لــكل (مــدرس  +إداري) علــى معدلــه بيــن عامــي  2010و ،2016حيــث بلــغ ( )8طــاب لــكل مــدرس.
بالرغــم مــن ارتفاعــه ارتفاعــا ً ملحوظــا ً فــي عــام  ،2013حيــث وصــل إلــى ( )11طالبــا ً لــكل مــدرس وإداري ،ويعــزى تراجعــه بيــن
عامــي  2010و 2013إلــى تأثــر المؤشــر فــي المناطــق غيــر المســتقرة .وبعــد العــام  2013بــدأ المؤشــر بالتحســن تزامنــا ً مــع عــودة
االســتقرار إلــى عــدد متزايــد مــن المناطــق الســورية بعــد تحريرهــا مــن اإلرهــاب.
المؤشر  : 9-29متوسط عدد الطالب في الشعبة في مرحلة التعليم الثانوي العام
شــهد متوســط عــدد الطــاب فــي الشــعبة الصفيــة فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي اســتقراراً بيــن عامــي  2010و 2016عنــد حــدود  30طالبـا ً
فــي الشــعبة مــع وجــود تمايــز بيــن المحافظــات مرتبــط بظــروف الحــرب التــي حالــت دون اســتثمار المــدارس فــي بعضهــا وخــروج بعضهــا
اآلخــر عــن الخدمــة .فمث ـاً فــي محافظــة حلــب ،كان متوســط عــدد الطــاب ( )33طالب ـا ً فــي الشــعبة فــي عــام  ،2010فــي حيــن ارتفــع
إلــى ( )37طالب ـا ً فــي الشــعبة عــام  .2016كمــا أدى نــزوح الطــاب واألهالــي إلــى المناطــق المســتقرة إلــى الضغــط بشــدة علــى مرافــق
التعليــم .فمثــاً فــي محافظــة الالذقيــة ،كان متوســط عــدد الطــاب  24طالبــا ً فــي الشــعبة عــام  2010وارتفــع إلــى ( )30طالبــا ً فــي
الشــعبة عــام .2016
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المقصــد ( :)30ضمــان أن تتــاح لجميــع البنــات والبنيــن فــرص الحصــول علــى نوعيــة جيــدة مــن النمــاء والرعايــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا جاهزيــن للتعليــم االبتدائــي ،بحلــول عــام .2030
المؤشر  : 1-30نسبة التسجيل في رياض األطفال
تشــير تقديــرات اســتمرار التقــدم المحــرز فــي ســنوات مــا قبــل الحــرب إلــى أن نســبة التســجيل فــي مرحلــة ريــاض األطفــال كانــت ســتتجاوز
حــدود ( .)%30وفــي ظــل الحــرب ،انخفضــت نســبة التســجيل 25فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن ( )%12عــام  2010إلــى ( )%8عــام
 ،2016أي بنســبة انخفــاض ( ،)%33وذلــك نتيجــة لعــدم اســتقرار األســر أثنــاء الحــرب وكذلــك تغيــر ســلم األولويــات لألســرة الســورية.
فقــد أثــر الوضــع االقتصــادي لألســرة بإعطــاء األولويــة للغــذاء والســكن ،لكــون أغلــب التعليــم بمرحلــة الطفولــة المبكــرة يعتمــد علــى القطــاع
الخــاص ،حيــث ال تشــمل الريــاض الرســمية (ذات التكاليــف الرمزيــة) ســوى ( )%14مــن إجمالــي األطفــال .كمــا كان النخفــاض عــدد
ريــاض األطفــال مــن ( )1866روضــة فــي عــام  2010إلــى ( )1447روضــة فــي عــام  2016أثــراً ســلبيا ً علــى معــدل التســجيل.

المقصــد ( :)31ضمــان تكافــؤ فــرض جميــع النســاء والرجــال فــي الحصــول علــى التعليــم المهنــي والتعليــم العالــي الجيــد
والميســور التكلفــة ،بمــا فــي ذلــك التعليــم الجامعــي ،بحلــول عــام .2030
المؤشر  : 1-31نسبة طالب التعليم الثانوي المهني من مجموع طالب المرحلة الثانوية
انخفضــت نســبة الطــاب فــي الثانويــة المهنيــة مــن إجمالــي طــاب المرحلــة الثانويــة مــا بيــن العاميــن  2010و 2016مــن ( )%21إلــى
( .)%17وقــد شــهد عــدد الطــاب أدنــى قيمــة لــه فــي عــام  ،2014حيــث انخفضــت نســبة طــاب الثانويــة المهنيــة إلــى ( ،)%17أي
بنســبة انخفــاض ( .)%19ويعــود ذلــك إلــى ظــروف الحــرب بمفرزاتهــا المختلفــة ،لتتحســن هــذه النســبة عــام  2015إلــى ( ،)%19لتعــاود
االنخفــاض إلــى ( )%17عــام .2016

تطور اعداد طالب التعليم الثانوي
لألعوام ٢٠١٧ - ٢٠١٠
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المؤشر  : 2-31متوسط عدد الطالب لكل مدرس في التعليم الثانوي المهني
حافــظ متوســط عــدد الطــاب فــي الثانويــة المهنيــة لــكل مــدرس علــى مســتواه مــا بيــن عامــي  2010و ،2016حيــث بلــغ المتوســط ()5
طــاب لــكل مــدرس .هــذا مــع اإلشــارة إلــى أن المتوســط شــهد ارتفاعــا ً طفيفــا ً بيــن عامــي  2011و 2012ليصــل إلــى ( )7طــاب
لــكل مــدرس ،أي بنســبة ارتفــاع (.)%40
المؤشر  : 3-31متوسط عدد الطالب في الشعبة في التعليم الثانوي المهني
انخفــض متوســط عــدد الطــاب فــي الشــعبة الصفيــة فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي المهنــي إلــى ( )27طالبـا ً فــي الشــعبة عــام  2016بعدمــا كان
( )28طالبـا ً عــام  ،2010أي بنســبة انخفــاض ( ،)%3ويعــزى االنخفــاض إلــى انخفــاض أعــداد الطــاب بنســب أكبــر مــن أعــداد القاعــات
الصفيــة ،مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه النســبة ال تعبــر عــن الواقــع التربــوي تعبيــراً دقيق ـاً ،فعلــى ســبيل المثــال وصلــت الكثافــة الصفيــة إلــى
( )70طالــب فــي الشــعبة فــي بعــض مــدارس محافظــة حلــب وريــف دمشــق فــي عــام .2016
 -25تقديرات فريق العمل بنا ًء على مؤشرات أولية من الجهات المعنية بالطفولة المبكرة
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ارتفعــت أعــداد اإلنــاث الملتحقــات بالتعليــم العالــي ارتفاع ـا ً كبيــراً خــال ســنوات الحــرب ،وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض نســبة الذكــور إلــى
اإلنــاث فــي هــذه المرحلــة مــن ( )%93عــام  2010إلــى ( )%81عــام .2015
تطور نسبة الذكور إلى اإلناث في مرحلة التعليم الجامعي بين عامي  2010و)%( 2015
األعوام الدراسية
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المؤشر  : 5-31متوسط عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريسية
شــهد متوســط أعــداد الطــاب لــكل عضــو هيئــة تدريســية انخفاض ـا ً كبيــراً خــال الســنوات الخمــس األولــى مــن الحــرب ،حيــث انخفــض
مــن ( )33طالبــا ً للمــدرس عــام  2010إلــى ( )44طالبــا ً للمــدرس عــام  .2015ويعــزى هــذا التراجــع إلــى هجــرة قســم ليــس باليســير
مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــات الســورية إلــى خــارج الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وخاص ـةً فــي المناطــق غيــر المســتقرة
التــي تعرضــت كفاءاتهــا وكوادرهــا العلميــة واألكاديميــة إلــى ضغــوط واســتهداف ممنهــج بالقتــل واالبتــزاز مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة
المســلحة.

المقصــد ( :)32تحقيــق 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
تمت تغطية مؤشرات هذا المقصد ضمن الهدف الثامن المعني بالنمو والعمل الالئق.
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المؤشر  : 4-31نسبة الذكور إلى اإلناث في التعليم الجامعي

المقصــد ( :)33القضــاء 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
المؤشر  : 1-33نسب اإلناث إلى الذكور في المراحل التعليمية

26

ارتفعــت نســبة إجمالــي اإلنــاث إلــى إجمالــي الذكــور فــي مجمــل المراحــل التعليميــة مــن ( )%93فــي عــام  2010إلــى ( )%96فــي ،2016
مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه النســبة تتــراوح بيــن نقصــان وزيــادة حســب المرحــل التعليميــة .فعلــى ســبيل المثــال بلغــت نســبة االنخفــاض فــي
مرحلــة التعليــم الثانــوي المهنــي ( )%24مــا بيــن عامــي  2010و ،2016أمــا فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام فهنــاك نســبة ارتفــاع بمقــدار
( )%6وذلــك نتيجــة لظــروف الحــرب.
تطور نسبة اإلناث إلى الذكور في كافة المراحل التعليمية بين عامي  2010و)%( 2016

نسب اإلناث إىل الذكور يف مراحل التعليمية لألعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٠
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المقصــد ( :)35ضمــان أن يكتســب جميــع المتعلميــن المعــارف والمهــارات الالزمــة لدعــم التنميــة المســتدامة ،بجملــة مــن الســبل
مــن بينهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة المســتدامة واتبــاع أســاليب العيــش المســتدامة ،وحقــوق اإلنســان ،والمســاواة بيــن الجنســين،
والترويــج لثقافــة الســام ونبــذ العنــف ،والمواطنــة العالميــة ،وتقديــر التن ـ ّوع الثقافــي ،وتقديــر مســاهمة الثقافــة فــي التنميــة
المســتدامة ،بحلــول عــام 2030
المؤشر  : 1-35نسبة اإلناث من إجمالي الطالب في جميع المراحل التعليمية
تمت تغطية المؤشر في متن المقصد رقم ()33

المقصــد ( :)36بنــاء المرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بيــن الجنســين ،واإلعاقــة ،واألطفــال ،ورفــع مســتوى المرافــق
التعليميــة القائمــة وتهيئــة بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف للجميــع
المؤشر  : 1-36معدل عدد الطالب للشعبة لكل مرحلة (كثافة الشعبة)
ارتفــع معــدل عــدد الطــاب للشــعبة فــي إجمالــي المراحــل التعليميــة مــن ( )27طالب ـا ً فــي الشــعبة فــي عــام  2010إلــى ( )31طالب ـا ً فــي
الشــعبة فــي  ،2016أي بنســبة ارتفــاع ( ،)%11مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه النســبة تتفــاوت بيــن نقصــان وزيــادة حســب المرحــل التعليميــة.
فعلــى ســبيل المثــال ،بلغــت نســبة االرتفــاع فــي مرحلــة التعليــم األساســي ( )%15مــا بيــن عامــي  2010و 2016وحافظــت علــى معدلهــا
فــي مرحلتــي التعليــم الثانــوي العــام والتعليــم الثانــوي المهنــي أمــا فــي مرحلــة ريــاض األطفــال كانــت نســبة االنخفــاض (.)%0.4
المؤشر  : 2-36عدد مدارس الدمج لذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم
بلــغ عــدد مــدارس الدمــج  130مدرســة ،حيــث تــم إصــدار تعليمــات وزاريــة بالتوســع بمــدارس الدمــج علــى مســتوى القطــر وذلــك ضمــن
معاييــر التحــاق الطــاب بالمــدارس .والجــدول الالحــق يبيــن تــوزع مــدارس الدمــج حســب المحافظــات .ولكــن نتيجــة ظــروف الحــرب ،فقــد
خــرج بعــض مــدارس الدمــج عــن الخدمــة ليصــل عددهــا إلــى  85مدرســة ،أي بنســبة انخفــاض .%35
المؤشر  : 3-36نسبة المدارس التي تحتوي على مرافق تعليمية تراعي الفوارق بين الجنسين
بقيــت نســبة المــدارس التــي تحتــوي علــى مرافــق تعليميــة تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين ثابتــة مابيــن عامــي  2010و 2016عنــد حــدود
( )%95مــن إجمالــي المــدارس.

المقصــد ( : :)37الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد المنــح المدرســية المتاحــة للبلــدان الناميــة علــى الصعيــد العالمــي للبلــدان
الناميــة ،وبخاصــة ألقــل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة والبلــدان األفريقيــة ،لاللتحــاق بالتعليــم العالــي ،بمــا فــي
ذلــك منــح التدريــب المهنــي وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والبرامــج التقنيــة والهندســية والعلميــة فــي البلــدان المتقدمــة
النمــو والبلــدان الناميــة األخــرى
المؤشر  : 1-37عدد الموفدين خارج القطر

خالصة الهدف الرابع

حقــق النظــام التعليمــي قبــل الحــرب نجاحــات متعــددة علــى مســيرة تحقيــق هــدف األلفيــة المعنــي بشــمولية التعليــم ،كان أبرزهــا
ارتفــاع معــدالت االلتحــاق بالتعليــم وخاص ـةً 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 مشــكالت 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 العالقــة بســوق العمــل وسياســات االســتيعاب وعالقــات مخرجــات التعليــم ببعضهــا (عــام
مهنــي متوســط جامعــي) مــا تــزال قاصــرة ،كمــا انتــج ســكانا ً ضعيفــي الخصائــص النوعيــة حيــث أن نســبة
الســكان الحائزيــن علــى شــهادة التعليــم الجامعــي مــا تــزال ال تتجــاوز  %5مــن إجمالــي الســكان.
يتســم النظــام التعليمــي الســوري فــي ظــل الحــرب بفقــدان مكتســبات تراكمــت عبــر عقــود مــن فقــدان لمقومــات عمــل القطــاع
وضــرر فــي بعضهــا ،فدمــار المــدارس ونقــص المــوارد البشــرية شــكلت أســبابا ً لتراجــع مؤشــرات الكــم مــن معــدالت التحــاق
وتســرب ،وفقــدان فــي جــزء كبيــر مــن مقومــات تحســين النــوع ،أدى إلــى ارتفــاع الكثافــات الطالبيــة للشــعب المدرســية
والمعلميــن .هــذه األســباب أبعــدت الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى حــد كبيــر عــن تحقيــق هــدف األلفيــة ،وهــذا مــا ســوف
يحمــل معــه أعبــا ًء إضافيــةً تتمثــل فــي تخلــل التركيــب التعليمــي لســنوات قادمــة ،عــدا مــا ســوف يحمــل مؤشــر ضعــف
االلتحــاق والتســرب المرتفــع مــن روافــد لألميــة والجهــل ،ومــا ســوف يتصــل بذلــك مــن تدنــي اإلنتاجيــة وزيــادة
معــدالت البطالــة والفقــر مســتقبالً إذا لــم تكــن الجهــود كافيــة لتالفــي هــذا الخلــل.

تناقــص عــدد الموفديــن لمتابعــة التحصيــل العلمــي الجامعــي مــن ( )777موفــداً عــام  2011إلــى ( )437موفــداً عــام  .2015ويعــود هــذا
التراجــع إلــى إيقــاف عــدد مــن الــدول التفاقــات التبــادل العلمــي الموقعــة مــع الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وعــدم تمكــن الدولــة الســورية
مــن إيصــال رواتــب الموفديــن فــي الكثيــر مــن دول اإليفــاد بســبب التدابيــر القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة
الســورية.
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تطور نسبة النساء المشتغالت حسب القطاع بين عامي  2010و)%( 2014

الهدف الخامس :تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات بحلول عام 2030
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المقصد ( :)39القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كل مكان
2010

المؤشر  : 1-39نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث
ارتفــع معــدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  15إلــى  24ســنة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن
( )%88عــام  1990إلــى ( )%95عــام  .2010وبالنظــر فــي توزيــع هــذا المؤشــر بيــن الجنســين نجــد أن النســبة ارتفعــت للذكــور مــن
( )%90.1عــام  1990إلــى ( )%96.6عــام  ،2010ولإلنــاث مــن ( )%86.6عــام  1990إلــى ( )%94.6عــام  .2010ويبــدو جلي ـا ً
انخفــاض التبايــن بيــن الذكــور واإلنــاث فــي هــذا المؤشــر بيــن عامــي  1990و.2010
وعلــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل األميــة للســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15ســنة ليصــل إلــى نحــو ( )%12فــي العــام  ،2010بقيــت
الفجــوة حســب النــوع االجتماعــي موجــودة (ذكــور ،%6.1:إنــاث ،)%18.1:وكذلــك الفجــوة حســب المنطقــة (مدينــة ،%8.2 :ريــف:
 .)%16.6ومــن المتوقــع أن تكــون معــدالت األميــة قــد ارتفعــت خــال ســنوات  2015-2012بســبب األضــرار فــي البنيــة التحتيــة
التعليميــة ،حيــث تضــررت العديــد مــن المــدارس إضافــة لألضــرار البشــرية ،وتعــرض الــكادر التعليمــي فــي المــدارس لعمليــات الخطــف
والفقــدان والقتــل مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة؛ هــذا إضافــةً إلــى اآلثــار الســلبية النفســية علــى األطفــال ،وخشــية العديــد مــن
األهالــي مــن إرســال أوالدهــم إلكمــال تحصيلهــم العلمــي بســبب ظــروف الحــرب ،وتراجــع تنفيــذ برامــج محــو األميــة خــال الحــرب فــي
جميــع المحافظــات والمناطــق الســورية ،وزيــادة نســبة التســرب مــن التعليــم األساســي (ذكــور وإنــاث) ،حيــث بلغــت هــذه النســبة فــي عــام
 2010نحــو( )%3.6قبــل أن ترتفــع إلــى ( )%29فــي عــام .2015
ومــن المتوقــع انخفــاض معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  15إلــى  24ســنة ،انخفاضـا ً كبيــراً ،وعلــى
نحــو تدريجــي خــال الســنوات القادمــة ،نظــراً الرتفــاع معــدل التســرب مــن التعليــم األساســي وانخفــاض معــدل االلتحــاق الصافــي بالتعليــم
األساســي ،وتراجــع جهــود مكافحــة األميــة نتيج ـةً لعــدم االســتقرار فــي بعــض المناطــق ،وخاص ـةً فــي المناطــق التــي تمتــاز بمعــدالت أميــة
مرتفعــة ،وانخفــاض المخصصــات الماليــة المخصصــة لهــا وعــدم اعتبارهــا أولويــة فــي المرحلــة الحاليــة.
المؤشر  : 2-39نسبة اإلناث إلى الذكور في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي
تمت تغطية المؤشر في متن المقصدين ( 33و )35من الهدف الرابع.

المؤشر  : 3-39نسبة مشاركة النساء في النشاط االقتصادي
انخفــض معــدل النشــاط االقتصــادي الخــام انخفاضـا ً طفيفـا ً مــن ( )%27فــي عــام  2010إلــى ( )%25.7فــي عــام  .2014وتختلــف النســبة
بيــن الذكــور واإلنــاث ،وتبــدو فجــوة النــوع االجتماعــي جليــة ،حيــث بلــغ المعــدل عنــد الذكــور ( )%43.8فــي عــام  ،2014أمــا عنــد اإلنــاث
فقــد كانــت (.)%12

المؤشر  : 4-39نسبة العامالت ( )15سنة فأكثر حسب النشاط االقتصادي
تشــير البيانــات المتوفــرة إلــى التغيــر فــي مشــاركة النســاء فــي أقســام النشــاط االقتصــادي ،فقــد ارتفعــت نســبة مشــاركة النســاء فــي قطــاع
الخدمــات فــي عــام  2014لتصــل إلــى ( )%78مــن العامليــن بأجــر بعــد أن كانــت فــي عــام  2010تشــكل مــا نســبته ( .)%57.6كمــا
انخفــض معــدل مشــاركة اإلنــاث انخفاض ـا ً واضح ـا ً فــي قطــاع الزراعــة مــن ( )%22فــي العــام  2010لتصــل إلــى نحــو ( )%6فقــط،
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
الفالحيــن مــن الذهــاب إلــى حقولهــم وحــرق محاصيلهــم مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،إضاف ـةً إلــى الدمــار الواســع الــذي ســببه
اســتهداف طيــران «التحالــف الدولــي» علــى القطــاع الزراعــي.
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وتتبايــن معــدالت المشــاركة وفق ـا ً للقطاعــات االقتصاديــة ،ووفقــا لمــكان اإلقامــة ،وتختلــف أيض ـا ً مــن محافظــة إلــى أخــرى حســب الطبيعــة
الجغرافيــة والثقافيــة لــكل محافظــة .وهــذا يــدل علــى تغيــر نوعــي فــي التمكيــن االقتصــادي للمــرأة وزيــادة اســتقالليتها واتجاههــا نحــو تفعيــل
مســاهمتها فــي النشــاط االقتصــادي.
المؤشر  : 5-39نسبة العامالت اإلناث المساهمات في األسرة
ارتفعــت نســبة النســاء العامــات لــدى الغيــر بشــكل كبيــر خــال ســنوات الحــرب مــن ( )%72عــام  2010إلــى ( 27)%85عــام
 ،2014مقابــل انخفــاض نســبة العامــات منهــن لــدى األســرة والعامــات لحســابهن .ويعــزى هــذا التغيــر إلــى تضــرر األعمــال الخاصــة
نتيجــةً لألضــرار التــي لحقــت بمكامــن اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي والحرفــي والضــرر الــذي أصــاب القطــاع الخدمــي ،وخاصــة
المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر.
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المؤشر  : 6-39نسبة بطالة اإلناث في مراحل التعليم الجامعي إلى معدل بطالة الذكور في مراحل التعليم الجامعي (مستوى مماثل
للتعليم).
بســبب تداعيــات الحــرب وباالســتناد إلــى حجــم الضــرر الــذي لحــق بالمنشــآت االقتصاديــة اإلنتاجيــة والخدميــة ،بلغــت نســبة البطالــة فــي
الفئــة العمريــة  24-15ســنة فــي عــام  2014مســتويات قياســية ،حيــث أن شــريحة الشــباب هــي الفئــة األكثــر تأثــراً فــي تقلــص فــرص
العمــل المتاحــة ،إذ مــن المتوقــع أن تشــكل نســبة المتعطليــن الشــباب ( )%77مــن قــوة العمــل ،وبيــن الشــباب أنفســهم إلــى نحــو()%73
للذكــور مقابــل ( )%89لإلنــاث.
وتعمقــت فجــوة النــوع االجتماعــي فــي التشــغيل خــال الحــرب ،حيــث اقتــرب نســبة البطالــة بيــن اإلنــاث فــي مرحلــة التعليــم الجامعــي
مــن ضعــف نســبتها لــدى الذكــور فــي العــام  %33( 2014للذكــور مقابــل  %61.7لإلنــاث).
تطور معدل بطالة الشباب بين عامي  2010و)%( 2015
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المؤشر  : 7-39نسبة القروض والتسهيالت المالية الممنوحة لإلناث لمشاريع التمويل الصغير واألصغري
تعزيــزاً لفــرص الوصــول المتكافــئ إلــى المــوارد ،نفــذت الدولــة الســورية برنامــج تمكيــن المــرأة والحــد مــن الفقــر الموجــه للنســاء األكثــر
ضعفــاً ،وذلــك فــي إطــار العمــل علــى تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة بمــا يخــص القضــاء علــى الفقــر وتمكيــن المــرأة .28ويقــوم
البرنامــج علــى مبــدأ دعــم أكثــر األســر فقــراً عــن طريــق تحســين البنيــة التحتيــة وتوســيع وصــول الخدمــات األساســية كميــاه الشــرب،
والصــرف الصحــي ،والطــرق ،والخدمــات الصحيــة والمــدارس (نهــج رأس المــال البشــري) ،وتوفيــر الفــرص ،والتمكيــن واألمــان (النهــج
االقتصــادي) .وتنوعــت برامــج التمويــل المخصصــة للنســاء فشــملت منحــا ً إنتاجيــة وتســهيالت وقروضــا ً ميســرة .وتعــددت الجهــات
العامــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي ســاهمت فــي توفيــر هــذه البرامــج .وقــد اســتمر تقديــم الدعــم المالــي لإلنــاث لمســاعدتهن فــي إقامــة
مشــاريع مولــدة للدخــل ،فقــد بلــغ إجمالــي عــدد القــروض الماليــة الممنوحــة لإلنــاث بيــن عامــي  2015-2010نحــو ( 39.8ألــف) قرض ـا ً
ومنحــة إنتاجيــة ،وبلغــت نســبة القــروض الممنوحــة لإلنــاث فــي جميــع المحافظــات ( )%67مــن اإلجمالــي ،وذلــك خــال .2015-2010
المؤشر  : 8-39عدد اإلناث المستفيدات من برامج ومراكز التأهيل المهني
تقــدم مراكــز التنميــة الريفيــة حزمــة مــن الخدمــات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والزراعيــة والتدريبيــة ،وتشــكل حاضنــات
تنمويــة ،فــي حيــن تُعنــى وحــدات الصناعــات الريفيــة بتدريــب وتعليــم النســاء علــى مجموعــة مــن الصناعــات الريفيــة بغــرض التمكيــن
وتعزيــز فــرص توليــد الدخــل .ويوضــح الجــدول التالــي عــدد المســتفيدين مــن خدمــات مراكــز التنميــة الريفيــة ووحــدات الصناعــات الريفيــة
خــال األعــوام مــن  2010إلــى  2015ويبيّــن تراجــع عــدد المســتفيدين بســبب خــروج عــدد مــن المراكــز والوحــدات مــن الخدمــة
بســبب ظــروف الحــرب.
تراجع عدد المستفيدات من مراكز التنمية الريفية بين عامي  2010و2015
األعوام

مراكز التنمية الريفية

هيئة تنمية المشروعات

2010

61411

1615

2011

10384

1125

2012

39419

546

2013

20827

2014

9109

2015

3488

المجموع

144602

المقصــد ( :)40القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات فــي المجاليــن العــام والخــاص ،بمــا فــي ذلــك
االتّجــار بالبشــر واالســتغالل الجنســي وغيــر ذلــك مــن أنــواع االســتغالل
صــدر المرســوم التشــريعي رقــم  3لعــام  2010الخــاص بمنــع االتّجــار باألشــخاص والــذي أولــى أهميــة خاصــة للضحايــا مــن النســاء
واألطفــال واعتبــر المــرأة والطفــل ضحايــا ال مجرميــن ،وتــم إحــداث إدارة متخصصــة بمكافحــة االتّجــار باألشــخاص ،وتشــكيل لجنــة
وطنيــة لوضــع الخطــط الالزمــة تشــارك فيهــا جميــع الجهــات المعنيــة.
ى خاصــا ً بضحايــا االتّجــار باألشــخاص ،ويســتقبل هــذا المــأوى
وأحدثــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة مــأو ً
األجنبيــات اللواتــي تعرضــن لهــذا النــوع مــن الجرائــم ريثمــا تتــم تســوية أوضاعهـ ّ
ـن مــع إدارة الهجــرة والجــوازات فــي وزارة الداخليــة.
ً
ويقــدم هــذا المــأوى خدمــات متنوعــة ،منهــا الطبابــة والطعــام والمشــورة القانونيــة واإلقامــة .كمــا أصبــح يســتقبل مؤخــرا الفتيــات الالئــي
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تعرضــن لجريمــة مــا يســمى بـــ «جهــاد النــكاح» ،وهــي الجريمــة التــي أوجدتهــا وروّجــت لهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة،
وزواج القاصــرات القســري الــذي انتشــر فــي ظــل الحــرب ،وخاصـةً فــي مخيمــات اللجــوء فــي بعــض الــدول المجــاورة للجمهوريــة العربيــة
الســورية وعلــى أيــدي الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة.
كمــا تــم إحــداث وحــدة حمايــة لألســرة تابعــة للهيئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان ووضــع خطــة وطنيــة لمكافحــة جرائــم االتّجــار
باألشــخاص تضمنــت أربعــة محــاور أساســية :الوقايــة -وإجــراءات حمايــة الضحايــا ورعايتهــم وتوفيــر الضمانــات الكاملــة لهــم  -والمالحقــة
القضائيــة -وبنــاء الشــراكات والتعــاون الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
كما يسهم المجتمع المحلي في مكافحة العنف ،حيث يقدم المجتمع األهلي خدماته عبر مراكز مخصصة إليواء المعنفات.
وتعانــي النســاء الســوريات فــي الجــوالن الســوري المحتــل مــن االســتغالل فــي العمــل الــذي ال يقتصــر علــى الغبــن فــي األجــور ،بــل
ّ
لهــن مــن التأمينــات واإلجــازات
ينســحب علــى كل شــروط العمــل ،كحرمــان ســلطات االحتــال اإلســرائيلي والمســتوطنين اإلســرائيليين
والمحفــزات ،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.
كمــا أن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ال تعيــر أدنــى اهتمــام لحقــوق الطفــل الســوري فــي الجــوالن الســوري المحت ـلّ ،حيــث أنهــا وبرغــم
مصادقتهــا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،تمنــع آليــات مجلــس حقــوق اإلنســان مــن ممارســة الواليــة الممنوحــة لهــا فــي رصــد وتقييــم أوضــاع
الســوريين فــي الجــوالن الســوري المحتــلّ.
المؤشر  : 1-40عدد القوانين والتشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة
ال يوجــد قانــون خــاص بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وإنمــا تمــت مراعــاة هــذا الموضــوع الهــام فــي
مختلــف الصكــوك القانونيــة ،وأبرزهــا:
	• قانون مكافحة االتّجار باألشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  3لعام .2010
المرسوم التشريعي رقم  1لعام  2011المتضمن تعديل لقانون العقوبات العام وخاصة فيما يتعلق بجرائم الشرف.
	•
	• قانون مكافحة اإلرهاب رقم  19لعام .2012
المرسوم التشريعي رقم  20لعام  2013الخاص بجرائم الخطف.
	•
	• قانون األحوال الشخصية.
قانون العمل رقم ( )17لعام .2010
	•
قانــون العقوبــات :صــدر القانــون  /11/لعــام  2013الــذي عـ ّدل المــادة  /489/مــن قانــون العقوبــات وشــدد العقوبــة علــى مــن أكــره
	•
غيــر زوجــه بالعنــف أو التهديــد علــى الجمــاع باألشــغال الشــاقة المؤبــدة ،وتكــون العقوبــة اإلعــدام إن كان المعتــدى عليــه لــم يتــم
الخامســة عشــر مــن عمــره ،وإذا وقــع الجــرم تحــت تهديــد الســاح .وهــذا مــا يؤكــد حــرص الحكومــة الســورية علــى معاقبــة
مرتكبــي هــذه الجرائــم بأشــد العقوبــات.
المؤشر  : 2-40عدد حاالت االتّجار بالنساء واالعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي
وصلــت الجمهوريــة العربيــة الســورية ،قبــل الحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت عليهــا ،إلــى المرتبــة الثالثــة عالميـا ً مــن ناحيــة عــدم وجــود جرائــم
االتّجــار باألشــخاص ،إال أن الحــرب أدت إلــى وقــوع عــدد كبيــر مــن الســوريين ضحايــا لشــبكات االتّجــار باألشــخاص ،وبخاصــة فــي
بعــض دول اللجــوء ،وهــو مــا أدى إلــى زيــادة معــدل الجريمــة المنظمــة فــي مجــال االتّجــار باألشــخاص وبخاصــة الفتيــات الســوريات.
مؤشرات اإلتجار و االستغالل و العنف ضد النساء
المؤشر

2011

عدد حاالت االتّجار
بالنساء واالعتداء
واالستغالل الجنسي

737

عدد حاالت العنف ضد
النساء (قتل)

205

2012
617

631

2013
572

390

2014
684

580

2015
587

291

وانخفــض عــدد حــاالت االتّجــار بالنســاء واالعتــداء الجنســي مــن ( )737حالــة عــام  2011إلــى ( )587حالــة عــام  ،2015وذلــك
نتيجــة لإلجــراءات القوانيــن التــي اتخذتهــا الحكومــة الســورية،إضافةً إلــى انخفــاض عــدد حــاالت العنــف ضــد النســاء إلــى ( )86حالــة خــال
الســنوات ( )2015-2011نتيجــة لتطبيــق القوانيــن المتعلقــة بتشــديد العقوبــة علــى هــذه الجرائــم .ومــن هنــا تبــرز ضــرورة تبنــي برامــج
إعــادة إدمــاج اجتماعــي واقتصــادي ونفســي للنســاء المعنفــات فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب.
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المقصــد ( : :)41القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة ،مــن قبــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري ،وتشــويه
األعضــاء التناســلية لإلنــاث (ختــان اإلناث).
المؤشر  : 1-41عدد حاالت الزواج المبكر والقسري
انخفضــت نســبة اإلنــاث المتزوجــات دون ســن  18ســنة مــن  %18عــام  1993إلــى  %8.3فــي العــام  2010وفــق بيانــات المســح الصحــي
األســري .ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى زيــادة نســبة االلتحــاق بالتعليــم وباألخــص التعليــم الثانــوي فيمــا يخــص اإلنــاث .وأثــرت الحــرب
تأثيــراً واضحــا ً فــي وضــع األطفــال فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية عمومــاً ،ووضــع األطفــال اإلنــاث بوجــه خــاص ،حيــث تأثــرت
هــذه الشــريحة العمريــة نفســيا ً وجســديا ً واجتماعي ـا ً وتعليمي ـا ً وصحي ـا ً ومعيشــيا ً .ومــن أهــم المآســي التــي تعرضــت لهــا شــريحة األطفــال
ّ
وهــن مازلــن قاصــرات ،مــع مالحظــة عــدم تســجيل هــذا الــزواج
اإلنــاث ،وتحديــداً فــي مخيمــات اللجــوء ،إجبارهــن علــى الــزواج
بالــدول التــي حــددت ســن الــزواج بـــ  18ســنة كاألردن وتركيــا ،وهــو مــا يؤكــد وجــود خــروق متعــددة لحقــوق الفتيــات الصغيــرات فــي
هــذا المجــال ،حيــث يتــم حرمانهــن مــن الحقــوق المتصلــة بمرحلــة الطفولــة كالعيــش مــع األبويــن أو األهــل واللعــب والتعلــم والحصــول علــى
الرعايــة مــن الكبــار ،إضافــةً إلــى حرمانهــن مــن حــق اختيــار الشــريك والحصــول علــى ضمانــات االســتقرار ،وكذلــك حرمانهــن مــن
تســجيل الــزواج لتعارضــه مــع شــرط العمــر ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم تســجيل األبنــاء وعــدم الحصــول علــى أي حقــوق فــي حــال
االنفصال.
المؤشر  : 2-41معدل الوالدات بين المراهقات في الفئة العمرية ( )19-15سنة
تشــير بيانــات المســح الصحــي األســري لعــام  2009إلــى أن نســبة والدة المراهقــات فــي الفئــة العمريــة ( )19-15قــد بلغــت بحــدود
 %4مــن مجمــوع الــوالدات ،أي أن هنــاك مــا يقــارب ( )30ألــف والدة ســنويا ً ألمهــات فــي مرحلــة المراهقــة ،علــى افتــراض أن عــدد
الــوالدات الســنوية يقــارب ( )650ألــف والدة .وتظهــر البيانــات لعــام  2009أن ( )%86مــن حــاالت الــوالدة لهــذه الفئــة قــد تمــت
فــي مرفــق صحــي ،ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى الوعــي بأهميــة الــوالدة فــي مرفــق صحــي.
ويتوقــع ارتفــاع هــذه النســبة خــال الســنوات ( ،)2015-2011وذلــك نتيجــة الرتفــاع عــدد حــاالت الــزواج المبكــر فــي مخيمــات
ا للجــو ء .

المقصــد ( :)42االعتــراف بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمــل المنزلــي وتقديرهــا عــن طريــق توفيــر الخدمــات العامــة
والبنــى التحتيــة ووضــع سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية داخــل األســرة المعيشــية والعائلــة ،حســبما
يكــون ذلــك مناســبا ً علــى الصعيــد الوطنــي
المؤشر  : 1-42نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين
تشــير البيانــات الخاصــة بالحالــة العمليــة للمشــتغلين إلــى أهميــة الرواتــب واألجــور كمصــدر أساســي للدخــل فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،
حيــث بلغــت نســبة مــن يعمــل بأجــر ( )%53.7مــن العامليــن عــام  ،2007وارتفعــت عــام  2010إلــى ( ،)%61.2كمــا ارتفعــت نســبة
العامليــن لحســابهم والعامليــن مــن أفــراد األســرة مــن( )%28.8عــام  2010إلــى ( )%29.8عــام  .2011وتــدل 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 علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،ففــي عــام 2013
شــهدت نســبة العامليــن بأجــر ارتفاعـا ً لتصــل إلــى ( ،)%68فــي حيــن انخفضــت نســب مــن يعمــل لحســابه ومــن يعمــل لــدى األســرة وصاحــب
عمــل لتصــل إلــى( .)%3.4وتشــير هــذه التغيــرات إلــى فقــدان كبيــر فــي أعمــال أصحــاب العمــل ومشــاريع األســر.
المؤشر  : 2-42نسبة اإلناث الحاصالت على المساعدات اإلنسانية من إجمالي المساعدات الممنوحة
لعــل مــن أهــم مــا يمكــن تســميته «إنجــازات أو نتائــج» متحققــة فــي مجــال رعايــة المــرأة الســورية وحمايتهــا مــن اآلثــار الســلبية للحــرب،
هــو قيــام الحكومــة الســورية بافتتــاح مراكــز إيــواء اســتضافت فيهــا عشــرات اآلالف مــن األســر النازحــة المتضــررة جــراء الحــرب.
ويتــم فــي هــذه المراكــز تقديــم جميــع أشــكال المســاعدة والحمايــة لألســر المتضــررة عــن طريــق تقديــم مــكان آمــن لإليــواء وســد جميــع
االحتياجــات الغذائيــة والمعيشــية وتقديــم الخدمــات الصحيــة وبرامــج الدعــم النفســي واالجتماعــي .ويتــم أخــذ حاجــات النســاء
بالحســبان ،حيــث تشــرف علــى هــذه المراكــز جهــات حكوميــة بالتعــاون مــع جمعيــات أهليــة تضــم متطوعيــن ومتطوعــات مدربيــن علــى
القيــام بجميــع أنــواع العمــل اإلغاثــي.

المقصــد ( :)43كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع
الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة.
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نــص الدســتور الجديــد لعــام  2012فــي المــادة  33علــى المســاواة بيــن المواطنيــن بــدون تمييــز ،كمــا تضمــن فــي مــواده ()23-22-20
حقــوق األســرة والمــرأة علــى وجــه الخصــوص ،وفــي المــواد ( )31-30-29الحــق فــي التعليــم والصحــة ومســؤولية الدولــة والحــق فــي بنــاء
الجيــل القــوي فكري ـا ً وأخالقي ـاً ،وكذلــك دعــم البحــث العلمــي بــكل متطلبــات اإلبــداع ،وتناولــت المــواد ( )43-42-40-36-34-33البحــث
فــي الحقــوق والواجبــات والحــق فــي الحريــة واإلســهام بالحيــاة العامــة والعمــل وحريــة االعتقــاد والصحافــة.
ض ِمــنَ الدســتور القديــم  1973والجديــد  2012حــق المــرأة الســورية فــي المشــاركة االجتماعيــة والسياســة بالتــوازي مــع الرجــل .و ُمنحــت
و َ
المــرأة الســورية فــرص المشــاركة السياســية والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة وفــي مواقــع صنــع القــرار.
وأصــدرت الحكومــة الســورية قانونــي االنتخابــات واألحــزاب بهــدف تعزيــز البنــاء الديمقراطــي والحريــات العامــة وإشــراك جميــع
شــرائح المجتمــع ،ومنهــم النســاء ،فــي إدارة مؤسســات الدولــة وبنــاء الوطــن.
المؤشر  : 1-43نسبة المقاعد التي تشغلها اإلناث في مجلس الشعب والسلطة التنفيذية
شــهدت نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس الشــعب ارتفاعـا ً كبيــراً مــن الــدور التشــريعي األول عــام ،1971حيــن لــم تتجــاوز نســبة مشــاركتها
مــن عــدد أعضــاء مجلــس الشــعب ( ،)%2فارتفعــت إلــى ( )%9.6فــي الــدور التشــريعي الخامــس للســنوات  ،1994-1990ثــم ارتفعــت إلــى
( )%12.4فــي الــدور التشــريعي التاســع ( ،)2011 -2007أي مــا يعــادل ( )31عضــواً مــن بيــن ( )250عضــواً .وقــد بلــغ عــدد المرشــحين
فــي الــدور التشــريعي التاســع ( )8801مرشــحا ً مــن الذكــور و( )982مرشــحة مــن اإلنــاث ،فــي حيــن بلــغ عــدد اإلنــاث المرشــحات للــدور
التشــريعي الثامــن ( )852مرشــحة .وفــي الــدور التشــريعي العاشــر شــاركت األحــزاب والكتــل السياســية والمســتقلون ترشــيحا ً واقتراعـاً ،فبلــغ
عــدد المرشــحات اإلنــاث ( )710مرشــحه مــن أصــل زهــاء ( )7000مرشــح ،وفــازت ( )30مرشــحة بعضويــة المجلــس مــن أصــل ()250
عضــواً فــي مجلــس الشــعب ،بنســبة (.)%12
وفــي انتخابــات مجلــس الشــعب عــام  ،2016بلــغ عــدد المرشــحات لالنتخابــات ( )1700مرشــحة ،وفــازت /32/مرشــحة بعضويــة المجلــس
مــن أصــل ( )250عضــواً بنســبة ( .)%12.4وتبــوأت ســيدة ألول مــرة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منصــب رئيــس مجلــس الشــعب.
وعلــى صعيــد الســلطة التنفيذيــة ،بلغــت نســبة النســاء مــن مجمــوع الذيــن يشــغلون المناصــب اإلداريــة والتنظيميــة ( )%19فــي عــام .2010
وبصــورة عامــة ،تبقــى مشــاركة المــرأة فــي المناصــب القياديــة فــي الحكومــة بحاجــة إلــى المزيــد مــن االهتمــام ،حيــث بلغــت فقــط ( )%7مــن
الــوزراء و( )%7مــن الســفراء و( )%20فــي النقابــات.
المؤشر  : 2-43نسبة اإلناث من مجموع العاملين بالمناصب اإلدارية التنظيمية والمهنية
تــم انتخــاب المــرأة فــي المجالــس المحليــة والبلديــة ،وحصلــت علــى نســبة ( )%2.6فــي انتخابــات مجالــس المــدن ومراكــز المحافظــات
عــام  .2011وازدادت نســبة مشــاركة المــرأة فــي الســلطة القضائيــة ،حيــث بلــغ عــدد القضــاة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ()1508
حتــى عــام ( ،)2011منهــم ( )240قاضيــة ،أي بنســبة ( )%15مــن عــدد القضــاة اإلجمالــي .كمــا شــغلت المــرأة منصــب عضــو المحكمــة
الدســتورية العليــا بالمرســوم رقــم ( )173لعــام .2012
ويالحــظ االرتفــاع النســبي لحضــور المــرأة فــي الســلطة التنفيذيــة مــن ( )%7فــي العــام  2005إلــى  %9فــي العــام  .2011وفــي
الســلطة القضائيــة تســلمت ســيدة منصــب النائــب العــام للجمهوريــة العربيــة الســورية واســتمرت حتــى عــام  .2009كمــا جــرى تعييــن
ســيدة نائب ـا ً لرئيــس الجمهوريــة للشــؤون الثقافيــة منــذ العــام .2009
المؤشر  : 3-43نسبة اإلناث الحاصالت على حق التصويت والترشيح لالنتخابات بالنسبة للذكور
ض ِمــنَ الدســتور القديــم  1973والجديــد  2012للجمهوريــة العربيــة الســورية ،للمــرأة الســورية حقهــا فــي المشــاركة االجتماعيــة والسياســة
َ
بالتــوازي مــع الرجــل .و ُمنحــت المــرأة الســورية فــرص المشــاركة السياســية والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة وفــي مواقــع صنــع القــرار.
المؤشر  : 4-43نسبة اإلناث المسؤوالت والمهنيات والعامالت التقنيات
تشــكل المــرأة الســورية نســبة ( )%37.5مــن عــدد محامــي إدارة قضايــا الدولــة ،حيــث بلــغ عددهــن ( )150مــن أصــل ( )400محــام .كمــا
تشــكل المحاميــات مــا نســبته ( )%20مــن إجمالــي المحاميــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وبقيــت هــذه النســبة ثابتــه بيــن عامــي 2010
و.2015
وأمــا فــي المجــال الدبلوماســي ،فقــد بلغــت نســبة الســفيرات ( )٪15عــام  2015بعــد أن كانــت ( )%11عــام  ،2005وكانــت أول ســيدة تعمــل
فــي الســلك الدبلوماســي علــى مســتوى الوطــن العربــي ســيدة ســورية.
وفــي مجــال المشــاركة السياســية ،تشــارك المــرأة الســورية فــي جميــع األحـــزاب السياســـية الســـورية ،وقــد أولــى المؤتمــر العاشــر لحــزب
البعــث العربــي االشــتراكي (أكبــر األحــزاب السياســية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية) اهتمام ـا ً مركــزاً لقضايــا النهــوض بواقــع المــرأة،
وأصــدر توصيــة للعمــل علــى فتــح آفــاق أوســع أمامهــا لتوســيع مشــاركتها فــي الحــزب والدولــة .وقــد تنامــى عــدد اإلنــاث فــي جميــع قيــادات
الفــروع الحزبيــة ،وفــي قيــادات الشــعب والفــرق الحزبيــة ،كمــا تنامــى حضــور المــرأة فــي عضويــة اللجنــة المركزيــة للحــزب ،حيــث ارتفــع
إلــى نحــو ( )%20بعــد أن كان نحــو( .)%17وتبلــغ نســبة النســاء داخــل صفــوف الحــزب نحــو ( .)%35وقــد صــدرت تراخيــص بإحــداث
( )9أحــزاب فــي العــام  2011تتــرأس النســاء ثالثــة منهــا ،وتتــراوح نســبة اإلنــاث مــن األعضــاء بيــن ( )%30-20مــن األعضــاء.
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أمــا فيمــا يخــص تمثيــل المــرأة علــى المســتوى الطالبــي والنقابــي ،فتشــكل اإلنــاث فــي اتحــاد الطلبــة نســبة ( .)%45وشــغلت ســيدتان مــن
أصــل ( )11منصــب عضويــة فــي قيــادة اتحــاد الشــبيبة عــام  ،2010وتشــكل الفتــاة الشــبيبية نســبة التقــل عــن ( )%40مــن أعضــاء
االتحــاد .وفــي النقابــــات العماليــــة تشــــارك النســــاء فــي جميــــع اللجــــان والهيئــــات والمجالــس علــــى المســـتويات كافـــة ،وتتـــراوح النســـبة
بـين ( %12و.)%15
المؤشر  : 5-43نسبة الدخل المكتسب المقدر لإلناث إلى دخل الذكور
ســاوت قوانيــن العمــل بيــن الرجــل والمــرأة وأرســت قاعــدة األجــر المتســاوي .وقــد أفــرد قانــون العمــل رقــم  17لعــام  ،2010فصـاً خاصـا ً
لعمــل المــرأة فــي الفصــل الثالــث مــن المــواد  /119/وحتــى  ،/127/حيــث شــملت هــذه المــواد األحــكام الناظمــة لعملهــن واالبتعــاد عــن
األعمــال الضــارة بهــن صحيــا ً وأخالقيــا ً وإجــازات األمومــة وتوفيــر دور الحضانــة ألوالدهــن .كمــا تنــاول الفصــل الرابــع األحــكام
الخاصــة بتشــغيل المعوقيــن وتأهيلهــم ومنهــم النســاء.

المقصــد ( :)44ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعلــى الحقــوق اإلنجابيــة ،علــى النحــو المتفق
عليــه وفقــا لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجيــن والوثائــق الختاميــة لمؤتمرات اســتعراضهما.
تم تحليل جميع مؤشرات المقصد ضمن الهدف الثالث.

المقصــد ( : :)45القيــام بإصالحــات لتخويــل المــرأة حقوقــا متســاوية فــي المــوارد االقتصاديــة ،وكذلــك إمكانيــة حصولهــا علــى
حــق الملكيــة والتص ـ ّرف فــي األراضــي وغيرهــا مــن الممتلــكات ،وعلــى الخدمــات الماليــة ،والميــراث والمــوارد الطبيعيــة ،وفقًــا
للقوانيــن الوطنيــة.
لــم تميــز القوانيــن والتشــريعات بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مجــاالت التملــك والعمــل ،كمــا شــكلت لجنــة فــي عــام  2013لمراجعــة
النصــوص القانونيــة النافــذة ،وتحديــداً مــا يتضمــن زيــادة دور المــرأة الســورية.

المؤشر  : 3-46نسبة اإلناث إلى الذكور الالتي يستخدمن شبكة اإلنترنت لكل  1000نسمة
تشــكل شــبكة المعطيــات الرقميــة العامــة ( )PDNالواســطة األساســية للوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت .وقــد تطــورت هــذه الشــبكة بشــكل
جيــد فــي الســنوات الماضيــة ،وأصبــح هنالــك  14مــزود خدمــات إنترنــت  ISPيقدمــون خدمــة االتصــال باإلنترنــت عبــر هــذه الشــبكة
فــي عــام  ،2010ليــزداد إلــى  26فــي العــام  .2016وبلــغ عــدد المشــتركين فــي خدمــة اإلنترنــت  642ألــف مشــترك فــي عــام
.2012
كمــا ازداد عــدد خطــوط الحزمــة العريضــة فــي الســنوات األخيــرة بشــكل ملحــوظ ،فقــد ازداد عــدد المشــتركين فــي خدمــة اإلنترنــت بالحزمــة
العريضــة مــن  69.8ألــف مشــترك فــي عــام  2010إلــى  913.7ألــف مشــترك فــي عــام  ،2016ممــا يعكــس ازديــاد نشــر الســعات
عبــر البوابــات المركبــة.
وفــي مجــال اســتثمارات شــركات الهاتــف النقــال فــي الوصــول إلــى اإلنترنــت ،فقــد تــم تشــغيل خدمــة الجيــل الثالــث مــن خدمــات الهاتــف
النقــال .ونشــرت محطــات لتغطيــة محافظــة دمشــق وريفهــا بشــكل شــبه كامــل ،ومحافظــات حلــب وحمــص والالذقيــة ومدينــة تدمــر بشــكل
جزئــي .وبلــغ عــدد مشــتركي هــذه الخدمــة  119220مشــترك فــي عــام  2010ليــزداد إلــى  2424435مشــترك فــي عــام .2016
المؤشر  : 4-46نسبة اإلناث العامالت في األبحاث والتطوير لكل مليون نسمة
ارتفعت نسبة اإلناث العامالت في األبحاث والتطوير من ( )%34عام  2010إلى ( )%38عام  .2014كما ارتفعت نسبة اإلناث الباحثات
لكل مليون من السكان من ( )169باحثة إلى ( )202باحثة خالل نفس الفترة .ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب بشكل كبير خالل السنوات
القادمة متأثرة بارتفاع نسبة اإلناث إلى الذكور في مرحلة التعليم الجامعي.
تطور أعداد العاملين في المجال البحثي ونسبة اإلناث منهم بين عامي  2010و2014

األعوام

المؤشر  : 1-45نسبة اإلناث اللواتي يمتلكن عقارات
تم تغطية المؤشر في متن المقصد  4من الهدف األول.

المقصد ( :)46تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من أجل تعزيز تمكين المرأة.
يمتــد تأثيــر تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات حاليــا ً امتــداداً واســعا ً داخــل جميــع القطاعــات ،مــن اإلنتــاج إلــى الخدمــات اإلنتاجيــة
والخدمــات االجتماعيــة .وتــؤدي هــذه التكنولوجيــا دوراً أساســيا ً فــي تنميــة المجتمعــات الحديثــة حيــث ترتبــط بجميــع النشــاطات المؤديــة إلــى
نشــر المعرفــة وإنتاجهــا ،مــن التعليــم ووســائل اإلعــام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة ،وصــوالً إلــى اإلنتــاج الثقافــي والفكــري.

2010

2011

2012

2013

2014

6890

6764

7290

7490

6810

ذكور

إناث

اإلجمالي

3498

10388

3445

10209

4038

11328

4464

11954

4218

11028

المؤشر  : 1-46نسبة اإلناث إلى الذكور الالتي يستخدمن الهاتف لكل  1000نسمة
ازدادت نســبة الســكان الحاصليــن علــى هــذه الخدمــة مــن ( 201لــكل  )1000مــن الســكان فــي عــام  2010لتصــل إلــى نحــو ( 230لــكل
 )1000فــي العــام  ،2011ولتنخفــض هــذه النســبة نتيجــة أعمــال الدمــار واإلرهــاب التــي طالــت البنــى التحتيــة إلــى ( 170لــكل  )100مــن
الســكان فــي العــام  .2015وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اســتخدام الهاتــف يرتبــط باألســرة بذكورهــا وإناثهــا.
وخــال الحــرب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،تــم اســتهداف مراكــز الهاتــف مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة بشــكل متكــرر،
كمــا ألحقــت عمليــات «التحالــف الدولــي» دمــاراً كبيــراً فــي المرافــق الخدميــة ذات الصلــة ،ومــن أمثلتهــا قصــف طيــران «التحالــف
الدولــي» بتاريــخ  2016/8/4مركــز هاتــف منطقــة منبــج فــي ريــف حلــب ،ممــا أدى إلــى انهيــار كامــل المبنــى فــوق محتوياتــه وتجهيزاتــه.
المؤشر  : 2-46نسبة اإلناث إلى الذكور الالتي يستخدمن الهاتف المحمول لكل  1000نسمة

نسبة اإلناث

اإلناث الباحثات
لكل مليون من
السكان

%34

%34

169

161

%36

%37

%38

202

حدث مؤخراً تطور كبير في انتشار خدمة الهاتف النقّال ،حيث بلغ عدد المشتركين فيها ( 110مشتركا لكل  )1000نسمة عام  2010لتصل
إلى ( 569مشتركا لكل  )1000من السكان في عام .2015
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المقصــد ( : :)47اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات القائمــة مــن هــذا القبيــل
للنهــوض .بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات علــى جميــع المســتويات
المؤشر  : 1-47عدد التشريعات والقوانين التي تخدم قضايا المساواة بين الجنسين
تضمــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية مــواداً ضمنــت الدولــة الســورية بموجبهــا لمواطنيهــا تمتعهــم بجميــع الحقــوق بغــض النظــر عــن
الجنــس ،كمــا ض ِمــن قانــون األحــوال الشــخصية حقــوق المــرأة فــي جميــع مكونــات ومناحــي الحيــاة.
المؤشر  : 2-47عدد االتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة السورية التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
انضمــت الجمهوريــة العربيــة الســورية لمنظمــة العمــل الدوليــة عــام  ،1961وقامــت بالمصادقــة علــى  49اتفاقيــة ،ومنهــا االتفاقيــات الرئيســية
ذات الصلــة بالمــرأة فــي القــوة العاملــة:
•االتفاقية المتعلقة بالتمييز في االستخدام والمهنة ،رقم  111تاريخ .1958
•اتفاقية المساواة في األجور ،رقم  100تاريخ .1951
•اتفاقية العمال الذين لديهم التزامات أسرية ،رقم  156تاريخ .1981
•اتفاقية حماية األمومة رقم 183 ،تاريخ 2000
•اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ،رقم  182تاريخ .1999
•اتفاقية منظمة العمل الدولية عام  1975بشأن تساوي أجور العاملين والعامالت عند تساوي العمل.
وتعد الجمهورية العربية السورية طرفا ً في االتفاقيات التالية:
•االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .1965
•اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام .1966
•اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام .1966
•اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة عام .1984
•بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتّجــار باألشــخاص ،وبخاصــة النســاء واألطفــال ،الملحــق باتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة
المنظمــة عبــر الوطنيــة ،المصــادق عليهــا بتاريــخ .2009/4/8
•اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

خالصة الهدف الخامس

شــهدت مجــاالت تمكيــن المــرأة تحســنا ً 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 النســبة أعلــى مــن الطمــوح لتحقيــق هــدف األلفيــة المعنــي بتمكيــن
اإلنــاث فــي مرحلتــي التعليــم الثانــوي العــام والتعليــم العالــي .وفــي المجــال 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.
وبــرزت فــي الســنوات التــي ســبقت الحــرب ظاهــرة تراجــع معــدل النشــاطين االقتصادييــن الخــام والمنقّــح للمــرأة علــى حــد
ســواء ،والســيما بــروز ظاهــرة عــزوف النســاء عــن العمــل وانســحابهن ،فعلــى الرغــم مــن التحســن النســبي فــي برامــج
التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للمــرأة ،فــإن القصــور الواضــح مــا زال يتجســد فــي انخفــاض مســاهمة المــرأة فــي
النشــاط االقتصــادي .ويمكــن رد هــذا االنخفــاض إلــى تراجــع االســتثمار فــي القطــاع العــام وهــو المســتقبل األول لعمــل
المــرأة فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة ،إضاف ـةً إلــى عــدم االلتــزام بقوانيــن العمــل مــن قبــل القطــاع الخــاص الــذي توســع
كثيــراً فــي ســنوات مــا قبــل الحــرب لكــن دون أدنــى معاييــر للعمــل الالئــق وحقــوق العمــل ،وباألخــص فيمــا يتعلــق بالمســاواة
األجريــة لعمــل المــرأة.
وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز خــال الســنوات التــي ســبقت الحــرب إال أن جــزءاً كبيــراً منهــا تــم فقدانــه ،بــل أســوأ
مــن ذلــك ظهــرت بعــض الممارســات االجتماعيــة التــي كانــت بحدودهــا الدنيــا والتــي تنتقــص مــن مكانــة المــرأة وتعيدهــا
عقــود إلــى الــوراء ،كمختلــف أنــواع العنــف الجســدي والجنســي والنفســي .وقــد عمقــت ظــروف الحــرب التفاوتــات الموجــودة
بيــن الذكــور واإلنــاث ،وخاصـةً فــي مؤشــرات التمكيــن االقتصــادي.
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المقصــد ( :)49تحقيــق هــدف حصــول الجميــع علــى خدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ووضــع نهايــة للتغــوط فــي
العــراء .وإيــاء اهتمــام خــاص الحتياجــات النســاء والفتيــات ومــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع هشــة ،بحلــول عــام 2030

الهدف السادس :ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتهما إدارة مستدامة
المقصد ( :)48تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
المؤشر  : 1-48نسبة السكان المزودين بمياه الشرب
أشــار تقريــر التنميــة األلفيــة لعــام  2010إلــى أنــه وبالرغــم مــن التقــدم المحــرز خــال الســنوات العشــر مــن األلفيــة الثالثــة ،فــإن مقصــد
األلفيــة المعنيــة بحصــول الجميــع علــى ميــاه الشــرب اآلمنــة والنظيفــة صعــب التحقيــق ،نظــراً لموجــات الجفــاف التــي تعرضــت لهــا الجمهورية
العربيــة الســورية وأدت إلــى انخفــاض المخــزون المائــي ومــوارده المتجــددة ،وترافقــت مــع معــدالت نمــو ســكاني مرتفعــة .وكان االرتفــاع
المشــهود خــال تلــك المرحلــة مصحوبــا ً
بانخفــاض فــي نصيــب الفــرد مــن ميــاه الشــرب ،أدى إلــى الوقــوع ضمــن خــط الفقــر المائــي.
ٍ
ً
انخفضــت نســبة الســكان المزوديــن بميــاه الشــرب مــن ( )%95عــام  2011إلــى ( )%93عــام  ،2015وجــاء هــذا التراجــع نتيجـة طبيعيــة
لمفــرزات الحــرب التــي طالــت البنــى التحتيــة مــن شــبكات ومحطــات ضــخ للميــاه مــن جهــة ،وانخفــاض المقــدرة الماليــة لإلنفــاق علــى القطــاع
مــن جهـ ٍة 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 وفــد إليهــا
النازحــون مــن المناطــق غيــر المســتقرة ،إضافــة إلــى التخريــب الــذي طــال البنــى التحتيــة لشــبكة الميــاه والكهربــاء مــن قبــل الجماعــات
اإلرهابيــة المســلّحة -جعــل نحــو ( )%10.2مــن األســر الســورية فــي عــام  2015تلجــأ إلــى شــراء الميــاه المنقولــة بالصهاريــج لتلبيــة
بعــض مــن احتياجاتهــا مــن الميــاه لالســتخدامات المنزليــة ،وهــذا مــا زاد مــن األعبــاء المعيشــية لمثــل هــذه األســر.
وتتركــز هــذه النســبة بصــورة رئيســية فــي محافظــة ريــف دمشــق التــي تنخفــض فيهــا نســب التــزود بالميــاه مــن الشــبكة العامــة إلــى (،)%54
حيــث يلجــأ الســكان إلــى ســد النقــص بشــراء الميــاه المنقولــة بالصهاريــج أو مــن مصــادر أخــرى بنســبة ( .)%35وفــي محافظــة درعــا تصــل
ميــاه الشــبكة العامــة إلــى نحــو ( )%75.6مــن األســر ،وتســتكمل األســر فــي هــذه المحافظــة النقــص بشــراء ميــاه الصهاريــج بنســبة تصــل
إلــى ( .)%22.9وفــي محافظــة حلــب ،تصــل الشــبكة إلــى أكثــر مــن ( )%90مــن المنــازل؛ لكــن األســر فيهــا تعانــي مــن نقــص الميــاه
الواصلــة إلــى هــذه الشــبكة بســبب األعمــال التخريبيــة التــي طالــت البنــى التحتيــة ،ليــس لشــبكة الميــاه وحســب ،وإنمــا أيضـا ً لشــبكة الكهربــاء
التــي يســبب انقطاعهــا فقــدان األهالــي القــدرة علــى ج ـ ّر الميــاه مــن الشــبكة العامــة لمنازلهــم .كمــا عمــدت الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة
إلــى تدميــر محطــات وآبــار وشــبكات الميــاه وتســميمها ،ودمــرت عمليــات «التحالــف الدولــي» معظــم المرافــق الخاصــة بميــاه الشــرب
فــي المناطــق الشــرقية خاصــة ،ومثالهــا تدميــر التحالــف الدولــي لـــ «محطــة الســحاميات لميــاه الشــرب» و»محطــة ضــخ صبــاح الخيــر»
فــي محافظــة الرقــة خــال شــهر كانــون الثانــي  ،2016وتأثــر القطــاع بنقــص التمويــل الدولــي والتدابيــر األحاديــة الجانــب المفروضــة ضــد
الجمهوريــة العربيــة الســورية والتــي طالــت مســتلزمات عمــل القطــاع المســتوردة وطالــت حتــى برامــج المنظمــات الدوليــة المخصصــة لدعــم
لهــذا القطــاع.
المؤشر  : 2-48متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب

شــهد نصيــب الفــرد مــن ميــاه الشــرب تراجعـا ً كبيــراً خــال ســنوات الحــرب ،وع ّمــق اآلثــار الســلبية ألزمــات الجفــاف وانخفــاض المخــزون
المائــي .فبعــد أن وصــل نصيــب الفــرد إلــى ( 119لتر/يــوم) عــام  ،2011تراجــع تدريجيــا ً إلــى ( 80لتر/يــوم) عــام  ،2015متأثــراً
تأثــراً مزدوج ـا ً مــن انخفــاض كميــات الميــاه المنتجــة ألغــراض الشــرب بوســطي ســنوي ( )%12بيــن عامــي  2011و ،2015وارتفــاع
فــي نســبة الهــدر مــن ( )%34عــام  2010إلــى ( )%49عــام  2015الناجــم عــن تضــرر الشــبكات وعــدم المقــدرة علــى اســتبدال القديــم
والمتضــرر منهــا.

المؤشر  : 1-49نسبة السكان المستفيدين من شبكات الصرف الصحي
يُعــد هــذا المقصــد مــن مقاصــد إعــان األلفيــة لعــام  2000التــي اســتمرت ضمــن أولويــات ومنهــج التنميــة المســتدامة لمــا لــه مــن أثــر
كبيــر علــى األوضــاع الصحيــة والخدميــة للســكان .وهــو مقصــد صعــب المنــال فــي المجتمعــات والــدول التــي تعانــي مــن تشــتت ســكاني
وبخاصـةً فــي األريــاف .وشــهدت نســبة الســكان المســتفيدين مــن شــبكات الصــرف الصحــي تراجعـا ً خــال ســنوات الحــرب مــن ( )%77عــام
 2011إلــى ( )%75عــام  ،2015ويعــزى هــذا التراجــع إلــى تعــرض بعــض أجــزاء شــبكات الصــرف الصحــي للضــرر نتيجــة الظــروف
الراهنــة مــن جهــة ،وتباطــؤ عمليــات االســتبدال والتوســع لمنظومــات الصــرف الصحــي مــن جهـ ٍة أخــرى.

تطور نسبة السكان املستفيدين من الرصف الصحي )(٢٠١٥-٢٠١٠

تطور نسبة السكان المستفيدين من الصرف الصحي بين عامي  2010و2015
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المقصــد ( :)50تحســين نوعيــة الميــاه عــن طريــق الحــد مــن التلــوث ووقــف إلقــاء النفايــات والمــواد الكيميائيــة الخطــرة وتقليــل
تس ـ ّربها إلــى أدنــى حــد ،وخفــض نســبة ميــاه المجــاري غيــر المعالجــة إلــى النصــف ،وزيــادة إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام
المأمونــة بنســبة  Xفــي المائــة علــى الصعيــد العالمــي ،بحلــول عــام 2030
المؤشر  : 1-50نسبة السكان المستفيدين من محطات المعالجة
تراجعــت نســبة الســكان المســتفيدين مــن محطــات المعالجــة تراجعـا ً حــاداً مــن ( )%80فــي مراكــز المــدن و ( )%36فــي الريــف ،إلــى ()%7
فــي مراكــز المــدن و ( )%4فــي الريــف بيــن عامــي  2011و .2015ويعــود هــذا التراجــع الحــاد إلــى خــروج المحطــات الرئيســية عــن
الخدمــة (عــدرا – حلــب – داريــا -حمــص) بســبب ظــروف الحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية .وهنــا تبــرز
الحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل المحطــات المتضــررة والتوســع بإنشــاء محطــات معالجــة جديــدة.
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تطور نسبة املستفيدين من مياه الرشب و معدل نصيب الفرد و نسبة

نصيب الفرد ونسبة الهدر ()2015-2010
الشرب-ومعدل
تطور نسبة المستفيدين من
( ٢٠١٥
الهدرمياه)٢٠١٠
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المقصد ( :)51زيادة 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
المؤشر  : 1-51األحواض المائية السطحية والجوفية الخاسرة أو الرابحة نتيجة حسابات الموازنة

تطور نسبة الهدر الفيزيائي بين عامي  2010و)%( 2015

تشــير بيانــات األحــواض المائيــة إلــى زيــادة العجــز المائــي فــي جميــع األحــواض عــدا حوضــي الســاحل والفــرات .ويعــود هــذا االنخفــاض
إلــى انخفــاض الــواردات المائيــة نتيجــة الظــروف المناخيــة وزيــادة الطلــب علــى الميــاه .وشــهدت جميــع األحــواض تحســنا ً فــي الوضــع
المائــي بســبب زيــادة الهاطــل المطــري وانخفــاض المســاحات المرويــة نتيجــة ظــروف الحــرب بيــن عامــي  2014و .2015وهنــا تظهــر
الحاجــة للعمــل علــى التركيــز علــى تشــجيع الصناعــات غيــر المســتهلكة للميــاه ،والســيما فــي األحــواض التــي تعانــي أص ـاً مــن العجــز
المائــي .واســتبدال 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.
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)تطور الزيادة والعجز المائي في األحواض المائية بين عامي  2010و( 2015مليون متر مكعب(

الحوض

2010

2011

2012

2013

2014

2015

الفرات وحلب

1153.6

343.5

347.5

347.5

347.5

347.5

البادية

-4.8

-4.6

-1.2

10.8

-21.8

34.2

بردى واألعوج

-79.7

-72

-131

-133.7

-170

173

العاصي

-357.7

-132.4

-129.7

-32.7

-109.2

926.8

الساحل

2159.3

2925.3

3602.9

3560

272.7

1820.9

دجلة والخابور

-2138.1

-2256.4

-3018.2

-2769.4

-2674.7

97.6

اليرموك

-63.1

-38.6

-39.7

-31

-12.5

33

المؤشر  : 2-51نسبة الهدر الفيزيائي الحاصل على شبكات الري (تبخر-تسرب -عوامل أخرى) على المستوى الوطني
ارتفعــت نســبة الهــدر الفيزيائــي الحاصــل علــى شــبكات الــري (تبخــر – تســرب -عوامــل أخــرى) بيــن عامــي  2011و 2015مــن %33
إلــى  ،%36نظــراً لتعــرض بعــض أجــزاء منظومــات الــري للضــرر نتيجــة الظــروف الراهنــة ،وتباطــؤ وتوقــف أعمــال الصيانــة والمراقبــة
والقياســات المائيــة لوجــود معظــم المشــاريع فــي المناطــق غيــر المســتقرة .وعملــت الحكومــة علــى معالجــة األضــرار الحاصلــة علــى
منظومــات الــري موضعيــا ً ووفــق األولويــة وإمكانيــة الوصــول واإلمكانــات الماديــة المتاحــة .وللوصــول إلــى خفــض نســبة الهــدر ،ال
بــد مــن العمــل 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.
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المقصد ( :)52تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ،بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود حسب
االقتضاء ،بحلول عام .2030
تبنــت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام  2009االســتراتيجية 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 ،توقــف تنفيــذ معظــم هــذه المشــاريع نظــراً لتغيــر األولويــات الوطنيــة .كمــا قامــت تركيــا بعمليــات قطــع مســتمر وتخفيــض
لحصــة الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن ميــاه الفــرات .وأدى اســتهداف تنظيــم «داعــش» اإلرهابــي وعمليــات «التحالــف الدولــي» للســدود
الســورية ،وخاصـةً لســد الفــرات ،واســتهداف الفنييــن المعنييــن بصيانــة وعمــل هــذه الســدود ،ومــن ذلــك اســتهداف «التحالــف الدولــي» بتاريــخ
 27آذار  2017للفنييــن المشــرفين علــى سـ ّد الفــرات ،إلــى إحــداث دمــار هائــل فــي البنــى التحتيــة للمــوارد المائيــة وهــو مــا أثــر بشــكل كبيــر
علــى الزراعــة وميــاه الشــرب.

المقصــد ( :)53حمايــة وترميــم النظــم اإليكولوجيــة المتصلــة بالميــاه ،بمــا فــي ذلــك الجبــال والغابــات واألراضــي الرطبــة واألنهــار
ومســتودعات الميــاه الجوفيــة والبحيــرات ،بحلــول عــام .2030
تعرضــت الغابــات والمحميــات الطبيعيــة التــي عملــت الدولــة الســورية علــى تنميتهــا والحفــاظ عليهــا خــال عقــود ،إلــى أشــكال شــتى مــن
الضــرر الممنهــج مــن احتطــاب وحــرق .وال يفوتنــا هنــا اإلشــارة إلــى قيــام «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،بحــرق معظــم الغابــات
الطبيعيــة الموجــودة فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن األراضــي الســورية المح ـرّرة وبيــن تلــك التــي ال تــزال تحــت االحتــال اإلســرائيلي فــي
الجــوالن الســوري المحتـلّ ،ومنهــا تلــك الواقعــة فــي جباتــا الخشــب وطرنجــه وبيــر عجــم وبريقــه وغيرهــا .كمــا تعرضــت الســدود الســورية
فــي المناطــق التــي انتشــرت بهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،إلــى ضــرر كبيــر كســد الفــرات فــي محافظــة الرقــة ،والســدود الواقعــة فــي
محافظــة القنيطــرة ودرعــا ،مــع خــروج هــذه الســدود مــن الخدمــة وحرمــان الفالحيــن مــن االســتفادة منهــا فــي ســقاية مزروعاتهــم.

المؤشر  : 1-53المساحات المستصلحة والمساحات المروية من المنشآت المائية
تراجعــت المســاحات المســتصلحة والمرويــة تراجعـا ً ملحوظـا ً مــن ( 545ألــف هكتــار) إلــى ( 434ألــف هكتــار) بيــن عامــي 2011و.2015
ويعــود هــذا التراجــع إلــى توقــف تنفيــذ مشــاريع االســتصالح بســبب وقوعهــا فــي المناطــق غيــر المســتقرة ،واألضــرار الواســعة التــي
لحقــت بمنظومــات الــري ،إضافــةً إلــى عــدم وصــول الميــاه إلــى مســاحات مــن األراضــي المســتصلحة نتيجــة الظــروف الراهنــة،
وقيــام تركيــا وبشــكل مخالــف لالتفاقــات الثنائيــة الموقعــة بتخفيــض الحصــة الســورية مــن نهــر الفــرات ألســباب سياســية.
وبغيــة زيــادة المســاحات المرويــة ال بــد مــن تبنــي تدخــات آنيــة تتجلــى بالمعالجــات الســريعة للمناطــق التــي تضــررت منظومــات
الــري فيهــا عــن طريــق تأهيــل جزئــي للمنشــآت المخربــة وفــق اإلمكانــات المتاحــة وإمكانيــة الوصــول ،واالســتفادة مــن جميــع
المصــادر المائيــة المســتقرة والثابتــة فــي رفــع معــدالت االســتصالح علــى المســتوى الوطنــي ،بحــدود ( 20ألــف هكتــار) ســنوياً ،فــي ضــوء
اإلمكانيــات الماديــة المتاحــة ومــدى اســتقرار المناطــق المســتهدفة.
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المقصــد ( :)54تعزيــز نطــاق التعــاون الدولــي ودعــم بنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة فــي مجــال األنشــطة والبرامــج المتعلقــة
بالميــاه والصــرف الصحــي ،بمــا فــي ذلــك جمــع الميــاه ،وإزالــة ملوحتهــا ،وكفــاءة اســتخدامها ،ومعالجــة الميــاه العادمــة،
وتكنولوجيــات إعــادة التدويــر وإعــادة االســتعمال ،بحلــول عــام 2030
المؤشر  : 1-54قيمة الدعم المقدم من المنظمات الدولية المانحة لقطاع مياه الشرب
لــم يكــن قطــاع ميــاه الشــرب أولويــة عمــل مشــتركة قبــل الحــرب نظــراً ألن وضــع القطــاع بمؤشــراته المختلفــة كان جيــداً ،إضافـةً إلــى قلــة
المســاعدات المقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة خــال تلــك الفتــرة (قــدرت بحــدود  11دوالر أمريكــي للفــرد عــام  .)2010ومــع بدايــة
التعــاون للتخفيــف مــن آثــار الحــرب ،وضمــن خطــط االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية الموقعــة بيــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية
ومنظمــات األمــم المتحــدة والتــي بــدأت عــام  ،2013والدعــم المق ـ ّدم مــن المانحيــن الدولييــن ،أصبــح القطــاع يشــكل أولويــة نظــراً للضــرر
الواســع الــذي أصــاب مقــدرات ومتطلبــات عمــل القطــاع ،حيــث ارتفــع حجــم الدعــم المقــدم مــن ( 6.7مليــون أمريكــي) عــام  2013إلــى
( 19.4مليــون دوالر أمريكــي) عــام .2015

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

خالصة الهدف السادس

المؤشر  : 1-55عدد جمعيات مستخدمي المياه
ارتفــع عــدد جمعيــات مســتخدمي الميــاه ارتفاعـا ً كبيــراً مــن ( )62جمعيــة أهليــة عــام  2011إلــى ( )127جمعيــة عــام  ،2015ويعــود ســبب
االرتفــاع إلــى الحاجــة لــدور المجتمــع األهلــي فــي رفــع كفــاءة منظومــات الــري الخاصــة والتنظيــم العملــي المرافــق الرتفــاع نســبة األراضــي
المرويــة بأســاليب الــري الحديــث ،وانخفــاض كميــات الميــاه المتاحــة للــري نظــراً الزمــات الجفــاف التــي مــرت بهــا الجمهوريــة العربيــة
السورية.
تطور أعداد جمعيات مستخدمي المياه والمساحات المروية بين عامي  2010و2015
المؤشر

2010

2011

2012

2013

2014

2015

عدد جمعيات مستخدمي
المياه (جمعية)

8

62

88

91

110

127

916

2487

2716

3723

4052

4372

المساحة (هكتار)
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بالرغــم مــن التقــدم المحــرز خــال ســنوات مــا قبــل الحــرب ،فــإن مقصــد األلفيــة المعنيــة بحصــول الجميــع علــى ميــاه
الشــرب اآلمنــة والنظيفــة كان صعــب التحقيــق نظــراً لموجــات الجفــاف التــي ضربــت الجمهوريــة العربيــة الســورية وأدت
إلــى انخفــاض المخــزون المائــي ومــوارده المتجــددة ،وترافقــت مــع معــدالت نمــو ســكاني مرتفعــة .وكان االرتفــاع المشــهود
ـاض فــي نصيــب الفــرد مــن ميــاه الشــرب ،وأدى إلــى الوقــوع ضمــن خــط الفقــر المائــي
خــال تلــك المرحلــة مصحوبـا ً بانخفـ ٍ
وارتفــاع فــي الفاقــد المائــي ،نظــراً لقــدم الشــبكات وضعــف معــدالت االســتبدال والتجديــد.
وأفــرزت الحــرب عوامــل أضــرت بهــذا القطــاع ،فالتخريــب الــذي طــال البنــى التحتيــة لشــبكة الميــاه والكهربــاء الناجــم عــن
اســتهدافها مــن الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة وتنظيــم «داعــش» اإلرهابــي وعمليــات «التحالــف الدولــي» ،دفــع األســر
الســورية للجــوء إلــى شــراء الميــاه المنقولــة بالصهاريــج لتلبيــة بعــض مــن احتياجاتهــا مــن الميــاه لالســتخدامات
المنزليــة ،وهــذا مــا زاد مــن األعبــاء المعيشــية لمثــل هــذه األســر ،كمــا أن الضغــط الناجــم عــن النــزوح والحــراك
الســكاني شــكل عامــاً إضافيــا ً فــي انخفــاض نصيــب الفــرد مــن ميــاه الشــرب.
وتعرضــت الغابــات والمحميــات الطبيعيــة إلــى أشــكال شــتى مــن الضــرر الممنهــج مــن احتطــاب ،خاصــة فــي مناطــق انتشــار
الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،وهــو مــا يهــدد بشــكل كبيــر الرقعــة الخضــراء الســورية التــي تعانــي باألســاس مــن محدوديــة
ونقصــان .كمــا تعرضــت الســدود الســورية فــي المناطــق التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة وتلــك التــي
اســتهدفها فــي عمليــات «التحالــف الدولــي» وتنظيــم «داعــش» اإلرهابــي إلــى ضــرر كبيــر ،خاصــة ســد الفــرات فــي محافظــة
الرقــة ،والســدود الواقعــة فــي محافظــة القنيطــرة ،األمــر الــذي أدى إلــى خــروج هــذه الســدود مــن الخدمــة وحرمــان الفالحيــن
مــن االســتفادة منهــا فــي ســقاية مزروعاتهــم.
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الهدف السابع :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة،
بحلول عام 2030
المقصد ( :)56ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030

المقصــد ( :)57تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي حصــة الطاقــة المتجــددة فــي مجموعــة مصــادر الطاقــة العالميــة بحلــول عــام .2030
(نســبة الطاقــة المتجــددة إلــى مجمــوع االســتهالك النهائــي للطاقــة).

المؤشر  : 1-57نسبة الطاقة المتجددة إلى مجموع االستهالك النهائي للطاقة

المؤشر  : 1-56مؤشرات إنتاج الطاقة والطلب عليها
ازداد الطلــب علــى اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة خــال األعــوام  2011-2000نظــراً التســاع المشــاريع الصناعيــة والزراعيــة والخدميــة
والســياحية ،إضافـةً إلــى زيــادة حصــة الفــرد مــن الطاقــة الكهربائيــة نتيجـةً لتحســن مســتوى الدخــل واقتنــاء معظــم المواطنيــن لمختلــف أنــواع
األجهــزة الكهربائية.
وألن زيــادة الطلــب علــى الكهربــاء تع ـ ّد مؤشــراً للتطــور واالزدهــار الحضــاري وزيــادة مســتوى رفــاه الفــرد واألســرة ،فقــد تنامــى الطلــب
علــى الطاقــة الكهربائيــة مــن ( 23مليــار كيلــو واط ســاعي) عــام  2000إلــى ( 49مليــار ك.و.س) عــام  ،2011أي بمعــدل نمــو ســنوي
( ،)%7فــي حيــن نمــا عــدد الســكان مــن نحــو  16مليــون نســمة عــام  2000إلــى نحــو  21مليــون عــام  ،2011ومــن ثـ ّم فــإن حصــة الفــرد
مــن الطاقــة الكهربائيــة ازدادت مــن ( 1450ك.و.س للفــرد) بالســنة عــام  2000إلــى نحــو  2350ك.و.س للفــرد بالســنة عــام  ،2011أي
بمعــدل نمــو ســنوي وســطي  %4،5ســنوياً ،ووصلــت نســبة المســتفيدين مــن الكهربــاء إلــى قرابــة ( .)%100وتــم اســتكمال إنــارة جميــع
التجمعــات الســكنية فــي الريــف الســوري وتزويدهــا بالكهربــاء ،وازداد الطلــب المحلــي علــى اســتطاعة الــذروة مــن ( 3900ميغــاوات) عــام
 2000إلــى حــدود ( 9000ميغــاوات) عــام  ،2011أي بمعــدل ســنوي نمــو ( )%9وهــو مــا يعــد مــن أعلــى معــدالت النمــو العالميــة.
وواكبــت وزارة الكهربــاء هــذه التطــورات بتوســيع قــدرات توليــد ونقــل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة الســورية ،حيــث ازدادت االســتطاعة
المركبــة مــن ( )6699ميغــاوات فــي عــام  2000إلــى ( )9500ميغــاوات فــي عــام  ،2011واعتمــد إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة علــى مصــادر
الطاقــة الحراريــة الفيــول والغــاز بنســبة  ،%93وعلــى المصــادر المائيــة المتاحــة علــى نهــر الفــرات بنســبة ( ،)%6والباقــي مــن االســتيراد
وغيرهــا .وتــم إنفــاق اعتمــادات اســتثمارية كبيــرة لمواكبــة زيــادة الطلــب علــى الكهربــاء .وبهــدف اإلقــال مــن حــرق الغــاز الطبيعــي
الفائــض فــي حقــول النفــط وتخفيــض االنبعاثــات الغازيــة الضــارة بالبيئــة ،فقــد تطــور اســتهالك الغــاز الطبيعــي وجــرى تحويــل
محطــات التوليــد القائمــة التابعــة لــوزارة الكهربــاء كافـةً لتعمــل باســتخدام الغــاز الطبيعــي إضافـةً للفيــول أويــل ،حيــث ازدادت نســبة مســاهمته
فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة إلــى أكثــر مــن  %55خــال تلــك الســنوات.
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 ( )8ألــف برميــل يوميـا ً خــال
الربــع األول مــن عــام  ،2016وانخفــض إنتــاج الغــاز ليصــل إلــى ( 11.7مليــون م )3يومي ـاً ،حيــث يــورد حالي ـا ً منــه لمحطــات التوليــد
نحــو ( )8مليــون م 3يومي ـاً ،تقلــص إنتــاج الفيــول أويــل فــي المصافــي الســورية إلــى نحــو ( 440ألــف طــن) ســنوياً ،وهــو مــا أثــر ســلبا ً
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 ( 49مليــار ك.و.س) فــي عــام  2011إلــى ( 24مليــار ك.و.س) عــام  .2014أمــا فــي عــام
 2015فبلغــت الطاقــة المنتجــة فــي محطــات التوليــد الكهربائيــة خــال عــام  2015نحــو ( 20مليــار ك.و.س) بمعــدل انخفــاض ســنوي بحــدود
( ،)%20كمــا انخفضــت اســتطاعة حمــل الــذروة الملبــى مــن ( )9000ميغــاوات عــام  2011إلــى نحــو ( 3465ميغــاوات) عــام ،2015
فــي حيــن يقــدر الطلــب علــى حمــل الــذروة حاليـا ً بنحــو ( 7000-6000ميغــاوات).
تطور إنتاج الكهرباء 2015-2000
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قبــل بدايــة الحــرب التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،كان لــدى وزارة الكهربــاء مشــروعان لتوليــد الكهربــاء بإنشــاء مزرعــة
ريحيــه فــي كل مــن الســخنة والهيجانــة باســتطاعة ( )100ميغــاوات لــكل مشــروع ،وذلــك بالتشــارك مــع القطــاع الخــاص ،حيــث تقدمــت فــي
حينهــا عشــر شــركات ،وكانــت تتــم دراســة تأهيــل إحداهــا للتعاقــد معهــا ،إضافــة إلــى مشــروع مزرعــة ريحيــه باســتطاعة ( )50ميغــاوات مــع
شــركة إســبانية وبتمويــل حكومــي .لكــن ظــروف الحــرب أوقفــت تنفيــذ هــذه المشــاريع.
وقــد أعــدت الــوزارة البنيــة التشــريعية لنشــر الطاقــات المتجــددة فــي المجتمــع الســوري عــن طريــق إصــدار عــدد مــن القوانيــن والتشــريعات
للتشــجيع علــى اســتخدام الطاقــات المتجــددة .فعلــى ســبيل المثــال ،تــم إصــدار قانــون الكهربــاء رقــم ( )32لعــام  2010الــذي ســمح للقطــاع
الخــاص باالســتثمار فــي مجــال توليــد وتوزيــع الكهربــاء ،وصــدر بعــد ذلــك قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم  /16202/لعــام  2011الــذي
حــدد تعرفــة التغذيــة والــذي تــم تعديلــه بالقــرار رقــم  /1763/لعــام  2016المتضمــن قيــام شــركة الكهربــاء فــي المحافظــة بشــراء الكهربــاء
المنتجــة مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة بأســعار تشــجيعية.
تكمــن إشــكالية مشــاريع الطاقــات المتجــددة ،مــع إنهــا صديقــة للبيئــة ،فــي أن تكلفتهــا االســتثمارية كبيــرة مقارنــة بمشــاريع التوليــد التقليديــة
(التــي تســتخدم الوقــود األحفــوري) .فعلــى ســبيل المثــال ،تق ـ ّدر كلفــة توريــد وإنشــاء وتركيــب كيلــو واط واحــد مــن المحطــات الحراريــة
التقليديــة بـــ ( )900دوالر ،فــي حيــن تصــل الكلفــة التأسيســية للكيلــو وات المركــب مــن العنفــات الريحيــة إلــى نحــو ()1300-1200
دوالر ،وكذلــك تكاليــف إنتــاج الكهربــاء فــي اللواقــط الضوئيــة .غيــر أن مشــاريع الطاقــات المتجــددة تتميــز بانخفــاض تكاليــف التشــغيل نظــراً
لعــدم اســتخدامها الفيــول.
وتقــوم الــوزارة بشــراء كامــل إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــات المتجــددة بأســعار تشــجيعية بموجــب قــرار تعرفــة التغذيــة رقــم 1736
لعــام  ،2016حيــث يتــم شــراء الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة مــن الطاقــات المتجــددة بســعر يصــل الــى ( )9.35ســنت يــورو لــكل ك.و.س لــكل
منتــج مــن محطــات اللواقــط الكهروضوئيــة التــي تتــراوح اســتطاعتها بيــن ( )10-1ميغــاوات ،ثــم تقــوم ببيعــه للمســتهلكين فــي القطــر ،ويدفــع
المواطــن ليــرة ســورية واحــدة ثمــن ك.و.س الواحــد للشــريحة األولــى مــن االســتهالك ( )600-1ك.و.س ،علمـا ً بــأن تكلفتــه التــي تصــل إلــى
المنــزل علــى التوتــر  0.4ك ف تقــدر بـــ ( )60ليــرة ســورية (وهــذا مــا يعكــس حجــم الدعــم الكبيــر نســبيا ً الــذي تقدمــه الحكومــة الســورية
للمواطنيــن).
وفيمــا يتعلّــق بمشــاريع الطاقــات المتجــددة فــي القطــاع العــام ،فقــد قامــت وزارة الكهربــاء بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والقطــاع الخــاص
بإنشــاء معمــل لتصنيــع اللواقــط الكهروضوئيــة (معمــل ســوالريك) .ويجــري اســتجرار إنتــاج المصنــع لتركيــب اللواقــط علــى أســطح عــدد
مــن مبانــي وزارة الكهربــاء وعــدد مــن المبانــي الحكوميــة .وقــام المركــز الوطنــي لبحــوث الطاقــة بتمويــل وتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع البحثيــة
والمشــاريع التجريبيــة والرياديــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة ،منهــا تنفيــذ أنظمــة تســخين شمســي فــي عــدد مــن المشــافي و 19هاضــم
حيــوي ومشــروع لضــخ الميــاه باســتخدام اللواقــط الكهروضوئيــة باســتطاعة  /13/ك.و ،وتركيــب لواقــط كهروضوئيــة علــى أســطح مبانــي
مختلفــة باســتطاعة إجماليــة  /192/ك.و .وتــم اإلعــان عــن مشــروع تنفيــذ مزرعــة ريحيــه باســتطاعة  7.5-5م.و فــي الســنديانة
(فــي محافظــة الالذقيــة).
وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع التــي تنفــذ مــع القطــاع الخــاص ،فقــد تــم تنفيــذ عــدد مــن مشــاريع توليــد الكهربــاء باســتخدام اللواقــط الكهروضوئيــة
غيــر المرتبطــة بشــبكة التوزيــع فــي محافظتــي طرطــوس والالذقيــة باســتطاعة إجماليــة  /51/ك.ولعــدد مــن المبانــي والمنشــآت ،إضافـةً إلــى
تنفيــذ مشــروع تركيــب لواقــط كهروضوئيــة باســتطاعة  /180/ك.و فــي محافظــة طرطــوس بغــرض بيــع الكهربــاء لشــركة كهربــاء المحافظة.
وقــد وضــع المركــز الوطنــي لبحــوث الطاقــة اســتراتيجية حتــى عــام  2030بنســب مســاهمة الطاقــات المتجــددة فــي ميــزان الطاقــة لتصــل فــي
مجــال توليــد الكهربــاء حتــى عــام  2030إلــى ( )%4مــن إجمالــي الطلــب (لواقــط كهروضوئيــة ومــزارع كهروريحيــة) .وقــد تــم تحديــث
االســتراتيجية عــام  2016لتصــل إلــى توفيــر ( )3مليــون طــن مكافــئ نفطــي مــا يعــادل ( )%7مــن إجمالــي الطلــب علــى الطاقــة األوليــة
عــام .2013
وفيمــا يتعلــق بمصــادر الطاقــة الكهرومائيــة ،فقــد تــم خــال الســنوات الماضيــة اســتثمار معظــم مصــادر الطاقــات الكهرومائيــة فــي الجمهوريــة
العربيــة الســورية ،المتمثلــة بصــورة رئيســية بالســدود القائمــة علــى نهــر الفــرات ،بنســبة نحــو ( )%2فــي ميــزان الطاقــة األوليــة .وتشــير
الدراســات الجاريــة حاليـا ً إلــى توفــر كمــون لبنــاء محطــة كهرومائيــة ادخاريــة فــي منطقــة حلبيــة وزلبيــة (محافظــة ديــر الــزور) باســتطاعة
 800ميغــاوات ،ولكــن هنــاك صعوبــات كبيــرة حاليــا ً فــي اســتثمار المحطــات الكهرومائيــة القائمــة علــى نهــر الفــرات ،كمــا إن هنــاك
صعوبــات فــي متابعــة مشــروع المحطــة المائيــة والمحطــة االدخاريــة فــي حلبيــة وزلبيــة بســبب الدمــار والتخريــب الــذي خلفتــه المجموعــات
اإلرهابيــة المســلحة.
كمــا مــن األهميــة بمــكان التأكيــد علــى ضــرورة توفــر الدعــم الدولــي لهــذا القطــاع الهــام ووقــف التدابيــر االقتصاديــة القســرية األوروبيــة
المفروضــة عليــه وعلــى قطــاع الكهربــاء بشــكل عــام ،وذلــك بهــدف تعزيــز دوره فــي االســتجابة الحتياجــات الســوريين ودعــم صمودهــم،
خاصــة مــع قلّــة المــوارد النفطيــة و دعــم العمليــة اإلنتاجيــة.
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المقصد ( :)58تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام ( .2030نسبة
الطاقة المتجددة إلى مجموع االستهالك النهائي للطاقة).
المؤشر  : 1-58مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة

بلــغ الطلــب الكلــي علــى مختلــف حوامــل الطاقــة فــي عــام  2000مقــدار ( 17مليــون طــن مكافــئ نفطــي) .وكانــت حصــة الفــرد مــن الطاقــة
األوليــة  1019كــغ.م.ن ،ووصــل فــي عــام  2011إلــى نحــو  24مليــون ط .م .ن ،وكانــت حصــة الفــرد مــن الطاقــة األوليــة نحــو( 1145
كــغ.م.ن) .وتــم تلبيــة الطلــب علــى الطاقــة فــي عــام  2011بنســبة ( )%65مــن النفــط ومشــتقاته ،وبنســبة ( )%30مــن الغــاز الطبيعــي ،ونحــو
( )%5مــن مصــادر الطاقــة الكهرومائيــة والكتلــة الحيويــة (الحطــب).

أدى إلــى إلحــاق دمــار كبيــر فــي المحطتيــن (تقــدر الخســائر بمــا يزيــد عــن  1,2مليــار يــورو) وخروجهمــا عــن الخدمــة وانقطــاع التيــار
الكهربائــي عــن المنطقــة.
وقــد أعــدت وزارة الكهربــاء عــن طريــق المركــز الوطنــي لبحــوث الطاقــة دراســة توقــع الطلــب علــى الطاقــة األوليــة فــي الجمهوريــة العربيــة
الســورية حتــى العــام  .2030وتبيــن الدراســة أن هــذا الطلــب ســيصل إلــى نحــو  43مليــون طــن مكافــئ نفطــي ،منــه نحــو  17مليــون طــن
مكافــئ نفطــي هــي حاجــة وزارة الكهربــاء عــام  .2030وفــي حــال إدخــال الطاقــات المتجــددة وبرامــج كفــاءة الطاقــة وترشــيد اســتخدامها،
ســينخفض الطلــب حتــى عــام  2030ليصــل إلــى نحــو 34مليــون طــن مكافــئ نفطــي ،بنســبة ( )%22.5تقريب ـا ً مفصلــة كمــا يلــي)%2( :
مائــي )%4( ،لواقــط كهروضوئيــة ومــزارع كهروريحيــة )%5.5( ،اســتخدام الســخانات الشمســية وتطبيقــات العــزل الحــراري)%1.2( ،
تنفيــذ دراســات التدقيــق الطاقــي )%9.9( ،إجــراءات رفــع الكفــاءة المختلفــة فــي كل القطاعــات.

بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام  2011مقــدار ( 57583مليــون دوالر) ،وكثافــة الطاقــة (420
كــغ.م.ن /ألــف دوالر).

تطور الطلب على الكهرباء ( 2015-2000مليون.ط.م.ن)

وتــم إنشــاء عــدة معامــل لمعالجــة الغــاز فــي القطــر ،وإنشــاء خــط الغــاز العربــي للمســاهمة بتزويــد محطــات توليــد الكهربــاء بالغــاز وزيــادة
االعتمــاد علــى الغــاز الطبيعــي كمصــدر رئيســي للطاقــة .وازداد االهتمــام باألمــور المتعلقــة بتحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة وترشــيد
اســتهالكها وزيــادة نســبة مســاهمتها فــي ميــزان الطاقــة.
وبــدأ تأثيــر الحــرب اعتبــاراً مــن أواخــر عــام  2011وتجلــى 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  ،2012حيــث انخفــض إنتــاج الغــاز المرافــق انخفاضـا ً حــاداً تبعـا ً النخفــاض إنتــاج النفــط ،كمــا انخفــض
إنتــاج الغــاز الحــ ّر بســبب تعديــات المجموعــات اإلرهابيــة و»التحالــف الدولــي» علــى معامــل وخطــوط نقــل الغــاز ،ووصــل الطلــب
الملبــى مــن حوامــل الطاقــة المنتجــة فــي عــام  2015إلــى ( 10.36مليــون ط.م.ن)  2011بنســبة ( )%44مــن النفــط ومشــتقاته ،وبنســبة
( )%41مــن الغــاز الطبيعــي ،ونحــو ( )%15مــن 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 ،ومــن بينهــا:
استهدافه لـ «محطة شمال الحسين الغازية» و«محطة رسم الكوم» في محافظة الرقة خالل شهر كانون األول .2015
•
استهدافه «محطة الكبيبة النفطية» بالكامل في محافظة دير الزور بتاريخ  2015/12/8وتدميرها وخزاناتها ومبانيها ومنشآتها
•
بالكامل.
•استهدافه خط الغاز المسمى «قطر  »24الذي يغذي محطة توليد الكهرباء في حقل عمر بدير الزور بتاريخ .2015/12/13
•استهدافه محطة تجميع النفط في حقل العمر بدير الزور بتاريخ .2015/10/30
•استهدافه حقل التنك بمحافظة دير الزور بتاريخ .2015/11/30
•استهدافه حقول العمر والتنك والجيدو بدير الزور بتاريخ .2015/11/3
•استهدافه بئر أبو حردان  ،136وآبار  120و 106و 108بمحافظة دير الزور بتاريخ .2015/11/8
•استهدافه موقع شركة الفرات للنفط بدير الزور بتاريخ .2015/11/9
•استهدافه مضخات ترحيل النفط وملحقاتها في محطة الجفرا الرئيسية بدير الزور بتاريخ .2015/11/9
•اســتهدافه لمعمــل غــاز العمــر ومحطــة تجميــع النفــط الرئيســية فــي الحقــل وموقــع محطــة التجميــع الفرعيــة  GSAومحطــة  GSBبديــر
الــزور بتاريــخ .2015/11/12
•استهدافه مواقع حقل الجفرا بدير الزور بتاريخ  ،2015/11/14واستهداف مواقع محطة الجفرا بدير الزور بتاريخ .2015/11/19
•اســتهدافه حقــل التيــم بديــر الــزور بتاريــخ  ،2015/11/19واســتهدافه المحطــة الرئيســية فــي حقــل التيــم وحقــل الــورد وآبــار نفــط العمــر
بمحافظــة ديــر الــزور بتاريــخ  5و.2015/11/6
•اســتهدافه لبئــر الطابيــة النفطــي رقــم  202بديــر الــزور بتاريــخ  ،2015/9/25واســتهدافه بئــر الطابيــة النفطــي رقــم  301بتاريــخ
.2015/9/25
•قصف بئر سيجان رقم  146بتاريخ .2015/10/13
ّ
ومــن األمثلــة علــى مــا تعرضــت لــه حقــول ومنشــآت النفــط والغــاز الســورية علــى أيــدي الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،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.
ومــن أســوأ صــور اســتهداف «التحالــف الدولــي» للمنشــآت الخدميــة الســورية ذات الصلــة بقطــاع الكهربــاء ،كان قصــف طائــرات «التحالــف
الدولــي» بتاريــخ  2015/10/10لمحطتيــن حراريتيــن لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي منطقــة الرضوانيــة شــرقي مدينــة حلــب ،األمــر الــذي
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المقصــد ( :)59تعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل تيســير الوصــول إلــى بحــوث وتكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك
المتعلّقــة بالطاقــة المتجــددة ،والكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة وتكنولوجيــا الوقــود األحفــوري المتقدمــة واألنظــف ،وتشــجيع
االســتثمار فــي البنــى التحتيــة للطاقــة وتكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة ،بحلــول عــام 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 التمويــل والخبــرات الدوليــة الالزمــة لتحديــث دراســات وخطــط الطاقــات المتجــددة التاليــة ولتحقيــق المقصــد ال بــد مــن:
•إجراء دراسات نوعية وإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية واالستفادة من الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
•إجراء مسوح شاملة لجميع القطاعات ،مثل أوجه استخدام الطاقة في القطاع المنزلي وباقي القطاعات.
•إنشاء معامل لواقط كهروضوئية بتمويل من القطاع الخاص.
•تحديث خطة الطاقات المتجددة وخطة كفاءة الطاقة.
•تحديث دراسة تطوير قطاع الكهرباء.
•دراسات جدوى اقتصادية لمحطات تحلية المياه.
•دراســات نوعيــة حــول مفاهيــم العمــارة الخضــراء محليـاً ،واالســتفادة مــن المــواد المتوفــرة محليـا ً فــي إنشــاء األبنيــة ذات الكفــاءة العاليــة
طاقي ـاً ،وتطويــر المعاهــد لتدريــس طــرق البنــاء باســتخدام المــواد المتوفــرة.
•إعداد دراسات مخطط عام متكاملة لقطاعات الطاقة والمياه والكهرباء والمرافئ والنقل وغيرها.

المقصــد ( :)60توســيع نطــاق البُنــى التحتيــة وتحســين مســتوى التكنولوجيــا مــن أجــل تقديــم خدمــات الطاقــة الحديثة والمســتدامة
للجميــع فــي البلــدان الناميــة ،وبخاصــة فــي أقــل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة ،والبلــدان الناميــة غيــر
الســاحلية ،وفقــا لبرامــج الدعــم الخاصــة بــكل منهــا علــى حــدة ،بحلــول عــام .2030
طالــت التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب قطــاع الكهربــاء ،خاصــة التدابيــر األوروبيــة الغيــر القانونيــة والغيــر الشــرعية علــى
هــذا القطــاع ،حيــث تعثــرت معظــم العقــود المبرمــة مــع الشــركات األجنبيــة فــي مشــاريع محطــات توليــد الكهربــاء ،وتوقــف العديــد
مــن القــروض المخصصــة لمشــاريع قيــد التنفيــذ ،وتعــذر الحصــول علــى القطــع التبديليــة الالزمــة لصيانــة بعــض محطــات التوليــد ،وعزفــت
الشــركات األجنبيــة المــوردة لمعظــم التجهيــزات الكهربائيــة عــن المشــاركة فــي طلبــات العــروض والمناقصــات التــي تعلنهــا وزارة
الكهربــاء والجهــات التابعــة لهــا لضمــان توفيــر احتياجاتهــا مــن المــواد الالزمــة لتأهيــل الشــبكات الكهربائيــة التــي تعرضــت للتخريــب
واالعتــداء .ونتيجــة للحــرب ،تعثــرت أيضـا ً خطــط وزارة الكهربــاء فــي زيــادة حصــة الطاقــات المتجــددة فــي مجموعــة مصــادر الطاقــة حيــث
تعمــدت الــدول المتقدمــة عــدم تقديــم دعــم ملمــوس للجمهوريــة العربيــة الســورية بالطاقــات النظيفــة خــال الحــرب ،وشــكلت نســبة االســتثمار
فــي هــذا القطــاع ( )%0.38بيــن عامــي  2010و ،2015والتــي كان مــن المتوقــع أن تصــل إلــى ( )%44مــن إجمالــي االســتثمارات
بالطاقــة فــي  ،2025-2021وإلــى ( )%24فــي .2030-2026
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يعــد قطــاع الطاقــة مــن القطاعــات التــي شــهدت أعلــى معــدالت نمــو فــي مؤشــراتها قبــل الحــرب بالرغــم مــن زيــادة الطلــب
علــى منتجاتــه الزديــاد أعــداد المشــاريع الصناعيــة والزراعيــة والخدميــة والســياحية ،إضاف ـةً إلــى زيــادة حصــة الفــرد مــن
الطاقــة الكهربائيــة نتيجـةً لتحســن مســتوى الدخــل واقتنــاء معظــم المواطنيــن لمختلــف أنــواع األجهــزة الكهربائيــة .ومــا تــزال
نســبة الطاقــات المتجــددة متواضعــة نظــراً ألن تكلفتهــا االســتثمارية كبيــرة مقارنــة بمشــاريع التوليــد التقليديــة (التــي
تســتخدم الوقــود األحفــوري).
ونتيجــة للحــرب وبســبب التحديــات التــي تواجــه عمــل القطــاع مــن محطــات توليــد وشــبكات وحقــول إنتــاج النفــط والغــاز
وخطــوط النقــل ،انخفضــت مقــدرة القطــاع علــى تلبيــة احتياجــات الســكان ومشــاريع وشــركات االقتصــاد الوطنــي .كمــا لعبــت
التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب غيــر المشــروعة علــى قطــاع الكهربــاء دوراً ســلبيا ً فــي تعثــر فــي العديــد
مــن العقــود المبرمــة مــع الشــركات األجنبيــة فــي مشــاريع محطــات توليــد الكهربــاء ،وتوقــف العديــد مــن القــروض المخصصــة
لمشــاريع قيــد التنفيــذ ،وتعــذر الحصــول علــى القطــع التبديليــة الالزمــة لصيانــة بعــض محطــات التوليــد ،وعــزوف الشــركات
األجنبيــة المــوردة لمعظــم التجهيــزات الكهربائيــة عــن المشــاركة فــي طلبــات العــروض والمناقصــات التــي تعلنهــا وزارة
الكهربــاء والجهــات التابعــة لهــا لضمــان توفيــر احتياجاتهــا مــن المــواد الالزمــة لتأهيــل الشــبكات الكهربائيــة ،التــي تعرضــت
للتخريــب واالعتــداء .وكان لفــرض بعــض الــدول الغربيــة تدابيــر قســرية علــى قطــاع النفــط الســوري وعلــى كل الشــركات
الدوليــة التــي تــورد النفــط إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،األثــر الســلبي البالــغ علــى عمــل هــذا القطــاع الحيــوي الهــام
لحيــاة المواطــن الســوري ،خاصــة توفــر الكهربــاء لــه وللقطاعــات اإلنتاجيــة الســورية التــي توفــر فــرص العمــل للســوريين
وتدعــم االقتصــاد الســوري.
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الهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير
العمل الالئق للجميع
شــكلت الحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت 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 عمقـا ً 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 الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة
العربيــة الســورية ،بــل يتعــداه إلــى اآلثــار المســتقبلية المتوقعــة نتيجــة عوامــل متعــددة أهمهــا تلــك التــي أفرزتهــا هــذه التدابيــر والمتمثلــة فــي
انخفــاض 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.
وتتركــز نقــاط االختنــاق األساســية والتــي أثــرت بشــكل مباشــر علــى مســتوى اإلنتــاج فــي تنامــي حجــم الفجــوة بيــن العــرض والطلــب
علــى الطاقــة (الكهربــاء والمشــتقات النفطيــة) ،وفــي تدميــر جــزء مــن البنيــة التحتيــة (الطــرق والجســور خطــوط النقــل باإلضافــة إلــى
المــدارس والمستشــفيات والمبانــي الحكوميــة .)...وتجلــى األثــر بشــكل رئيســي مــن خــال التســبب فــي انقطــاع سلســلة اإلنتاج-االســتهالك
بســبب عــدم توفــر الكثيــر مــن المــواد األوليــة والوســيطة والنهائيــة ،والســيما ذات المنشــأ الخارجــي.
يضــاف إلــى ذلــك جملــة العوامــل االقتصاديــة وغيــر االقتصاديــة التــي أدت إلــى حالــة مــن عــدم االســتقرار االقتصــادي تمثلــت فــي
انخفــاض النمــو االقتصــادي ،وارتفــاع عجــز الميــزان التجــاري ،وارتفــاع عجــز الموازنــة العامــة ،ممــا يفــرض ارتفاع ـا ً فــي حجــم الديــن
العــام ،وانخفــاض وتذبــذب ســعر الصــرف ومــا رافقــه مــن ارتفــاع فــي معــدالت التضخــم ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة.
تعــود أســباب حالــة عــدم االســتقرار االقتصــادي فــي مجملهــا إلــى العوامــل الخارجيــة ،خاصــة اســتمرار التدابيــر االقتصاديــة القســرية
أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وكان لهــا األثــر الســلبي المباشــر وغيــر المباشــر فــي زيــادة تكاليــف
اإلنتــاج والنقــل ،ممــا أدى إلــى زيــادة األعبــاء اإلضافيــة علــى المنتجيــن والمورديــن والمســتهلكين ،وفــي ذات الوقــت تأثــرت القــدرة اإلنتاجيــة
بشــكل مباشــر ،وخاصــة الصناعــات الواقعــة فــي المناطــق الريفيــة.

المقصد ( :)61الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية ،وبخاصة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 7
في المائة على األقل سنويا في أقل البلدان نموا.
المؤشر  : 1-61مؤشر نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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انكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي بيــن عامــي  2010و 2015بوســطي ســنوي قــدره ( ،)%11ويعــود تراجــع معــدالت النمــو إلــى مفــرزات
الحــرب التــي أدت إلــى خــروج قســم كبيــر مــن مكامــن اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي مــن الخدمــة نتيجــة لألعمــال التخريبيــة للجماعــات
اإلرهابيــة المســلّحة واإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب .وعلــى الرغــم مــن أن معــدل النمــو بقــي ســالبا ً فــي جميــع ســنوات
الحــرب ،فقــد بــدأ يشــهد تحســنا ً ملحوظـا ً بــدءاً مــن عــام  ،2014واســتمر فــي عــام  2015نتيجــة التكيــف مــع الحــرب ومحاولــة إيجــاد حلــول
الشكلــاد ().تطور منو الناتج اإلجاميل بني عامي )(٢٠١٥-٢٠١٠
بديلــة إلعــادة دوران عجلــة االقتص
تطور معدل نمو الناتج وحجم الناتج بين عامي 2015-2010
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بلــغ وســطي معــدل النمــو الســكاني خــال الســنوات ( )2014-2010مــا يقــارب ( ، 30)%0.4أمــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي
فقــد بلــغ ( )122834ل.س عــام  2010ليتراجــع إلــى ( )60249ل.س عــام  ،2015بوســطي تراجــع ســنوي قــدر ب (.)%11.9
تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي  2010و( 2015ليرة سورية)
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نصيب الفرد الواحد
المؤشر  : 3-61مؤشرات النمو القطاعي
تراجــع معــدل النمــو فــي جميــع القطاعــات ،وكان ســالبا ً باســتثناء قطــاع الخدمــات المنزليــة والشــخصية وقطــاع الخدمــات العائليــة والهيئــات
التــي ال تهــدف إلــى الربــح ،فقــد تراجــع معــدل النمــو فــي قطــاع الزراعــة بمعــدل وســطي ( ،)%7.2وفي قطــاع الصناعــة بمعــدل (،)%25.4
وكان التراجــع األكبــر فــي الصناعــة االســتخراجية مــن بيــن قطاعــات الصناعــة .وشــهد قطــاع البنــاء والتشــييد أيض ـا ً انخفاض ـا ً حــاداً فــي
جميــع الســنوات ،وتراجــع بمعــدل وســطي (( )%32.8وهــي أخفــض نســبة بيــن القطاعــات) .أمــا قطاعــات الخدمــات المنزليــة والشــخصية
والخدمــات الحكوميــة ،فقــد شــهدت نمــواً بمعــدل وســطي ( %5.2و )%10.1علــى التوالــي .ويعــود ســبب االنخفــاض فــي معظــم القطاعــات
إلــى أعمــال النهــب والتدميــر الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة للبنــى التحتيــة فــي معظــم القطاعــات ،إضافــة إلــى أثــر التدابيــر االقتصاديــة
القســرية أحاديــة الجانــب ،وتوقــف الكثيــر مــن المنشــآت عــن العمــل ،والنقــص فــي المــواد األوليــة المســتوردة وارتفــاع ســعر الصــرف وعــدم
اســتقراره ،وضعــف االســتثمارات ،والنقــص الكبيــر فــي مصــادر الطاقــة (الغــاز ،الفيــول ،الكهربــاء ،مــازوت) وارتفــاع أســعارها.
المؤشر  : 4-61مؤشرات التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي
شــهد التركيــب الهيكلــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي تغيــراً كبيــراً عــن مرحلــة مــا قبــل الحــرب ،حيــث نمــت حصــة قطاعــات وتراجعــت قطاعــات
أخــرى كان لهــا نصيــب كبيــر فــي عــام .2010
التركيب النسبي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010
الخدمات الحكومية

100

الخدمات املنزلية و الشخصية

80

املال و التأمني و العقارات

60

خدمات النقل و التخزين و االتصاالت

40

-10%

تجارة الجملة و املفرق

-20%

البناء و التشييد

20

املاء و الكهرباء

0

-30%

معدل النمو
98

0%

-17.90%

-21.89%

0

4.20%

-0.71%
-7.94%

10%

المؤشر  : 2-61معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
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الزراعة
 -29تجــدر اإلشــارة إلــى أن حســابات الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــواردة فــي هــذا التقريــر هــي باألســعار الثابتــة لعــام  ،2000ويعمــل المكتــب الوطنــي
لإلحصــاء علــى إجــراء تعديــات علــى منهجيــة الحســاب باالعتمــاد علــى ســنة أســاس لعــام 2010
 -30تقرير حالة السكان في سورية الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان ،المكتب المركزي لإلحصاء 2014
99

ويالحــظ وجــود ارتفــاع تدريجــي فــي حصــة الزراعــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حتــى عــام ،)%31( 2013التــي عــادت لتنخفــض
عــام  2014إلــى ( ،)%24ووصلــت إلــى  %27عــام  .2015ويالحــظ انخفــاض تدريجــي حــاد فــي قطــاع الصناعــة علــى الرغــم مــن
أنــه كان يشــكل الحصــة الكبــرى مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام  ،2010إذ انخفضــت حصتــه مــن  %29عــام  2010إلــى %12
عــام  .2015وتابــع االنخفــاض فــي حصــة قطــاع التجــارة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  %14عــام  2010إلــى  %8عــام
 ،2015وكان لقطاعــي الخدمــات المنزليــة والخدمــات الحكوميــة نســبة متزايــدة مــن تركيــب الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  %4فــي عــام
 2010إلــى  %9فــي عــام  2015لقطــاع الخدمــات المنزليــة ،فــي حيــن كانــت النســبة الكبــرى مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن نصيــب
قطــاع الخدمــات الحكوميــة ،حيــث ارتفعــت مــن  %9عــام  2010إلــى  %27عــام  2015لتســاوي حصتــه فــي ذلــك حصــة قطــاع الزراعــة.
وحافــظ قطــاع النقــل والتخزيــن واالتصــاالت علــى حصتــه خــال هــذه المرحلــة ،حيــث تــراوح بيــن  10إلــى  11بالمئــة ،باســتثناء
تحســن طفيــف فــي حصتــه عامــي  2013و 2014بـــ ( )%13 ،%12علــى التوالــي .كمــا حافــظ قطــاع المــال والتأميــن والعقــارات علــى
حصتــه مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  %4خــال المرحلــة ذاتهــا .وتــم تســجيل أدنــى حصــة بيــن القطاعــات فــي قطــاع البنــاء والتشــييد،
حيــث وصلــت إلــى  %2فــي عــام .2015

ويُفســر انخفــاض مســاهمة العوامــل النوعيــة قبــل الحــرب وتســببها بتراجــع معــدل النمــو بعــد الحــرب بعــدد مــن العوامــل التــي يأتــي علــى
رأســها انخفــاض المســتوى التكنولوجــي ،الــذي أدت الحــرب إلــى تراجــع حــاد فيــه ،وانخفــاض مســتوى كفــاءة رأس المــال البشــري،
وضعــف اســتغالل الكفــاءات منــه علــى النحــو األمثــل وهجرتهــا ،وانخفــاض مســتوى التعليــم النوعــي والتدريــب ،وضعــف أنشــطة البحــث
والتطويــر( ،)R&Dوانخفــاض مســتوى العوامــل المؤسســية والمــوارد الطبيعيــة (األرض -المنــاخ) .ويمكــن االســتدالل علــى ذلــك بفضــل
العالقــة القويــة التــي يظهرهــا التحليــل اإلحصائــي بيــن معــدل نمــو مجمــل إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج ومعــدل نمــو ناتــج القطــاع
الزراعــي الــذي يرتبــط إلــى حــد بعيــد بالعامــل المناخــي .وإضافــة إلــى العوامــل المذكــورة آنفــاً ،يشــار إلــى التأثيــر الكبيــر لعوامــل
االســتقرار فــي توفيــر منــاخ يســاعد علــى جــذب االســتثمارات ،حيــث أدى عــدم االســتقرار إلــى هجــرة االســتثمارات .وال بــد مــن اإلشــارة
أخيــراً إلــى أن قــوة وتطبيــق القانــون وحمايــة حقــوق الملكيــة تؤثــر تأثيــراً كبيــراً فــي نمــو إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج .وال يخفــى غيــاب مثــل
هــذه الوقائــع فــي معظــم المناطــق التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة.
تطور اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ()Total Factor Productivity

المؤشر  : 5-61مساهمة القطاعات في تشكيل الناتج
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0.04
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0.56

0.27

0.07
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كانــت مســاهمة جميــع القطاعــات ســالبة بيــن عامــي  2011و ،2015باســتثناء قطاعــي الخدمــات الحكوميــة والخدمــات المنزليــة
( )%2.8،%14.2علــى التوالــي (كوســطي مســاهمة بيــن عامــي  2011و .)2015واســتمرت مســاهمة قطــاع الصناعــة االســتخراجية
باالنخفــاض ،وكان لذلــك الــدور األكبــر فــي تراجــع معــدل النمــو بوســطي ( )%42ويليــه قطــاع التجــارة ثــم الزراعــة.
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المقصــد ( :)62تحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن خــال التنويــع ،واالرتقــاء بمســتوى التكنولوجيــا،
واالبتــكار ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال التركيــز علــى القطاعــات المتســمة بالقيمــة المضافــة العاليــة والقطاعــات الكثيفــة العمالــة
المؤشر  : 1-62مصادر النمو االقتصادي
شــكلت العوامــل الكميــة ،رأس المــال والعمــل ،المصــدر الرئيســي للنمــو االقتصــادي بيــن عامــي  2011و ،2015وحــدث تحســن ملحوظ ،وإن
كان غيــر كاف ،فــي مســاهمة العوامــل النوعيــة (مجمــل إنتاجيــة العوامــل  )Total Fator Productivityالتــي تشــكل مصــدر االســتدامة
فــي النمــو االقتصــادي ،وذلــك خــال النصــف الثانــي مــن العقــد األول مــن األلفيــة  .2010-2006أمــا فــي ( ،)2015-2010فكانــت
مســاهمة كل مــن العوامــل الكميــة والماديــة ســلبية نتيجــة االنخفــاض الكبيــر فــي معــدل النمــو ،والمحافظــة علــى قيــم ســالبة (للتغيــر)
خــال كامــل المــدة ،وكانــت المســاهمة الســلبية الكبــرى للعوامــل النوعيــة ( )86.60كوســطي فتــرة بيــن عامــي  2010و ،2015و()13.40
للعوامــل الماديــة .ويالحــظ هنــا انخفــاض مســاهمة العوامــل الماديــة فــي تراجــع معــدل النمــو خــال الحــرب.

مصادر النمو االقتصادي خالل ٢٠١٥-٢٠٠١

تطور مصادر النمو االقتصادي كوسطي فترت 2015-2011 / 2010-2006 / 2005-2001
 2010-2015وسطي

مساهمة العوامل النوعية يف النمو
مساهمة العوامل املادية يف النمو

-13.40
-86.60

100

 2006-2010وسطي

 2001-2005وسطي

27.77

16.94

72.23

83.06

100%
0%
-100%

المقصــد ( :)63تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة والتــي تدعــم األنشــطة اإلنتاجيــة ،وفــرص العمــل الالئــق ،ومباشــرة
األعمــال الحــرة ،والقــدرة علــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتشــجع علــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المشــاريع المتناهيــة الصغــر
والصغيــرة .والمتوســطة الحجــم ،ونموهــا ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال الحصــول علــى الخدمــات الماليــة
أولــت الدولــة الســورية اهتمامـا ً متزايــداً لدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وعملــت علــى توفيــر بيئــة تشــريعية مناســبة لتنظيــم عملهــا،
كمــا شــجعت علــى االبتــكار واإلبــداع بفضــل دعــم وتطويــر البحــث العلمــي وإعطــاء مكافــآت للمبدعيــن وتشــجيعهم ،وشــجعت األعمــال الحــرة
والمبــادرات الفرديــة بمنــح تســهيالت ائتمانيــة وقــروض ميســرة ،ودعــم تمويــل المشــاريع األصغريــة .وأصــدرت القانــون رقــم ()15
لعــام  2007الخــاص بالترخيــص لمؤسســات اإلقــراض والتمويــل الصغيــر .وأيض ـا ً القانــون رقــم  /2/لعــام  2016القاضــي بإحــداث هيئــة
تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.

المقصــد ( :)64تحســين الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد العالميــة فــي مجــال االســتهالك واإلنتــاج ،تدريجيــا ،حتــى عــام ،2030
والســعي إلــى فصــل النمــو االقتصــادي عــن التدهــور البيئــي ،وفقــا لإلطــار العشــري للبرامــج بشــأن االســتهالك واإلنتــاج
المســتدامين ،مــع اضطــاع البلــدان المتقدمــة النمــو بــدور الريــادة
عملــت الحكومــة الســورية علــى تعزيــز المشــاريع التــي تهــدف إلــى اســتدامة المــوارد الطبيعيــة وكفــاءة اســتخدامها ،فأعطــت اهتمامـا ً لمشــاريع
اســتخدام الطاقــات المتجــددة لضــخ الميــاه بهــدف اســتدامة المــوارد المائيــة ،وشــجعت مشــاريع اســتخدام الطاقــات البديلــة والنظيفــة ،ومشــاريع
توليــد الكهربــاء مــن الغــاز الحيــوي فــي المباقــر ،ومشــاريع للحفــاظ علــى الغابــات مــن الحرائــق ،واتخــذت إجــراءات جديــة إلعــادة توجيــه
الدعــم االقتصــادي واالجتماعــي انطالقــا ّ 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.

المقصــد ( :)65تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفيــر العمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال ،بمــا فــي ذلــك الشــباب
واألشــخاص ذوو اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل متكافــئ القيمــة ،بحلــول عــام 2030
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المؤشر  : 1-65مؤشرات العمل الالئق
النشــاط االقتصــادي :انخفــض معــدل النشــاط االقتصــادي الخــام للذكــور بنســبة صغيــرة مــن ( )%44.6عــام  2010ليصــل إلــى
( )%43.8عــام  ،2014وارتفــع لإلنــاث مــن ( )%8.3لعــام  2010ليصــل إلــى ( )%12.1عــام  ،2014وذلــك نتيجــة ازديــاد مشــاركة
المــرأة فــي ســوق العمــل.
قــوة العمــل :انخفــض حجــم قــوة العمــل مــن ( )5530ألــف عامــل عــام  2010إلــى ( )5058ألــف عامــل عــام  .2015ويالحــظ ارتفــاع
نســبة اإلنــاث مــن مجمــوع قــوة العمــل مــن ( )%17عــام  2011إلــى ( )%36عــام  .2015وســبب االرتفــاع فــي مشــاركة النســاء
فــي قــوة العمــل هــو ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وانخفــاض القــدرة الشــرائية للدخــل ،ويعـ ّد ذلــك مــن التداعيــات الســلبية للحــرب اإلرهابيــة التــي
شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية.
نســبة العمــال :انخفــض عــدد العمــال مــن ( )5054ألــف عامــل عــام  2010إلــى ( )2611ألــف عامــل عــام  ،2015وخاصــة بيــن العمــال
الذكــور ،وذلــك نتيجــة للهجــرة والضــرر الكبيــر الــذي لحــق بالقطاعيــن الزراعــي والصناعــي.
ذوو اإلعاقــة :تمنــع القوانيــن الســورية التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فقــد منــع ذلــك القانــون رقــم  34لعــام  ،2004وأكــد علــى
إدمــاج ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،مــا زالــت هنــاك بعــض الصعوبــات التــي تعتــرض تنفيــذ هــذا القانــون .وقــد
حــددت نســبة  %5مــن الوظائــف الحكوميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تكافــؤ األجــر :يشــير الواقــع فيمــا يتعلــق بمؤشــر األجــر المالئــم ،الــذي يعنــي ببســاطة أن العامليــن يجــب أن يحصلــوا علــى أجــور لقــاء
عملهــم األساســي يوفــر لهــم الحيــاة الكريمــة ،إلــى وجــود فجــوة كبيــرة بيــن معــدالت األجــور التــي يحصــل عليهــا الغالبيــة الســاحقة مــن
الســوريين وبيــن قــدرة هــذه األجــور علــى توفيــر حيــاة كريمــة لهــم.
هنالــك انخفــاض واضــح فــي معــدالت األجــور 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
 16975فــي عــام  ،2010ليرتفــع إلــى  27400عــام  ،2016بوســطي معــدل نمــو قــدره .%0.1
وبلغــت نســبة العامليــن بأجــر إلــى إجمالــي العامليــن ( )%63لعــام  ،2010أمــا نســبة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي إلــى إجمالــي العامليــن
فوصلــت إلــى ( )%14لعــام  ،2010لتنخفــض إلــى ( )%9.5عــام  ،2015بوســطي معــدل نمــو ســنوي ســلبي قــدره(.)%8.4
تضمــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لألفــراد اســتدامة حصولهــم علــى الخدمــات التــي تســاعدهم علــى
تأميــن مســتوى عيــش الئــق وتحررهــم مــن مخاطــر الجــوع والعــوز وانعــدام التغطيــة الصحيــة وعــدم توفــر خدمــات تعليميــة تم ّكنهــم
مــن تطويــر قدراتهــم الشــخصية.
وهكــذا ،فــإن الحــق بالحمايــة االجتماعيــة يع ـ ّد أساســيا ً فــي ضمــان حصــول األفــراد علــى حقوقهــم األساســية فــي الصحــة والتعليــم والعمــل
والحيــاة الكريمــة ،حيــث بلغــت نســبة اإلنفــاق الحكومــي علــى خدمــات الصحــة مــن اإلنفــاق العــام نحــو ( )%5.1عــام  2010وارتفعــت
إلــى ( )%6.34عــام .2014
ومــن جانــب آخــر ،فــإن منظومــة التأمينــات االجتماعيــة التــي توفرهــا المؤسســة للتأمينــات االجتماعيــة ال زالــت بحاجــة للتطويــر وفــق
المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة والتــي انض ّمــت إليهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وقــد بلغــت نســبة
المســجلين فــي التأمينــات االجتماعيــة  1950000فــي عــام  2010لترتفــع إلــى  2100000عــام  ،2015بوســطي معــدل نمــو قــدره
( .)%1.5وبلغــت نســبة المســتفيدين األحيــاء مــن التقاعــد  443000عــام  2010ليرتفــع إلــى  591000لعــام  ،2015بوســطي معــدل نمــو
قــدره (.)%5.9

المقصد ( :)66الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
المؤشر  : 1-66مؤشر بطالة الشباب
شــكلت نســبة مشــاركة الشــباب ( )24-15فــي قــوة العمــل ( )%22عــام  ،2010لترتفــع ارتفاعـا ً طفيفـا ً إلــى ( )%23.8عــام  .2014وواجــه
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 الشــهادة الجامعيــة والمعاهــد المتوســطة ( )175ألــف عامــل عــام  ،2011وهــو مــا أدى إلــى ظهــور معــدالت عاليــة مــن البطالــة بيــن
الشــباب مــن الفئــة العمريــة ( )24-15ســنة ،حيــث شــكلت مــن إجمالــي المتعطليــن ( )%52.1لعــام  ،2010لتنخفــض إلــى ( )%32.7عــام
 .2015ولكــن ذلــك ال يعنــي انخفاض ـا ً فــي أعــداد المتعطليــن مــن الشــباب ،ذلــك أن عــدد العاطليــن مــن الشــباب عــام  2015ازداد بمقــدار
( )553ألــف متعطــل عــن عــام .2010
أما فيما يتعلق بااللتحاق بالتعليم فقد تمت تغطية جميع المؤشرات في القسم المتعلق الثالث.
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المقصــد ( :)67اتخــاذ تدابيــر فوريــة وفعالــة للقضــاء علــى الســخرة وإنهــاء الــرق المعاصــر واالتّجــار بالبشــر لضمــان حظــر
واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،بمــا فــي ذلــك تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود ،وإنهــاء عمــل األطفــال بجميــع أشــكاله
بحلــول عــام 2025
المؤشر  : 1-67مؤشر عمالة األطفال

منعــت القوانيــن الوطنيــة الناظمــة للعمــل تشــغيل األطفــال تحــت ســن الـــ ( )15ســنة .ويشــتمل مفهــوم عمــل األطفــال علــى أي نشــاط
اقتصــادي يــؤدي نتيجــة ممارســته إلــى ضــرر بصحــة الطفــل الجســدية والنفســية والعقليــة واألخالقيــة ،مســتغالً ضعــف الطفــل
بالدفــاع عــن حقوقــه ،باعتبــار أن الطفــل كفئــة عمريــة هــو كل مــن لــم يتجــاوز  /18/عامـا ً مــن عمــره ،ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى ،ولــم يبلــغ
ســن الرشــد بعــد وفــق مفهــوم المــادة  1مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
وقــد صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل بالقانــون رقــم ( )8تاريــخ  ،1993/6/13وعلــى البروتوكوليــن
االختيارييــن ،وعلــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة التــي تضمــن بعضهــا أحكام ـا ً تتعلــق بتشــغيل األحــداث وتقديــم الحمايــة لهــم ،وعملــت علــى
تطبيقهــا منــذ انضمامهــا إلــى المنظمــة بتاريــخ  ،1947/12/13كمــا جــاءت مــواد قانــون العمــل الســوري رقــم ( )17الصــادر لعــام 2010
الــذي ينــص علــى حمايــة األطفــال العمــال منســجمة مــع المعاييــر الدوليــة كمــا وردت فــي اتفاقيــة الحــد األدنــى لســن االلتحــاق بالعمــل رقــم
( .)138وبموجــب القانــون رقــم ( )42لعــام  ،2003أُحدثــت الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة والســكان وهــي تعنــى بقضايــا تنميــة
األســرة الســورية وتمكينهــا ومنهــا بحقــوق الطفــل وقضايــا التنميــة الســكانية.
وثمــة إحصائيــات حــول ظاهــرة العمالــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بأعمــار  10إلــى  17عامـاً ،فبحســب بعــض الدراســات (منظمــة
العمــل الدوليــة  )2012فــإن نســبة عمالــة األطفــال تقــدر بنحــو  .%18ومــن المحتمــل أنهــا تضاعفــت خــال الحــرب لتصــل إلــى نحــو
 ،% 38-31وذلــك اســتناداً إلــى نســبة غيــر المتقدميــن إلــى امتحانــات شــهادة التعليــم األساســي بفعــل تدهــور الوضــع االقتصــادي ولنوعيــة
التعليــم التــي تدفــع باألطفــال أحيانــا إلــى التســرب المدرســي.

المقصــد ( :)68حمايــة حقــوق العمــل وتعزيــز بيئــة عمــل ســالمة وآمنــة لجميــع العمــال ،بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون ،وبخاصــة
المهاجرات
تضمن التشريعات والقوانين السورية حقوق العمال ،فمثالً:
•دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام  ،2012الــذي تضمــن 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 االجتماعــي والصحــي
للعمــال وحمايــة قــوة العمــل.
•قانون العمل رقم ( )17لعام .2010
•قانون العاملين األساسي في الدولة رقم ( )50لعام .2004
•قانون التأمينات االجتماعية.
•قانون التنظيم النقابي العمالي.
•االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف العربية والدولية.
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 معالجتــه بشــكل يــؤدي إلــى تغطيــة شــرائح أوســع مــن القطــاع الخــاص والزراعــي ،إضافــة إلــى العامليــن فــي القطــاع غيــر
المنظــم ،وهــو مــا ســيجعل قــوة العمــل تحــت مظلــة تأمينيــة أو آليــة للتســجيل والضبــط.

المقصــد ( :)69وضــع وتنفيــذ سياســات تهــدف إلــى تعزيــز الســياحة المســتدامة التــي توفــر فــرص العمــل وتعــزز الثقافــة
والمنتجــات المحليــة بحلــول عــام 2030
المؤشر  : 1-69مؤشرات السياحة
كان النشــاط الســياحي مــن أكثــر القطاعــات تأثــراً بالحــرب كنتيجــة الســتهداف الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة للمواقــع األثريــة ونهــب
وســرقة وتهريــب موجوداتهــا ،وانخفــاض عــدد الســياح نتيجــة ضعــف االســتقرار فــي بعــض المناطــق ،إضافــة ألثــر التدابيــر االقتصاديــة
أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية .وعلــى الرغــم مــن أن القيــاس الدقيــق لهــذا التأثــر صعــب ،فيمكــن
االســتدالل عليــه عــن طريــق بعــض المؤشــرات البديلــة التــي تبــدي واقــع الســياحة خــال الحــرب .فقــد تراجــع قطــاع الســياحة
تراجعــا ً كبيــراً خــال الســنوات ( ،)2015-2011وبقيــت أعــداد الفنــادق واألســرة تقريبــا ً علــى حالهــا خــال المــ ّدة المذكــورة .أمــا
عــن القادمــون العــرب واألجانــب خــال هــذه المــدة ،فقــد تراجــع وســطي معــدل النمــو علــى التوالــي ( .)%56.4،%32.1وكان
معــدل نمــو نــزالء الفنــادق للعــرب والســوريين ( ،)%1.6وتراجــع عــدد النــزالء األجانــب بمعــدل وســطي ( ،)%66.2ومــن ثــ ّم
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فقــد تراجــع عــدد الليالــي الفندقيــة لألجانــب بمعــدل وســطي ( .)%61أمــا بالنســبة لــزوار المتاحــف ،فقــد تراجــع عددهــم بمعــدل
وســطي ( ،)%27.8وتراجــع عــدد زوار المواقــع األثريــة بمعــدل وســطي إلــى ( .)%60.9وتــدل المؤشــرات الكميــة الســابقة علــى تراجــع
نســبة مســاهمة قطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

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

ال يــزال القطــاع المصرفــي يشــوبه العديــد مــن نقــاط الضعــف والقصــور ،فعلــى الرغــم مــن افتتــاح العديــد مــن الفــروع الجديــدة والســماح
للمصــارف الخاصــة بالترخيــص وافتتــاح فــروع جديــدة ،فــإن الخدمــات المصرفيــة بقيــت محــدودة وتضــررت نتيجــة للحــرب ،وخــرج العديــد
مــن الصرافــات عــن الخدمــة.
واتخــذت الحكومــة العديــد مــن اإلجــراءات لتعزيــز قــدرة المصــارف وتســهيل خدمــات المتعامليــن ،إال أن التدابيــر االقتصاديــة والماليــة
القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،قوّضــت مــن النتائــج المأمــول تحقيقهــا لهــذه اإلجــراءات ،وأدت
إلــى قطــع قنــوات اتصــال البنــوك والمصــارف الســورية بشــبكات المــال والصناديــق والبنــوك العالميــة ،وهــو األمــر الــذي أض ّعــف المنظومــة
المصرفيــة الســورية وحجّــم قدرتهــا علــى تطويــر ذاتهــا وأداء مهامهــا علــى النحــو األمثــل فــي تمويــل الــواردات األساســية للســوريين،
وخاص ـةً 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.

المقصــد ( :)71زيــادة دعــم المعونــة مــن أجــل التجــارة للبلــدان الناميــة ،وبخاصــة أقــل البلــدان نمــوا ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال
اإلطــار المتكامــل المعــزز للمســاعدة التقنيــة المتصلــة بالتجــارة إلــى أقــل البلــدان نمــوا
أولــت الجمهوريــة العربيــة الســورية اهتمام ـا ً 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 المتق ّدمــة
يكــون مــن شــأنها دعــم دور القطــاع التجــاري .ال بــل عرقلــت بعــض الــدول المتق ّدمــة 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.

المقصــد ( :)72وضــع وتفعيــل اســتراتيجية عالميــة لتشــغيل الشــباب وتنفيــذ الميثــاق العالمــي لتوفيــر فــرص العمــل الصــادر عــن
منظمــة العمــل الدوليــة بحلــول عــام 2020
يعتمــد تحقيــق هــذه المقصــد علــى جهــود المجتمــع الدولــي ،خاصــة دور الــدول المتق ّدمــة فــي دعــم الخطــط الوطنيــة التنمويــة للــدول الناميــة،
وتنســيق الجهــود الدوليــة مــن قبــل المنظمــات المعنيــة بقضايــا العمــل الالئــق 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
اإلنمائــي ،إال أن هــذا التعــاون توقــف خــال الحــرب التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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حقــق االقتصــاد الســوري خــال الســنوات القليلــة التــي ســبقت الحــرب معــدل نمــو اقتصــادي جيــدة ،ممــا رفــع نصيــب
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــكل ملحــوظ بالرغــم مــن بقــاء هــذا النصيــب أقــل مــن نصيــب الفــرد فــي الــدول
العربيــة المجــاورة .كمــا شــهدت التركيبــة الهيكليــة للنمــو االقتصــادي تحســنا ً فــي قطاعــات الخدمــات والصناعــة التحويليــة،
قابلــه انخفــاض فــي مســاهمة القطاعــات التقليديــة (النفــط والزراعــة) .كمــا شــهدت معــدالت البطالــة انخفاض ـا ً خــال نفــس
الفتــرة وتحســنت بشــكل بســيط بمعاييــر العمــل الالئــق ،وخاصــة تلــك المتصلــة بدخــل العمــل واإلنصــاف وفــق النــوع
االجتماعــي وتاميــن العمــل.
وقــد م ـ ّر االقتصــاد الســوري فــي ظــل الحــرب التــي ش ـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي العــام  ،2011بمراحــل
ثــاث :األولــى امتــدت حتــى نهايــة  2012واتســمت بالصدمــة الكبيــرة لألنشــطة االقتصاديــة وشــلل فــي األداء االقتصــادي
وضعــف النمــو االقتصــادي نتيجــة لهجــرة رؤوس األمــوال والكــوادر البشــرية ،وســرقة اآلليــات والمعــدات فــي المناطــق
غيــر المســتقرة ،وحــدوث دمــار كبيــر فــي البنيــة التحتيــة والممتلــكات العامــة والخاصــة ،وتقطــع طــرق النقــل ،وضيــاع فــي
األصــول الثابتــة والممتلــكات العامــة والخاصــة ،وســرقة أصــول إنتاجيــة تراكمــت عبــر عقــود وتهريبهــا إلــى تركيــا مــن قبــل
الجماعــات االرهابيــة المســلحة ،وفــرض حــزم متكــررة مــن التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى الجمهوريــة
العربيــة الســورية والتــي أثــرت علــى مســتلزمات اإلنتــاج وأماكــن تصريفــه .أمــا المرحلــة الثانيــة ،فقــد امتــدت حتــى نهايــة
العــام  2013واتســمت بمحاولــة امتصــاص الصدمــة ،والســعي إلــى النهــوض الجزئــي والتحــول إلــى اقتصــاد األزمــة ،بعــد
أن تبيــن أن تالفــي آثــار الحــرب سيســتغرق وقت ـا ً طوي ـاً ،حيــث تركــزت األولويــة فــي تأميــن االحتياجــات األساســية مــن
المــواد األساســية كالوقــود والغــذاء وتأميــن اســتمرار عمــل اإلدارات الحكوميــة ،لذلــك بــدأت بعــض أوجــه عجلــة األنشــطة
االقتصاديــة بالــدوران جزئيــا ً بفعــل التكيــف الهيكلــي مــع الحــرب الــذي أبــداه بعــض الصناعييــن ورجــال األعمــال
باالعتمــاد علــى بدائــل وطــرق جديــدة لإلنتــاج واالســتفادة مــن عمليــات التعويــض فــي نمــط االســتهالك والــذي أخــذ
يعتمــد أكثــر علــى المنتــج المحلــي بالرغــم مــن توفــر المعــروض مــن الســلع والخدمــات المســتوردة ،وكذلــك األمــر التكيــف
مــع واقــع الحــرب الــذي أفــرز مناشــط اقتصاديــة جديــدة تعتمــد علــى مفــرزات الحــرب ومفاعليهــا ،كعمليــات التهريــب وبيــع
المشــتقات النفطيــة وغيرهــا ،وســط تراجــع فــي نشــاط العديــد مــن القطاعــات اإلنتاجيــة وباألخــص فــي المناطــق غيــر
المســتقرة .أمــا المرحلــة الثالثــة ،فــا تــزال مفاعيلهــا ســارية حتــى اآلن ،وتشــهد نوع ـا ً مــن محــاوالت الســير نحــو األمــام،
ومحاولــة ترميــم القطاعــات اإلنتاجيــة وفــق توجهــات جغرافيــة نحــو المناطــق المســتقرة.
يقــف االقتصــاد الســوري ،فــي الســنوات األولــى مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وخطــة عمــل األمــم المتحــدة ،2030علــى
أعتــاب مرحلــة جديــدة كاقتصــاد دولــة عانــت مــن الحــرب لســنوات دمــرت مفاعيلهــا جــزء كبيــر مــن مكامــن اإلنتــاج
الزراعــي والصناعــي والخدمــي ،وأثــرت فــي إمكانــات الدولــة الســورية فــي االســتثمار إلعــادة إعمــار القطاعــات
االقتصاديــة ،وذلــك فــي ظــل ظــروف دوليــة غيــر مواتيــة ومشــجعة علــى االنطــاق نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة،
وخاصــة مــع اســتمرار بعــض الــدول والكيانــات اإلقليميــة بفــرض إجــراءات اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب علــى
أهــم القطاعــات الحيويــة الســورية ،خاصــة النفــط والكهربــاء والمصــارف والتمويــل والتجــارة والتحويــات الماليــة ،إضافــة
الســتمرار بعــض الحكومــات والمنظمــات واألشــخاص بدعــم اإلرهــاب وتمويلــه ونشــر الفوضــى بهــدف تبديــد االســتقرار
الــذي يعــد الشــرط األهــم فــي تحقيــق التنميــة واســتدامة نتائجهــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،ناهيــك عــن فــرض
بعــض الجهــات المانحــة للمشــروطيات السياســية علــى تقديمهــا الدعــم والتمويــل الالزميــن للخطــط التنمويــة الســورية.
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المؤشر  : 2-73استهالك مشتقات الطاقة

الهدف التاسع :إقامة بُنى أساسية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار

المقصــد ( :)73إقامــة بنــى تحتيــة جيــدة النوعيــة وموثوقــة ومســتدامة وقــادرة علــى الصمــود ،بمــا فــي ذلــك البنــى التحتيــة
س ـبُل وصــول الجميــع إليهــا
اإلقليميــة والعابــرة للحــدود ،لدعــم التنميــة االقتصاديــة ورفــاه اإلنســان ،مــع التركيــز علــى تيســير ُ
بتكلفــة ميســورة وعلــى قــدم المســاواة.

انخفــض اســتهالك مشــتقات الطاقــة المختلفــة بفعــل عــدة أســباب ،أولهــا أعمــال التخريــب التــي أصابــت فــروع قطــاع الطاقــة ،والتدابيــر
االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى هــذا القطــاع ،وبخاصــة مــع تزايــد كلــف اإلمــداد الدولــي والشــحن والتأميــن ،ومــع زيــادة
أســعار الطاقــة داخلي ـا ً وانخفــاض القــدرة الشــرائية لألســر بوجــه عــام.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن التدابيــر االقتصاديــة األوروبيــة القســرية غيــر المشــروعة علــى هــذا القطــاع تعــد األســوء ،حيــث يفــرض االتحــاد
األوروبــي عقوبــات علــى الحكومــات والشــركات التــي تــورّد المشــتقات النفطيــة إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،األمــر الــذي أعــاق
الجهــود الوطنيــة الراميــة لضمــان اســتدامة القطاعــات اإلنتاجيــة والمرافــق الخدميــة ،بمــا فــي ذلــك المــدارس والمرافــق الصحيــة.

المؤشر  : 1-73مؤشرات المدن الصناعية والبنية التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود

تطور مؤشرات استهالك الطاقة في الصناعة بين عامي  2010و2015

لقــد كان تأثيــر الحــرب علــى المــدن الصناعيــة الســورية متفاوتـا ً بحســب موقعهــا الجغرافــي ،حيــث تضــررت كل مــن المدينــة الصناعيــة فــي
حلــب والمدينــة الصناعيــة فــي ديــر الــزور ،التــي كانــت قيــد اإلقــاع ،نتيج ـةً لتعرضهــا للســرقة والتدميــر مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة
المســلحة واســتهدافها مــن قبــل عمليــات «التحالــف الدولــي» غيــر الشــرعي .وبالمجمــل انخفــض النشــاط الصناعــي فــي الســنوات
 ،2015-2011ليبــدأ الحق ـا ً بالتعافــي فــي جميــع المــدن الصناعيــة باســتثناء مدينــة ديــر الــزور التــي مــا تــزال تُســتهدف بغــارات طيــران
«التحالــف الدولــي» واعتــداءات الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة .ومــن المخطــط إقامــة مدينتيــن صناعتيــن جديدتيــن علــى األقــل لمواكبــة
التوســع المتوقــع خاصــة مــع اســتعادة النشــاط االقتصــادي وتنفيــذ برامــج إعــادة اإلعمــار.
وتعــرض قطــاع النقــل ،مــن جهتــه ،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 ،خاصــة مــع تنامــي االســتقرار فــي معظــم األراضــي الســورية .وقــد يشــهد قطــاع النقــل الجــوي تطــوراً ملحوظـا ً فــي
حــال تــم رفــع التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وعــودة إمكانيــة شــراء عــدد مــن
الطائــرات وقطــع الغيــار الضروريــة للنهــوض بالنقــل الجــوي (المســافرين وللبضائــع) ،خاصــة فــي ظــل النهضــة التــي ســتعرفها الجمهوريــة
العربيــة الســورية باســتعادة قطــاع الســياحة لمكانتــه االســتراتيجية وعــودة عــدد مــن المهاجريــن والنقــل عبــر الحــدود .كمــا ســيتابع قطــاع
االتصــاالت الحيــوي تطــوره ،وبخاصــة مــع تطويــر البنيــة التحتيــة فــي الســنوات الماضيــة ،رغــم كل مــا تعــرض لــه مــن أعمــال
تخريبيــة خــال الحــرب ،حيــث ســيزداد عــدد البوابــات الحزمــة العريضــة الموضوعــة فــي الخدمــة بالتزامــن مــع زيــادة الســعات الدوليــة.

تطور بعض مؤشرات قطاع النقل بين عامي  2010و2015
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2010

2011

2014

2015

2020

2025

2030

عدد المدن الصناعية

4

4

4

4

5

6

6

عدد الركاب جوي (ألف راكب)

4976

3711

1078

1071

القادمون والمغادرون عبر المطارات السورية

عدد الركاب سككي/ألف راكب

3572

1983

168

272

عدد الركاب (داخلي وخارجي) على متن الطائرات
السورية

كمية البضائع جوي

1167

1522

استهالك الطاقة المستخدمة
بالصناعة

2010

2011

2013

2015

مشتقات نفطية (ألف ط.م.ن)

2161

2015

596

487

الكهرباء ( ج.و.س)

8869

8893

3878

3296

كهرباء ( الف ط.م.ن)

763

765

334

283

2020

2025

2030

زيادة مرهونة بوفرة الموارد
الداخلية وخطط اإلنتاج

المؤشر  : 3-73المعابر الحدودية
تمتلــك الجمهوريــة العربيــة الســورية موقعـا ً جغرافيـا ً متميــزاً يؤهلهــا ألن تكــون إحــدى أهــم دول العبــور التجــاري والترانزيــت ،وهــي تمتلــك
عــدداً مــن المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة مــع دول العالــم ،وهــي:
أ -المنافذ الحدودية السورية -العراقية :اليعربية – البوكمال  -التنف.
ب -المنافذ الحدودية السورية -اللبنانية :جديدة يابوس – العريضة  -جوسيه.
ت -المنافذ الحدودية السورية -التركية :كسب -باب الهوى -باب السالمة -جرابلس -تل أبيض -رأس العين -نصيبين -عين ديوار.
ث -المنافذ الحدودية السورية -األردنية :نصيب.
ج -المنافذ البحرية :مرفأ طرطوس -مرفأ الالذقية.
ح -المنافذ عبر المطارات :مطار دمشق الدولي -مطار حلب الدولي -مطار الباسل الدولي -مطار دير الزور الدولي -مطار القامشلي.
تأثــرت المنافــذ الحدوديــة مــع دول الجــوار تأثــراً بالغـاً ،وبخاصــة مــع إغــاق عــدد منهــا نتيجــة أعمــال التخريــب وانتشــار الجماعــات اإلرهابيــة
المســلحة فــي بعضهــا ،ناهيــك عــن اســتخدام بعضهــا مــن قبــل بعــض دول الجــوار لتســهيل عبــور المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب وإمــداد
اإلرهابييــن باألســلحة والذخائــر .وتعمــل الدولــة الســورية علــى تحريــر هــذه المعابــر الســتعادة دورهــا الطبيعــي فــي دعــم حركــة التجــارة
الخارجيــة ،وتصديــر المزيــد مــن الســلع والخدمــات.
المؤشر  : 4-73إقامة مناطق صناعية -مدن صناعية  -متناهية الصغر
نتيجــة إيــاء االهتمــام بالشــركات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،خاصــة مــع تطويــر البيئــة التشــريعية الناظمــة والمحفــزة وتبســيط
اإلجــراءات ،زاد عــدد المناطــق الصناعيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية زيــادة ملحوظــة خــال الســنوات الماضيــة ،وذلــك بالرغــم مــن
مفــرزات الحــرب.

كمية البضائع سككي/ألف طن

8505

7021

134

143

عدد الطائرات العاملة

9

9

7

5

طول الشبكة الطرقية المركزية/
كم

8077

8080

8089

8102

يوجد مشروعين للطرق السريعة :محور شمال-
جنوب ومحور غرب –شرق.

طول شبكة الخطوط
الحديدية/كم

2495

2504

2504

2504

لم يطرأ على طول الشبكة أي توسيع منذ عام
 .2011وغالبية السكة الحديدية خارج الخدمة
حاليا ً بسبب األعمال اإلرهابية

عدد الكابالت البحرية الواصلة إلى
الجمهورية العربية السورية

3

3

3

3

5

10

15

تطور عدد المدن والمناطق الصناعية والحرفية بين عامي  2010و2015

عدد المدن والمناطق
الصناعية والحرفية

2010

2011

2013

2015

2020

2025

2030

90

98

101

108

120

140

160
109

أماكــن إقامتهــا :فــي مدينــة المعــارض بدمشــق وصــاالت وفنــادق فــي دمشــق والمحافظــات الســورية ،وحالي ـا ً فــي دمشــق وحلــب وحمــص
والســويداء وطرطــوس والالذقيــة.

المؤشر  : 5-73تجمعات سكنية ضمن المراكز الصناعية مع الخدمات
بقــي عــدد التجمعــات الســكنية ضمــن المراكــز الصناعيــة مــع خدماتهــا (تجمــع ســكني واحــد) ثابت ـا ً بيــن عامــي  2010و ،2015لكــن مــن
المتوقــع أن يتــم تخصيــص مناطــق جديــدة ومنظمــة إلنشــاء هــذه التجمعــات وتخفيــض كلــف النقــل وتحســين ســبل العيــش للعامليــن فــي المناطــق
الصناعية.
المؤشر  : 6-73عدد أسواق الجملة لتعريف بالمنتجات الصناعية والزراعية
لــم يطــرأ أي تطــور علــى عــدد أســواق الجملــة ،فقــد بقــي عددهــا ثابتـا ً عنــد حــدود ( )31ســوقاً ،رغــم أن المخطــط ســابقا ً كان يســتهدف زيادتهــا
كمـا ً ونوعـا ً (أســواق متخصصــة ومتعــددة حتــى ضمــن المدينــة الواحدة).
تطور عدد أسواق التعريف بالمنتجات بين عامي  2010و2015
2010

2011

2015

2020

2025

2030

31

31

31

35

40

45

عدد أسواق الجملة للتعريف
بالمنتجات الصناعية
والزراعية

المقصــد ( :)74تعزيــز التصنيــع الشــامل للجميــع والمســتدام ،وتحقيــق زيــادة كبيــرة بحلــول عــام  2030فــي حصــة الصناعــة
فــي العمالــة وفــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،بمــا يتماشــى مــع الظــروف الوطنيــة ،ومضاعفــة حصتهــا فــي أقــل البلــدان نمــوا.
المؤشر  : 1-74توزع المنشآت حسب طبيعة الصناعة
تشــير المؤشــرات الفرعيــة إلــى انخفــاض عــدد المنشــآت العاملــة فــي الفــروع الصناعيــة وبدرجــات كبيــرة (وإن بتفــاوت بيــن فــروع األنشــطة
الصناعيــة) ،وذلــك خــال الســنوات  ،2014-2011لتعــود شــيئا ً فشــيئا ً إلــى التعافــي .وتطــورت أعــداد المنشــآت الصناعيــة تطــوراً كبيــراً
قبــل الحــرب ،وترافــق هــذا التطــور بزيــادة مســاهمة الصناعــة فــي تكويــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وفــي ظــل الحــرب ،انخفضــت أعــداد
المنشــآت الصناعيــة مــن ( )1409منشــآه إلــى ( )277منشــآه عــام  ،2013وعملــت الحكومــة الســورية علــى تقديــم تســهيالت كبيــرة للمنشــآت
الصناعيــة والتــي أدت إلــى انزياحــات جغرافيــة للصناعــات الهامــة (كصناعــات الغــذاء والــدواء) ،هــذه التســهيالت رفــع عــدد المنشــآت
الصناعيــة العاملــة حتــى وصــل عــام  2015إلــى  570منشــأه.
تطور أعداد المنشآت الصناعية حسب طبيع النشاط الصناعي بين عامي  2010و2015
2010

2011

2013

2015

2020

2025

2030

عدد المنشآت الصناعية في النشاط
الغذائي

459

338

114

217

338

459

600

عدد المنشآت الصناعية في النشاط
الكيميائي

229

194

61

160

194

229

250

المؤشر  : 7-73المعارض ومهرجانات التسوق
انخفــض عــدد المعــارض العامــة والمتخصصــة انخفاضـا ً كبيــراً نتيجــة لمفــرزات الحــرب ،وفــي مجمــل المناطــق ،غيــر أنهــا عــادت لالرتفــاع
مؤخــراً وبصــورة تدريجيــة نتيجـةً لزيــادة االســتقرار.
تطور بعض مؤشرات المعارض واألسواق بين عامي  2010و2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

المعارض
المتخصصة

113

24

5

0

4

18

50

100

150

مهرجانات
التسوق

7

9

0

0

0

14

20

25

30

بازارات

40

7

0

0

6

29

60

90

150

اختصــاص المعــارض :جميــع نواحــي الحيــاة ،ومنهــا الغذائــي والصناعــي والبنــاء والطبــي والصحــي واأللبســة والجلديــات وتكنولوجيــا
المعلومــات والتعليــم والجامعــات والتوظيــف وفــرص العمــل والمصــارف والتمويــل والتاميــن والشــحن ورجــال األعمــال والطاقــات المتجــددة
والمشــاريع العقاريــة والتطويــر.
أنــواع المعــارض :معــارض متخصصــة بقطــاع محــدد للعــرض فقــط ،ومشــاركات دوليــة وعربيــة ومحليــة .ومهرجانــات للتســوق والبيــع
المباشــر ومشــاركات محليــة ومتنــوع البضائــع والمعروضــات.
بازارات وأسواق بيع متواضعة وصغيرة ومحلية ،وتضم منتجات مصنعة وأعمال يدوية ومشروعات صغيرة وربات منازل.
110

عدد المنشآت الصناعية في النشاط
النسيجي

217

133

4

58

عدد المنشآت الصناعية في النشاط
الهندسي

504

392

98

135

المجموع

1409

1057

277

570

66

247

133

392

160

450

المؤشر  : 2-74توزع العاملين حسب طبيعة الصناعة
تشــير بيانــات تــوزع العامليــن فــي القطــاع الصناعــي إلــى تنامــي نســبة العامليــن فــي الصناعــات الغذائيــة والكيميائيــة علــى حســاب انخفــاض
نســبة العامليــن فــي الصناعــات النســيجية والهندســية ،وهــذا األمــر طبيعــي نظــراً لظــروف الحــرب التــي اســتدعت التركيــز علــى مقومــات
األمــن الغذائــي والدوائــي.
111

الصناعةبين عامي  2010و2015
طبيعةالصناعي
طبيعة النشاط
الصناعة
تطور عدد العاملين في
حسبحسب
العاملني
توزع

120%
100%

الصناعات الهندسية

80%

36%

31%

الصناعات الكيميائية

60%

18%

20%

40%

21%

25%

الصناعات الغذائية

20%

25%

24%

2010

2011

الصناعات النسيجية

0%

المؤشر  : 3-75عدد المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم المستفيدة من التمويل

35%

29%

30%

15%

15%

26%

26%

30%

30%

30%

33%

20%

2020

2015

انخفــض عــدد المشــاريع الصغيــرة الحجــم المســتفيدة مــن خدمــات اإلقــراض والتمويــل انخفاض ـا ً كبيــراً خــال ســنوات الحــرب مــن نحــو
 73ألــف مشــروع عــام  2011إلــى  28ألــف مشــروع عــام  .2015ويعــزى هــذا التراجــع إلــى الضــرر الــذي أصــاب هــذه المشــاريع
وحــركات النــزوح الســكاني التــي ارتبطــت أساسـا ً بظــروف الحــرب.
تطور عدد المشاريع التي استفادت من خدمات اإلقراض بين عامي  2010و2015

عدد المشاريع
الصغيرة الحجم
المستفيدة من
التمويل

2025

المقصــد ( :)75زيــادة فــرص حصــول المشــاريع الصناعيــة صغيــرة الحجــم وســائر المشــاريع ،والســيما فــي البلــدان الناميــة ،علــى
الخدمــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك االئتمانــات ميســورة التكلفــة ،وإدماجهــا فــي سالســل القيمــة واألســواق.
المؤشر  : 1-75عدد المصارف العامة والخاصة العاملة بسورية
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 ،وســاهمت اإلجــراءات الحكوميــة بمنــع حــدوث أي حالــة إفــاس لــدى أي مــن المصــارف العاملــة (العامــة والخاصــة).
تطور عدد المصارف العامة والخاصة بين عامي  2010و2015

عدد المصارف العامة
والخاصة العاملة بسورية

2010

2011

2015

2020

2025

2030

20

20

20

20

25

30

2011

2013

2015

2020

2025

2030

73176

23557

28017

33620.4

40344

48413

المقصــد ( :)76تحســين البنــى التحتيــة وتحديــث الصناعــات بحلــول عــام  2030مــن أجــل تحقيــق اســتدامتها ،مــع زيــادة كفــاءة
اســتخدام المــوارد وزيــادة اعتمــاد التكنولوجيــات والعمليــات الصناعيــة النظيفــة والســليمة بيئيــا ،ومــع قيــام جميــع البلــدان باتخــاذ
إجــراءات وفقــا لقدراتهــا.
المؤشر  : 1-76عدد محطات معالجة نفايات عملية التصنيع
خرجــت جميــع محطــات معالجــة النفايــات الناجمــة عــن عمليــة التصنيــع مــن الخدمــة تدريجي ـا ً خــال ســنوات الحــرب ،نظــراً للضــرر الــذي
أصابهــا بفعــل مفــرزات الحــرب واســتهدافها اســتهدافا ً متكــرراً مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة ،وبخاصــة ألنهــا واقعــة فــي مناطــق
ريفيــة.
تطور عدد محطات معالجة النفايات الصناعية بين عامي  2010و2015

عدد محطات معالجة نفايات
عملية التصنيع

2010

2011

2013

2014

2015

2020

2025

2030

18

12

4

1

0

12

25

30

المؤشر  : 2-75عدد المؤسسات الممولة للمشاريع الصغيرة غير الحكومية
بالرغــم مــن ظــروف الحــرب ،ارتفــع عــدد المؤسســات التــي تقــدم الخدمــات الماليــة لدعــم المشــاريع الصغيــرة مــن مؤسســة واحــدة عــام
 2011إلــى ثــاث مؤسســات عــام  ،2015ويعــزى الســبب الرئيســي إلــى صــدور القانــون رقــم  15لعــام  2007الــذي وفــر البيئــة التشــريعية
لترخيــص هــذه المؤسســات .مــع 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.
تطور عدد مؤسسات اإلقراض غير الحكومية بين عامي  2010و2015

عدد المصارف العامة
والخاصة العاملة بسورية
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المؤشر  : 2-76عدد المنشآت الصناعية التي تستفيد من تدوير المخلفات الصناعية
يالحــظ وجــود انخفــاض ملمــوس فــي عــدد المنشــآت الصناعيــة التــي تســتفيد مــن تدويــر المخلفــات الصناعيــة فــي الســنوات الماضيــة ،خاصــة
فــي محافظــة حلــب ،نتيجــة لخــروج عــدد مــن هــذه المنشــآت لوقوعهــا فــي مناطــق غيــر مســتقرة وتعــرض معظمهــا للتخريــب وســرقة
المحتويــات.
تطور عدد المنشآت الصناعية التي تستفيد من تدوير المخلفات الصناعية بين عامي  2010و2015
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المؤشر  : 1-77عدد المؤسسات البحثية التي تخدم القطاع الصناعي

المؤشر  : 3-76عدد المنشآت التي استخدمت تكنولوجيا جديدة للتخفيف من األثر البيئي الضار
شــهدت الســنوات بيــن  2011و 2015انخفاضـا ً بعــدد المنشــآت التــي اســتخدمت تكنولوجيــا جديــدة للتخفيــف مــن األثــر البيئــي الضــار مــن
منشــأتين إلــى منشــأه واحــدة ،بســبب تغيــر األولويــات التــي تبنتهــا الحكومــة الســورية فــي إطــار توجيــه المــوارد المتوفــرة لديهــا.

بقــي عــدد المراكــز البحثيــة التــي تدعــم القطاعــي الصناعــي ثابتـا ً خــال ســنوات الحــرب ،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.

تطور عدد المنشآت التي استخدمت تكنولوجيا جديدة للتخفيف من األثر البيئي الضار

تطور عدد المؤسسات البحثية التي تخدم القطاع الصناعي
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عدد المنشآت التي استخدمت تكنولوجيا
جديدة للتخفيف من األثر البيئي الضار
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وارتفعت أعداد المشاريع الناجحة ضمن هذه الحاضنات من  15مشروع إلى  25مشروع خالل نفس هذه المدة.
المؤشر  : 4-76عدد المنشآت الحاصلة على شهادة الجودة والسالمة البيئية

المؤشر  : 2-77عدد الحاضنات التقانية

رغــم عــدم توفــر البيانــات الدقيقــة ،فــإن معظــم الشــركات (الكبيــرة خاصــة) ســعت إلــى تطبيــق أنظمــة الجــودة المختلفــة ،بحســب النشــاط
الصناعــي ،ومــن المتوقــع أن يــزداد عددهــا خاصــة مــع عــودة األســواق الدوليــة ومنافــذ التصديــر.

شهدت السنوات الماضية ،رغم ظروف الحرب ،زيادة في عدد الحاضنات التقانية من  2إلى  13حاضنة بين عامي  2010و.2015
تطور أعداد الحاضنات التقني والمشاريع الناجحة في إطار الحاضنات

المؤشر  : 5-76عدد المشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة

2010

صــدر قانــون الكهربــاء رقــم  /32/لعــام  2010الــذي ســمح للقطــاع الخــاص االســتثمار فــي مجــال توليــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــات
التقليديــة ومصــادر الطاقــات المتجــددة .وتقــوم وزارة الكهربــاء بتشــجيع المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لبنــاء محطــات لواقــط كهروضوئيــة
لتوليــد الكهربــاء.
المؤشر  : 6-76عدد المنشآت التي تقوم بإعادة تدوير النفايات
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شهدت سنوات الحرب ثباتا ً في عدد المنشآت الصناعية التي تقوم بإعادة تدوير النفايات عند  33منشأة ،مع توقع زيادتها في السنوات القادمة.
تطور عدد المنشآت التي تقوم بإعادة تدوير النفايات

عدد المنشآت التي تقوم بإعادة تدوير النفايات

2010

2011

2015

2020

2025

2030

27

33

33

40

50

60

المؤشر  : 7-76عدد المنشآت الحاصلة على اللصاقة الطاقية

المقصــد ( :)78تيســير تطويــر البنــى التحتيــة المســتدامة والقــادرة علــى الصمــود فــي البلــدان الناميــة مــن خــال تحســين الدعــم
المالــي والتكنولوجــي والتقنــي المقــدم للبلــدان األفريقيــة ،وأقــل البلــدان نمــوا ،والبلــدان الناميــة غيــر الســاحلية ،والــدول الجزريــة
الصغيــرة الناميــة.
المؤشر  : 1-78عدد المنشآت الصناعية والحرفية المحلية
نتيجــة مفاعيــل الحــرب ،انخفــض انخفاضـا ً كبيــراً عــدد المنشــآت الصناعيــة والحرفيــة المحليــة خــال الســنوات  ،2013-2011ليعــود عددهــا
بالنمــو مؤخــراً ،حيــث يُتوقّــع أن تســتعيد هــذه المنشــآت مســتويات التشــغيل التــي عرفتهــا فــي الســابق ،وذلــك بعــد ترميمهــا سالســل إنتاجهــا
وإعــادة تأهيلهــا.
تطور عدد المنشآت الصناعية والحرفية المحلية

ال يتوفر بيانات متاحة عن عدد هذه المنشآت ،بالرغم صدور قانون الطاقات الجديدة والمتجددة.
2010

المقصــد ( :)77تعزيــز البحــث العلمــي وتحســين القــدرات التكنولوجيــة فــي القطاعــات الصناعيــة فــي جميــع البلــدان ،والســيما
البلــدان الناميــة ،بمــا فــي ذلــك ،بحلــول عــام  ،2030تشــجيع االبتــكار والزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد العامليــن فــي مجــال
البحــث والتطويــر لــكل مليــون شــخص ،وزيــادة إنفــاق القطاعيــن العــام والخــاص علــى البحــث والتطويــر.
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عدد المنشآت الصناعية
والحرفية المحلية
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المقصــد ( :)79دعــم تطويــر التكنولوجيــا المحليــة والبحــث واالبتــكار فــي البلــدان الناميــة ،بمــا فــي ذلــك عــن طريــق كفالــة وجــود
بيئــة مؤاتيــه مــن حيــث السياســات للتنويــع الصناعــي وإضافــة قيمــة للســلع األساســية بيــن أمــور أخــرى.
المؤشر  : 1-79معدالت انتشار الحزمة العريضة الثابتة (لكل مئة فرد)
عرفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية ،رغــم مفاعيــل الحــرب ،تطــوراً ملحوظـا ً بانتشــار الحزمــة العريضــة (الثابتــة والمتنقلــة) وســعتها ،وفــق
مــا يوضحــه الجــدول التالــي:
تطور معدالت انتشار الحزمة العريضة الثابتة (لكل مئة فرد)
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العريضة المتنقلة (لكل
)مئة فرد

-

%1

2

4

7

9

40

150

سعة الحزمة
المستخدمة في
الترابطية الدولية لكل
) (kbit/secمستخدم
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خالصة الهدف التاسع

المقصــد ( :)80تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي فــرص الحصــول علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والســعي إلــى توفيــر
فــرص الوصــول الشــامل والميســور إلــى شــبكة اإلنترنــت فــي أقــل البلــدان نمــوا بحلــول عــام .2020
تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى أهميــة توفــر الدعــم الدولــي ألقــل البلــدان نم ـ ّواً ،شــأنها شــأن كل الــدول الناميــة ،لضمــان وصــول
شــامل وميســور لشــبكة اإلنترنــت.
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شــهدت البنــى التحتيــة الخدميــة واالقتصاديــة تطــوراً بــارزاً قبــل الحــرب خاصــةً مــع توســع دور القطــاع الخــاص فــي
االســتثمار بمقوماتهــا ،حيــث ارتفــع عــدد المــدن والمناطــق الصناعيــة بشــكل كبيــر ،وتوســع القطــاع المصرفــي وقطاعــات
الطاقــة والنقــل واالتصــاالت وغيرهــا .هــذا التوســع انعكــس بشــكل مباشــر علــى ارتفــاع معــدالت النمــو االقتصــادي
التــي تمــت اإلشــارة إليهــا فــي متــن الهــدف الثامــن.
خلفــت الحــرب آثــاراً كارثيــة علــى البنــى التحتيــة مــن دمــار وعمليــات الســلب والنهــب للمنشــآت ومحتوياتهــا مــن قبــل
الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،وهــروب جــزء كبيــر مــن االســتثمارات الخاصــة إلــى الخــارج ،واقتصــرت الجهــود خــال
الســنوات الماضيــة علــى ترميــم األهــم منهــا وخاصــةً البنــى التحتيــة لقطــاع الكهربــاء.
ســيلقي هــذا الوضــع بتداعياتــه علــى إمكانــات التنميــة خــال ســنوات مــا بعــد الحــرب ،حيــث أن البنــى التحتيــة مــن أهــم
مقومــات النمــو االقتصــادي ،ممــا سيشــكل ضغوط ـا ً كبيــرة علــى المــوارد الماليــة للدولــة الســورية إلعــادة بنــاء مــا دمرتــه
الحــرب ،وتشــجيع عــودة رؤوس األمــوال المهاجــرة لالســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة مجــدداً ،خاصــةً أن مســيرة
التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية اعتمــدت بالدرجــة األولــى علــى المــوارد المحليــة للقطاعيــن العــام والخــاص ،مــع
ضعــف االســتثمار األجنبــي المباشــر ومحدوديــة التأثيــر فيــه فــي ضــوء اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب.
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الهدف العاشر :الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها بحلول عام ()2030

المقصــد ( :)81التوصــل تدريجيــا إلــى تحقيــق نمــو الدخــل ،ودعــم اســتمرار ذلــك النمــو لـــ ( )%40مــن الســكان األقــل دخ ـاً،
بمعــدل أعلــى مــن المعــدل المتوســط الوطنــي بحلــول عــام ()2030
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 ( )%40مــن الســكان ،علــى رأس األولويــات ،ومــن ث ـ ّم ال بــد مــن
اللجــوء إلــى التنميــة التــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى إعــادة توزيــع الدخــل لصالــح الطبقــات والشــرائح الفقيــرة.
وفــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،تحــاول الحكومــة الســورية ،عــدا عــن تقديمهــا للمســاعدات العينيــة وتطبيــق برامــج الدعــم والتمكيــن
االجتماعــي ،تخفيــض نســب البطالــة وزيــادة نصيــب األجــور والرواتــب فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتبنــي سياســات تعــزز العدالــة
الضريبيــة وعدالــة توزيــع الدخــل( ،تــم تغطيــة مؤشــرات المقصــد ضمــن األهــداف األخــرى وخاصــةً الهــدف األول والثانــي والثامــن
وهــي مؤشــرات الفقــر ونصيــب الفــرد مــن الناتــج الوطنــي).

المقصــد ( :)82تمكيــن وتعزيــز اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي للجميــع ،بغــض النظــر عــن الســن أو الجنــس
أو اإلعاقــة أو العــرق أواإلثنيــة أو األصــل أو الديــن أو الوضــع االقتصــادي أو غيــر ذلــك بحلــول عــام ()2030
تعبــر مؤشــرات هــذا المقصــد عــن معظــم مكونــات التنميــة الوطنيــة .وقــد تمــت معالجــة هــذه المؤشــرات فــي متــن المقاصــد المختلفــة
لألهــداف ،وهــي تعبــر عــن مؤشــرات المشــاركة فــي تحقيــق التنميــة ومؤشــرات تمكيــن الفئــات الســكانية المختلــف وتمليكهــا مقومــات
المشــاركة بغــض النظــر عــن الجنــس أو الديــن أو مــكان الســكن .وهــذه الحقــوق ضمنهــا دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام .2012
المؤشر  : 1-82إدماج الشباب بعمر ( 15إلى  24سنة)
تناقصــت نســبة الشــباب بهــذه الفئــة العمريــة لتصــل إلــى ( )%30.6فــي عــام  2011بعــد أن كانــت عــام  2010حوالــي ( )%31.2مــن
إجمالــي عــدد الســكان ،بســبب الهجــرة ،واســتمرت بالتناقــص خــال ســنوات الحــرب بســبب تفاقــم ظروفهــا وتداعياتهــا ،ومــن ذلــك تزايــد
وتيــرة الهجــرة نحــو الخــارج.
تــم تحليــل مؤشــرات اإلدمــاج االقتصــادي (التشــغيل) واالجتماعــي (التعليــم والصحــي) فــي متــن تحليــل المقاصــد واألهــداف المختلفــة
وخاصــة األهــداف  3و 4و 5و.8
المؤشر  : 2-82نسبة تمثيل فئة الشباب باألحزاب السياسية
تناقصــت نســبة الشــباب بهــذه الفئــة العمريــة لتصــل إلــى ( )%30.6فــي عــام  2011بعــد أن كانــت عــام  2010حوالــي ( )%31.2مــن
إجمالــي عــدد الســكان ،بســبب الهجــرة ،واســتمرت بالتناقــص خــال ســنوات الحــرب بســبب تفاقــم ظروفهــا وتداعياتهــا ،ومــن ذلــك تزايــد
وتيــرة الهجــرة نحــو الخــارج.
تــم تحليــل مؤشــرات اإلدمــاج االقتصــادي (التشــغيل) واالجتماعــي (التعليــم والصحــي) فــي متــن تحليــل المقاصــد واألهــداف المختلفــة
وخاصــة األهــداف  3و 4و 5و.8
المؤشر  : 3-82نسبة المشتغلين من فئة الشباب من إجمالي عدد المشتغلين
يعــد المجتمــع الســوري مــن المجتمعــات الفتيــة التــي يتســع فيهــا الهــرم العمــري للســكان فــي الوســط .وقــد ســاهم هــذا األمــر فــي ارتفــاع نســبة
فئــة الشــباب مــن إجمالــي قــوة العمــل مــن ( )%22عــام  2010إلــى ( )%28.8عــام  ،2013التــي عــادت وانخفضــت إلــى ( )%23.8عــام
 ،2014لألســباب المتعلقــة بتعمــق مفــرزات الحــرب علــى النشــاط االقتصــادي ،إضافـةً إلــى عامــل الهجــرة الخارجيــة الــذي تركــز بصــورة
رئيســية فــي هــذه الفئــة.
وبلغــت نســبة الشــباب الحاصليــن علــى فرصــة عمــل فــي عــام  2010نحــو ( ،)%19.1إال أنهــا انخفضــت عــام  2014إلــى ()%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.
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المؤشر  : 4-82نسبة األميين في المجتمع من الذكور
بلغــت هــذه النســبة فــي عــام  2010نحــو ( ،)%8.6وتراجعــت إلــى ( )%6.1فــي عــام  .2011والجديــر بالذكــر أن التحســن الملحــوظ فــي
هــذا المؤشــر إنمــا يعــزى إلــى سياســات التعليــم المتبعــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والتــي ســاعدت فــي تقليــل نســبة المتســربين مــن
التعليــم ،حيــث كانــت هــذه النســبة فــي التعليــم األساســي فــي عــام  2010علــى ســبيل المثــال نحــو ( )%3.6فقــط ،واســتمرت باالنخفــاض
لتصــل إلــى ( )%3.2فــي عــام  ،2012باإلضاف ـةَ إلــى جهــود محــو األميــة التــي تمــت مــن خــال الحملــة الوطنيــة لمحــو األميــة والتــي
أثمــرت عــن إعــان عــدد مــن المحافظــات كمحافظــات خاليــة مــن األميــة .غيــر أن نــزوح الســكان مــن مناطقهــم بســبب الحــرب
وتدميــر عــدد كبيــر مــن المــدارس وخروجهــا مــن الخدمــة ،أدى إلــى زيــادة نســبة التســرب مــن المــدارس بالتعليــم األساســي لتصــل ذروتهــا
فــي عــام  2013بنســبة ( ،)%30غيــر أن هــذه النســبة عــادت الحقـا ً لالنخفــاض فــي عــام  2015إلــى ( .)%25وإن إشــكالية التســرب مــن
التعليــم إذا لــم يتــم التعامــل معهــا ،فإنهــا ســتلقي بظاللهــا علــى معــدالت األميــة فــي المســتقبل.
تؤكد العديد من المؤشرات حصول المرأة السورية على الكثير من حقوقها خالل العقود القليلة الماضية.
المؤشر  : 5-82إدماج المرأة في المجتمع
وينبغــي اإلشــارة إلــى أن أوجــه القصــور فــي تمكيــن المــرأة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لــه ثــاث مجموعــات مــن األســباب:
المجموعــة األولــى تتعلــق بالتشــريعات واألنظمــة والقوانيــن النافــذة ،وهــذه تتــم معالجتهــا بفضــل الفكــر التطويــري والتنويــري للقائميــن علــى
وضــع التشــريعات والقوانيــن؛ والمجموعــة الثانيــة تتعلــق بالطبيعــة الفيزيولوجيــة للمــرأة والثقــل االجتماعــي واألعبــاء العائليــة والمنزليــة
الملقــاة علــى عاتقهــا؛ أمــا المجموعــة الثالثــة ،فهــي تلــك المشــوهة المتعلقــة ببعــض الموروثــات العقائديــة واالجتماعيــة والدينيــة
والثقافيــة ،والتــي تضــع المــرأة فــي منزلــة غيــر مســاوية للرجــل .وجميــع أســباب المجموعتيــن الثانيــة والثالثــة لهــا صلــة مــن حيــث تأثيرهــا
وفعلهــا بمراحــل التطــور الحضــري وبتطويــر منظومــة التشــريعات ذات الصلــة بوضــع المــرأة فــي المجتمــع ،وهــذا مــا سنســتند إليــه فــي
اســتقراء مســألة إدمــاج المــرأة فــي المجتمــع الســوري.
المــرأة فــي الدســتور الســوري (الصــادر بتاريــخ  15شــباط  :)2012نصــت المــادة  23مــن الدســتور علــى أن الدولــة الســورية توفــر للمــرأة
«جميــع الفــرص التــي تتيــح لهــا المســاهمة الفعالــة والكاملــة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة».
إدمــاج المــرأة الســورية والموائمــة مــع االتفاقيــات الدوليــة :صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة عــام  2002بالمرســوم التشــريعي ( .)330وهــذه االتفاقيــة ،رغــم تحفــظ الجمهوريــة العربيــة الســورية آنــذاك علــى
بعــض موادهــا التــي تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،تعــد األســاس القانونــي والعملــي للقضــاء علــى التمييــز ضــد النســاء فــي العالــم،
وبمنزلــة مؤشــر علــى التــزام الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة بتحقيــق المســاواة أمــام القانــون فــي تشــريعاتها الوطنيــة وتعديــل مــا هــو
مخالــف لهــا.
تمت تغطية مؤشرات إدماج المرأة اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسيا ً ضمن الهدف الخامس.

المقصــد ( :)83ضمــان تكافــؤ الفــرص والحــد مــن أوجــه انعــدام المســاواة فــي النتائــج ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال إزالــة القوانيــن
والسياســات والممارســات التمييزيــة ،وتعزيــز التشــريعات والسياســات واإلجــراءات المالئمــة فــي هــذا الصــدد
يقتــرن تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي الفــرص بثالثــة شــروط ،األول عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن ،والثانــي توفيــر فــرص العمــل،
والثالــث تمكيــن األفــراد بمســاواة ودون تمييــز مــن االســتفادة مــن هــذه الفــرص .وقــد تــم مراعــاة هــذه الجوانــب علــى النحــو اآلتــي:
تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي الدســتور الســوري لعــام  :2012نــص الدســتور الســوري ،فــي المــادة  ،33علــى أن «ال تمييــز بيــن الجنســين
بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة».
تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي قانــون العمــل الموحــد :جــاءت أحــكام هــذا القانــون لتؤكــد مــا ورد فــي الدســتور بخصــوص المســاواة وتكافــؤ
الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة ،حيــث نصــت المــادة  130منــه علــى أنــه «تســري علــى النســاء العامــات جميــع النصــوص المنظمــة لتشــغيل
العمــال دون تمييــز فــي العمــل الواحــد» ،وراعــت المــواد ( )139-132-131خصائــص المــرأة وظروفهــا االجتماعيــة ،لذلــك فهــي منعــت
تشــغيل النســاء ليــاً إال بقــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،كمــا منعــت تشــغيلها فــي األعمــال الضــارة صحيــا ً أو أخالقيــاً،
وكذلــك فــي األعمــال الشــاقة.
تكافــؤ الفــرص والمســاواة عــن طريــق التوافــق مــع التشــريعات الدوليــة :صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــة العمــل الدوليــة
رقــم  111لعــام ،1958التــي تهــدف إلــى تعزيــز تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة فــي االســتخدام والمهنــة ،بغيــة القضــاء علــى التمييــز
بجميــع أشــكاله ،ومنــه التمييــز القائــم علــى أســاس الجنــس .كمــا تمــت المصادقــة أيض ـا ً علــى اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم  100المتعلقــة
بالمســاواة فــي األجــور لعــام  1951دون تمييــز قائــم علــى الجنــس.
تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي تشــريعات التعليــم وإلزاميتــه للجميــع :يكفــل الدســتور الســوري حــق التعلــم لــكل مواطــن ،وهــو إلزامــي
ومجانــي فــي مرحلــة التعليــم األساســي (االبتدائــي واإلعــدادي) ،ومجانــي وغيــر إلزامــي فــي المرحلــة الثانويــة ،وبرســوم رمزيــة فــي
التعليــم العالــي الجامعــي.
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وقــد ترســخ ذلــك بموجــب القانــون  35للعــام  ،1986وقانــون التعليــم األساســي رقــم  32لعــام  ،2002وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض نســبة
ث .وشــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية تطــوراً ملحوظ ـا ً فــي العقــد الماضــي
ـور وإنــا ٍ
األميــة فــي الســنوات الماضيــة للجنســين مــن ذكـ ٍ
فــي مجــال التعليــم العالــي عندمــا ارتفــع عــدد الجامعــات الســورية مــن خمــس جامعــات -حكوميــة فقــط -فــي عــام  2001إلــى ( )27جامعــة
فــي عــام  ،2014منهــا ( )20جامعــة خاصــة.
المؤشر  : 1-83تطور نسبة اإلناث إلى الذكور في مختلف مراحل التعليم
ال يوجــد أي تمييــز حســب الجنــس فــي فــرص التعليــم فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،فقــد بلغــت نســبة اإلنــاث مــن إجمالــي عــدد الطــاب
فــي مرحلــة التعليــم األساســي (الحلقتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة) نحــو ( )%48بالمتوســط خــال الســنوات  ،2015-2010فــي
الوقــت الــذي ازدادت فيــه نســبة اإلنــاث الملتحقــات بالمرحلــة االبتدائيــة بالنســبة لمجمــل الذكــور مــن ( )%78عــام  1981إلــى ()%97
عــام .2013وفــي مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام ،بلغــت نســبة اإلنــاث مــن إجمالــي عــدد الطــاب فــي هــذه المرحلــة نحــو ( ،)%54خــال
الســنوات .2015-2010
أمــا فــي مرحلــة التعليــم العالــي ،فقــد ارتفــع عــدد اإلنــاث الملتحقــات ارتفاع ـا ً كبيــراً فــي الســنوات الماضيــة .ففــي لــم تكــن نســبة التحاقهــن
تتجــاوز ( )%42عــام 1981إلــى مجمــل أعــداد الذكــور الملتحقيــن ،تجــاوزت هــذه النســبة ( )%101عــام فتخطــت أعــداد اإلنــاث بذلــك
أعــداد الذكــور فــي الجامعــات ،وهــذا مــا يــدل علــى ازديــاد وعــي المجتمــع الســوري بضــرورة دراســة وتعليــم المــرأة ،حيــث يعتبــر التعليــم
الضمــان الحقيقــي لمســتقبلها ،وهــو مــا أدى مــن جهــة أخــرى إلــى ارتفــاع ســن الــزواج لــدى اإلنــاث بســبب إكمالهــن لتعليمهــن الجامعــي .أمــا
نســبة اإلنــاث مــن إجمالــي عــدد طــاب الجامعــات ،فقــد ارتفعــت خــال ســنوات النصــف الثانــي مــن الحــرب معــدالت كبيــرة ،نتيجــة
هجــرة وســفر أعــداد كبيــرة نســبيا ً مــن الشــباب إلــى خــارج البــاد .وعموم ـاً ،بلغــت نســبة اإلنــاث مــن إجمالــي عــدد الطــاب فــي جميــع
مراحــل التعليــم عــام  2015نحــو ( ،)%49بعــد أن كانــت عــام  2010مــا نســبته (.)%48
المؤشر  : 2-83التكافؤ في فرص العمل بين الذكور واإلناث
ال تميــز قوانيــن العمــل الســورية بيــن الذكــور واإلنــاث ،والســيما قانــون العمــل الموحــد .وتُعــد نســبة تشــغيل النســاء مــن إجمالــي
المشــتغلين فــي القطــاع مــن أهــم مؤشــرات التكافــؤ فــي فــرص العمــل بيــن الذكــور واإلنــاث ،حيــث ارتفعــت هــذه النســبة مــن ()%26.9
عــام  2010إلــى ( )%27.8عــام  .2011وال شــك فــي أنهــا ارتفعــت خــال الســنوات التاليــة بنســب متزايــدة لألســباب المتعلقــة
الحــرب ،وهجــرة الشــباب الذكــور ،كمــا ذكرنــا آنفـا ً .وتُعــد هــذه النســبة عاليــة نســبيا ً إذا مــا أخذنــا فــي الحســبان حصــة العامليــن فــي القطــاع
العــام الصناعــي واإلنتاجــي ،الــذي يحتــاج إلــى خدمــات الذكــور والعمالــة العضليــة أكثــر ممــا يحتــاج إلــى عمالــة بمؤهــات أخــرى.
ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة المشــتغالت مــن اإلنــاث فــي بعــض القطاعــات االقتصاديــة هــي أعلــى بكثيــر مــن نســبة المشــتغلين مــن
الذكــور ،لــدى كال القطاعيــن العــام والخــاص ،وخاصــة فــي قطاعــات التعليــم ،بمختلــف مراحلــه عــدا الجامعــي ،وقطــاع التمريــض والعنايــة
الصحيــة ،واألعمــال المكتبيــة ووظائــف الخدمــات العامــة .وباســتقراء أرقــام مؤشــر البطالــة لــدى الجنســين ،يتبيــن أن هــذا المؤشــر ،رغــم
المالحظــات المبــداة عليــه ،غيــر متحيــز ضــد اإلنــاث ،بــل ضــد الذكــور ،إذ بلــغ معــدل البطالــة لإلنــاث عــام  2010نحــو (.)%38.5
ورغــم أنــه ارتفــع عــام  2011إلــى ( )%41.9فقــد عــاد وانخفــض خــال عامــي  2013و 2014إلــى  %28.4و( )%27.2علــى التوالــي.
وبالمقابــل ،فقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور عــام  2010نحــو ( ،)%61.5وارتفــع بعدهــا ليصــل عــام  2014إلــى ( .)%72.8ومــن أهــم
أســباب تناقــص فــرص العمــل حالــة عــدم االســتقرار فــي بعــض المناطــق الســورية واألضــرار بالبنــى اإلنتاجيــة وتدميــر المصانــع فــي أثنــاء
الحــرب ،والهجــرة واالنزيــاح الديموغرافــي خــال الحــرب ،ومــا نتــج عــن كل ذلــك مــن انخفــاض فــي اإلنتــاج فــي جميــع القطاعــات،
وبخاصــة فــي القطــاع الســلعي.
المؤشر  : 3-83التكافؤ في سياسة األجور بين الذكور واإلناث

تمــت تغطيــة مؤشــرات هــذا المقصــد ضمــن الهــدف الثامــن والمقاصــد المتعلقــة بمعاييــر العمــل الالئــق .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن تشــريعات
وقوانيــن العمــل ال تميــز بيــن الذكــور واإلنــاث.

المقصــد ( :)84اعتمــاد سياســات ،والســيما السياســات الماليــة وسياســات األجــور والحمايــة االجتماعيــة ،التــي مــن شــأنها تحقيــق
قــدر أكبــر مــن المســاواة بيــن اإلنــاث والذكــور تدريجيـا ً
ال تميــز التشــريعات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بيــن الذكــور واإلنــاث فيمــا يتعلــق بحــق النفــاذ لمكونــات الحمايــة االجتماعيــة مــن
شــبكات األمــان االجتماعــي أو الحــق فــي العمــل الالئــق بمــا يتضمنــه مــن اإلنصــاف األجــري أو ظــروف العمــل ،أو الخدمــات االجتماعيــة.
المؤشر  : 1-84نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي في إطار معايير العدالة وسياسات الحماية االجتماعية
تضاعــف نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الحكومــي ،عندمــا ارتفــع مــن ( )36568ل.س عــام  2010إلــى ( )62384ل.س فــي عــام  ،2013أي
بمعــدل نمــو إيجابــي بلــغ نحــو ( ،)%70ولــو أنــه انخفــض قليـاً – بســبب تداعيــات الحــرب -إلــى ( )61201ل.س فــي عــام  .2014ومــع
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االعتــراف بــأن هــذا االرتفــاع بهــذه النســبة ليــس حقيقيــا ً تمامــا ً بســبب تفاقــم معــدالت التضخــم العــام خــال المرحلــة المدروســة ،فــإن
تعرفــة الخدمــات الحكوميــة لــم ترتفــع بنفــس نســبة ارتفــاع التضخــم العــام الــذي ارتفــع بشــكل كبيــر مــن ( )%36.3عــام  2012إلــى
( )%80.6عــام  ،2013وذلــك نتيجــة لضعــف اإلنتــاج وازديــاد االســتيراد مــن االحتياجــات الضروريــة ،وكذلــك ارتفــاع ســعر صــرف
القطــع األجنبــي ،وانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة.
المؤشر  : 2-84توزع األعباء الضريبية في إطار معايير العدالة االجتماعية
منح ـ ًى تصاعدي ـا ً يراعــي طاقــة الدفــع للمكلفيــن ،كان النظــام الضريبــي أكثــر كفــاءةً فــي تحصيــل اإليــرادات العامــة للدولــة الســورية وأكثــر
قــدرةً فــي تحقيــق العدالــة االجتماعيــة .وتســتند فلســفة النظــام الضريبــي التصاعــدي المتعــدد الشــرائح المتّبــع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،
كغيرهــا فــي الكثيــر مــن دول العالــم ،إلــى قاعــدة أن األعلــى دخــاً هــو مــن يدفــع أكثــر ،وخاصــةً إذا كان أكثــر اســتفادة مــن اإلنفــاق
العــام علــى البنيــة األساســية التــي تمولهــا الخزينــة العامــة للدولــة .ومــن ث ـ ّم وعلــى عكــس مؤشــرات مــا قبــل الحــرب ،فقــد اتســم االتجــاه
العــام لنصيــب الفــرد الســوري مــن الحصيلــة الضريبيــة باالنخفــاض مــن ( )9851ل.س عــام  2010إلــى ( )8032ل.س عــام ،2011
واســتمر هــذا المعــدل باالنخفــاض عــام  2013إلــى ( )3230ل.س فقــط ،أي بنســبة نمــو ســلبي بلغــت نحــو ( .)%66ومــرد ذلــك تقلــص
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 الحقــا ً إلــى ( )10185فــي العديــد
مــن المناطــق الجغرافيــة نتيجــة التســهيالت التــي أعطتهــا الحكومــة واإلعفــاءات مــن غرامــات التأخيــر بتســديد الضرائــب ،وهــو مــا شــجع
البعــض علــى االلتــزام بالتســديد.
المؤشر  : 3-84اإلنفاق العام على الدعم االجتماعي والخدمي في إطار معايير العدالة االجتماعية

وهــو اإلنفــاق العــام الموجــه أصــاً إلــى الفقــراء ومحــدودي الدخــل ،إضافــة إلــى شــرائح رئيســية أخــرى مــن الطبقــة الوســطى ،إلتاحــة
الرعايــة الصحيــة والتعليميــة ألبنائهــا ،انطالق ـا ً مــن أن ذلــك هــو حــق مــن حقوقهــم وهــو واجــب ومســؤولية اجتماعيــة علــى الدولــة لحمايــة
مواطنيهــا ودعــم تمتعهــم بحقهــم فــي الحيــاة والطعــام والشــراب والمســكن والعمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة....
مؤشــرات اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة :رغــم التراجــع الشــديد فــي اإليــرادات ،فقــد حاولــت الحكومــة الســورية االلتــزام بالنســبة
المقبولــة مــن إنفاقهــا علــى التعليــم ،والتــي بلغــت عــام  2011نحــو ( )%16.43بتراجــع طفيــف مقارنــة بعــام  2010عندمــا كانــت
( .)%17.33غيــر أنهــا انخفضــت إلــى ( )%12.8عــام  2012ثــم إلــى ( )%11.79عــام  ،2013لتعــود هــذه النســبة وترتفــع مجــدداً إلــى
( )%15.28فــي عــام (.)2014
مؤشــرات اإلنفــاق علــى باقــي الخدمــات :ارتفعــت نســبة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة مــن ( )%77.58مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى
الخدمــات العامــة عــام  2010إلــى ( )%83.74عــام  ،2013وارتفعــت فــي العــام  2014لتصــل إلــى مــا نســبته ( )%87.43مــن
اجمالــي اإلنفــاق علــى الخدمــات العامــة.
المؤشر  : 4-84عدد المشتركين بالتأمينات االجتماعية والمعاشات التقاعدية االجتماعية
يــدل هــذا النــوع مــن المؤشــرات علــى مــدى األمــان الــذي يشــعر بــه ويتمتــع بــه المواطــن فــي ســن التقاعــد أو اإلعاقــة ،وهــو مــا يعنــي
ضمــان حيــاة كريمــة للضعفــاء وكبــار الســن وفيمــا يلــي أهــم المؤشــرات المعبــرة عــن هــذه الجزئيــة:
مؤشــر عــدد العمــال المشــتركين بالتأمينــات االجتماعيــة (فــي القطاعيــن العــام والخــاص) :ارتفــع عــدد العمــال المشــتركين بالتأمينــات
االجتماعيــة ،مــن ( 3.4مليــون عامــل) فــي عــام  2010إلــى حوالــي ( 4مليــون عامــل) عــام  2014وبزيــادة قدرهــا ( .)%15ويُعــد
تطــور الوعــي بهــذه المســألة جــزءاً مــن تطــور الوعــي التأمينــي عموم ـا ً بجميــع أشــكاله ،ومنهــا التأميــن الصحــي والتأميــن علــى الحيــاة،
وعلــى األشــياء والممتلــكات ،وتجــاه األضــرار ،وضــرورةً ملحــة لمواجهــة الظــروف الصعبــة والمعقــدة التــي يعيشــها المواطــن الســوري
فــي ظــل الحــرب.
مؤشــر عــدد المتقاعديــن المســتفيدين مــن المعاشــات التقاعديــة :ارتفــع هــذا العــدد بصــورة متواتــرة وتدريجيــة خــال النصــف األول مــن
ســنوات الحــرب بنســبة ( ،)%67وذلــك مــن ( )105435متقاعــد مســتفيد مــن التأمينــات االجتماعيــة عــام  2010إلــى ()176184
متقاعــد مســتفيد عــام  ،2014علم ـا ً بــأن مــن أهــم أســباب ذلــك هــو تزايــد أعــداد العامليــن المســتقيلين والمســتفيدين مــن التقاعــد المبكــر.

المقصد ( :)85تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية العالمية ،وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات.
تــؤدي األســواق الماليــة دوراً هامـا ً فــي تنشــيط وتنميــة وتمويــل الفعاليــات االقتصاديــة وفــي جــذب وتشــغيل المدخــرات والمكتنــزات المحليــة
والمهاجــرة .لذلــك أعطــت الحكومــة الســورية اهتمام ـا ً متزايــداً إلحــداث وتنظيــم قطــاع األوراق الماليــة والهيئــات المرتبطــة بــه ،وطريقــة
االســتثمار فــي هــذا القطــاع وكيفيــة حمايــة المســتثمرين مــن أي اســتغالل أو غــش أو عمليــة تــداول غيــر ســليمة.
123

المؤشر  : 1-85التنظيم المؤسسي لألوراق واألسواق المالية
تــم إصــدار القانــون رقــم  /22/لعــام  2005بإحــداث هيئــة األوراق واألســواق الماليــة ،المعــدل بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم ()50
لعــام  ،2009والقانــون رقــم ( )55لعــام  2006المتعلــق بإحــداث ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة.
ويتمثــل الهــدف مــن إحــداث الهيئــة بتنظيــم وتطويــر عمــل الشــركات والمؤسســات الماليــة ،التمويليــة والخدميــة ،ومنهــا أســواق األوراق
الماليــة ،وحمايــة حقــوق المســاهمين والمســتثمرين فــي األوراق الماليــة ،إضافـةً إلــى المســاعدة فــي توفيــر مصــدر تمويــل رئيســي للمشــاريع
الضخمــة ،وخاصــة فــي مرحلــة إعــادة اإلعمــار.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى الضغــوط والخســائر التــي تتكبدهــا الــدول الناميــة ،ومنهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية ،بســبب تعمــد بعــض الــدول
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 ( :)87تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية ،بما في ذلك من خالل تنفيذ
سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد الشــركات المســاهمة الخاضعــة إلشــراف هيئــة األوراق واألســواق الماليــة بلــغ ( )53شــركة ،توزعــت علــى
قطاعــات المصــارف ،والتأميــن ،والزراعــة ،والوســاطة والخدمــات الماليــة ،والصناعــة واالتصــاالت .وبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي
ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة ( )24شــركة ،وهــي مــن بيــن الشــركات الـــ ( )53التــي تشــرف عليهــا الهيئــة.

تســببت الحــرب اإلرهابيــة التــي ش ـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية بحركــة نــزوح داخلــي ،ومــن ث ـ ّم تبــدل فــي نســبة ســكان بعــض
المحافظــات مــن مجمــوع الســكان .هــذا إضافـةً إلــى الهجــرة الخارجيــة التــي شــكلت خلـاً فــي التركيبــة الديموغرافيــة للســكان ،وخاصـةً قــوة
العمــل التــي هــي أحــد عناصــر اإلنتــاج ،و مثّلــت منعطفـا ً كبيــراً لــدى معظــم الشــباب مــن حيــث حجمهــا واتجاهاتهــا وآثارهــا علــى المجتمــع
واالقتصــاد وســوق العمــل.

العضويــة فــي الهيئــات والتنظيمــات الماليــة الدوليــة :عــدا عــن العضويــة العريقــة والقديمــة تاريخيــا ً للمصــارف الســورية فــي اتحــاد
المصــارف العربيــة ،فقــد انضمــت هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية عــام ( )2010إلــى المنظمــة الدوليــة للهيئــات المشــرفة علــى
أســواق المــال (.)IOSCO
وترأســت الهيئــة الســورية االتحــاد العربــي لهيئــات األوراق الماليــة العربــي ،الــذي تــم تأسيســه بمشــاركة الجمهوريــة العربيــة الســورية
عــام  ،2007فــي دورتــه الرابعــة ( )2011 -2009وأطلقــت خاللهــا الموقــع اإللكترونــي لهــذا االتحــاد.

بلــغ عــدد المهاجريــن الشــرعيين مــن مختلــف المناطــق الســورية إلــى خــارج الجمهوريــة العربيــة الســورية نحــو ( )415849شــخصا ً فــي
عــام  ،2011وازداد العــدد ســنويا ً باضطــراد ،ليصــل إلــى ( )829364شــخصا ً عــام .2015

المؤشر  : 2-85الربط المؤسسي بالهيئات والتنظيمات المالية الدولية

المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع المؤسســات العالميــة :هنــاك عــدة مشــاريع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تــم تنفيذهــا بالتعــاون
مــع المؤسســات الدوليــة ،قبــل الحــرب ،وهي:
 مــع البنــك اإلســامي للتنميــة ،حيــث مــوّل هــذا البنــك مشــروع توســعة وتأهيــل شــبكة ميــاه الشــرب بمدينــة دمشــق وضواحيهــابقيمــة ( 100مليــون) دوالر ،بموجــب االتفاقيــة الموقعــة معــه بتاريــخ (.)2010/1/13
مــع صنــدوق النقــد العربــي ،حيــث منــح الصنــدوق قرضيــن :األول لتســهيل التصحيــح الهيكلــي فــي مصــرف ســورية المركــزي بلغــت قيمتــه
( )9.6مليــون دينــار عربــي ،مــع مــدة ســداد ألربــع ســنوات ،بموجــب االتفاقيــة الموقعــة معــه بتاريــخ()2008/12/21؛ والثانــي لتســهيلالتصحيــح الهيكلــي فــي وزارة الماليــة بلغــت قيمتــه ( 2مليــون) دينــار عربــي حســابي ،مــع مــدة ســداد ألربــع ســنوات ،بموجــب االتفاقيــة
الموقعــة معــه بتاريــخ (.)2007/03/22
المؤشر  : 3-85القوانين والتشريعات التي تنظم وترصد األسواق والمؤسسات المالية وفقا ً للمعايير الدولية
يتمثــل القطــاع المالــي الســوري فــي ثالثــة قطاعــات فرعيــة ،هــي قطــاع «المصــارف والصرافــة» ،وقطــاع «التأميــن» ،وقطــاع «االســتثمار
فــي األوراق الماليــة» .وجميــع هــذه القطاعــات الفرعيــة والمؤسســات الخدميــة ذات الصلــة تتــم الرقابــة واإلشــراف المؤسســي والفنــي عليهــا
مــن قبــل وزارة الماليــة ،وهيئــة اإلشــراف علــى التأميــن ،ومجلــس النقــد والتســليف ،وهيئــة األوراق واألســواق الماليــة ،بمــا فــي ذلــك منــح
الترخيــص وااللتــزام بالقواعـــد والـــضوابط واإلفصــاح وشــروط الحوكمــة التــي تحكــم عمــل جميــع المؤسســات والتــي يتشــكل منهــا القطــاع
المالــي عمومـاً ،والشــركات المســاهمة المدرجــة أســهمها فــي البورصــة علــى وجــه الخصــوص .علمـا ً بــأن هــذه القواعــد والضوابــط الناظمــة
تتطلــب التصديــق فــي رئاســة مجلــس الــوزراء.

المقصــد ( :)86ضمــان تعزيــز تمثيــل البلــدان الناميــة وإســماع صوتهــا فــي عمليــة صنــع القــرار فــي المؤسســات االقتصاديــة
والماليــة .الدوليــة العالميــة ،مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن الفعاليــة والمصداقيــة والمســاءلة والشــرعية للمؤسســات
تُعــد الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن الــدول الناميــة ذات الصــات الوثيقــة بالمنظمــات والمؤسســات الدوليــة ،االقتصاديــة والماليــة .ولــم
تتأثــر هــذه الصلــة ســلبا ً ســوى إبــان ســنوات الحــرب الراهنــة وألســباب سياســية .وقــد وقعــت الجمهوريــة العربيــة الســورية العديــد مــن
االتفاقــات الثنائيــة والمتعــددة مــع أطــراف عربيــة ودوليــة قبــل الحــرب ،كمــا انض ّمــت لعضويــة العديــد مــن المؤسســات الماليــة اإلقليميــة
والعربيــة والعالميــة ،منهــا:
،مجموعــة البنــك الدولــي :والتــي تضــم البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر ( ،)IBRDو مؤسســة التنميــة الدوليــة ( ،)IDAو الوكالــة الدوليــة
لضمــان االســتثمار ( ، )MIGAالــخ.
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مؤسســات ومنظمــات وهيئــات أخــرى :مثــل صنــدوق النقــد الدولــي ،وصنــدوق النقــد العربــي ،واتحــاد المصــارف العربــي ،والشــركة
العربيــة لالســتثمار ،ومجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،والمركــز اإلقليمــي للمســاعدة الفنيــة للشــرق
األوســط ( ،)METACومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،وبنــك التســويات الدوليــة ،وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات
الماليــة واإلســامية ،وغيرهــا.

المؤشر  : 1-87عدد المهاجرين الشرعيين

وبلــغ عــدد المهاجريــن خــارج الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ بدايــة الحــرب وحتــى نهايــة عــام  ،2015حوالــي ( )4078079شــخصا ً.
مــع اإلشــارة إلــى أن الهجــرة ،بشــقيها الشــرعي وغيــر الشــرعي ،قــد تزايــدت بصــورة كبيــرة وســريعة بيــن العاميــن  2012و ،2014وذلــك
بســبب عــدم االســتقرار فــي العديــد مــن المناطــق الســورية وتوقــف األنشــطة االقتصاديــة فيهــا .غيــر أن وتيرتهــا قــد خفــت بعــد ذلــك.

المقصد ( :)88تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان نمواً بما يتماشى مع اتفاقات التجارة
العالمية.
المؤشر  : 1-88اتفاقيات المزايا التفضيلية بين الدول العربية باإلعفاءات الجمركية
وقعــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى العديــد مــن االتفاقيــات بهــذا الخصــوص ،بهــدف تســهيل التجــارة الخارجيــة وتشــجيعها مــع الــدول
المســتهدفة .ونلخــص أهمهــا فــي إطــار المؤشــرات المبينــة الحقــا ً .ومــن أهــم االتفاقيــات العربيــة فــي مجــال تســهيل وتشــجيع التبــادل
التجــاري «اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى» ،حيــث جــاء إعــان المنطقــة فــي إطــار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
فــي جامعــة الــدول العربيــة اســتناداً إلــى قــرار المجلــس رقــم  1317د.ع  59تاريــخ  ،1997/2/19كبرنامــج تنفيــذي لتفعيــل اتفاقيــة
تنميــة وتيســير التبــادل التجــاري الموقعــة عــام  .1981وتـ ّم بــدء العمــل بالبرنامــج التنفيــذي بتاريــخ  1998/1/1كخطــوة فــي إطــار الجهــود
المبذولــة إلقامــة ســوق عربيــة مشــتركة ،وذلــك بإعفــاء المســتوردات مــن الــدول العربيــة للبضائــع ذات المنشــأ العربــي مــن الرســوم الجمركيــة
والضرائــب ذات األثــر المماثــل تدريجيـا ً بنســبة ( )%10ســنوياً ،لتصبــح البضائــع العربيــة المتبادلــة بيــن الــدول األعضــاء معفــاة ()%100
خــال ( )10ســنوات أي بتاريــخ  .2007/1/1وقــد تــ ّم االتفــاق علــى تســريع التحريــر الكامــل للتجــارة فــي الســلع فــي إطــار المنطقــة
بتاريــخ  2005 /1/1أي 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 الالزمــة للصناعــة .مــع اإلشــارة إلــى ظهــور بعــض الســلبيات أثنــاء التطبيــق
والتــي تحتــاج إلــى المعالجــة ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لموضــوع التحقــق مــن صحــة المنشــأ .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه االتفاقيــة مــا
زالــت ســارية المفعــول؛ فقــد ت ـ ّم فــرض بعــض القيــود الفنيــة واإلداريــة مــن قبــل بعــض الــدول ألســباب غيــر تجاريــة ،كمــا هــو الحــال
بالنســبة للقيــود التــي ت ـ ّم فرضهــا تجــاه الصــادرات الســورية منــذ بدايــة الحــرب.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ال تــزال تعرّقــل انضمــام الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى منظمــة التجــارة
العالميــة ،وهــو مــا أدى إلــى ضيــاع فــرص اســتفادة الصــادرات الســورية مــن الميــزات التفضيليــة لهــذه المنظمــة.
المؤشر  : 2-88االتفاقيات التجارية التفضيلية الثنائية
وقعــت الجمهوريــة العربيــة الســورية ،منــذ الســبعينيات مــن القــرن الماضــي ،العديــد مــن االتفاقيــات التجاريــة مــع الــدول األخــرى ،وازداد
عــدد هــذه االتفاقيــات بشــكل خــاص بعــد عــام ( ،)2000وأهــم هــذه االتفاقيــات ،اتفاقيتــي التجــارة الحــرة مــع كل مــن تركيــا وإيــران .وفيمــا
يخــص االتفاقيــة مــع تركيــا الموقعــة فــي عــام  ،2004فقــد تــم تحديــد وتضييــق العمــل بهــا قبيــل الحــرب بســبب الشــروط المجحفــة
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علــى بعــض المصنوعــات الســورية الوطنيــة ،حيــث اســتفاد منهــا الطــرف التركــي علــى حســاب الطــرف الســوري ،مثــل المنتجــات الخشــبية
والموبيليــا ،واأللبســة واألحذيــة .إلــى أن تــم إيقــاف التعامــل الرســمي بهــذه االتفاقيــة مــع بــدء الحــرب ودور تركيــا الســلبي بهــا .ورغــم
ذلــك ،لــم يتوقــف التهريــب والتعامــل غيــر الرســمي مــع البضائــع التركيــة ،وبخاصـةً فــي المناطــق الشــمالية والشــمالية الشــرقية مــن القطــر
التــي انتشــرت فيهــا المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة.
أمــا فيمــا يتعلــق باتفاقيــة التجــارة الحــرة الموقعــة مــع الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة بتاريــخ  ،2011/3/8فقــد دخلــت حيــز النفــاذ مــن قبــل
الجانــب الســوري بتاريــخ  2012/3/21ودخلــت حيــز النفــاذ مــن قبــل الجانــب اإليرانــي فــي العــام  .2016ونظــراً لتزامــن تطبيــق هــذه
ّ
تعــذرت إمكانيــة االســتفادة منهــا بالشــكل األمثــل .إالّ
االتفاقيــة مــع ظــروف الحــرب التــي تمــر بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية ،فقــد
ّ
أن التعــاون بيــن البلديــن تع ـ ّزز خــال الحــرب عبــر توافقــات واتفاقــات أخــرى ،الســيما فيمــا يتعلــق بفتــح الخطــوط االئتمانيــة للتوريــدات
الســلعية بدعــم مــن حكومتــي البلديــن.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنّــه تــ ّم القيــام بخطــوات وجــوالت تفاوضيــة اســتهدفت إمكانيــة التوقيــع علــى اتفاقيــة للتجــارة الحــرة مــع االتحــاد
األوراســي وأيض ـا ً مــع كتلــة الميركوســور ،وقــد حالــت ظــروف الحــرب بشــكل خــاص دون إمكانيــة الحصــول علــى نتائــج إيجابيــة بهــذا
وأن التحريــر التجــاري ال بــ ّد ّ
الشــأن ،الســيما ّ
تعــاف واســع النطــاق لمختلــف قطاعــات االقتصــاد الوطنــي ،حيــث ال يتوقــف
وأن يســبقه
ٍ
األمــر علــى تصديــر منتــج ذي قــدرة تنافســية فــي األســواق الخارجيــة فحســب ،وإن ّمــا أيضـا ً إمكانيــة منافســة المنتــج المحلــي لــواردات الــدول
الشــريكة ،بمــا ال يؤثــر ســلبا ً بشــكل خــاص علــى الصناعــات الناشــئة.

المقصــد ( :)89تشــجيع المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية والتدفقــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك االســتثمار األجنبــي المباشــر ،إلــى الــدول
التــي تشــتد الحاجــة فيهــا إليهــا ،والســيما أقــل البلــدان نمــواً والبلــدان اإلفريقيــة والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة ،والبلــدان غيــر
الســاحلية ،وفقـا ً لخططهــا وبرامجهــا الوطنيــة.
ال تشــكل مصــادر التمويــل والتعــاون التقنــي الخارجــي ســوى جــزءاً محــدوداً مــن مصــادر وإجمالــي التمويــل ورؤوس األمــوال االســتثمارية
الســورية ،وذلــك مقارنــة بــدول أخــرى مشــابهة تنمويــا ً وبنفــس المرتبــة دوليــا ً .عــدا عــن أن حصــة الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن
موازنــات التعــاون الدولــي للجهــات المانحــة محــدودة نســبيا ً مقارنــة بالــدول األخــرى .وعمومـاً ،فقــد صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية
علــى إعــان باريــس بشــأن فعاليــة المعونــة عــام ( ،)2005وعلــى برنامــج «أكــرا» عــام ( ،)2008اللذيــن ينصــان علــى إقــرار
المبــادئ األساســية للملكيــة الوطنيــة ،والمواءمــة ،والتنســيق ،واإلدارة ألجــل النتائــج ،وزيــادة الفعاليــة والكفــاءة فــي تقديــم المعونــة،
وتحســين مــا يتحقــق بفضلهــا مــن نتائــج.
بــدأت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ مطلــع األلفيــة الجديــدة بحزمــة إصالحــات تشــريعية لتشــجيع االســتثمار واالســتثمار األجنبــي
المباشــر ،وفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص الوطنــي والدولــي للمســاهمة فــي التنميــة .هــذه اإلصالحــات أدت إلــى رفــع مســاهمة القطــاع
الخــاص فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي حتــى تجــاوز فــي عــام  2010حــدود ( .)%65ومــن أهــم هــذه التشــريعات:
أ -قانون االستثمار رقم ( )10لعام  ،1991الذي حل محله المرسوم رقم ( )8لعام (.)2007
ب -القانون ( )15لعام  2008الخاص بالتطوير واالستثمار العقاري.
ت -المرسوم التشريعي ( )43لعام  2005الخاص باالستثمار في قطاعات التأمين والصحة والتعليم العالي.
ث -المرسوم التشريعي ( )35لعام  2005الذي سمح بإقامة المصارف اإلسالمية.
ج -المرسوم التشريعي ( )40لعام 2003الناظم لالستثمار في المناطق الحرة.
ح -المرسومين التشريعيين ( )28و( )36لعام 2001الناظمين لتأسيس المصارف الخاصة والجامعات الخاصة.
وترافقت هذه اإلصالحات التشريعية مع تأسيس العديد من المؤسسات الناظمة والمشجعة لألنشطة االستثمارية ،منها:
 إحداث هيئة االستثمار السورية ،بالقانون ( )9لعام .2007 إحداث الهيئة العامة لإلشراف على التمويل العقاري ،بالقانون ( )39لعام .2009 إحداث هيئة األوراق واألسواق المالية السورية ،بالمرسوم التشريعي ( )22لعام .2005 إحداث سوق دمشق لألوراق المالية ،بالمرسوم التشريعي ( )60لعام .2006هــذا ،إضاف ـةً إلــى العديــد مــن التشــريعات األخــرى المتعلقــة بتشــجيع االســتثمار وتنظيــم األنشــطة االســتثمارية واإلشــراف عليهــا ،حيــث،
وعلــى الرغــم مــن ظــروف الحــرب ،طرحــت الحكومــة عــن طريــق هيئــة االســتثمار الســورية خــال عــام  2017العشــرات مــن الفــرص
االســتثمارية االســتراتيجية الجاهــزة للمباشــرة بهــا ،وبلــغ عددهــا ( )141مشــروعا ً علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية وفــي مختلــف األنشــطة.
وأدت مفــرزات الحــرب إلــى دمــار واســع فــي اســتثمارات القطــاع الخــاص القائمــة ،وجمــدت أنشــطة االســتثمار الجديــد حتــى عــام ،2015
حيــث بــدأت بعدهــا فــرص االســتثمار بالتزايــد التدريجــي مترافقــة مــع عــودة االســتقرار واألمــان إلــى مســاحات واســعة مــن أراضــي
الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وبخاصــة تلــك التــي تتوضــع فيهــا المناطــق والمــدن الصناعيــة ،وذلــك بعــد تحريــر الدولــة الســورية لهــذه
األراضــي مــن اإلرهــاب.

المؤشر  : 1-89عدد القروض الميسرة من الدول األخرى
بلــغ عــدد القــروض الخارجيــة الميســرة مــن الــدول ( 11قرضـا ً) فــي عــام  ،2010وتناقــص هــذا العــدد تدريجيـا ً خــال الحــرب ليبقــى قرضيــن
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فقــط فــي عــام  .2014وفــي عــام  2015لــم يعــد منهــا أي قــرض ســاري المفعــول .وخــال ســنوات الحــرب ،وقّعــت الجمهوريــة العربيــة
الســورية مــع الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة خــط ائتمانــي ســاري المفعــول حتــى تاريخــه.
المؤشر  : 2-89عدد المنح المقدمة من الدول األخرى
كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل ســنوات الحــرب ،تحظــى بالعديــد مــن المنــح .غيــر أنــه ومنــذ بدايــة الحــرب ،فقــد تــم إيقــاف معظــم
هــذه المنــح (عــدا منحــة األمــم المتحــدة عــام  ،)2014وخاصـةً األوروبيــة منهــا ،حيــث شــمل ذلــك وقــف جميــع القــروض والمنــح والهبــات
والخبــراء ،ومنهــا المنــح ذات الصلــة بالمشــاريع التاليــة:
 عــام ( :)2010تــم توقيــع وثيقــة البرنامــج الوطنــي التأشــيري الرابــع بتاريــخ ( )2010/8/4والــذي تض ّمــن تقديــم منحــة بمبلــغ (129مليــون) يــورو ،موزعــة علــى عــدة مشــاريع فــي مجــاالت التعليــم والطاقــة والتنميــة الريفيــة واالقتصــاد والتجــارة.
 عام ( :)2008تم توقيع وثيقة البرنامج الوطني التأشيري الثالث بتاريخ ( ،)2008/11/9الذي يتضمن تقديم منحة بمبلغ (129مليون يورو) ،لتمويل عدة مشاريع في مجاالت:
•دعــم اإلدارة المحليــة والالمركزيــة بالتعــاون مــع وزارة اإلدارة المحليــة .وقــد تــم توقيــع وثيقــة هــذا المشــروع بتاريــخ
( )2010/6/12بمبلــغ ( 20مليــون) يــورو.
•إصــاح الحمايــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل .وقــد تــم توقيــع وثيقــة هــذا المشــروع بتاريــخ
( )2010/12/27بمبلــغ ( 5مليــون) يــورو.
•تطويــر قطــاع الصحــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة .وقــد تــم توقيــع وثيقــة هــذا المشــروع بتاريــخ ( )2010/12/25بمبلــغ ( 15مليــون)
يورو.
•دعــم البلديــات بمنحــة مــن بنــك االســتثمار األوروبــي وذلــك بالتعــاون مــع وزارة اإلدارة المحليــة .وقــد تــم توقيــع وثيقتهــا عــام
( )2010بمبلــغ ( 4مليــون) يــورو.
•دراســة استشــارية لتوســيع محطــة توليــد كهربــاء ديــر علــي بمنحــة مــن بنــك االســتثمار األوروبــي وذلــك بالتعــاون مــع وزارة
الكهربــاء .وقــد تــم توقيــع وثيقتهــا عــام ( )2010بمبلــغ ( 4مليــون) يــورو.
وبــرز فــي العــام ( )2014تقديــم الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي ( ،)JICAومــن خــال مكتــب برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بدمشــق
( ،)UNDPلمنحــة بقيمــة ( )18مليــون دوالر لتمويــل مشــروع إعــادة تأهيــل محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة ،وتــم زيــادة المنحــة
فــي األعــوام التاليــة لذلــك العــام لتصــل إلــى ( )34مليــون 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 المق ّدمــة للجمهوريــة العربيــة الســورية خــال ســنوات الحــرب ،خاصــة تلــك مــن قبــل االتحــاد الروســي والجمهوريــة
اإلســامية اإليرانيــة وجمهوريــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية 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.

المؤشر  : 3-89نسبة االستثمار األجنبي من إجمالي االستثمارات في الجمهورية العربية السورية
ســجل االســتثمار األجنبــي نســبة  %21.8مــن إجمالــي االســتثمارات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي العــام  ،2010ولكــن
خــال عامــي  2011و 2012تناقصــت هــذه النســبة ،ولتنعــدم فــي العــام  ،2012ورافــق ذلــك تناقــص بعــدد االســتثمارات بشــكل عــام،
وتذبذبــت االســتثمارات األجنبيــة خــال أعــوام  ،2015-2014-2013حيــث ســجل فــي عــام  2013مــا نســبته  %23.5مــن إجمالــي
االســتثمارات والتــي بدورهــا كانــت متراجعــة وبلغــت حوالــي  4.2مليــار ل.س .ولكــن بعــام  2014بلغــت النســبة  %0.4وارتفعــت فــي
 2015إلــى  %16.4ولكــن مــع التأكيــد علــى التراجــع فــي حجــم االســتثمارات الكليــة.
المؤشر  : 4-89صافي التدفقات من االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجمالي
ســجل عــام  2010أكبــر نســبة تدفقــات مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،حيــث بلغــت هــذه النســبة
نحــو ( )%0.158مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .ولكــن ،ومــع بــدء الحــرب وتفاقمهــا خــال الســنوات التــي تلــت عــام  ،2011فقــد
تناقــص حجــم االســتثمارات عمومــاً ،كمــا أوضحنــا فــي تحليــل المؤشــر المذكــور آنفــاً ،واالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة علــى وجــه
الخصــوص ،لتصبــح نســبتها مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال الحــرب قريبــة مــن الصفــر ،حيــث لــم يكــن هنــاك ســوى مشــروع أجنبــي
واحــد ،نحــو ( )%0.028عــام  2013و( )%%0.001فقــط فــي عــام .2014
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المقصــد ( :)90خفــض تكاليــف معامــات تحويــات المهاجريــن إلــى أقــل مــن ( ،)%3وإلغــاء قنــوات التحويــات الماليــة
التــي تربــو تكاليفهــا علــى ( ،)%5بحلــول عــام (.)2030
المؤشر  : 1-90التشريعات والضوابط الحكومية الناظمة للتعامل مع الحواالت الخارجية
تُعــد حــواالت المغتربيــن والعامليــن الســوريين فــي الخــارج مــن المصــادر الهامــة للقطــع األجنبــي الــذي يُغــذي ســوق القطــع الســورية،
ويتــم بصــورة نظاميــة أو رســمية عبــر مصــرف ســورية المركــزي ،وقــد تنفذهــا شــركات الصرافــة المحليــة لصالحــه ،أوبصــورة غيــر
نظاميــة ،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 أحاديــة الجانــب ،لــذا يجــري اللجــوء أحيان ـا ً إلــى األســاليب
غيــر الرســمية والطــرق غيــر المباشــرة فــي التحويــل ،وذلــك عبــر طــرف ثالــث ،وهــو مــا يتطلــب وقتــا ً أطــول ويتســبب بمزيــد مــن
التكاليــف واألعبــاء علــى كاهــل المســتفيدين ،وتــزداد احتمــاالت المخاطــرة فــي إتمــام عمليــات التحويــل.
يُشــرف مصــرف ســورية المركــزي علــى ملــف التحويــل والحــواالت الخارجيــة ،مــن حيــث مســؤولية وضــع شــروط وضوابــط الترخيــص
للمتعامليــن بهــا ،ومــن حيــث مهــام وضــع ضوابــط وآليــات وإجــراءات تســليمها (بالعملــة األجنبيــة) أو تحديــد قيمــة تســديدها بالليــرة الســورية،
إضافــةً إلــى تحديــد عمــوالت التحويــل والتســديد فــي كلتــا الحالتيــن ،ولــدى الجهــات المخولــة بالتعامــل معهــا وهــي المصــارف العاملــة
وشــركات الصرافــة المرخصــة .وتتلخــص تشــريعات وضوابــط التعامــل مــع الحــواالت الخارجيــة المعتمــدة مــن مصــرف ســورية المركــزي
ضمــن مؤشــرين اثنيــن وثــاث مجموعــات ،وهــي المبينــة الحق ـا ً.
يتولى مصرف سورية المركزي المسؤولية اإلدارية والفنية عن استصدار ومتابعة تنفيذ:
•التشــريعات والضوابــط الناظمــة للتعامــل مــع الحــواالت الخارجيــة وكيفيــة تســليمها فــي المصــارف الخاصــة وفــي شــركات الصرافــة
المرخصــة.
•التشريعات والضوابط الناظمة لتسديد قيمة الحواالت النظامية من قبل المصارف الخاصة ومن قبل شركات الصرافة المرخصة.
المؤشر  : 2-90التشريعات والضوابط الناظمة لتحديد تعرفة تحويل وتسليم الحواالت الخارجية
وهــي المجموعــة الثالثــة مــن التشــريعات فــي هــذا اإلطــار ،حيــث قــام مصــرف ســورية المركــزي ،علــى ســبيل المثــال ،بتحديــد تكلفــة
معامــات التحويــل كاآلتــي:
 شــركات الصرافــة :حــدد المصــرف المركــزي لجميــع شــركات الصرافــة مقــدار العمولــة علــى تســليم الحــواالت الخارجيــة بيــن (1إلــى )%1.5مــن قيمــة الحوالــة ،عــدا شــركة (ويســترن يونيــون) التــي لهــا وضــع خــاص وتنظــم عملهــا حســب المعاييــر العالميــة للشــركة األم
بحيــث قــد تتجــاوز عموالتهــا النســبة المحــددة مــن مصــرف ســورية المركــزي.
 المصــارف الخاصــة :حــدد المصــرف المركــزي عمولــة تتــراوح بيــن ( )0.5و( )2باأللــف مــن قيمــة الحوالــة الصــادرة ،بحيــث ال تقــلعــن (10دوالر) أمريكــي ،وال تتجــاوز ( 100دوالر) أمريكــي ،علــى أال تتجــاوز هــذه العمولــة نســبة الـــ( )%1فــي حالــة الحــواالت
الصــادرة مــن حســاب الــــ (بنــك نــوت) .ومــن ث ـ ّم نــرى ،ممــا ســبق ذكــره ،أن هــذا المقصــد محقــق ،حيــث أن تكلفــة معامــات التحويــل
فــي كل األحــوال لــدى كل مــن شــركات الصرافــة والمصــارف هــي أقــل مــن (.)%3
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خالصة الهدف العاشر

لــدى مراجعــة التقــدم المحــرز باتجــاه تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،بــرز جليّ ـا ً تع ّمــق التفــاوت والتبايــن التنمــوي بيــن
الــدول ،وهــذا األمــر كان مبــرراً إلدراج هــدف خــاص بقضايــا التبايــن التنمــوي علــى مختلــف الصعــد الجغرافيــة.
وعلــى المســتوى الوطنــي ،جــرى العمــل علــى تنــاول التفــاوت التنمــوي مــن عــدة جوانــب ،األول :التفــاوت التنمــوي مــن
منظــور جغرافــي (محافظــات وريــف وحضــر) ،حيــث تشــير بيانــات التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى أن التقــدم
المحــرز خــال ســنوات مــا قبــل الحــرب فــي هــذا المجــال كان دون الطموحــات .فاالســتثمار الخــاص وتفــاوت معــدالت النمــو
االقتصــادي والبطالــة والخدمــات االجتماعيــة كانــت تعانــي مــن تركــز وتشــتت جغرافــي واضــح .وأمــا الجانــب الثانــي
فيتمثّــل بالتفــاوت التنمــوي مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،حيــث أن نســب اإلنــاث إلــى الذكــور فــي مختلــف قطاعــات
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة كانــت ،بالرغــم مــن تطورهــا فــي بعــض القطاعــات ،أقــل مــن المأمــول .وأمــا الجانــب
الثالــث فيتمثّــل بالعدالــة بيــن الشــرائح الســكانية والتــي تــم توصيفهــا قبــل الحــرب علــى أنهــا حققــت تقدمـا ً بســيطا ً تــم التعبيــر
عنــه بمؤشــرات الدخــل واإلنفــاق للشــرائح العشــرية للســكان وقياســات منحنــى لورانــس ومعامــل جينــي.
أدت ظــروف الحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى تعميــق التفــاوت التنمــوي مــن مختلــف
زوايــاه ،حيــث تضــررت محافظــات ومناطــق وتأثــرت باإلرهــاب أكثــر مــن أخــرى ،ودمــرت مقومــات التنميــة لبعضهــا بشــكل
كبيــر .بينمــا بقيــت أخــرى أقــل تأثــراً مــن حيــث مقومــات التنميــة فيهــا .كمــا ســاهمت الحــرب إلــى حــد كبيــر فــي تعميــق
التفــاوت مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،فانخفضــت وبشــكل كبيــر مســاهمة اإلنــاث فــي النشــاط االقتصــادي ،وانخفضــت
مؤشــرات التمكيــن االجتماعــي الصحيــة والتعليميــة ،ومورســت ســلوكيات فــي مناطــق انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة
لــم يعرفهــا المجتمــع الســوري ســابقا ً كاالســتغالل واالغتصــاب وتجــارة األعضــاء بشــكل خــاص.
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تطور عدد الباصات بين عامي  2010و2015

الهدف الحادي عشر :جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة ،بحلول عام 2030

المقصــد ( :)91ضمــان حصــول الجميــع علــى مســاكن وخدمــات أساســية مالئمــة وآمنــة وميســورة التكلفــة ورفــع مســتوى
األحيــاء الفقيــرة بحلــول عــام .2030
المؤشر  : 1-91متوسط كلفة المتر المربع الطابقي
تضاعــف متوســط كلفــة المتــر المربــع مــن البنــاء الطابقــي أربــع أضعــاف نتيجــة ارتفــاع أســعار مــواد البنــاء وأجــور النقــل والعمالــة ونقــص
الكــوادر بفعــل ظــروف الحــرب .ولــم يقتصــر أثــر الحــرب علــى ارتفــاع تكاليــف المســكن ،بــل تعرضــت مســاكن المواطنيــن والمرافــق الخدميــة
والبنــى التحتيــة الســورية لدمــار واســع نتيجــة اســتهدافها مــن قبــل المجموعــات اإلرهابيــة المســلّحة وعمليــات «التحالــف الدولــي» والميليشــيات
المتحالفــة معــه.
تطور متوسط كلفة المتر المربع في األبنية الطابقية بين عامي  2010و 2015
المؤشر

2010

2011

2012

2013

2015

متوسط كلفة المتر المربع الطابقي
(ل.س)

13870

14314

18819

23644

55241

2010

2011

2012

2013

2014

2015

عدد الباصات العاملة

940

928

496

507

533

603

عدد الباصات المتوقفة

755

866

669

658

625

657

اإلجمالي

1695

1794

1165

1165

1158

1260

المؤشر  : 3-92عدد حوادث السير
انخفــض عــدد حــوادث الســير انخفاضــا ً كبيــراً بيــن عامــي  2010و .2015وتعــزى األســباب الرئيســية لهــذا االنخفــاض إلــى تطبيــق
قانــون الســير المعــدل وتعزيــز ومراقبــة فعاليــة مــدارس تأهيــل قيــادة المركبــات وزيــادة فعاليــة المراقبــة علــى الطرقــات ،ومــن جهــة ثانيــة
نتيجــة آلثــار الحربالتــي أدت إلــى انخفــاض المســافات الكليومتريــة المقطوعــة وعــدد المركبــات ،رغــم عــدم توفــر بيانــات مــن المناطــق غيــر
المســتقرة نتيجــة الظــروف الراهنــة.
ويعد قطاع النقل من القطاعات التي لم تتلق أي دعم دولي لتعزيز السالمة على الطرق العامة.
تطور عدد حوادث السير بين عامي  2010و2015

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

المؤشر  : 1-92أطوال الطرق (محلية ومركزية) من إجمالي الطرق العامة
شــهدت أطــوال الطــرق ثباتـا ً نســبيا ً خــال الحــرب ،إال أن اإلشــكالية الرئيســية تمثّلــت بتعــرض بعــض أجــزاء شــبكة الطــرق المحليــة والمركزيــة
الحق ـا ً إلــى الضــرر والتخريــب نتيجــة ظــروف الحــرب ،حيــث أنــه ومــع زيــادة االســتقرار فــي العديــد مــن المناطــق التــي تعرضــت ألعمــال
التخريــب ،تــم التركيــز علــى صيانــة وتأهيــل الطــرق المتضــررة لكونهــا بنيــة أساســية لعــودة الحيــاة الطبيعيــة إليهــا.
تطور أطوال الطرق (محلية ومركزية) بين عامي  2010و2015

أطوال الطرق (محلية ومركزية) من
إجمالي الطرق العامة /كم

2010

2013

2014

2015

8077

8081

8089

8102

المؤشر  : 2-92عدد الباصات العاملة والمتوقفة عن العمل في شركات النقل الداخلي
خــال ســنوات الحــرب انخفــاض عــدد الباصــات العاملــة بشــكل كبيــر ،مــع تعــرض عــدد منهــا لالعتــداءات نتيجــة الظــروف الراهنــة ،وخــروج
بعضهــا األخــر عــن الخدمــة بســبب االهتــراء وانتهــاء العمــر الزمنــي لآلليــات ،إضافــة إلــى صعوبــة الحصــول علــى مســتلزمات الصيانــة
والتجديــد نتيجــة للتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

31492

29294

16093

8631

9305

9011

المؤشر  : 4-92عدد مركبات النقل
يالحــظ زيــادة جوهريــة فــي قيمــة المؤشــر مــن عــام  2010حتــى عــام  ،2013مــع زيــادة بســيطة حتــى عــام .2015هــذا مــع اإلشــارة إلــى
أن هــذه األرقــام تخــص جميــع المركبــات المســجلة فــي دوائــر النقــل .ويرجــح وجــود نســبة ال تقــل عــن  %20مــن عــدد هــذه المركبــات
غيــر عاملــة فعلي ـا ً بســبب األوضــاع الراهنــة ،وخــروج عــدد مــن هــذه المركبــات عــن الخدمــة ،بحيــث لــم يتــم تعويضهــا أو زيــادة عــدد
المركبــات بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي أســعارها وتقييــد اســتيراد مركبــات النقــل الخاصــة.
تطور عدد المركبات بين عامي  2010و2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

سياحية

744750

793447

805584

816656

823427

830718

باص

7576

8420

8448

9500

9508

9589

ميكروباص

55957

57848

58431

58654

58685

59009
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المقصــد ( :)93تعزيــز التوســع الحضــري الشــامل للجميــع والمســتدام والقــدرة علــى تخطيــط وإدارة المســتوطنات البشــرية فــي
جميــع البلــدان علــى نحــو قائــم علــى المشــاركة ومتكامــل ومســتدام بحلــول عــام .2030
المؤشر  : 1-93المخططات التنظيمية في المحافظات (تخطيط عمراني)
تراجعــت أعــداد ومســاحات المخططــات التنظيميــة بأشــكالها كافــة خــال ســنوات الحــرب ،حيــث انخفــض العــدد اإلجمالــي للمخططــات
الجديــدة مــن  189مخططــا ً عمرانــي إلــى  23مخططــا ً بيــن عامــي  2010و .2015كمــا تراجعــت المســاحات اإلجماليــة لهــذه
المخططــات مــن  19000هكتــار إلــى  850هكتــار خــال نفــس هــذه المــدة.
تطور بعض مؤشرات المخططات التنظيمية في المحافظات بين عامي  2010و2015
2010

2012

2013

2015

سكني

164

55

22

11

حرفي وصناعي

25

21

4

12

مساحة المخططات التنظيمية (تخطيط عمراني)/
هكتار

19000

31600

3100

850

عدد التجمعات الجديدة التي تم وضع مخططات
)تنظيمية لها (تطوير عقاري

12

6

1

1

متوسط الكثافة الصافية في المخططات التنظيمية

176

295

347

وهنــا تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى ضــرورة وفــاء الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بالتزاماتهــا بموجــب قــرارات
مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة ومنظمــة اليونســكو ،وتحديــداً التزامهــا بإعــادة الممتلــكات الثقافيــة التــي نهبــت مــن الجمهوريــة العربيــة
الســورية إلــى الدولــة الســورية.
كمــا تــم االعتــداء علــى المــوارد الطبيعيــة النفطيــة بســرقة المعــدات و المنتجــات النفطيــة (تمــت تغطيــة المؤشــر فــي متــن الهــدف الســادس
عشــر) .وتعرضــت الغابــات الســورية إلــى الحــرق والتخريــب فــي المناطــق التــي انتشــرت فيهــا المجموعــات اإلرهابيــة المســلّحة ،خاصــة فــي
بعــض األجــزاء مــن غابــات محافظــة الالذقيــة التــي اعتــدى عليهــا اإلرهابيــون بالحــرق واالحتطــاب الجائــر (تمــت تغطيــة المؤشــر
فــي متــن األهــداف مــن  15-12المتعلقــة باألهــداف البيئيــة) .والجديــر بالذكــر أيضــا ً مــا تعرضــت لــه غابــات محافظــة القنيطــرة مــن
دمــار وخســائر نتيجــة لعمليــات المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة التــي انتشــرت فيهــا وبدعــم مــن «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال.

المقصــد ( :)95التقليــل إلــى درجــة كبيــرة مــن عــدد الوفيــات وعــدد األشــخاص المتضرريــن وتحقيــق انخفــاض كبيــر فــي
الخســائر االقتصاديــة المباشــرة المتصلــة بالناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي التــي تحــدث بســبب الكــوارث بمــا فــي ذلــك
الكــوارث المتصلــة بالميــاه مــع التركيــز علــى حمايــة الفقــراء واألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع هشــة ،بحلــول
عــام .2030
•ال يتوفر بيانات مباشرة حول أعداد الوفيات الناجمة عن الكوارث المتصلة بنوعية المياه.
•تم تغطية أثر الكوارث على اإلنتاج الزراعي في متن الهدف الثاني.

المقصد ( :)96الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن ،بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة
نفايات البلديات وغيرها ،بحلول عام .2030
المؤشر  : 1-96تلوث المياه
شــهدت معــدالت تلــوث الميــاه تراجعـا ً 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.
معدالت تلوث الماء بين عامي  2010و2015

عدد حوادث السير
وتراجعــت أعــداد المخططــات الجديــدة بســبب ظــروف الحــرب ،مــع ارتفــاع ملحــوظ فــي مؤشــر متوســط الكثافــة الصافيــة فــي المخططــات
التنظيميــة نتيجــة خلــل التــوزع الديموغرافــي والنــزوح الســكاني بيــن المناطــق وفقـا ً لمــا تســتدعيه حالــة االســتقرار .وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا
الشــأن إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية لــم تســتفد فــي الســنوات الســابقة مــن أي دعــم فنــي أو مالــي لتحقيــق هــذا المقصــد ،بــل اعتمــدت اعتماداً
كامـاً علــى جهودهــا الذاتيــة .وكان للتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب الجائــرة التــي فرضتهــا عــدد مــن الــدول والكيانــات اإلقليميــة
بشــكل غيــر مشــروع علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،األثــر الســلبي علــى تنفيــذ الخطــط الوطنيــة فــي هــذا المجــال .وال بــد فــي المرحلــة
الحاليــة والقادمــة مــن تنفيــذ سياســة اســتخدام المــوارد المحليــة ،وذلــك وفــق محورييــن:
•إعــادة تدويــر األنقــاض واالســتفادة منهــا فــي إطــار اإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصلبــة ،خاصــة باســتخدام أفضــل التكنولوجيــات المتاحــة
وتعميمهــا علــى مختلــف المناطــق المتضــررة.
•تطويــر هيكليــة الشــركات العامــة العاملــة فــي قطــاع البنــاء ،ومنهــا شــركات المؤسســة العامــة للجيولوجيــا الســتثمار مناجــم ومواقــع ومقالــع
الخامــات ومــواد البنــاء بشــكلها األوســع ،علــى نحــو يحقــق أعلــى القيــم المضافــة وتوفيــر المدخــات الضروريــة محليـا ً إلعــادة اإلعمــار
وفــق أســس االســتدامة.

المقصد ( :)94تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
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 خاصــة.
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5.97

المؤشر  : 1-96عدد منشآت معالجة النفايات الصلبة
يالحــظ تطــور بســيط بعــدد منشــآت معالجــة النفايــات الصلبــة ،حيــث لــم يتــم تنفيــذ المشــاريع المخطــط لهــا وفــق مــا هــو معتمــد فــي المخطــط
التوجيهــي .إلدارة النفايــات الصلبــة ،نظــراً للظــروف الراهنــة ووقــوع بعضـا ً منهــا فــي مناطــق غيــر مســتقرة
تطور عدد منشآت معالجة النفايات الصلبة بين عامي  2010و2015

المؤشر  : 2-93نسبة استخدام الطاقات المتجددة (الطاقة الكهرومائية)
تمت تغطية المؤشر في متن الهدف السابع

2010

2011

2012

2013

2014

2015

عدد منشآت
معالجة النفايات
الصلبة

الوحدة

2010

2011

2013

2015

مطمر

4

12

13

13

معمل فرز

0

0

1

2

معمل سماد

0

0

1

2

محطة نقل

2

14

14

14
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المؤشر  : 3-96عدد المحطات التي تقوم بمعالجة النفايات الطبية والخطرة
اســتقرت أعــداد المحطــات الخاصــة بمعالجــة النفايــات الطبيــة الخطــرة عنــد  2محطــة بيــن عامــي  2010و ،2015ويعــزى الســبب الــذي
حــال دون زيــادة عددهــا إلــى مفــرزات الحــرب التــي أدت إلــى تغيــر األولويــات والتركيــز علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة الضروريــة للمواطنين.

المقصــد ( :)97توفيــر ســبل اســتفادة الجميــع مــن مســاحات خضــراء وأماكــن عامــة ،آمنــة وشــاملة للجميــع ويمكــن الوصــول
إليهــا. ،والســيما بالنســبة للنســاء واألطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بحلــول عــام 2030
المؤشر  : 1-97مساحات الغابات والحدائق من إجمالي المساحة العامة
ارتفعــت نســبة المناطــق الخضــراء بنحــو  %3.5بيــن عامــي  2010و .2014ويعــزى 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  0.027هكتــار عــام  2010إلــى  0.028هكتــار عــام .2014

المقصــد ( :)98دعــم الروابــط اإليجابيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة بيــن المناطــق الحضريــة والمناطــق المحيطــة بالمناطق
الحضريــة والمناطــق الريفيــة ،مــن خــال تعزيــز تخطيــط التنميــة الوطنيــة واإلقليميــة.

خالصة الهدف الحادي العشر

نهجــت التنميــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منهــج التخطيــط الوطنــي والمحلــي ،وغــاب إلــى حــد بعيــد نهــج التخطيــط اإلقليمــي الــذي يربــط
الخطــط الوطنيــة الكليــة مــع المحليــة .ونظــراً لــدور التخطيــط اإلقليمــي فــي دعــم روابــط التنميــة بمســتوياتها ومكوناتهــا المختلفــة ،فقــد تبنــت
الحكومــة الســورية اإلطــار الوطنــي للتخطيــط اإلقليمــي ،إال أن الحــرب أعاقــت تنفيــذ المكونــات األساســية لهــذا اإلطــار.

حقــق قطــاع اإلســكان معــدالت نمــو مقبولــة قبــل الحــرب ،كمــا تحســنت ظــروف المســكن نواحــي عــدة :نصيــب
الفــرد مــن المســاحة المتريــة ،ومــادة بنــاء المســكن ،وخدمــات المســكن ،كمــا كانــت تكاليــف البنــاء مقبولــة نوع ـا ً مــا.

المقصــد ( :)99العمــل بحلــول  ،2030علــى الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد المــدن والمســتوطنات البشــرية التــي تعتمــد وتنفــذ
سياســات وخططـا ً متكاملــة مــن أجــل شــمول الجميــع ،بمــا يتماشــى مــع إطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث للفتــرة -2015
.2030

ويعــد قطــاع اإلســكان مــن أكثــر القطاعــات تأثــراً الحــرب ،فقــد طــال الدمــار الكلــي والجزئــي التدميــر نســبة كبيــرة مــن مســاكن
المواطنيــن ،حيــث كانــت العديــد مــن المــدن والمناطــق الســكنية ســاحات حــرب حقيقيــة نظــراً النتشــار الجماعــات اإلرهابيــة
المســلحة فــي المناطــق المأهولــة واتخاذهــا للمدنييــن فــي هــذه المناطــق دروعــا ً بشــرية.

المؤشر  : 1-99نسبة الجفاف والتصحر
ارتفعــت نســبة التصحــر مــن  %59إلــى  %74.6بيــن عامــي  2010و ،2014ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى تعــذر إمكانيــة وضــع وتنفيــذ
إدارة متكاملــة لمخاطــر الكــوارث والمنــاخ وتلــوث التربــة بالنفــط ومشــتقاته خــال الحــرب ،خاصــة نتيجــة التكريــر العشــوائي.
تطور نسبة الجفاف والتصحر بين عامي  2010و2014

نسبة الجفاف والتصحر

2010

2011

2012

2013

2014

59

68.4

72.4

73.4

74.6

وضعــت الحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية تحديــات كبيــرة أمــام أيــة جهــود مســتقبلية لتوفيــر
الحــد األدنــى مــن ظــروف المعيشــة للســكان بجوانبهــا الخدميــة ،مــن دمــار المســاكن وتضــرر خدماتهــا .وحتــى المناطــق
المســتقرة تأثــرت خدماتهــا المعيشــية بشــكل كبيــر  ،خاصــة انقطــاع فــي الكهربــاء وانخفــاض فــي إمــدادات ميــاه الشــرب
وازديــاد فــي مشــاكل النفايــات المنزليــة وغيرهــا .وارتفعــت بصــورة كبيــرة تكاليــف البنــاء وإعــادة الـــتأهيل كنتيجــة طبيعيــة
للتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب غيــر المشــروعة التــي فُرضــت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،عــاوة
علــى تســبب هــذه التدابيــر فــي انخفــاض القــوة الشــرائية لليــرة الســورية.
وحاولــت الحكومــة الســورية جاهــدة المســاهمة فــي إعــادة إعمــار المســاكن المتضــررة مــن خــال تقديــم مســاعدات ماليــة
لجــزء مــن األســر التــي تضــررت منازلهــا ،كمــا عمــدت إلــى تقديــم إعفــاءات مــن رســوم ورخــص البنــاء .ويعتبــر تحــدي
إعــادة ترميــم وبنــاء المســاكن وخدماتهــا أهــم التحديــات التــي تواجــه الدولــة الســورية فــي المرحلــة المقبلــة فــي جهودهــا إلعــادة
النازحيــن والالجئيــن إلــى مناطــق ســكنهم.

المقصــد ( :)100دعــم أقــل البلــدان نمــوا ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال المســاعدة الماليــة والتقنيــة ،فــي إقامــة المبانــي المســتدامة
والقــادرة علــى الصمــود باســتخدام المــواد المحليــة.
تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى ضــرورة تقديــم الــدول المتقدمــة النمــو للدعــم والتمويــل الالزميــن لتنفيــذ مضمــون هــذا المقصــد الهــام
لتنميــة أقــل البلــدان نمـ ّواً والــدول الناميــة.
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الهدف الثاني عشر :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة بحلول عام 2030
تتعلــق أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج المســتدامة بتعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد ،والحصــول علــى الخدمــات بتحســين البنيــة األساســية ،وجــودة
الحيــاة لمصلحــة الجميــع ،وتوفيــر فــرص العمــل الالئــق ،وخفــض حــدة الفقــر ،وتوطيــد القــدرة التنافســية االقتصاديــة إلنجــاز خطــط التنميــة
الشــاملة.

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

المؤشر  : 5-102كمية مياه الصرف الصحي المعالجة والمستخدمة في الزراعة وعدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي
يالحــظ وجــود انخفــاض حــاد بقيمــة المؤشــر بســبب الظــروف الراهنــة ،وحــدوث ضــرر جزئــي فــي عــدد مــن محطــات المعالجــة (عــدرا-
حلب-داريــا) .ففــي عــام  ،2015وصــل عــدد المحطــات المنفــذة إلــى  41محطــة تعالــج  900ألــف م ،3وهنــاك  75محطــة قيــد التنفيــذ تعالــج
 500ألــف م .3ووفــق الخطــط الحكوميــة ،مــن المتوقــع تطــور المؤشــر خــال الســنوات القادمــة بحيــث تعالــج نحــو ( )%75مــن ميــاه
الصــرف الصحــي.
تطور عدد محطات معالجة الصرف الصحي وكميات المياه المعالجة

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.
المؤشر  : 1-101عدد مشاريع التنمية للمناطق الريفية
بلــغ عــدد المشــاريع التنمويــة فــي المناطــق الريفيــة الممولــة خارجيــا ً بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي ( )8مشــاريع
فــي عامــي  2010و ،2011وانخفــض العــدد إلــى ( )7مشــاريع خــال الســنوات  2015–2012بســبب ظــروف الحــرب ،وخاصــة فــي
المناطــق غيــر المســتقرة .ومــن المتوقــع تطــور عددهــا إلــى ( )14مشــروعا ً فــي عــام  ،2030مــع عــودة االســتقرار إلــى معظــم المناطــق
الريفيــة بعــد تحريــر الدولــة الســورية لهــا مــن اإلرهــاب ،واعتمــاد الحكومــة الســورية علــى سياســات تضــع تنميــة الريــف فــي مقدمــة
أولوياتهــا.

عدد محطات
المعالجة

كمية المياه
المعالجة

2015

2020

2025

2030

41

300

350

375

900ألف م

3

 3.2مليار م

3

3.6مليار م

3

3.8مليار م

3

المقصد ( :)102تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفء للموارد الطبيعية.
المؤشر  : 1-102كفاءة استخدام مياه الري في الزراعة

يشــير الواقــع الحالــي إلــى تدنــي كفــاءة اســتعماالت الميــاه فــي الزراعــة نتيجــة الــري التقليــدي الــذي يشــكل  %84مــن مجمــوع األراضــي
المرويــة .ولذلــك فــإن ترشــيد اســتخدامات الميــاه وتطويــر تقنيــات الــري أمــران ضروريــان لتطويــر الزراعــة المرويــة وزيــادة المنفعــة
االقتصاديــة.
وللتخفيــف مــن هــدر الميــاه وإتبــاع األســاليب الحديثــة فــي ري المزروعــات والمحاصيــل الزراعيــة ،تقــوم وزارة الزراعــة بإدخــال مســاحات
ســنوية جديــدة وتطبيــق أســاليب الــري الحديــث (تنقيــط – رذاذ – ســطحي مطمــور مــع تســوية بالليــزر) .ووصلــت كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري
فــي الزراعــة بيــن عامــي  2015 – 2010وفــق التالــي )% 90 -80( :الــري بالتنقيــط ،و( )% 80 – 70الــري بالــرذاذ ،و(65 – 60
 )%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 إلــى
متابعــة االســتبدال والتجديــد لمنظومــات ميــاه الشــرب والحـ ّد مــن التعديــات علــى مصــادر ميــاه الشــرب ،والتوســع األفقــي والعمــودي بإقامــة
الســدود وحفــر اآلبــار فــي مناطــق الميــاه المتجــددة .ويحتــاج هــذا القطــاع إلــى الدعــم الدولــي لتحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه ونقــل التقانــات،
حيــث لــم يتلــق هــذا القطــاع أي دعــم دولــي فعلــي خــال الســنوات الماضيــة ،بالرغــم مــن اعتمــاد نســبة كبيــة مــن األســر الســورية عليــه
لتحصيــل مصــادر دخلهــم وعيشــهم.

المقصد ( :)103تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية بمقدار النصف ،والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج
وسالسل اإلمداد.
ال تتوفر بيانات حول النفايات الغذائية .وتمت تغطية الخسائر في اإلنتاج في متن الهدف األول المعني باألمن الغذائي.

المقصد ( :)104تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا ً للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها ،بحلول عام .2020
المؤشر  : 1-104محطات النقل (مراكز وسيطة)
تــم اعتمــاد تنفيــذ مراكــز معالجــة متكاملــة فــي كل محافظــة مــع محطــات نقــل وســيطة .وقــد تعــرض عــدد منهــا ألضــرار وأعمــال تخريــب
مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،وتأخــر تنفيــذ بعضـا ً منهــا .لكــن مــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد مراكــز المعالجــة المتكاملــة إلــى ()14
مركــز ،مــع محطــات النقــل الوســيطة إلــى ( )120محطــة فــي عــام.2020
تطور عدد محطات نقل النفايات و مراكز المعالجة

المؤشر  : 2-102نسبة الفاقد في مياه الشرب

تمت تغطية المؤشر في متن الهدف السادس.
المؤشر  : 3-102نسبة كميات المياه المنتجة من إجمالي المياه المتجددة
كان هنــاك زيــادة ضعيفــة بقيمــة هــذا المؤشــر مــن عــام  2010حتــى  ،2015نتيجــة زيــادة الفاقــد فــي ميــاه الشــرب وخــروج العديــد مــن
الســدود عــن االســتخدام ،بمــا فيهــا ســد الفــرات .ومــن المتوقــع تحســن المؤشــر خــال المرحلــة القادمــة نتيجــة ازديــاد عــدد الســدود البالــغ
عددهــا حالي ـا ً ( )158ســداً ،بطاقــة تخزينيــة تصــل إلــى ( 16مليــار م )3مــن الميــاه ،مــع ازديــاد كميــات الميــاه المســحوبة ســنويا ً والمقــدرة
حاليـا ً بــــ  5.6مليــار م.3
المؤشر  : 4-102المساحات المعتمدة على طرق الري الحديث
انخفضــت المســاحة المعتمــدة علــى الــري الحديــث بنســبة ()%7بيــن عامــي  2010و 2015مــن ( 298ألــف هكتــار) فــي عــام 2010
إلــى ( 278ألــف هكتــار) ألــف هكتــار فــي عــام  ،2015ومــن المتوقــع تنفيــذ مجموعــة مــن مشــاريع الــري واســتصالح األراضــي بطــرق
لتصبــح المســاحة المعتمــدة علــى الــري الحديــث بحــدود ( 298ألــف هكتــار) فــي عــام  2020و( 318ألــف هكتــار) فــي عــام ،2025
ولتبلــغ ( 328ألــف هكتــار) فــي عــام .2030
140

2015

عدد مراكز المعالجة المتكاملة

عدد محطات النقل (مراكز وسيطة)

5

110

2018

2020

7

14

115

120

المؤشر  : 2-104معامل السماد ومعامل الفرز
تترافــق معامــل الســماد مــع منشــآت معامــل الفــرز ،حيــث تعتبــر تقنيــة إنتــاج الســماد العضــوي مــن أهــم طــرق معالجــة النفايــات والتخلــص
منهــا .وقــد عملــت وزارة اإلدارة المحليــة والبيئــة علــى اســتصدار مواصفــة خاصــة للســماد الناتــج عــن النفايــات العضويــة ليتــم اســتخدامه فــي
األعمــال الزراعيــة .إال أنــه حــدث تراجــع فــي هــذا المؤشــر ،خاصــة مــع تعــرض مراكــز المعالجــة المتكاملــة ألعمــال التخريــب.
141

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

تطور عدد معامل السماد ومعامل فرز النفايات
2015

2018

2020

عدد معامل السماد

22

25

29

عدد معامل الفرز

15

30

33

أوصــى المخطــط التوجيهــي للمرافــق الصحيــة باعتمــاد معالجــة مركزيــة للنفايــات الطبيــة باســتخدام طريقــة التعقيــم (األوتوكليــف) .وقــد تراجــع
هــذا المؤشــر بســبب ارتفــاع تكاليــف أجهــزة التعقيــم ،وعــدم تنفيــذ جميــع مراكــز المعالجــة ،وغيــاب االلتــزام الكامــل فــي فــرز النفايــات الطبيــة
التــي يتــم التخلــص منهــا ضمــن مطامــر ومكبــات عشــوائية .وتجــري حاليـا ً معالجــة النفايــات الطبيــة فــي جهــاز التعقيــم فــي موقــع البصــة فــي
محافظــة الالذقيــة لمحافظتــي الالذقيــة وطرطــوس.
تطور عدد وحدات معالجة النفايات الطبية
2015

2018

2020
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المؤشر  : 4-104المطامر الصحية
بالرغــم مــن تنفيــذ أغلــب المطامــر فــي أغلــب المحافظــات ،فــإن العديــد منهــا تعــرض لعمليــات تخريــب ،كمــا أصبحــت أغلــب الوحــدات اإلداريــة
تتخلــص مــن النفايــات بأقــرب موقــع لهــا بســبب غــاء المحروقــات .لكــن مــن المتوقــع فــي المرحلــة المقبلــة أن يــزداد عــدد المطامــر النظاميــة
وااللتــزام بالمخطــط التوجيهــي.
تطور عدد المطامر الصحية

عدد المطامر الصحية

تشــير إحصائيــات وزارة األشــغال العامــة إلــى أن حجــم األضــرار الهائــل مــن جــراء االعتــداءات اإلرهابيــة و عمليــات «التحالــف الدولــي»
قــد بلــغ  22379ألــف مبنــى عــام متضــرراً ضــرراً كام ـاً ،وأكثــر مــن 27ألــف ســيارة تابعــة للجهــات الحكوميــة متضــررة أو مســروقة.
ويقــ ّدر مجمــوع األضــرار الماديــة المباشــرة التــي لحقــت بالمبانــي والبنــى التحتيــة بـــ  2445مليــار ليــرة ،واألضــرار غيــر المباشــرة
 14574مليــار ليــرة ،وذلــك حتــى نهايــة أيلــول عــام  .2014ومــن 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.
المؤشر  : 2-105كمية النفايات الخطرة

المؤشر  : 3-104وحدة معالجة النفايات الطبية

عدد وحدات معالجة النفايات الطبية

المؤشر  : 1-105كمية النفايات الصلبة

2015

2018

2020

40

42

44

لــم يتــم خــال الســنوات الماضيــة معالجــة النفايــات الخطــرة بســبب عــدم وجــود إجــراءات فــرز فــي المصــدر ،ومــع غيــاب الضوابــط
الواضحــة لعمليــات االســتيراد قبــل الحــرب ،وهــذا مــا أدى إلــى تزايــد كميــات النفايــات الخطــرة التــي تنتــج عــن المــواد التــي يتــم اســتيرادها
كالبطاريــات واألدويــة والمبيــدات وغيرهــا .وقامــت وزارة اإلدارة المحليــة والبيئــة بإنشــاء وتنفيــذ  14مدفنـا ً مؤقتـا ً لتخزيــن النفايــات الخطــرة
فــي المحافظــات ،نُفــذ منهــا  /3/مدافــن ،ومــن المتوقــع متابعــة التنفيــذ ليصــل العــدد إلــى  20فــي عــام .2030
وإن تزايــد كميــات النفايــات يتطلــب وضــع رؤيــة كاملــة وشــاملة للتخلــص اآلمــن والســليم مــن النفايــات الخطــرة واتخــاذ اإلجــراءات لتحقيــق
إدارة ســليمة لهــا ،بــدءاً مــن اســتيرادها واســتخدامها ومعالجتهــا والتخلــص اآلمــن منهــا ،إضافــةً إلــى اســتكمال الجــرد للنفايــات الخطــرة
الناجمــة عــن النشــاطات الصناعيــة والخدميــة ،وذلــك بهــدف إيجــاد الحلــول للتخلــص اآلمــن منهــا علــى النحــو الــذي يتوافــق مــع القوانيــن
الناظمــة لحمايــة البيئــة.
المؤشر  : 3-105معالجة النفايات والتخلص منها بحسب طريقة المعالجة (التدوير ،الحرق ،الطمر)... ،
تراجعــت عمليــات الطمــر والتخلــص اآلمــن مــن النفايــات بســبب انتشــار المكبــات العشــوائية وعــدم القــدرة علــى الترحيــل إلــى المطامــر
الصحيــة والمراكــز المنفــذة الحاليــة ،ومــع خــروج بعــض المراكــز عــن العمــل ،حيــث يتــم حــرق النفايــات عشــوائياً ،وكذلــك مــع انخفــاض
مؤشــر التدويــر نتيجــة لعــدم تنفيــذ جميــع مراكــز المعالجــة المتكاملــة وقيــام البعــض بعمليــات تخليــص النفايــات مــن المــواد القابلــة إلعــادة
التصنيــع قبــل وصولهــا إلــى مراكــز المعالجــة ،والتأخــر فــي تنفيــذ معامــل الســماد .ويجــري التخلّــص مــن  %40مــن النفايــات البلديــة فــي
مطامــر صحيــة ،إال أنهــا تفتقــر إلــى التشــغيل الجيــد .وفــي المقابــل ،يتــم التخلــص مــن قســم مــن النفايــات ( )%55فــي م ّكبــات عشــوائية تنتشــر
علــى أطــراف المــدن.
المؤشر  : 4-105كمية النفايات الناتجة عن الفرد سنويا
إن كميــة النفايــات التــي يتــم جمعهــا يوميـا ً فــي المــدن الكبيــرة (حمــص ،حلــب ودمشــق) هــي بحــدود ( 0.7كــغ للفــرد الواحــد يوميـا ً) .وتعتبــر
هــذه األرقــام نموذجيــة فــي بلــد نــام متوســط الدخــل .وتقــدر كميــة النفايــات المنزليــة التــي يتــم ترحيلهــا إلــى المكبــات بنحــو  5000طــن يوميـا ً
(بافتــراض أن كميــة النفايــات الناتجــة عــن الفــرد فــي المناطــق الحضريــة هــي نحــو  0.65كغ/يوميـا ً).
المؤشر  : 5-105نسبة نفايات الرعاية الصحية المعالجة بطرق آمنة من كمية نفايات الرعاية الصحية المنتجة الكلية

المؤشر  : 5-104مراكز تخزين النفايات الخطرة
تــم اعتمــاد تنفيــذ مركــز فــي كل محافظــة .وقــد تــم تنفيــذ ثــاث محطــات معالجــة فــي دمشــق ودرعــا والحســكة ،مــع العمــل علــى تنفيــذ محطــات
معالجــة فــي حلــب وحمــص ،وذلــك للوصــول إلــى  41وحــدة منفــذة فــي جميــع المحافظــات ،ومــع اعتمــاد إنشــاء وتنفيــذ  41مدفن ـا ً مؤقت ـا ً
لتخزيــن النفايــات الخطــرة فــي المحافظــات ،نفــذ منهــا  3مدافــن (مدفــن فــي دمشــق قيــد االســتثمار ومدفنــان فــي درعــا والحســكة).
تطور عدد محطات ومدافن النفايات الخطرة
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عدد المدافن المؤقتة لتخزين النفايات الخطرة
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ال يوجــد بيانــات عــن حجــم نفايــات الرعايــة الصحيــة ،إال أنــه مــن المرجــح أن تكــون مرتفعــة نتيجــة عــدم القــدرة علــى تنفيــذ
األوتوكليــف فــي جميــع المحافظــات ،وعــدم التــزام المشــافي بفــرز النفايــات الطبيــة ،وعــدم القــدرة علــى ترحيــل النفايــات الطبيــة علــى
نحــو مســتقل عــن النفايــات المنزليــة ،وعــدم توريــد آليــات نقــل النفايــات الطبيــة المخصصــة لنقــل النفايــات الطبيــة.
لقــد تــم إنشــاء محطــة لتعقيــم النفايــات الطبيــة (األوتوكليــف) بطاقــة  12طنــا ً يوميــا ً لتصبــح نســبة أمانهــا  %100ويصبــح طمرهــا فــي
المطامــر العاديــة “آمنــا” علــى اإلنســان والبيئــة ،إلــى جانــب معمــل النفايــات الصلبــة الحالــي فــي نجهــا (40كــم عــن دمشــق) .وتقــوم وحــدة
معالجــة النفايــات الطبيــة فــي الالذقيــة بمعالجــة النفايــات الطبيعــة فــي محافظتــي طرطــوس والالذقيــة .ومــن أهــم الصعوبــات هــي عــدم تكامــل
حلقــات إدارة نفايــات الرعايــة (الفــرز ،النقــل ،المعالجــة) ،حيــث تــم تنفيــذ واســتثمار وحدتيــن للمعالجــة مــن أصــل  13وحــدة مركزيــة لمعالجــة
نفايــات الرعايــة الصحيــة ،فــي حيــن تــم تأميــن بعــض الســيارات المخصصــة لنقــل النفايــات وتوزيعهــا لمحافظــات ال تتوافــر فيهــا وحــدات
للمعالجــة .ومــن الضــروري تنفيــذ النظــام الوطنــي إلدارة نفايــات الرعايــة الصحيــة ،والــذي يهــدف إلــى:
•تحديد المسؤوليات التي يجب القيام بها إلدارة نفايات الرعاية الصحية وحظر إدخالها إلى الجمهورية العربية السورية.
•تصنيــف مصــادر نفايــات الرعايــة الصحيــة ،ووضــع إطــار وطنــي للمراقبــة والتفتيــش علــى المنشــآت التــي تنتــج هــذه النفايــات أو تقــوم
بجمعهــا ونقلهــا ومعالجتهــا والتخلــص منهــا ،مــع وضــع آليــة وتحديــد االشــتراطات المطلوبــة التــي يجــب أن تلتــزم بهــا الجهــات ،والحــد
مــن التأثيــرات البيئيــة والصحيــة.
143

المؤشر  : 6-105نسب المواد الداخلة في تركيب النفايات
تراجــع المؤشــر نتيجــة عــدم تنفيــذ مراكــز المعالجــة المتكاملــة وانتشــار المكبــات العشــوائية وعــدم القــدرة علــى ترحيــل كامــل النفايــات
إلــى مراكــز المعالجــة المتكاملــة .ويقــدر متوســط إنتــاج الفــرد يوميـا ً مــن النفايــات البلديــة الصلبــة بــــ  0.56كيلوغــرام (األنــواع العضويــة،
والنفايــات الخطــرة وغيــر الخطــرة كالبطاريــات واألدويــة والمنظفــات والمصابيــح والمذيبــات العضويــة) .والبــد مــن االســتفادة مــن النفايــات
المنزليــة الصلبــة فــي إنتــاج الغــاز الحيــوي عــن طريــق عمليــة الهضــم الالهوائــي ومــن غــاز الميتــان إلنتــاج الطاقــة ومــواد محســنة
للتربــة .والبــد أيضــا ً مــن إعــادة تدويــر المــواد القابلــة للتدويــر كالخشــب والحديــد والزجــاج والبالســتيك والــورق والمعــادن كاأللمنيــوم
والحديــد.

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

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
هــذا المقصد،االســتمرار فــي تشــجيع الشــركات والصناعييــن علــى ممارســات صحيحــة بيئيـاً ،والتوســع فــي اإلعفــاءات والمزايــا المحفــزة علــى
اعتمــاد معاييــر الجــودة االبتــكار والريــادة وتعزيــز تنافســية الشــركات ،إضافـةً إلــى إلــزام الشــركات الصناعيــة بتقديــم تقاريــر اســتدامة مســتقلة،
وتشــجيع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى دمــج مبــدأ االســتدامة فــي اســتراتيجيتهم التجاريــة وتحقيــق ميــزة تنافســية وعالمــة تجاريــة
مهمــة ،وتشــجيع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى المشــاركة فــي المشــتريات العامــة بممارســات أكثــر شــفافية.

المقصد ( :)107تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة ،وفقا للسياسات واألولويات الوطنية.
ال يتوفر بيانات تقيس حجم أو اتجاهات الشراء العام التي تحقق االستدامة.

المقصد ( :)108ضمان توفر المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة للجميع.
المؤشر  : 1-108عدد المدارس العضوية
رغــم صــدور المرســوم التشــريعي رقــم  12لعــام  2012الخــاص بالزراعــة العضويــة ،فقــد انخفــض العمــل التوعــوي اإلرشــادي المشــترك
فــي مجــال الزراعــة العضويــة فــي المناطــق المســتهدفة ،متزامنـا ً مــع انخفــاض دعــم وتطويــر مــدارس المزارعيــن العضويــة .ووصــل عــدد
المــدارس العضويــة عــام  2015إلــى  /16/مدرســة .ومــن المخطــط أن يرتفــع العــدد إلــى  /56/مدرســة فــي عــام  2020ثــم إلــى /70/
مدرســة فــي عــام  2025وإلــى /84/مدرســة فــي عــام .2030

المقصد ( :)110وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة.
المؤشر  : 1-110عدد مواقع السياحة البيئية المعتمدة
بــدأ العمــل عــام  2013علــى تصنيــف مواقــع مختلفــة كمواقــع ســياحة بيئيــة وفق ـا ً لشــروط محــددة .وكان مــن المتوقــع فــي العــام 2015
الوصــول إلــى نحــو  300موقع ـا ً للســياحة البيئيــة فــي مختلــف النظــم البيئيــة ،ولكــن كان للظــروف الحاليــة تأثيــر كبيــر فــي عــدم تحقيــق
ذلــك ،حيــث بلــغ عــدد المواقــع المعلنــة  188موقعـاً ،وعــدم تقيــد مســتثمريها بشــروط المحافظــة علــى البيئــة ،إضافــة إلــى نقــص فــي المرافــق
الخدميــة ،وعــدم توفــر البنــى التحتيــة الالزمــة فــي الموقــع علــى نحــو يتناســب مــع النظــام البيئــي الــذي توجــد فيــه .ومــن المتوقــع حتــى عــام
 2020الوصــول إلــى  300موقــع وتزايــد العــدد إلــى  400موقــع عــام .2030
المؤشر  : 2-110وجود نظام وطني للسياحة البيئية
تــم البــدء بإعــداد دليــل بمواقــع الســياحة البيئيــة فــي عــام  ،2013ولتحقيــق التنميــة المتوازنــة والمســتدامة ،أطلقــت وزارة الســياحة العديــد
مــن المشــاريع كالبرنامــج الوطنــي للتنميــة المســتدامة للحــرف التقليديــة لرعايــة الحــرف الســورية التراثيــة ،وعملــت علــى إصــدار العديــد
مــن التشــريعات والقــرارات التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بالعالقــة بيــن التنميــة المســتدامة والســياحة المســتدامة ،كوضــع نظــام وطنــي للســياحة
البيئيــة.
ومــن المتوقــع خــال المرحلــة القادمــة اســتكمال هــذا النظــام ووضعــه موضــع التنفيــذ لدعــم النظــام الوطنــي للســياحة البيئيــة عــن طريــق
الهيئــات االســتثمارية ،وتحديــث الدليــل الســياحي الشــامل فــي مجــال الســياحة البيئيــة لمواقــع الســياحة البيئيــة وشــروطها ومعاييرهــا والمشــاريع
الممكــن القيــام بهــا ،مــع المواصفــات الســياحية لجميــع أنــواع الســياحة البيئيــة وأنــواع النشــاطات والفعاليــات المتعلقــة بهــا ،وأســس الترخيــص
والتســهيالت الالزمــة لجــذب وتشــجيع االســتثمارات.

المقصد ( : :)111ترشيد إعانات الوقود األحفوري وفقا للظروف الوطنية ،والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار الضارة لتنميته.
تــم إصــدار القانــون رقــم  3لعــام  2009الــذي يهــدف إلــى دعــم التطــور االقتصــادي واالجتماعــي والحفــاظ علــى احتياطــي الوقــود
األحفــوري وصيانــة البيئــة .ومــع ذلــك ،يتطلــب األمــر تنفيــذ سياســات وتدخــات حكوميــة إضافيــة.

المؤشر  : 2-108مساحات الزراعة الحافظة
رغــم ازديــاد مســاحة األراضــي المزروعــة بالزراعــة الحافظــة فــي عــام  2015ازديــاداً كبيــراً مقارنــة بعــام  ،2010فلــم يتــم التوصــل إلــى
 20000هكتــار كرقــم مســتهدف لعــام  ،2015وذلــك نتيجــة الظــروف الراهنــة وعــدم القــدرة علــى توفيــر مســتلزمات اإلنتــاج.
ونظــراً لالهتمــام الــذي توليــه وزارة الزراعــة لهــذه الزراعــة الهامــة ،وبدعــم مــن بعــض الجهــات الدوليــة كالمركــز العربــي لدراســات المناطــق
الجافــة واألراضــي القاحلــة (أكســاد) ،مــن المتوقــع أن تصــل المســاحة إلــى  50000هكتــار قبــل عــام .2030
ولتحقيــق التقــدم المنشــود البــد مــن نشــر مفهــوم الزراعــة العضويــة والتشــريعات التــي تحكمهــا وضمــان الحصــول علــى مســتلزماتها،
ومتابعــة خطــة التحــول إلــى الزراعــة العضويــة ،وتطبيــق نظــام اإلنتــاج العضــوي ،وتطويــر مــدارس المزارعيــن العضويــة ،والنشــر األفقــي
لممارســاتها ،وذلــك عــن طريــق اعتمــاد أنشــطة موجهــة ودعــم البحــث العلمــي .إضاف ـةً إلــى تطبيــق النظــام العضــوي فــي جميــع المناطــق
الزراعيــة والحراجيــة بحيــث تشــمل أشــكال الزراعــات والمنتجــات النباتيــة ،وتعزيــز تنظيــم أفــراد المجتمعــات الرعويــة المتجانســة اجتماعيـا ً
فــي التعاونيــات الرعويــة وتأهيلهــم لتنميــة وصيانــة مراعيهــم ،وتوفيــر ضمانــات طويلــة األجــل ألصحــاب الحقــوق لالنتفــاع بهــا ،مــع ضــرورة
اشــتراكهم الفعــال فــي وضــع تنفيــذ وإدارة المشــاريع والبرامــج التنمويــة المتعلقــة بهــم ،ودعــم ذلــك عــن طريــق تشــريعات تضمــن حــل إشــكاليات
حقــوق االنتفــاع فــي المــوارد الرعويــة .ولتحقيــق هــذا المقصــد البــد مــن تكامــل البرامــج الحكوميــة مــع عمــل المجتمعــات المحليــة والمجتمــع
األهلــي لتعزيــز الوعــي تجــاه حــول أهميــة اســتدامة المراعــي وتنميتهــا والحفــاظ عليهــا.

المقصد ( : :)109تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للبلدان النامية لتحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة.
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تتعــرض الجمهوريــة العربيــة الســورية لتدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب غيــر قانونيــة وغيــر شــرعية فرضتهــا بعــض الــدول والكيانات
اإلقليميــة علــى مســتلزمات اإلنتــاج الســوري ،وخاصــة التكنولوجيــة منهــا .ولتحقيــق هذاالمقصــد ،يجــب علــى المجتمــع الدولــي تقديــم مزيــد مــن
الدعــم للجمهوريــة العربيــة الســورية لمواجهــة آثــار هــذه التدابيــر ،وتقديــم الدعــم للخطــط الوطنيــة للــدول الناميــة بهــدف بنــاء نظــم اســتهالك
وإنتــاج مســتدام ،خاص ـةً مــن خــال تمكينهــا مــن الوصــول إلــى وســائل اإلنتــاج الحديثــة والتــي تســاهم فــي رفــع اإلنتاجيــة والحفــاظ علــى
اســتدامة المــوارد.
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الهدف الثالث عشر :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره
المقصد ( :)112تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أخطار المناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان.
المؤشر  : 1-112استهالك القطر من المشتقات النفطية
انخفــض اســتهالك جميــع المشــتقات النفطيــة فــي العــام  2015مقارنــة بعــام  ،2010وذلــك نتيجــة للحــرب اإلرهابيــة التــي شــنّت علــى
الجمهوريــة العربيــة الســورية واســتمرار التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة عليهــا ،مــع انخفــاض إنتــاج النفــط ورفــع
دعــم أســعار المشــتقات جزئيـا ً .حيــث انخفــض اســتهالك المــازوت بنســبة ( ،)%78.3والفيــول بنســبة ( )%67.3فــي عــام  2015مقارنــة
بعــام  .2010ويالحــظ أيض ـا ً أن كميــة كيروســين الطيــران المســتهلكة فــي القطــر مــا تــزال ضئيلــة جــداً مقارنــة باســتهالك الــدول التــي
تتمتــع بحركــة مالحــة جويــة كثيفــة .غيــر أنــه مــن المتوقــع ارتفــاع هــذا المؤشــر خــال المرحلــة المقبلــة فــي ظــل عــودة الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة تدريجي ـاً ،وعــودة المــدن الصناعيــة إلــى نشــاطها ،وبالتــوازي مــع التوســع بتنفيــذ خيــارات
الطاقــة البديلــة والواعــدة كالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.

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

المؤشر  : 1-113التشريعات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  /االنضمام لالتفاقيات
البيئية ذات العالقة
شــاركت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي معظــم المؤتمــرات واالجتماعــات الدوليــة حــول التغيــر المناخــي ،وكانــت مــن أوائــل الموقعيــن على
االتفاقيــات الدوليــة ،وآخرهــا اتفــاق باريــس الــذي انضمــت لــه الجمهوريــة العربيــة الســورية بموجــب القانون رقــم  31تاريــخ .2017/10/26
وانضمــت أيض ـا ً إلــى االتفاقيــة اإلطاريــة الدوليــة للتغيــرات المناخيــة فــي عــام  ،1995كمــا تمــت المصادقــة علــى بروتوكــول كيوتــو فــي
عــام  ،2005وعملــت الدولــة الســورية علــى إدمــاج إصــدار التشــريعات واإلجــراءات التــي تســاهم فــي الحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي .غيــر
أن ظــروف الحــرب حـ ّدت مــن تطبيــق هــذه التشــريعات واإلجــراءات .وفــي عــام  2014أُعــدت مصفوفــة مشــاريع لتحســين نوعيــة الهــواء
والمنظومــة البيئيــة ،وجــرى إقامــة عــدد مــن المــزارع الريحيــة ،وتنفيــذ مشــاريع توليــد الكهربــاء باســتخدام اللواقــط الكهروضوئيــة ،وتركيــب
 100ألــف ســخان شمســي منزلــي لتخفيــض نســبة االنبعاثــات ،وإنتــاج مشــتقات نفطيــة وفــق المواصفــات العالميــة.
وينصــب االهتمــام خــال المرحلــة المقبلــة علــى تفعيــل التشــريعات وإصــدار تشــريعات إضافيــة فــي ضــوء اآلثــار البيئيــة الخطيــرة
فــي مجــال انبعاثــات غــازات الدفيئــة .ومــن المتوقــع أن يتطــور هــذا المؤشــر فــي إطــار مرحلــة التعافــي التــي تمــر بهــا عــن طريــق:
•االســتفادة مــن الدعــم الدولــي بعــد االنضمــام إلــى اتفــاق باريــس واالتفاقيــات األخــرى التــي تصــدر حــول التغيــر المناخــي خــال المرحلــة
القادمة.
•تفعيــل تطبيــق القوانيــن واألنظمــة فيمــا يتعلــق بحظــر اســتخدام الوقــود غيــر المرخــص ،وتحســين جــودة الوقــود واســتخدام الوقــود
األخضــر ،وفيمــا يتعلــق بقانــون الســير والمركبــات والفحــص الــدوري للمركبــات ،وتطويــر تشــريعات اســتيراد الســيارات ووســائل
النقــل النظيفــة والصديقــة للبيئــة.
•وضــع اســتراتيجية وطنيــة للطاقــات المتجــددة ،وتحســين كفــاءة الطاقــة ،ووضــع خطــة عمــل وبرنامــج زمنــي لتنفيذهــا ،وصــوالً إلــى
الخريطــة االســتثمارية الخضــراء ،وتطويــر التشــريعات والمزايــا واإلعفــاءات الضريبيــة التــي تشــجع الشــركات واألفــراد علــى اســتخدام
مصــادر الطاقــة البديلــة.

المقصد ( :)114تحسين القدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ،والحد من أثره واإلنذار المبكر به.
المؤشر  : 1-114كمية االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري /CO2مكافئ

بحســب البــاغ الوطنــي األول حــول التغيــرات المناخيــة ،فــإن كميــة االنبعاثــات مــن غــازات االحتبــاس الحــراري /CO2مكافــئ فــي عــام
 2005مــن جميــع القطاعــات هــو  /79/مليــون طــن .ولــم تجــر الحقـا ً إعــادة الحســاب بســبب عــدم تقديــم الدعــم الدولــي الــازم للجمهوريــة
العربيــة الســورية بشــكل يســاعدها علــى إعــداد البــاغ الوطنــي الثانــي حــول التغيــرات المناخيــة .ولكــن تــم حســاب كميــة CO2eq
الناتجــة عــن اســتهالك المشــتقات النفطيــة لألعــوام  ،2015-2010حيــث انخفضــت مــن  45.701فــي عــام  2010إلــى  12.710فــي
عــام  ،2015أي بنســبة  ،%70.2وذلــك النخفــاض الكميــات المســتخدمة مــن المشــتقات النفطيــة خــال ســنوات الحــرب.

المقصــد ( :)115تنفيــذ مــا تعهــدت بــه األطــراف مــن البلــدان المتقدمــة النمــو فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
المنــاخ مــن التــزام بهــدف التعبئــة المشــتركة لمبلــغ قــدره  100بليــون دوالر ســنويا بحلــول عــام  2020مــن جميــع
المصــادر لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة ،فــي ســياق إجــراءات التخفيــف المجديــة وشــفافية التنفيــذ ،وجعــل الصنــدوق األخضــر
للمنــاخ فــي حالــة تشــغيل كامــل عــن طريــق تزويــده بــرأس المــال فــي أقــرب وقــت ممكــن.
صادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المناخفــي  ،1996/4/3كطــرف غيــر
مشــمول بالملحــق األول .وليــس لــدى الجمهوريــة العربيــة الســورية التزامــات كميــة بتخفيــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري،
ولكنهــا ملتزمــة بموجــب المــادة  12مــن االتفاقيــة بإعــداد البالغــات الوطنيــة مــن أجــل مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــرات المنــاخ؛ وهــي أيض ـا ً ملتزمــة ببنــاء الوعــي بقضايــا التغيــر المناخــي وزيــادة اإلجمــاع علــى المســتوى الوطنــي
حــول مســائل تغيــر المنــاخ ،إضافــة إلــى تزويــد المجتمــع الدولــي بالمعلومــات عــن اتجاهــات منابــع ومصــارف غــازات االحتبــاس وجردهــا.
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ولــم يتــم تقديــم تمويــل ألي مشــروع وطنــي مــن قبــل االتفاقيــة اإلطاريــة للتغيــرات المناخيــة أو الصنــدوق األخضــر للمنــاخ حتــى اآلن،فــي
حيــن تــم تمويــل مشــروع إعــداد البــاغ الوطنــي األول للجمهوريــة العربيــة الســورية واســتراتيجية التكيــف فــي عــام  2006مــن قبــل مرفــق
البيئــة العالمــي (.)GEF
وفيمــا يلــي أهــم االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة التــي وقعــت وصادقــت عليهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية ،والتــي تعنــى بالتنميــة
المســتدامة وبحمايــة البيئــة (كقطــاع عابــر لمجمــل قطاعــات االقتصــاد وشــامل مكانيــا ً وعابــر لألجيــال):
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (انض ّمت لها الجمهورية العربية السورية في عام .)1997 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيرات المناخية (تم االنضمام إلى االتفاقية عام .)1996 بروتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغيرات المناخية ( 1997تم االنضمام إليه عام .)2005 اتفاقية رامسار  1997بخصوص األراضي الرطبة. اتفاقيــة برشــلونة لحمايــة البحــر المتوســط مــن التلــوث ( 1978حمايــة البيئــة البحريــة والمناطــق الســاحلية للبحــر المتوســط) ،وجميــعبروتوكوالتهــا.
 اتفاقية حماية البيئة البحرية للمتوسط والمنطقة الساحلية وجميع بروتوكوالتها. المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة للتنوع الحيوي  ،1995والمصادقة على بروتوكول قرطاجنة المنبثق عنها .2004 اتفاقية إستكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (مرسوم  54لعام .)2005 اتفاقيــة روتــردام الخاصــة بإجــراءات الموافقــة المســبقة عــن علــم حــول المــواد الكيميائيــة ومبيــدات اآلفــات الخطــرة فــي التجــارة الدوليــة(مرســوم  35لعــام .)2003
 اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية (مرسوم  246لعام .)1991كما جرى أيضا ً في هذا السياق:
 إعداد االستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية. إعــداد البــاغ الوطنــي األول للتغيــرات المناخيــة متضمن ـا ً حصــر انبعاثــات غــازات الدفيئــة وســبل الحــد منهــا ،والتكيــف مــع الظواهــرالســلبية للتغيــر المناخــي واإلجــراءات الالزمــة لمواجهــة تلــك الظاهــرة .وتــم البــدء بتنفيــذ البــاغ الوطنــي الثانــي للتغيــرات المناخيــة.
 تقديــم وثيقــة المســاهمات المحــددة وطنيــا ً للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي إطــار اتفــاق باريــس للمنــاخ .وقــد جــرى اإلعــداد لهــذهالوثيقــة بجهــود وطنيــة وبمشــاركة جميــع مؤسســات الدولــة الســورية واإلدارات المحليــة المعنيــة وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي وأكاديمييــن،
وتض ّمنــت تحديــد األنشــطة والخطــط الوطنيــة 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.
 تأهيــل وتدريــب الكــوادر البشــرية ورفــع الوعــي والقــدرات الوطنيــة فــي مجــال التغيــرات المناخيــة فــي قطاعــات هامــة (كتوليــد الطاقــةوتحســين كفــاءة اســتخدامها والتشــجيع علــى اســتخدام الطاقــات المتجــددة ،والصناعــة ،والنقــل ،والزراعــة ،ومعالجــة النفايــات ،والصحــة،
والســكن) ،وذلــك بهــدف دعــم الكفــاءات لتصبــح قــادرة علــى الوفــاء بااللتزامــات الناتجــة عــن توقيــع الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى
االتفاقيــات المعنيــة.
 العمــل علــى إعــداد اســتراتيجية واضحــة لالســتفادة القصــوى مــن آليــة التنميــة النظيفــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،والتــي تعــد إحــدىآليــات بروتوكــول كيوتــو للحــد مــن غــازات االحتبــاس الحــراري ،ووضــع البنــاء المؤسســاتي الــازم لتنفيــذ مشــروعات هــذه اآلليــة .حيــث
تــم إعــادة تشــكيل كل مــن اللجنــة الفنيــة آلليــة التنميــة النظيفــة ،والهيئــة الوطنيــة المعتمــدة ( )DNAبرئاســة وزيــر الدولــة لشــؤون البيئــة
فــي نهايــة  .2011وقــد تــم تســجيل ثالثــة مشــاريع وطنيــة حتــى اآلن (مشــروع مطمــر نفايــات تــل الضمــان فــي حلــب ،ومشــروع مطمــر
نفايــات ديــر بعلبــه ،إضافــة إلــى مشــروع معالجــة غــاز ثانــي أكســيد النتــروز فــي معمــل الســماد اآلزوتــي) .وتمــت الموافقــة علــى مشــاريع
وطنيــة متعــددة للقطــاع العــام والخــاص ،ويجــري العمــل علــى اســتكمال إجــراءات تســجيلها ،كمشــاريع توليــد الطاقــة الكهربائيــة بتقنيــة الــدارة
المركبــة ،ومشــروع إنشــاء مزرعــة ريحيــه باســتطاعة  50ميغــا واط فــي محيــط بحيــرة قطينــة ،ومحطــة كهروضوئيــة باســتطاعة  1ميغــا
واط فــي منطقــة ديــر علي/محافظــة ريــف دمشــق.
 التشــجيع علــى اســتخدام الغــاز الطبيعــي فــي قطاعــي الطاقــة والنقــل ،واســتخدام التكنولوجيــا النظيفــة والمتطــورة للوقــود األحفــوري،وتحســين تكنولوجيــا محطــات تكريــر البتــرول ،وتحســين مواصفــات الوقــود ،واعتمــاد برامــج لصيانــة المركبــات.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية اســتضافت فــي عــام  2007المؤتمــر الرابــع لــدول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
للطاقــة المتجــددة ،المنعقــد تحــت عنــوان «تطويــر الطاقــات المتجــددة ونقــل وتوطيــن تقانتهــا وتعزيــز التعــاون بيــن دول الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا واالتحــاد األوروبــي» ،والــذي نجــم عنــه إعــان دمشــق الــذي تضمــن جملــة مــن التوصيــات والتــي شــملت دعــوة الــدول
للمشــاركة بوضــع اســتراتيجيات وطنيــة لتنميــة اســتخدامات الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة .وأ ّكــد اإلعــان علــى ضــرورة االســتعانة
بالــدول المتقدمــة ،إضاف ـةً إلــى منظمــات التمويــل اإلقليميــة والدوليــة ،لرفــع مســتوى الدعــم الفنــي والمالــي لــدول الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ألجــل برامــج الطاقــات المتجــددة متض ّمنــة نقــل التقانــة وتوطينهــا وبنــاء القــدرات.

المقصد ( :)115تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في البلدان النامية.
إضافــة إلــى الجهــود الوطنيــة المتخــذة ســابقاً ،البــد مــن مواجهــة االنعكاســات الســلبية للتغيــر المناخــي عــن طريــق التدخــات المقترحــة
التاليــة:
 إعــادة صياغــة االســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيــة للتكيــف مــع تغيــرات المنــاخ علــى النحــو الــذي يتماشــى مــع التطــورات الحاصلــة فــيالجمهوريــة العربيــة الســورية والمتطلبــات العالميــة فــي هــذا المجــال.
 إدمــاج البعــد البيئــي فــي السياســات والخطــط فــي مرحلــة إعــادة اإلعمــار ،وتطويــر الرصــد والتفتيــش البيئــي ،وإعــادة تأهيــل المختبــراتومحطــات الرصــد المتضــررة ،وتأهيــل المفتشــين البيئييــن.
 تفعيل الجهاز الرقابي على األنشطة الصناعية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على البيئة. -تطوير إدارة المخاطر الناتجة عن تغيرات المناخ في الشركات العامة والخاصة وسبل مواجهتها.
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الهدف الرابع عشر :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية
المستدامة.

المقصد ( :)117منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة ،بحلول عام 2025
ق الجمهوريــة العربيــة الســورية أي دعــم فنــي مــن قبــل
ال تتوفــر بيانــات حــول معــدالت التلــوث البحــري ،كمــا لــم تتلــ َ
المنظمــات الدوليــة المعنيــة لمســاعدتها علــى قيــاس معــدالت التلــوث البحري،كمــا تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق ،إلــى
الخســائر الكبيــرة التــي لحقــت البيئــة البحريــة الســورية منــذ العــام  2006نتيجــة للتســرب النفطــي الناجــم عــن العــدوان
اإلســرائيلي علــى لبنــان (صيــف  ،)2006ورغــم جســامة الخســائر ،لــم تق ـ ّدم 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 أوجبــت علــى
«إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،أن تتحمــل مســـؤولياتها عــن الكارثــة البيئيــة التــي لحقــت بشــواطئ الجمهوريــة العربيــة
الســورية ،خاصــة تكاليــف إصــاح الضــرر البيئــي ،بمــا فــي ذلــك إعــادة البيئــة البحريــة إلــى ســابق حالهــا ،وذلــك بفعــل الدمــار
الكبيــر الناجــم عــن اســتهداف الطيــران اإلســرائيلي فــي العــام  2006لمحطــة الجيــة اللبنانيــة لتوليــد الكهربــاء والــذي أدى النســكاب
نفطــي غطــى شــواطئ لبنــان وجــزء مــن الشــواطئ الســورية ،وأعــاق جهــود تحقيــق التنميــة المســتدامة.

المقصد ( :)118إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ،من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات ،بحلول
عام 2020
المؤشر  : 1-118نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية إلى مجموع السكان
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  % 3.8عــام  2015ليصــل إلــى  % 6فــي عــام  ،2020نظــراً للظــروف الراهنــة
وحــاالت النــزوح إلــى المناطــق الســاحلية حيــث الطبيعــة المعتدلــة.

المؤشر  : 1-120نسبة مساهمة عائد صيد األسماك من الناتج اإلجمالي للزراعة
انخفضــت نســبة عائــدات الصيــد الســمكي المســاهمة فــي الناتــج اإلجمالــي للزراعــة مــن %0.0002فــي عــام  2010إلــى
 %0.00004بعــام  ،2015بســبب انخفــاض المخــزون الســمكي والصيــد الجائــر ،وعــدم وجــود أســواق منظمــة لمهنــة بيــع
األســماك ،وازديــاد الممارســات الســلبية المؤثــرة علــى البيئــة الســاحلية والبحريــة والتنــوع الحيــوي ،وعــدم المعرفــة بالــدورة
البيولوجيــة لألنــواع الســمكية .ومــن ث ـ ّم فمــن الضــروري متابعــة التدخــات الحكوميــة الالزمــة و زيــادة الدعــم الدولــي فــي هــذا
ا لســيا ق .

المؤشر  : 2-120كمية صيد األسماك السنوي
هنــاك انخفــاض كبيــر فــي كميــة األســماك التــي تــم اصطيادهــا مــن  12770طن ـا ً فــي عــام  2010إلــى  2925طن ـا ً فــي عــام
 ،2015وذلــك النخفــاض وفــرة األنــواع الســمكية والصيــد الجائــر ،وعــدم القــدرة علــى الصيــد فــي بعــض المناطــق .ومــن ث ـ ّم
فمــن الضــروري متابعــة التدخــات الحكوميــة الالزمــة للحــد مــن اآلثــار الســلبية للممارســات غيــر الســليمة.

المؤشر  : 3-120عدد مزارع األسماك البحرية
ازداد عــدد المــزارع المربيــة لألســماك خــال الحــرب بفعــل دعــم إنشــائها ونتيجــة لوجــود نقــص فــي كميــة ونــوع ووفــرة
األحيــاء البحريــة واألســماك ،حيــث بلغــت فــي عــام  2015نحــو /678/مزرعــة .ومــن المتوقــع فــي ضــوء السياســات والتدخــات
الحكوميــة زيــادة عددهــا إلــى  2000مشــروع عــام .2020

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

المؤشر  : 1-121عدد السكان المعتمدين في معيشتهم على الموارد البحرية
المؤشر  : 2-118وفرة األنواع السمكية الرئيسية في البحار والمحيطات
حــدث انخفــاض فــي المخــزون الســمكي ووفــرة األنــواع الســمكية فــي البحــار نتيجــة زيــادة الطلــب علــى الثــروة الســمكية ،والتعديــات
علــى النظــام البيئــي المائــي كالصيــد العشــوائي والجائــر ،وزيــادة التلــوث وعــدم االلتــزام بقوانيــن الصيــد البحــري وقلــة أعــداد
المــزارع الســمكية .علم ـا ً بأنــه ال تتوفــر بيانــات حــول كميــات األســماك وأنواعهــا.

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

المقصد ( :)120تنظيم 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
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ازداد عــدد الســكان المعتمديــن علــى المــوارد البحريــة مــن  1335نســمة عــام  2013إلــى  2225نســمة عــام  ،2015وهــو مــا أدى إلــى
ازديــاد الضغــط علــى الحيــاة البحريــة وامتهــان أشــخاص لمهنــة الصيــد بــدون أدنــى معرفــة عــن التنــوع الحيــوي البحــري وصفاتــه .وهــذا
يعــود إلــى زيــادة 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 ليصــل إلــى  7000نســمة عــام .2020

المؤشر  : 2-121عدد المحميات الساحلية والبحرية ومساحتها
أثــرت الحــرب فــي المحميــة المعلنــة (محميــة شــاطئية بحريــة وهــي محميــة رأس ابــن هانــئ ،بطــول  2.3كــم وبعمــق  1.5كــم،
بمســاحة  3.45كــم )2بتخريــب الموئــل للتنــوع الحيــوي علــى الجانــب مــن الشــاطئ .ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد المحميــات إلــى
ثالثــة بإجمالــي مســاحة يزيــد علــى  10كــم ،2لكــن البــد مــن ضمــان توفّــر االحتياجــات الكبيــرة الالزمــة (خبــراء غــوص
وبيولوجيــا بحريــة ،معــدات وأدوات غطــس ،كاميــرات تصويــر ،الــخ.).
153

المؤشر  :3-121األنواع المهددة باالنقراض في المنطقة الساحلية والبحرية
ازداد عــدد األنــواع المهــددة فــي المنطقــة الســاحلية والبحريــة ليصــل فــي عــام  2015إلــى  20نوع ـاً ،فــي حيــن كان فــي عــام
 2010نحــو  14نوعــا ً .وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة الســاحلية والبحريــة تتميــز بالغنــى والتنــوع الحيــوي ،فهــي تتعــرض
لتأثيــرات تغيــر المنــاخ ،والنشــاطات البشــرية الســلبية (حرائــق -جمــع عشــوائي للنباتــات الطبيــة والعطريــة والصيــد بالديناميــت،
الــخ ،).وهــو مــا أدى إلــى تزايــد عــدد األنــواع المهــددة باالنقــراض .مــن المتوقــع ازديــاد المؤشــر إلــى  35نوع ـا ً عــام .2020

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

المؤشر  : 1-125عدد مراكب الصيد
يعبّــر هــذا المؤشــر عــن عــدد مراكــب الصيــد الموجــودة حاليـا ً 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 وكميــة األســماك التــي يتــم صيدهــا .ومــن المتوقــع زيــادة عــدد مراكــب الصيــد فــي ظــل
تنظيــم المهنــة وإنشــاء نقابــة للصياديــن ،وتحــول جــزء مــن الرخــص الفرديــة للعامليــن فــي هــذا المجــال ويقــدر عددهــم بـــ 500
رخصــة إلــى شــراء مراكــب صيــد.
عدد مراكب الصيد البحري والنهري
2015

2030

مراكب بحرية

1800

2200

مراكب نهرية

35

100

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 ( :)123زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول األقل نموا من االستخدام المستدام للموارد البحرية
المقصد ( :)124زيادة المعارف العلمية ،ونقل التكنولوجيا البحرية ،وتعزيز دور التنوع البحري في تنمية البلدان
النامية
المؤشر  : 1-124عدد الدورات التدريبية للكوادر الخاصة بالموارد البحرية

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

توجــد فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية المؤسســة العامــة للتدريــب والتأهيــل البحــري ،والمديريــة العامــة للموانــئ الســورية التــي
تمنــح شــهادات كفــاءة وشــهادات أهليــة ،ومراكــز خاصــة مثــل األكاديميــة العربيــة للعلــوم البحريــة فــي الالذقيــة التــي تمنــح
شــهادات فــي المجــال البحــري .لكــن بغيــاب التمويــل وبنتيجــة ظــروف الحــرب ،كان هنــاك تأثيــر ســلبي كبيــر علــى
بنــاء القــدرات ومواكبــة التطــورات العلميــة .فخــال األعــوام مــن  2010حتــى  ،2015لــم يلحــظ وجــود دورات تدريبيــة
متخصصــة .ومــن المتوقــع زيــادة هــذا المؤشــر خــال المرحلــة المقبلــة نتيجــة الحاجــة إلــى التأهيــل والتدريــب بعــد تســرب
الكفــاءات واالختصاصييــن.

المؤشر  : 2-124عدد المراكز البحثية والعلمية الخاصة بالبيئة البحرية
يوجــد فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية المعهــد العالــي للبحــوث البحريــة فــي جامعــة تشــرين ،وقســم الهندســة البحريــة (كليــة
الهندســة الميكانيكيــة والكهربائيــة فــي جامعــة تشــرين) ،والمعهــد التقانــي للنقــل البحــري بطرطــوس ،وكذلــك توجــد ثانويــة النقــل
البحــري فــي الالذقيــة ،إضافــة إلــى فــرع لألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري فــي مدينــة الالذقيــة .ولــم يحــدث
أي تغييــر فــي هــذا المؤشــر خــال ســنوات الدراســة .ومــن المتوقــع زيــادة عــدد هــذه المراكــز البحثيــة والعلميــة خــال المرحلــة
القادمــة لتصــل إلــى عشــرة مراكــز ،عــن طريــق إنشــاء كليــة للهندســة البحريــة فــي جامعــة تشــرين فــي الالذقيــة وفــي طرطــوس،
ـان للمعهــد العالــي للبحــوث البحريــة.
وافتتــاح فــرع ثـ ٍ
المقصد ( :)125توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق
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الهدف الخامس عشر :حماية النظم اإليكولوجية الب ّرية 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 ( :)127ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية وللمياه العذبة الداخلية وخدماتها ،بحلول عام 2020
المؤشر  : 1-127كمية الصيد في المياه العذبة
كان للحــرب تأثيــر كبيــر فــي كميــة األســماك المصطــادة خــال المرحلــة الماضيــة ،حيــث انخفــض انخفاضــا ً كبيــراً مــن  /2436/طنــا ً
عــام  2010إلــى  /92.3 /طنــا ً فــي العــام ،2015ويعــود ذلــك إلــى:
•وجود البحيرات في مناطق غير مستقرة ،وهو ما حال دون إمكانية الصيد فيها.
•انخفاض المخزون السمكي في المياه العذبة الداخلية نتيجة للصيد العشوائي والجائر.
•ومــن المتوقــع ازديــاد قيمــة هــذا المؤشــر نتيجــة عــودة االســتقرار إلــى مناطــق البحيــرات الرئيســية ،خاصــة بحيــرة األســد ،لتصــل
كميــة الصيــد فــي الميــاه العذبــة إلــى  2500طــن فــي عــام .2020
المؤشر  : 2-127األنواع المهددة في المياه العذبة
ســجل فــي العــام  2010عــدد األنــواع المهــددة فــي الميــاه العذبــة  32نوعـاً ،فــي حيــن تــم فــي العــام  2015تســجيل  35نوعـاً ،بمعــدل فجــوة
بنحــو  .%9ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض المخــزون الســمكي فــي الميــاه العذبــة نتيجــة للصيــد العشــوائي والجائــر ،ومــن المتوقــع تناقــص األنــواع
المهــددة بفعــل السياســات الحكوميــة وعودة االســتقرار.

المقصد ( :)128تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ،والتوسع ،بحلول عام 2020
المؤشر  : 1-128نسبة مساهمة قطاع الغابات من الناتج اإلجمالي للزراعة
انخفضــت نســبة مســاهمة قطــاع الغابــات فــي الناتــج اإلجمالــي لقطــاع الزراعــة مــن ( )%0.0015فــي عــام  2010إلــى ( )%0.0005فــي
عــام  ،2015ويعــود ذلــك إلــى زيــادة المســاحة المحروقــة مــن الغابــات ،حيــث بلــغ عــدد الحرائــق خــال هــذه المرحلــة نحــو  1880حريــق.
هــذا ،إضافـةً إلــى عمليــات القطــع الجائــر لألشــجار والتفحيــم ،وزيــادة نســبة التلــوث والرعــي الجائــر .ومــن المتوقــع زيــادة مســاهمة قطــاع
الغابــات مــن الناتــج اإلجمالــي لقطــاع الزراعــة مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي إلــى ( )%0.0008عــام  ،2020فــي ظــل التشــدد فــي تطبيــق
القوانيــن الوطنيــة علــى عمليــات االحتطــاب غيــر المشــروع.
المؤشر  : 2-128مساحة الغابات الطبيعية واالصطناعية
ازدادت مســاحة الغابــات الطبيعيــة واالصطناعيــة خــال الســنوات مــن  2010إلــى  ،2015ولكــن بنســبة قليلــة ،خاصــة مــع إعــادة
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 وقتــا ً أطــول،
لذلــك مــن غيــر المتوقــع حــدوث زيــادة فــي قيمــة المؤشــر عمــا كان عليــه قبــل الحــرب ،وهــو  538ألــف هكتــار ،متض ّمنــة الغابــات الطبيعــة
واالصطناعيــة والمحميــات.
المؤشر  : 3-128المساحة المدارة بصورة مستدام
تــم وضــع خطــط إدارة خاصــة لثــاث محميــات .وبعــد نجــاح التجربــة ،زاد عــدد المحميــات ،ومــن ثـ ّم مســاحة المناطــق الغابويــة المــدارة علــى
نحــو مســتدام .وكمــا هــو متوقــع مــع زيــادة المحميــات الغابويــة مــن  9محميــات إلــى  11محميــة ،ســترتفع المســاحة مــن  658.9هكتــار عــام
 2015إلــى  1000هكتــار فــي عــام .2020
المؤشر  : 4-128مهددات الغابات
ازدادت التعديــات علــى الغابــات الطبيعيــة ،وهــو مــا ســاهم فــي انخفــاض نســبة الغابــات الطبيعيــة واالصطناعيــة .ويرجــع ذلــك إلــى ازديــاد
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عــدد المهــددات علــى الغابــات بســبب عمليــات القطــع الجائــر لألشــجار ،والحرائــق (مفتعلــة أو طبيعيــة) ،وزيــادة نســبة التلــوث والرعــي
الجائــر .ومــن المتوقــع انخفــاض عــدد المهــددات مــن  11فــي عــام  2015إلــى 8فــي عــام  ،2020نتيجــة عــودة االســتقرار إلــى مناطــق
الغابــات وعــودة التشــدد فــي تطبيــق قانــون الحــراج.
المؤشر  : 5-128عدد المحميات الغابوية التي تحتوي فريق فني متخصص وخطط إدارة
كافة المحميات فيها إدارة إال أن خطط العمل ما تزال بسيطة وال تلبي متطلبات تنميتها والحفاظ عليها.
المؤشر  : 6-128أساليب تحسين أراضي المراعي /إعادة تأهيل مستدامة
تــم إنشــاء المحميــات الرعويــة بهــدف الحصــول علــى مواقــع رعويــة محســنة وبإنتاجيــة علفيــة مرتفعــة كمـا ً ونوعـا ً .وقــد ارتفعــت المســاحات
الرعويــة المحســنة مــع تحســين مراعــي الباديــة المســتقرّة خــال عامــي  ،2012–2011ووصلــت المســاحة اإلجماليــة المحســنة مــن مراعــي
الباديــة إلــى  /1،798/مليــون هكتــار فــي عــام  ،2010وارتفعــت إلــى /1،863/مليــون هكتــار فــي عــام  .2012وزادت المســاحات
المحســنة بنســبة  %2عــن طريــق اإلراحــة و %5عــن طريــق نثــر البــذور و %7عــن طريــق زراعــة الغــراس .ومــن المتوقــع زيــادة المؤشــر
مــن /1،863/مليــون هكتــار بنســبة تزيــد علــى %10مــع عــودة االســتقرار إلــى الباديــة.
المؤشر  : 7-128عدد المحميات في البادية (نوعها  -مساحتها  -نسبتها من المساحة الكلية للمراعي):
قامــت الحكومــة الســورية بإنشــاء وتأســيس عــدة أنــواع مــن المحميــات :محميــات رعويــة حكوميــة ،محميــات رعويــة تشــاركية ،المحميــات
الطبيعــة والبيئيــة ،ومشــاريع مكافحــة التصحــر وتثبيــت الكثبــان الرمليــة .وتــم البــدء بإنشــاء المحميــات الرعويــة الحكوميــة عــام ،1984
وتطــور عددهــا ليصــل إلــى  /59/بمســاحة إجماليــة  /683/ألــف هكتــار .ونتيجــة الحــرب التــي يمــر بهــا القطــر وصعوبــة الوصــول إلــى
بعــض مناطــق المراعــي خــال الحــرب ،لــم تســتطع الحكومــة متابعــة تأهيــل بقيــة مناطــق المراعــي المتدهــورة .أمــا المحميــات الرعويــة
التشــاركية ،فقــد نفــذت عــن طريــق مشــروع تنميــة الباديــة خــال المــدة الزمنيــة المقــررة مــن عمــر المشــروع  .2010- 2000وبلــغ عــدد
التعاونيــات الرعويــة فــي عــام  /136/ 2015تعاونيــة ،بمســاحة رعويــة محســنة قدرهــا  /1.303/مليــون هكتــار ،وذلــك بإتبــاع ثــاث
أســاليب تنمويــة تمثلــت فــي إراحــة مســاحة  /969.8/ألــف هكتــار ،ونثــر بــذور علــى مســاحة  /232.6/ألــف هكتــار ،وزراعــة غــراس علــى
مســاحة  /100.6/ألــف هكتــار.
والقــت تلــك المراعــي ازدهــاراً واضحـا ً نتيجــة تعــاون المســتفيدين فــي حمايــة مراعيهــم مــن التعديــات والتقيــد بالتعليمــات الفنية في اســتثمارها.
وتهــدف المحميــات الطبيعيــة والبيئيــة إلــى الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي وحمايــة األنــواع الحيوانيــة البريــة النــادرة وإكثارهــا مثــل الغــزال،
والمهــا العربــي ،والنعــام ،وطائــر أبــو منجــل ،وغيرهــا ...ووصــل عــدد تلــك المحميــات إلــى  9محميــات تغطــي مســاحة  /92.4/ألــف هـــكتار.
أمــا مشــاريع مكافحــة التصحــر وتثبيــت الكثبــان الرمليــة ،فقــد تــم البــدء بهــا عــام  1987بموقــع الكســرة بديــر الــزور ،وتوســع المشــروع
ليشــمل مواقــع جديــدة ،إلــى أن وصــل عــدد المواقــع بعــام  2010إلــى عشــرة مواقــع تغطــي مســاحة  /64/ألــف هكتــار .ولــم يطــرأ أي تغيــر
فــي المحميــات فــي الباديــة مــن حيــث العــدد والمســاحة بســبب الحــرب وصعوبــة الوصــول إلــى بعــض المناطــق الرعويــة الواجــب تحســينها،
بســبب انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة بهــا ،باســتثناء المحميــات الرعويــة التشــاركية ،حيــث زادت المســاحة الرعويــة المحســنة بنســبة  %3مــع
ثبــات عــدد المحميــات مــا بيــن  .2015- 2010وبنتيجــة عــودة االســتقرار مــع الخطــط الحكوميــة لتنميــة الباديــة.
المؤشر  : 8-128مساحة المحميات الرعوية التي تخضع لإلدارة المستدامة وأعدادها /المحميات التشاركية/
وصــل عــدد المحميــات الرعويــة التشــاركية (عــدد الجمعيــات الرعويــة المتعاونــة فــي تنميــة مراعيهــا) فــي عــام  2010إلــى  /136/تعاونيــة،
وبقــي هــذا العــدد ثابت ـا ً فــي عــام  2015بســبب انتهــاء عمــر المشــروع ،فــي حيــن زادت المســاحة الرعويــة المحســنة فــي تلــك المحميــات
بنســبة  %3نتيجــة تحســين مســاحات صغيــرة خــال عامــي .2012-2011
ومــن المتوقــع زيــادة عــدد المحميــات الرعويــة التشــاركية/عدد الجمعيــات الرعويــة المتعاونــة إلــى  /150/محميــة فــي عــام  ،2020مــع زيــادة
بنســبة  %10فــي المســاحة الرعويــة المحســنة فــي تلــك المحميــات.

خال من ظاهرة تدهور األراضي
المقصد ( :)129مكافحة التصحر ،والسعي إلى تحقيق
عالم ٍ
ٍ
المؤشر  : 1-129تغير استخدامات األراضي
تمثــل المســاحة القابلــة للزراعــة نحــو  8.5مليــون هكتــار ،يســتثمر منهــا  6.6مليــون هكتــار أي قرابــة  ،%77والمســاحة الباقيــة تعتبــر فــي
الوضــع الراهــن غيــر قابلــة لالســتثمار إال إذا توفــرت ظــروف االســتثمار الصحيحــة والميــاه الالزمــة .ويظهــر مــن دراســة ميــزان
اســتعماالت األرضــي بيــن  2010و 2015أن التدهــور الحاصــل خــال الحــرب حصــل علــى مســتوى نوعيــة هــذه المــوارد وليــس علــى
صعيــد المســاحة:
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 زادت مســاحة األراضــي القابلــة للزراعــة بنســبة  ،%0.6نتيجــة التدخــل الحكومــي فــي اســتثمار مســاحات جديــدة وإدخالهــا فــي الخطــطاإلنتاجيــة وتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج ،والتركيــز خــال الحــرب علــى زيــادة مســاحة وإنتــاج المحاصيــل ذات األولويــة والبقوليــات والمحاصيل
التــي تحتاجهــا المعامــل كالقطــن والتبــغ.
 تناقصــت مســاحة األراضــي غيــر القابلــة للزراعــة بنســبة  ،%0.36نتيجــة الزيــادة الملحوظــة فــي مســاحة األبنيــة والمرافــق فــي عــام 2015مقارنــة بعــام  ،2010بســبب التوســع العمرانــي العشــوائي خــال الحــرب.
 زادت مســاحة األنهــار والبحيــرات (المندرجــة فــي مســاحة األراضــي غيــر القابلــة للزراعــة) بنســبة  .%0.09ويمكــن أن يُعــزى ذلــكإلــى كــون العــام  2015قــد اتصــف بمعــدل هطــل مطــري مرتفــع نســبيا ً مقارنــة بالعــام .2010
 تناقصــت مســاحة المــروج والمراعــي بنســبة ،%0.32بســبب فالحــة أراضــي الباديــة والرعــي الجائــر ،واســتخدامها لزراعــة بعــضالمحاصيــل كالقمــح والشــعير ،وغيــاب إدارة وحمايــة معظــم المواقــع الرعويــة الطبيعيــة والمحســنة ،واقتــاع الشــجيرات الرعويــة بقصــد
التدفئــة والطبــخ وفتــح الطــرق العشــوائية.
 ازدادت مساحات الغابات والحراج بنسبة  ،% 0.62بفعل االهتمام الحكومي بقطاع الغابات.المؤشر  : 2-129مساحة الغطاء النباتي
تراجعــت مســاحة الغطــاء النباتــي فــي العــام  2015عــن العــام  2010بنســبة ( ،)%0.26ويعــود ذلــك إلــى توقــف المشــاريع المخصصــة
لتنميتهــا ،وتعــرض المنفــذ منهــا إلــى التخريــب مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة ،إضافــة إلــى عــدم الحصــول علــى التمويــل واســتمرار
بعــض الــدول والكيانــات اإلقليميــة بفــرض التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وغيرهــا مــن
الممارســات الســلبية .وخــال عــام  ،2016أصبحــت كثافــة الغطــاء النباتــي أدنــى مــن المعــدل الطبيعــي بنســبة  %2.5فــي حيــن كانــت قبــل
الحــرب موازيــة للمعــدل .ووفق ـا ً لمصــادر وزارة الزراعــة ،فــإن الصــور الفضائيــة الملتقطــة خــال شــهر كانــون األول مــن عــام 2016
أظهــرت أن كثافــة الغطــاء النباتــي كانــت بيــن  %60-30فــي المحافظــات الســاحلية وشــمال إدلــب وعلــى ضفــاف نهــر الفــرات ،فــي حيــن
كانــت أقــل مــن  %30فــي باقــي المحافظــات .ومــن المتوقــع عــودة الغطــاء النباتــي إلــى معدالتــه الطبيعيــة حتــى عــام  ،2025عــن طريــق
حزمــة السياســات والتدخــات الحكوميــة المذكــورة.

الطموحــة فــي مجــال تحســين المراعــي والخطــط الوطنيــة لمكافحــة التصحــر ،مــن المتوقــع انخفــاض نســبة التصحــر فــي أراضــي المراعــي،
بحيــث تنخفــض مســاحة األراضــي المتصحــرة مــن  1.65ألــف هكتــار حاليـا ً إلــى  1.485هكتــار.
المؤشر  : 7-129عدد األيام السديمية
وصــل عــدد األيــام الســديمة فــي عــام  2014إلــى  /57/يوم ـاً ،وزادت خــال عــام  2015إلــى  /67/يوم ـا ً بنســبة  .%16ويرجــع ذلــك
جزئي ـا ً إلــى تدهــور المــوارد الطبيعيــة والرعويــة فــي الباديــة بســبب ظــروف الحــرب.
المؤشر  : 8-129مساحة أراضي المراعي في البادية

تبلــغ مســاحة المراعــي الطبيعيــة فــي الباديــة نحــو  7500ألــف هكتــار ،وتظهــر نتائــج الدراســات والمشــاريع التنمويــة القائمــة أن المســاحات
القابلــة للتنميــة بســرعة خــال مــدة مقبولــة هــي بحــدود  /5،85 /مليــون هكتــار ،وتحتــاج بقيــة المســاحة البالغــة  /1650/ألــف هكتــار إلــى
جهــد ووقــت طويــل لتنميتهــا .وخــال العقــود الســابقة ،تمــت تنميــة مراعــي مســاحات معتبــرة ضمــن المحميــات وصلــت إلــى نحــو 1863 /
 /ألــف هكتــار ،أمــا بقيــة المســاحة البالغــة  /3987/ألــف هكتــار فهــي بحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل .وتظهــر البيانــات عــدم حــدوث تغيــرات فــي
المســاحة الكليــة للمراعــي ،والمســاحة القابلــة للتحســين ،وحــدوث زيــادة طفيفــة بنســبة  %3فــي المســاحة المحســنة ،ومــن المتوقــع حــدوث
زيــادة فــي مســاحة أراضــي المراعــي فــي الباديــة نتيجــة السياســات والتدخــات الحكوميــة فــي المرحلــة القادمــة فــي ظــل عــودة االســتقرار
إلــى الباديــة وزيــادة مشــاريع مكافحــة التصحــر وتثبيــت الكثبــان الرمليــة والجمعيــات الرعويــة.

المؤشر  : 3-129كميات األسمدة المستخدمة في األراضي الصالحة للزراعة

تناقصــت كميــة األســمدة المعدنيــة ( )N P Kالمســتخدمة فــي اإلنتــاج الزراعــي فــي األعــوام األخيــرة  2014و 2015مقارنــة بعــام
 .2010ووصــل االنخفــاض إلــى نحــو  % 91فــي عــام  ،2015وذلــك بســبب الظــروف التــي تعيــق وصــول واســتخدام األســمدة فــي
العمليــة اإلنتاجيــة ،وتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج وارتفــاع تكاليفهــا ،ومواســم الجفــاف المتعاقبــة التــي أثــرت ســلبا ً فــي المتــاح المائــي،
ناهيــك عــن األثــر الســلبي للتدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وعرقلتهــا تأميــن
األســمدة الضروريــة لإلنتــاج الزراعــي الســوري الــذي يســاهم فــي توفيــر األمــن الغذائــي للســوريين.
ومــن المتوقــع زيــادة فــي قيمــة هــذا المؤشــر خــال المرحلــة القادمــة نتيجــة عــودة معمــل الســماد فــي حمــص لإلنتــاج ،والتعافــي التدريجــي
الــذي يســاهم فــي زيــادة المســاحات الزراعيــة ،وخطــط الدولــة الســورية الســتخدام الســماد العضــوي والطــرق البديلــة فــي الزراعــة ،وبعــد
رفــع التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب غيــر المشــروعة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية.
المؤشر  : 4-129مساحة األراضي المزروعة بطريقة الزراعة الحافظة
زادت مســاحة األراضــي المزروعــة بالزراعــة الحافظــة فــي العــام  2015زيــادة 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
 50000هكتــار.

المقصد ( :)130ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية ،بما في ذلك تنوعها البيولوجي
المؤشر  : 1-130األنواع المهددة باالنقراض في المناطق الجبلية إن وجدت
تظهــر البيانــات ازديــاداً فــي األنــواع الحيوانيــة البريــة التــي يتــم صيدهــا باســتمرار علــى مــدار العــام ،دون مراعــاة مواســم التكاثــر والهجــرة،
وكذلــك ازديــاداً فــي الصيــد البــري والرعــي الجائــر للنباتــات الحوليــة والمعمــرة ،وحرائــق الغابــات التــي تســبب تدميــر موائــل مختلــف
الحيوانــات ،إضافـةً إلــى القضــاء علــى األنــواع الرعويــة .ومــن المتوقــع أن تــزداد قيمــة المؤشــر حتــى عــام  ،2020بحيــث تــزداد األنــواع
النباتيــة المهــددة باالنقــراض مــن  143إلــى  250نــوع ،واألنــواع الحيوانيــة مــن  79إلــى  120نــوع .لذلــك تواجــه السياســات
والتدخــات الحكوميــة تحدي ـا ً مهم ـا ً فــي ضــوء غيــاب الدعــم الدولــي الضــروري للحفــاظ علــى الســامة اإلحيائيــة.

المؤشر  : 2-130عدد األنواع الغريبة  /الغازية

المؤشر  : 5-129تواتر العواصف الغبارية

زاد عــدد العواصــف الغباريــة بيــن عامــي  2014و 2015بنســبة  .%20وتظهــر البيانــات المتاحــة أنــه خــال عــام  ،2014هبــت أربــع
عواصــف غباريــة اســتمرت لمــدة  /13/يومـا ً وارتفعــت خــال عــام  2015إلــى خمــس عواصــف غباريــة اســتمرت لمــدة  /18/يومـا ً .ويعــود
ذلــك أساسـا ً إلــى عشــوائية اســتثمار مراعــي الباديــة خــال الحــرب وانكشــاف تربتهــا للريــاح ،والرعــي الجائــر ،وفالحــة أراضــي المراعــي،
وفتــح الطــرق العشــوائية ،واالحتطــاب ،الــخ .وإذا لــم تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة كإعــادة تأهيــل األراضــي وتوســيع رقعــة الغطــاء النباتــي
وتثبيــت الكثبــان الرمليــة ،فــإن العواصــف الرمليــة قــد تــزداد بمعــدل  %20كل ثــاث ســنوات.
المؤشر  : 6-129درجات التصحر في أراضي المراعي /مساحتها/
تعــد الباديــة الســورية مــن المراعــي العاليــة الخصوبــة فــي العالــم ،والبــد مــن حمايتهــا .وخــال المرحلــة الســابقة ،لــم يطــرأ أي تعديــل علــى
المســاحة المتصحــرة نتيجــة صعوبــة الوصــول إلــى بعــض مناطــق الباديــة بســبب انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة فيهــا .ونتيجــة للخطــط
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انتشــر العديــد مــن األنــواع النباتيــة الغازيــة .وبســبب الحــرب والعبــث بمــوارد الباديــة وعــدم تنظيــم اســتثمارها ،كان مــن الممكــن ارتفــاع عــدد
األنــواع النباتيــة الغازيــة واتســاع رقعتهــا وتأثيرهــا علــى التنــوع الحيــوي .وعلــى الرغــم مــن أن المؤشــر لــم يتغيــر مــا بيــن عامــي 2010
و ،2015فمــن المتوقــع زيــادة فــي قيمــة المؤشــر خــال الســنوات القادمــة مــع عــودة الســكان الذيــن نزحــوا أو هاجــروا خــال الحــرب إلــى
منا طقهــم .
المؤشر  : 3-130عدد األنواع الرعوية الجيدة في مراعي البادية

أدت المشــاريع الرعويــة التنمويــة القائمــة إلــى عــودة ظهــور وتكاثــر الكثيــر مــن األنــواع الرعويــة الجيــدة نتيجــة االســتثمار المنظــم للمراعــي
المحســنة ،خاصــة مــع وجــود نحــو  /45 /نــوع رعــوي جيــد إلــى عالــي القيمــة العلفيــة فــي عــام  .2010ولــم يطــرأ أي تغييــر علــى هــذا
المؤشــر مــن عــام  2010حتــى  ،2015إال أنــه مــن المتوقــع حــدوث زيــادة كبيــرة خــال المرحلــة القادمــة بفعــل الحاجــة للمــوارد العلفيــة
وزراعــة نصــف مليــون غرســة رعويــة فــي الباديــة ،وإنتــاج نحــو  650ألــف غرســة حديثــة ضمــن إطــار إعــادة تأهيــل المســاحات المتدهــورة،
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وتوطيــن األنــواع النباتيــة المنقرضــة والمهــددة باالنقــراض ،عــن طريــق إنشــاء  9محميــات بيئيــة و 13مشــتالً رعويــا ً و 10مراكــز
إلكثــار البــذور الرعويــة وبنــوك وراثيــة ،وإعــادة الغطــاء النباتــي وتطويــر الســياحة البيئيــة وحمايــة اإلرث الثقافــي للباديــة.
المؤشر  :4-130عدد األنواع المهددة باالنقراض في مراعي البادية والجبلية

تعــرض الكثيــر مــن األنــواع الرعويــة العاليــة االستســاغة للرعــي الجائــر والمســتمر ،وعــدم الســماح لهــا باســتكمال دورة نموهــا ،وهــو
مــا أدى إلــى تدهورهــا .وقــد وصــل عــدد األنــواع المهــددة باالنقــراض فــي المراعــي غيــر المحســنة إلــى  /10/أنــواع .وبالمقابــل ،فقــد
ازدهــرت هــذه األنــواع فــي المناطــق الرعويــة المحســنة وزادت مناطــق انتشــارها .ولــم يطــرأ أي تغييــر علــى عــدد األنــواع المهــددة
باالنقــراض فــي مراعــي الباديــة .وتضــررت نباتــات الباديــة الســورية تضــرراً كبيــراً نتيجــة الظــروف الراهنــة التــي حالــت دون
الوصــول إلــى مواقعهــا ومتابعــة العمــل فيهــا .وعلــى الرغــم مــن عــدم تغيــر المؤشــر مــن عــام  2010حتــى  ،2015فمــن المتوقــع انخفــاض
قيمــة المؤشــر خــال المرحلــة القادمــة فــي ظــل تطبيــق السياســات والتدخــات الحكوميــة بحمايــة األنــواع المهــددة باالنقــراض.

المقصد ( :)131اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من فقدان التنوع البيولوجي ،والقيام ،بحلول عام  ،2020بحماية األنواع المهدَّدة
المؤشر  :1-131األنواع المفقودة حسب النظام البيئي

يعبــر المؤشــر عــن األنــواع النباتيــة والحيوانيــة التــي اختفــت مــن األنظمــة البيئيــة المختلفــة .وتظهــر البيانــات ازديــاداً فــي هــذه األنــواع
خــال مــدة الدراســة ،ويعــود ذلــك إلــى:
 ضعــف تطبيــق قانــون الصيــد البــري ،الــذي أدى إلــى فقــدان بعــض األنــواع البريــة التــي يتــم صيدهــا باســتمرار علــى مــدار العــام دونمراعــاة مواســم التكاثــر والهجــرة.
 الرعي الجائر للنباتات الحولية والمعمرة. حرائق الغابات وتدمير موائل الحيوانات وموائل األنواع الرعوية الموجودة ضمن الغابة. تغيير المناخ الذي أدى إلى قلة أعداد بعض أنواع الطيور المهاجرة.ونتيجــة للممارســات الخاطئــة التــي تمــت خــال الســنوات الســابقة مــن الحــرب ،فمــن المتوقــع ازديــاد قيمــة المؤشــر مــن  35نوعـا ً فــي عــام
 2015إلــى  50نوعــا ً فــي عــام  .2020لذلــك يتطلــب األمــر تطبيــق السياســات والتدخــات الحكوميــة للحــد مــن التأثيــر الســلبي علــى
التنــوع البيولوجــي.
المؤشر  :2-131مدى استخدام التقانة الحيوية

انضمــت الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى بروتوكــول قرطاجنــة للســامة األحيائيــة .كمــا يشــار إلــى وجــود هيئــة ســورية متخصصــة بالتقانــات
الحيويــة ،إضافــة إلــى عــدد مــن المراكــز البحثيــة ضمــن الجامعــات الســورية .إال أن نشــاط الهيئــة بقــي محــدوداً ،وال بــد مــن تفعيــل السياســات
الحكوميــة والقيــام بالتدخــات المطلوبــة المذكــورة آنفـا ً للنهــوض بدورهــا.

المؤشر  :3-131عدد القوانين والقرارات والتشريعات الخاصة بالحياة البرية
نتيجــة تدهــور مراعــي الباديــة ،وحرص ـا ً مــن الدولــة الســورية علــى حمايــة الباديــة وصيانــة مواردهــا الطبيعيــة ،فقــد ارتفــع عــدد القوانيــن
الخاصــة بالحيــاة البريــة للمحافظــة عليهــا ووصــل عددهــا 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 ( :)132تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ،وتعزيز سبل الوصول إليها.
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المؤشر  :1-132عدد المستفيدين من عقود المنفعة في البادية

يتــم اســتثمار المراعــي المحســنة وفــق عقــود رعــي ربيعية–خريفيــة ألصحــاب الحقــوق فــي الجمعيــات التعاونيــة الرعويــة .وقــد وصــل عــدد
مــن المســتفيدين مــن عقــود الرعــي فــي المراعــي خــال أعــوام  2010-2002إلــى  /41359/مســتفيداً ،وارتفــع العــدد فــي عــام 2011
إلــى  /44125/مســتفيداً .ونتيجــة الحــرب ،لــم تتــم متابعــة المراعــي المحســنة بســبب صعوبــة الوصــول إليهــا فــي بعــض المناطــق نتيجــة
انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة ،إال أنــه مــن المتوقــع حــدوث زيــادة كبيــرة فــي قيمــة المؤشــر خــال المرحلــة القادمــة ليتجــاوز
 80000مســتفيداً ،وذلــك فــي ظــل عــودة االســتقرار إلــى الباديــة الســورية والسياســات والتدخــات الحكوميــة.

المقصد ( :)133اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية واالتّجار بها.
أشــار كتــاب طيــور ســورية (الدليــل الحقلــي) إلــى وجــود  394نوعـا ً مــن الطيــور ،منهــا المهاجــر والعابــر والمقيــم والزائــر صيفـا ً أو شــتاء،
إضافــة إلــى أنــواع شــاردة أو مجبــرة علــى تغييــر مســارها إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية بســبب التبــدالت المناخيــة ،حيــث ســجل فــي
األعــوام األخيــرة بعــض األنــواع الجديــدة علــى «فونــا» الطيــور الوطنيــة .ويبلــغ عــدد أنــواع الطيــور المهــددة محلي ـا ً وعالمي ـا ً والتــي تــؤم
الجمهوريــة العربيــة الســورية  17نوعـاً ،وذلــك حســب مجلــس الطيــور العالمــي ومالحــق اتفاقيــة  CITESالخاصــة بتجــارة األنــواع المهــددة
باالنقــراض .ويفــوق عــدد الصياديــن المســجلين فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية رســميا ً الـــ 150ألــف صيــاد خــال الســنوات
الســابقة.

المقصد ( :)134اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه ومراقبة األنواع ذات
األولوية أو القضاء عليها ،بحلول عام 2020
مــا تــزال إجــراءات وتدابيــر منــع األنــواع الغريبــة عــن النظــم اإليكولوجيــة دون الطمــوح وقــد توقفــت بشــكل كامــل خــال الحــرب نظــراُ لعــدم
االســتقرار فــي مناطــق ســورية عديــدة ،وخاصـةً فــي المناطــق الحدوديــة ومجــاري نهــري الفــرات ودجلــة.

المقصد ( :)135إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي ،بحلول عام 2020
فــي االجتمــاع الثانــي لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي فــي  29-18تشــرين األول  2010فــي ناغويــا (آيتشــي،
اليابــان)ُ ،وضعــت الخطــة االســتراتيجية المنقحــة والمحدثــة للتنــوع البيولوجــي ،وفيهــا أهــداف آيتشــي للتنــوع البيولوجــي.2020-2011 ،
وتضــع هــذه الخطــة إطــاراً شــامالً إلدارة التنــوع البيولوجــي.
وعلى المستوى الوطني سيتم العمل على:
ً
 وضــع «االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي» فــي ضــوء األولويــات الوطنيــة ،وانســجاما مــع أهــداف أيتشــي للتنــوع البيولوجــيوأهــداف التنميــة المســتدامة ،التــي تتضمــن  20هدف ـا ً رئيســيا ً لعــام  2015أو  .2020وتحتــاج الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى مــا بعــد
عــام  2020لتطبيــق هــذه االســتراتيجية نظــراً لظــروف الحــرب التــي تمــر بهــا وآثارهــا و قصــور الدعــم الدولــي.
 إطــاق حمــات توعيــة حــول أهميــة التنــوع البيولوجــي واألنظمــة الوطنيــة ،فــي ظــل التنــوع القائــم ،وأهميــة الحفــاظ عليــه،وتشــجيع القطــاع الخــاص والجمعيــات ذات الصلــة علــى دعمهــا والمبــادرة فيهــا.
 -إدماج التنوع البيولوجي في المناهج التعليمية ودعم التعاون مع المنظمات التعليمية اإلقليمية.

المقصد ( :)136حشد الموارد المالية بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداما ً مستداما ً
بهدف تحقيق المقصد سيتم العمل على المستوى الوطني:
 اتخــاذ اإلجــراءات المتعلقــة بتجســيد االلتزامــات الوطنيــة بموجــب اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي فــي الخطــط والبرامــج والمشــاريع المختلفــةوالموازنــة العامــة للدولــة الســورية وموازنــات القطاعــات ،ونظــم اإلبــاغ والتقاريــر الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.
 تخصيــص جــزء مــن ضريبــة المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة ،والمحــددة بموجــب قانــون الضرائــب رقــم  24لعــام  ،2004لمشــاريع حفــظالتنــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجية.
 التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لتوفيــر الدعــم المالــي للمشــاريع التــي تصــب فــي إطــار الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولوجــي،وإنشــاء صنــدوق دعــم محلــي.
 التقييــم المســتمر لمــدى فعاليــة اإلنفــاق فــي مجــال االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي فــي الوصــول إلــى المقاصــد واألهــدافالمطلوبــة ،عــن طريــق تقاريــر التتبــع والرصــد.
 اســتثمار التنــوع البيولوجــي علــى المســتويات االقتصاديــة (الزراعيــة علــى وجــه التحديــد) علــى النحــو الــذي يؤمــن مــوارد تضمــن اســتدامةالحفــاظ عليــه.
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المقصد ( :)137حشد موارد كبيرة بغرض تمويل اإلدارة المستدامة للغابات وتوفير الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة.
يعبر هذا المقصد عن ضرورة تقديم الدعم للدول النامية لتحسين كفاءة إدارتها للغابات ،تم التطرق للجهود التي تبذلها الجمهورية العربية
السورية في هذا المجال في متن المقصد ()128

المقصد ( :)138تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع لألنواع المحمية واالتّجار بهاً .
انضمت الجمهورية العربية السورية إلى العديد من االتفاقيات الدولية التي تعنى بالصيد ،وأبرزها:
 اتفاقيــة الطيــور المهاجــرة األفرو-أورو-آســيوية ( .)AEWAوتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى حمايــة األنــواع المهاجــرة مــن الطيــور التــي تمــربالقــارات الثــاث أثنــاء هجرتهــا ،وتحديــد المواقــع الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تعتبرهــا هــذه الطيــور موئ ـاً مناســبا ً لهــا.
 معاهدة حماية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية .CMS معاهدة التجارة الدولية باألنواع الحيوانية النباتية والحيوانية المهددة باالنقراض.CITES معاهــدة رامســار :وتتضمــن التزامــات وأعمــال لهــا ارتبــاط بالصيــد فــي المواقــع المعرفــة علــى أنهــا مناطــق رطبــة وذات أهميــة للطيــور.ويجــب علــى الــدول األعضــاء تنفيــذ مســح وطنــي للمناطــق الرطبــة ألجــل تحديــد وإعــان مناطــق رامســار.
 اتفاقيــة برشــلونة :معاهــدة إقليميــة لــدول حــوض البحــر األبيــض المتوســط ،وتعتبــر المناطــق المحميــة الخاصــة ذات األهميــة المتوســطية( )SPAMIذات العالقــة الكبــرى بالصيــد وصــون الطيــور المهاجــرة.

خالصة األهداف البيئية ( 12و 13و 14و)15

تقــع الجمهوريــة العربيــة الســورية ضمــن حــزام المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة حيــث تكــون المــوارد المائيــة شــحيحة ســواء
فــي وحــدة المســاحة أو حصــة الفــرد الســنوية ،وعانــت مــن مواســم جفــاف متعاقبــة التــي أثــرت علــى المنطقــة وتدنــي كميــات
األمطــار وعــدم انتظــام توزعهــا المكانــي والزمانــي أدت هــذه التغيــرات المناخيــة الســتنزاف جائــر للميــاه الجوفيــة نتيجــة
التوســع فــي المســاحات المرويــة علــى حســاب الميــاه الجوفيــة.
يحظــى القطــاع الزراعــي بالنصيــب األكبــر مــن اســتخدامات الميــاه ،وبالرغــم مــن تطــور نســب المســاحات المرويــة بأســاليب
الــري الحديــث ،إال أنهــا مــا تــزال متواضعــة وبعيــدة عــن الكفــاءة المطلوبــة الســتخدام المــوارد المائيــة .كمــا أن مســاهمة الصيــد
البحــري والغابــات فــي تشــكيل الناتــج الزراعــي بســيطة وبحدودهــا الدنيــا .ترافــق ذلــك مــع غيــاب للدعــم الدولــي واألممــي
للخطــط الوطنيــة للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف البيئيــة.
شــهدت ســنوات مــا قبــل الحــرب ثبــات نســبي فــي المســاحات الخضــراء مــن غابــات ومحميــات ومراعــي ،وتعرضــت فــي ظــل
الحــرب لشــتى أنــواع الضــرر مــن احتطــاب وحــرق ورعــي جائــر .ممــا أثــر فــي التنــوع الحيــوي النباتــي والحيوانــي.
وصادقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى كافــة المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة المعنيــة بالقضايــا البيئــي وعملــت علــى تبنــي
عــدد مــن االســتراتيجيات لتحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة وأصــدرت عــدد مــن التشــريعات بهــذا الشــأن.
وأضــرت الحــرب بكافــة المكونــات البيئيــة مــن ميــاه وهــواء ومســاحات خضــراء ،وابتعــدت أولويــات التنميــة عــن وجههــا
البيئــي ،كمــا أدت الضغــوط المعيشــية إلــى انتهــاج األســر إلــى ســلوك غيــر مســتدام للمــوارد البيئيــة نجــم بصــورة رئيســة عــن
نقــص البدائــل المختلفــة فنقــص وقــود التدفئــة ،بســبب التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب والعمليــات اإلرهابيــة،
أدى إلــى االحتطــاب الجائــر ،كمــا أن نقــص مســتلزمات تربيــة الثــروة الحيوانيــة أدى إلــى الرعــي الجائــر للمراعــي والمســاس
باســتدامتها.
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الهدف السادس عشر :السالم والعدل والمؤسسات
تتفــق الجمهوريــة العربيــة الســورية مــع حقيقــة وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن الســلم والتنميــة ،وأن تحقيــق الســلم علــى المســتوى الدولــي يع ـ ّد
شــرطا ً أساســيا ً لتحقيــق التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة ،االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،وبمســتوياتها الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.
ولكنهــا تشــدد فــي الوقــت ذاتــه علــى ضــرورة النظــر إلــى هــذه المســألة الحساســة وفقـا ً لميثــاق األمــم المتحــدة ،أي أن هــذا االرتبــاط الوثيــق
بيــن تحقيــق التنميــة المســتدامة وتوفــر الســلم ،علــى النحــو الــذي أكــد عليــه هــذا المقصــد ،ال يجيــز بــأ ّ
ي شــكل مــن األشــكال الخلــط
بيــن واليــات األجهــزة الرئيســية لألمــم المتحــدة .فمجلــس األمــن هــو المعنــي حصري ـا ً بموضــوع حفــظ األمــن والســلم الدولييــن ،بينمــا تبقــى
الجمعيــة العامــة والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي المعنييــن بمســائل التنميــة وتنفيــذ جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة عالميــا ً.
شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية عقــوداً مــن االســتقرار واألمــن ومســتويات غيــر مســبوقة مــن التنميــة قبــل العــام  ،2011إال
أنهــا لــم تنعــم بالســام علــى المســتوى اإلقليمــي خــال هــذه العقــود بســبب اســتمرار االحتــال اإلســرائيلي للجــوالن الســوري المحتــ ّل
ورفــض «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،تنفيــذ مضاميــن قــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة ،وخاصــة قــرارات مجلــس األمــن
 )1967( 242و )1973( 338و )1981( 497التــي صــدرت دعمــا ً لتحقيــق الســام العــادل والشــامل فــي المنطقــة علــى أســاس
انســحاب إســرائيل ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،بشــكل فــوري مــن األراضــي العربيــة حتــى خــط  4حزيــران  .1967كمــا أكــدت
هــذه القــرارات األمميــة أيضــا ً علــى أن قــرار إســرائيل ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،فــرض قوانينهــا وواليتهــا وإدارتهــا فــي الجــوالن
الســوري المحتـلّ ،يُعتبــر الغيـا ً وباطـاً وال أثــر قانونــي دولــي لــه .وأكــدت القــرارات التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى
حــق تقريــر المصيــر للمواطنيــن الســوريين فــي الجــوالن الســوري المحتـلّ ،وأكــدت أيضـا ً علــى ســيادتهم الدائمــة علــى مواردهــم الطبيعيــة.
ومــن األهميــة بمــكان التأكيــد علــى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية انخرطــت بجديّــة مطلقــة فــي جميــع المباحثــات الدوليــة الهادفــة لتحقيــق
الســام فــي المنطقــة العربيــة ،إال أن إســرائيل ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،عطلــت كل هــذه المســاعي الدوليــة واســتمرت فــي احتاللهــا
للجــوالن الســوري المحتـ ّل واألراضــي الفلســطينية ومــا تبقــى مــن األراضــي اللبنانيــة ،واســتمرت فــي تعطيــل أي أفــق لتحقيــق الســام والنمــو
المســتدام لشــعوب المنطقــة.
وبعــد العــام  ،2011شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية ظروفـا ً اســتثنائية تمثلــت بالحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت عليهــا وأ ّدت إلــى تدميــر
البنيــة التحتيــة واإلنجــازات التنمويــة التــي حققهــا الشــعب الســوري ،لتشــهد بعــض المناطــق الســورية موجــة مــن انعــدام االســتقرار أثــرت علــى
المنطقــة والعالــم أيضـا ً .وإن أبــرز معالــم الســنوات األخيــرة التــي مـرّت بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية هــي:
•انتشــار اإلرهــاب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وهــو إرهــاب مدعــوم إقليميـا ً ودوليـا ً مــن قبــل حكومــات وأنظمــة حكــم وأشــخاص
ومنظمــات ،إرهــاب ســاهم فــي نشــر الذعــر بيــن الســوريين وحرمهــم مــن حقوقهــم األساســية ود ّمــر بنيتهــم التحتيــة وألحــق الضــرر
بالمنجــزات التنمويــة الســورية .وقــد كانــت الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة ،المكوّنــة مــن إرهابييــن مقاتليــن أجانــب (تــم تجنيدهــم مــن أكثــر
مــن  115دولــة 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 اإلرهابيــة المســلّحة التــي انتشــرت فــي أكثــر المناطــق الســورية ،وهــو األمــر الــذي قــوّض االســتقرار فــي هــذه
المناطــق وهــدد ســكانها وهجّــر عشــرات اآلالف منهــم ،وحتــى هــدد أمــن وحيــاة قــوة األمــم المتحــدة لمراقبــة فــضّ االشــتباك
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•العــدوان واالعتــداءات التــي شــنها «التحالــف الدولــي» والميليشــيات المتحالفــة معــه علــى مناطــق ســوريّة عــ ّدة ،خاصــة الشــمالية
والشــرقية منهــا ،وهــو «التحالــف» الــذي شـ ّكلته وقادتــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وشــاركت فيــه فرنســا وبريطانيــا ودول أخــرى،
دون موافقــة الدولــة الســورية ،األمــر الــذي يجعــل مــن هــذا «التحالــف» فاقــداً أليّــة شــرعية دوليــة ،ال بــل أنّــه يعتبــر عدوانــا ً
ســافراً علــى ســيادة دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة .واســتهدف هــذا «التحالــف الدولــي» والميليشــيات المتحالفــة معــه ،وفقــا ً
لتقاريــر وطنيــة وأمميــة موثّقــة ،المناطــق المأهولــة بالســكان والمــدارس والمشــافي والبنــى التحتيــة ،كالســدود والجســور (ومنهــا اســتهدافه
لجســري العشــارة والمياديــن بديــر الــزور) والمناطــق الصناعيــة ،وهــو األمــر الــذي أدى إلــى ســقوط آالف الضحايــا مــن المدنييــن،
خاصــة األطفــال والنســاء وكبــار الســن ،وأحــدث دمــاراً هائ ـاً فــي البنــى التحتيــة أعــاق أي جهــد إلعــادة إطــاق العجلــة االقتصاديــة
بالشــكل األوســع .ولعــل الدمــار الهائــل الــذي تسـبّب بــه هــذا التحالــف لمــا يزيــد عــن  % 90مــن 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 ومؤسســات بالدهــم ،ناهيــك عــن تخصيصهــا لعشــرات المعســكرات ومخيمــات اللجــوء علــى
األراضــي التركيــة لتدريــب هــؤالء اإلرهابييــن وتقديــم الدعــم اللوجســتي واالســتخباراتي لهــم ،ومــن ثــم إرســالهم لتنفيــذ عملياتهــم
اإلرهابيــة علــى األراضــي الســورية.
•فــرض االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ودول أخــرى ،حزم ـا ً متواصلــة مــن التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة
الجانــب الغيــر القانونيــة والغيــر الشــرعية علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وبشــكل ينتهــك ميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتهــا ،حيــث
تــم تشــديد هــذه التدابيــر منــذ العــام  2011لتســتهدف اســتقرار االقتصــاد الســوري وفاعليــة عمــل مؤسســاته وألحقــت خســائر كبيــرة
بــه ،وأعاقــت عمــل المرافــق الخدميــة ،وهــو األمــر الــذي انعكــس ســلبا ً علــى معيشــة الســوريين وعلــى توفــر فــرص العمــل لهــم
ودفــع مئــات اآلالف منهــم للهجــرة أو النــزوح .والجديــر بالذكــر أن هــذه التدابيــر اســتهدفت حتــى قطاعــات االســتجابة اإلنســانية
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المس ـ ّخرة لدعــم الســوريين ،حيــث اســتهدفت تمويــل المنظمــات 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 ،ومنهــا األدويــة والمعــدات والتجهيــزات الطبيــة واألغذيــة ومشــتقات الطاقــة الالزمــة لتشــغيل
المرافــق الصحيــة.

المقصد ( :)139الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان
المؤشر  : 1-139معدل نمو الوفيات

عاشــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى امتــداد مــا يزيــد عــن ثالثــة عقــود ونيــف قبــل بدايــة الحــرب ،فــي حالــة اســتقرار وأمــن شــخصي
ومجتمعــي متماســك ومتيــن ،ولــم تكــن تســجل فيهــا عملي ـا ً أي حــاالت قتــل ناجمــة عــن العنــف ،وكان معــدل الوفيــات الناجــم عــن العنــف
ضئيــاً جــداً فــي عــام  .2010إال أنــه بعــد بدايــة الحــرب فــي العــام  ،2011ســجل هــذا المعــ ّدل ارتفاعــا ً كبيــراً بلــغ ( )%2145عــام
 ،2011وتابــع ارتفاعــه عــام  2012بمعــدل  ،%361.6ثــم بمعــدل  %36.6عــام  .2013وفــي عــام  2013تحديــداً ،بلــغ معــدل الوفيــات
بســبب العنــف ذروتــه ،ثــم عــاد وانخفــض بمعــدل  %56.1عــام  ،2014وبمعــدل  %67.4عــام .312015
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.
المؤشر  : 2-139معدالت النزوح الداخلي
إن ســمة االســتقرار االجتماعــي والسياســي تشــكل اإلطــار العــام للحالــة الســورية علــى امتــداد ســنوات العقــود األربعــة التــي ســبقت
انــدالع الحــرب عــام  ،2011فقــد كانــت حركــة الســكان طوعيــة وتنــدرج بمعظمهــا فــي إطــار الهجــرة الداخليــة الطوعيــة .غيــر أنــه وبســبب
اإلرهــاب والعنــف الــذي مارســته المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة ،تزايــدت وتائــر النــزوح داخــل البلــد ،ودخلــت بعــض المناطــق التــي
تنتشــر فيهــا تلــك 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  %3290فــي عــام  2012وازداد فــي عــام  2013بمعــدل ،%77.9
وفــي عــام  2014ازداد بمعــدل  %0.9عــن العــام الســابق .وبــدأ المعــدل يتناقــص فــي عــام  2015بمعــدل  %5.4عمــا كان عليــه ســابقا ً.
ومــن األشــكال البيانيــة ،يتبيــن لنــا بوضــوح أن كالً مــن معــدل الوفيــات ومعــدل النــزوح الداخلــي بــدأ بالتراجــع منــذ عــام ،2014
وهــذا التراجــع يعــود لمجموعــة مــن األســباب منهــا:
•تحريــر الدولــة الســورية لعــدد كبيــر مــن المناطــق الســورية مــن اإلرهــاب وإعــادة األمــن واالســتقرار إليهــا ،وهــو مــا انعكــس بصــورة
إيجابيــة علــى معــدل الوفيــات ،حيــث بــدأت عمليــات العنــف والقتــل باالنخفــاض ،وأدى ذلــك إلــى تراجــع نســبة الوفيــات بســبب العنــف
عمــا كانــت عليــه 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.
•تد ّخــل الدولــة الســورية وقيامهــا بالتصــدي للمجموعــات اإلرهابيــة وحمايــة المدنييــن ،إضافــة إلــى صــدور قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم
/19/تاريــخ .2012/6/28
•انكشــاف الــدور التخريبــي للجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،وزيــادة حجــم التعــاون بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع الســوري واالســتعداد
للتصــدي لهــذه الجماعــات اإلرهابيــة بــكل الوســائل.
•تزايد خبرة المجتمع السوري بالتعاطي مع ظروف الحرب ومعرفة كيفية التعامل معها.
•إجــراءات الدولــة الســورية المتخــذة للحــد 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.
وفــي هــذا الســياق ،البــد مــن اإلشــارة إلــى أن المأســاة الكبــرى هــي تلــك التــي واجهــت قســما ً كبيــراً مــن المصابيــن جــراء أعمــال
العنــف والعمليــات اإلرهابيــة أو العمليــات القتاليــة فــي المناطــق التــي انتشــر فيهــا المســلحون ،حيــث أن قســما ً كبيــراً مــن المصابيــن فــي
تلــك المناطــق لــم يكــن بإمكانهــم المعالجــة واالستشــفاء ألن الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة لــم تكــن تســمح لهــم باالنتقــال لتلقــي العــاج فــي
المناطــق المســتقرة ،أو أي مناطــق أخــرى توجــد فيهــا مراكــز طبيــة ،وذلــك إمــا بقصــد الضغــط علــى المصابيــن والجرحــى وابتزازهــم
أو ابتــزاز ذويهــم لدفــع مبالــغ ماليــة أو تقديــم خدمــات معينــة مقابــل الســماح لهــم بالخــروج ،أو بقصــد االســتغالل اإلعالمــي للضغــط علــى
الدولــة الســورية ،بأوامــر مــن مشــغلي هــذه الجماعــات اإلقليمييــن والدولييــن ،مــن مدخــل الدوافــع اإلنســانية وحقــوق اإلنســان.
يضــاف إلــى حركــة النــزوح التــي تمــت كنتيجــة للحــرب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية النــزوح المســتمر لســكان الجــوالن الســوري
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المحتــل نتيجــة اســتمرار «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،باحتاللهــا للجــوالن الســوري المحتــ ّل وأثــره علــى تشــريد عــدد كبيــر
مــن المواطنيــن الســوريين وعلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .حيــث عمــدت «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،منــذ احتاللهــا
للجــوالن إلــى تهجيــر الغالبيــة العظمــى مــن ســكانه ممارســة بذلــك أشــكاالً مختلفــة مــن القمــع واإلجــراءات الالإنســانية ،حيــث هجــرت
 131000مواطــن ســوري وعمــدت بعدهــا إلــى تدميــر مدينــة القنيطــرة وتدميــر أكثــر مــن  300قريــة ســورية فــي هضبــة الجــوالن ،ولــم
يبــق بعــد هــذا التدميــر ســوى  5قــرى هــي( :مجــدل شــمس – عيــن قنيــة – بقعاتــا – مســعدة – الغجــر).
وفــي  1981 /12/14أصــدرت «إســرائيل» ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،قــراراً بضــم الجــوالن الســوري المحتــ ّل وفــرض واليتهــا
وقوانينهــا وإدارتهــا عليــه ،وذلــك فــي انتهــكاك فاضــح لجميــع القــرارات والمواثيــق الدوليــة .لكــن المجتمــع الدولــي اســتنكر الخطــوة
اإلســرائيلية وأصــدر مجلــس األمــن قــراره رقــم  497لعــام  1981الــذي اعتبــر القــرار اإلســرائيلي هــذا الغ وباطــل وال أثــر قانونــي لــه.
بينمــا قامــت إســرائيل بمــوازاة ذلــك بتنفيــذ مشــروع بنــاء مســتوطنات فــي مختلــف مناطــق الجــوالن لتفعيــل هــذا الضــم علــى األرض،
ليصــل عــدد هــذه المســتوطنات غيــر الشــرعية حالي ـا ً إلــى  41مســتوطنة يســكن فيهــا 13ألــف مســتوطنا ً.
كمــا قامــت «إســرائيل» بتعديــل قانــون الجنســية اإلســرائيلية لســكان المناطــق المحتلــة فــي العــام  ،1967بمــا فــي ذلــك الجــوالن الســوري
المحتــلّ ،لكــن تطبيــق هــذا القانــون وصــل إلــى طريــق مســدود بســبب رفــض األهالــي للقــرار اإلســرائيلي وإصرارهــم علــى تمســكهم
بهويتهــم الســوريّة .وال تــزال ســلطات االحتــال اإلســرائيلي تنتهــج سياســة التهجيــر القســري للســوريين فــي الجــوالن الســوري المحتـ ّل فــي
انتهــاك فاضــح ألحــكام القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان.

المقصد ( :)140إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتّجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم
ترتكــب الفصائــل والجماعــات التــي تمــارس اإلرهــاب تجــاوزات متعــددة الصــور واألشــكال ،كمــا تمــارس انتهــاكات جســيمة بحــق
البشــر .ومــن أبــرز الوســائل التــي تســاعد هــذه الجماعــات فــي تحقيــق أهدافهــا ومقاصدهــا ،ممارســة العنــف أو القتــل كوســيلة للضغــط علــى
البشــر للقيــام بأعمــال معينــة أو تنفيــذ مهــام محــددة ،إذ تمــارس هــذه الجماعــات بحــق هــؤالء أعمــال القتــل والتعذيــب والحرمــان والتجويــع ،أو
تســتغل حالــة الفقــر وحاجــات النــاس األساســية التــي ترتبــط بمقومــات االســتمرار والبقــاء علــى قيــد الحيــاة (كالحاجــة إلــى الغــذاء والــدواء
والحاجــة للمســكن أو للمــأوى).
وغالب ـا ً مــا تكــون وجهــة االســتهداف األساســية فــي عمليــة االســتغالل التــي تمارســها الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة التــي تســتغل ظــروف
الحــرب وحالــة الفوضــى فــي المناطــق غيــر المســتقرة التــي انتشــرت فيهــا ،هــي األطفــال والنســاء باعتبارهــم أضعــف الحلقــات وأهــم الشــرائح
التــي يمكــن ابتزازهــا أو اســتغاللها ألغــراض ومقاصــد متعــددة (كاالختطــاف بقصــد طلــب الفديــة ،أو اســتغالل النســاء فــي أعمــال مختلفــة،
وتجنيــد وتشــغيل األطفــال) .كمــا لجــأت هــذه الجماعــات وبشــكل متكــرر إلــى ســرقة المســاعدات اإلنســانية واســتغاللها بالضغــط علــى
ســكان المناطــق غيــر المســتقرة لتجنيــد األطفــال وارتــكاب ممارســات ســيئة بحقهــم.
المؤشر  : 1-140معدالت نمو حاالت العنف واالتّجار بالبشر

شــهدت هــذه األعمــال ارتفاعـا ً ملحوظـا ً فــي معدالتهــا وعددهــا خــال الحــرب فــي المناطــق التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة،
فضـاً عــن اســتغاللها لحاجــات النــاس الماديــة.
عدد حاالت العنف وجرائم القتل والسلب
2012

2013

2014

2015

معدل نمو حاالت العنف ضد األطفال
)(%

498.3

40.5

45.2

-36.1

معدل نمو حاالت العنف ضد النساء
)(%

207.8

-38.2

48.7

-49.8

249

-12.4

-17.9

17.3

29.5

عدد جرائم السلب

666

2095

3731

3062

1357

932

عدد جرائم القتل

329

1586

3351

3855

1853

1007

السنة

2010

أي مؤشرات أخرى تتعلق باالتّجار
بالبشر ()%
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2011

مــن الجــدول الســابق ،يتبيــن بوضــوح أن عــدد جرائــم الســلب قــد ارتفــع بمعــدل ( )%214.5عــام  2011مقارنــة بعــام  ،2010وتابــع
ارتفاعــه بمعــدل ( )%78.09عــام  ،2012ثــم بــدأ بالتراجــع بصــورة تدريجيــة ،فقــد تراجــع بمعــدل ( )%17.9عــام  ،2013وتابــع
انخفاضــه بمعــدل ( )%55.68عــام  ،2014ومــن ثــم بمعــدل ( )%31.3عــام  .2015وفــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة الســورية
بهــدف تحقيــق المقصــد األساســية التــي ترمــي إلــى إنهــاء إســاءة المعاملــة واالســتغالل واالتّجــار بالبشــر والحــد مــن جميــع أشــكال العنــف
والتعذيــب ضــد األطفــال والنســاء ،اتجهــت الدولــة الســورية نحــو الح ـ ّد مــن العديــد مــن المظاهــر والممارســات التــي مورســت ضــد النســاء
واألطفــال وظهــرت نتائجهــا فــي انخفــاض معــدالت نمــو حــاالت العنــف هــذه.
لقــد تأثــر وضــع المــرأة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى ح ـ ٍّد بعيــد بالتداعيــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة التــي
أفرزتهــا الحــرب .والســبب فــي ذلــك هــو أنــه فــي حــاالت الحــرب واللجــوء إلــى العنــف ،تصبــح النســاء واألطفــال أضعــف الحلقــات
العتبــارات متعــددة ،ومــن ثــ ّم يصبحــن هدفــا ً حقيقيــا ً لالســتغالل مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلّحة والمجرميــن.
وقــد شــهدت المناطــق غيــر المســتقرة تحديــداً ،ارتفاع ـا ً ملحوظ ـا ً فــي أعمــال العنــف بــكل صــوره وأشــكاله ،وخاصــة االعتــداء علــى النســاء
واســتغاللهن واالتّجــار بهــن ،خاصــة خــال الســنوات  .2014-2012فقــد ارتفــع معــدل النســاء اللواتــي تعرضــن لالســتغالل الجســدي
والجنســي ،كمــا ارتفــع معــدل النســاء اللواتــي تعرضــن لالعتــداء أو لالتّجــار بهــن والبيــع غيــر أنهــا عــادت وتراجعــت خــال العــام .2015
خالل الحرب
للنساء
ّجار وواالعتداء
حاالت االت
تطور حاالتتطور
الحرب
واالستغاللخالل
االستغالل للنساء
االعتداء
االتجار و
29.5%

40.0%

20.9%

20.0%

17.3%

19.2%

22.3%

14.2%

0.0%
-20.0%

2011

-12.4%

-40.0%

2012
-25.6%

-11.2%

-17.9%

2014

2013

2015

-19.4%

-60.0%
-80.0%
معدل منو حاالت االعتداء عىل النساء

-74.5

معدل منو حاالت استغالل النساء

معدل منو حاالت االتجار بالنساء

تشــير البيانــات بوضــوح إلــى أن نســب أو معــدالت النســاء اللواتــي تعرضــن لالســتغالل أو لالتّجــار أو لصــور اعتــداء أخــرى مختلفــة كانــت
مرتفعــة ،وشــهدت زيــادة ملحوظــة منــذ عــام  ،2013حيــث ارتفعــت نســبة النســاء اللواتــي يتعرضــن لالســتغالل بمعــدل ( )%20.9عــام
 ،2013بعــد أن كانــت هــذه النســبة قــد شــهدت تراجعــا ً بمقــدار ( )%25.6عــام .2012
ومــع مطلــع عــام  ،2015تغيــر الوضــع ،حيــث تراجعــت نســبة النســاء اللواتــي يتعرضــن لالســتغالل بنســبة ( ،)%93.7كمــا تراجعــت
نســبة النســاء اللواتــي يتعرضــن لالعتــداء مــن ( )%22.3عــام  2014إلــى ( )%14.2عــام  ،2015لكــن الزيــادة األبــرز كانــت
االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة النســاء اللواتــي يتعــرض ألعمــال االتّجــار ،مــن ( )%17.3عــام  2014إلــى ( )%29.5عــام .2015
وفــي الواقــع ،فــإن أســوأ األوضــاع التــي تعيشــها المــرأة كان فــي المناطــق التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،حيــث
أصبحــن ضحايــا لالســتغالل بــكل صــوره وأشــكاله .وممــا زاد األمــر تعقيــداً االرتفــاع الكبيــر فــي مســتويات الفقــر والحرمــان ،وتزايــد
وتائــر مفاعيــل الحاجــة للمســائل األساســية المتعلقــة بشــروط الوجــود اإلنســاني واالســتمرار علــى قيــد الحيــاة ،وهــو مــا جعلهــن فــي
موقــع الحاجــة الماســة ،ومــن ثــ ّم هدفــا ً ســهالً لمختلــف أشــكال االســتهداف واالســتغالل المــادي والمعنــوي ،بــكل مضامينــه وصــوره.
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 األســرة والســكان إجــراءات لحمايــة النســاء المعنفــات ،وأنشــأت وحــدة حمايــة األســرة لالهتمــام بالنســاء المعنفــات وتقديــم
الدعــم االجتماعــي والنفســي والقانونــي لهــن.
الحــد مــن تطــور معــدل نمــو حــاالت العنــف ضــد األطفــال والنســاء :إن مشــكالت النســاء الناجمــة عــن تــردي الوضــع االجتماعــي
واالقتصــادي ال تنتهــي بمســألة تعرضهــن لالســتغالل واالتّجــار بهــن أو االعتــداء عليهــن .فمشــكالت النســاء تنعكــس بصــورة مباشــرة
علــى واقــع الطفولــة واألطفــال الذيــن يتعرضــون للعنــف نتيجــة تفــكك األســر وغيــاب األم ألســباب مختلفــة ،وهــو مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع
نســب التشــرد والخــروج مــن البيــت ،والحاجــة إلــى ضمــان توفّــر المــأوى أو الغــذاء ،....ويجعــل األطفــال صيــداً ثمين ـا ً وهدف ـا ً للجماعــات
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اإلرهابيــة المســلّحة وغيرهــا مــن الجماعــات التــي تنتعــش فــي ظــروف الحــروب واألزمــات .وفــي ظــل حالــة الحــرب ،ونتيجــة الــدور
الواضــح للجماعــات اإلرهابيــة المســلحة وعناصرهــا التــي تتاجــر باألعضــاء البشــرية ،فقــد ارتفــع معــدل اســتخدام العنــف ضــد األطفــال
بصــورة كبيــرة جــداً ،بمقــدار ( )%498.3عــام  ،2012وبقــي ينمــو خــال األعــوام  2013و ،2014لكــن بمعــدالت نمــو وارتفــاع أقــل.
فقــد ازداد معــدل اســتخدام العنــف ضــد األطفــال بمقــدار ( )%40.5عــام  2013وارتفــع بصــورة طفيفــة عــام  2014حيــث ازداد بمعــدل
( .)%45.2وفــي عــام  ،2015تغيــر المشــهد ،حيــث تراجــع معــدل اســتخدام العنــف ضــد األطفــال بمقــدار (.)%63.1
أمــا معــدل اســتخدام العنــف ضــد النســاء ،فقــد ارتفــع بمعــدل كبيــر قــارب ( )%207.8عــام  ،2012وبقــي المعــدل موجبـا ً لكنــه تراجــع عــام
 2013بنســبة ( ،)%38.2ثــم عــاد وارتفــع بنســبة ( )%48.7عــام  ،2014ليعــود ويتراجــع بنســبة ( )% 49.8عــام .2015
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وفــي الواقــع ،ارتفعــت أعمــال الخطــف ألســباب متعــددة ومختلفــة ،فقــد يكــون الخطــف ألســباب ماليــة وماديــة (الحصــول علــى مــوارد
ماليــة لقــاء اإلفــراج عــن المخطــوف) أو قــد يكــون ألســباب انتقاميــة وثأريــة كــرد فعــل انتقامــي مــن قبــل الجهــات الخاطفــة ،أو ألســباب
أخــرى سياســية واجتماعيــة ثقافيــة ،...وقــد تراجعــت هــذه الجرائــم مــع تحريــر الدولــة الســورية لمعظــم األراضــي الســورية مــن
اإلرهــاب وتطبيقهــا القوانيــن الوطنيــة الجديــدة التــي تجــرم الخطــف وتشــدد مــن عقوبتــه.
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المؤشر  : 4-140معدالت نمو جرائم االتّجار بالبشر
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-38.2%

معدل منو حاالت العنف ضد األطفال )قتل(

معدل منو حاالت العنف ضد النساء )قتل(

وفي سبيل الحد من جرائم العنف ضد األطفال ،قامت الحكومة السورية بمجموعة من الخطوات واإلجراءات القانونية منها:
•إصدار تعديل لقانون العقوبات رقم  11لعام  2013يقضي بتجريم تجنيد األطفال أو إصدار قانون خاص بذلك.
•اعتماد مجموعة من الخطط والبرامج الوطنية إلعادة تأهيل األطفال واندماجهم في المجتمع.
•توفير الرعاية االجتماعية لألطفال غير المصحوبين.
•تعاون وزارة التربية واستيعابها لألطفال المتسربين الذين كانوا في المناطق غير المستقرة وحمايتهم.
•إعداد مشروع قانون لحقوق الطفل (وهو حاليا ً في مراحل إعداده النهائية).

ارتفــع عــدد جرائــم القتــل بصــورة كبيــرة خــال الحــرب مــن ( )392جريمــة عــام  2010إلــى  1586عــام  .2011وقــد بلغــت ذروتهــا عــام
 ،2013حيــث بلغــت ( )3855جريمــة قتــل .وهــذا يعنــي أنهــا ارتفعــت بمعــدل ( )%1071.7مــا بيــن  2010و .2013وبعــد عــام ،2013
تراجعــت بصــورة تدريجيــة وواضحــة إلــى  1853جريمــة عــام  ،2014وإلــى  1007عــام  ،2015أي إنهــا تراجعــت بمعــدل ()%73.8-
خــال الســنوات  2013و .2015أمــا جرائــم الســلب ،فقــد بلغــت ( )666جريمــة عــام  ،2010وارتفعــت إلــى ( )2095جريمــة عــام ،2011
وقفــزت بصــورة كبيــرة إلــى ( )3731جريمــة عــام  ،2012ثــم تراجعــت بصــورة طفيفــة ،حيــث بلغــت( )3062جريمــة عــام  .2013وفــي
عــام  2014تراجعــت بصــورة واضحــة إلــى ( )1357جريمــة ،ثــم انخفضــت إلــى ( )932جريمــة عــام .2015
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ترافقــت أعمــال القتــل والســلب والخطــف مــع ممارســة وظاهــرة كانــت نــادرة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وهــي ظاهــرة االتّجــار
بالبشــر ،التــي لــم تكــم نســبتها تتجــاوز حــدود الـــ ( 1بــاألف) فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية عــام  .2010فقــد ارتفــع المؤشــر الخــاص
بهــذه الجريمــة بمعــدل ( )%249عــام  ،2011لكنــه عــاد وتراجــع إلــى ( )%236.6عــام  ،2012وإلــى ( )%218.7عــام  ،2013ثــم عــاد
واتجــه لالرتفــاع إلــى ( )%236عــام  2014وإلــى ( )%265.5عــام .2015
وفــي الواقــع ،فــإن المؤشــرات المتعلقــة بأعمــال القتــل والعنــف والخطــف والتعذيــب ضــد األطفــال والنســاء واســتغاللهم واالتّجــار بهــم كانــت
قــد اتجهــت لالرتفــاع خــال عــام  ،2012وبلغــت ذروتهــا  ،2013إال أنهــا عــادت وتراجعــت بصــورة واضحــة خــال الســنوات األخيــرة،
خاصــة مــع بدايــة عــام .2014

المقصــد ( :)141الحــد مــن التدفقــات غيــر المشــروعة لألمــوال واألســلحة وتعزيــز اســترداد األصــول المســروقة وإعادتــه
ومكافحــة جميــع أشــكال الجريمــة المنظمــة بحلــول عــام 2030

المؤشر  : 2-140معدالت نمو حاالت جرائم القتل والسلب

2013

المؤشر  : 3-140معدالت نمو حاالت الخطف
لــم تكــن حــاالت الخطــف فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية عــام  2010تتجــاوز معــدل  %0.001مــن 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  ،%1876.2واســتمرت باالرتفــاع عــام  2012بمعــدل  ،%404.6لكنهــا تراجعــت خــال األعــوام التاليــة بمعــدل %1609 -
عــام  ،2013واســتمرت باالنخفــاض بمعــدل %59 -عــام  ،2014و% 65.9 -عــام .2015
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يعنــي مــا ســبق أن عــدد جرائــم الســلب كان قــد بلــغ ذروتــه عــام  ،2012وبصــورة أقــل عــام  ،2013وذلــك بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي
وتائــر العمليــات اإلرهابيــة ضــد مؤسســات الدولــة الســورية والمدنييــن ،وتزايــد المســاحات التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة
المســلحة والتــي اســتغلت انعــدام االســتقرار فــي بعــض المناطــق لتنفــذ أعمــال ســلب ونهــب وقتــل .ولكــن عــدد جرائــم القتــل والســلب اتجــه
لالنخفــاض بصــورة واضحــة فــي األعــوام  2014و ،2015وذلــك بعــد أن اســتطاعت الدولــة الســورية تحريــر الكثيــر مــن المناطــق
الســورية مــن اإلرهــاب وإعــادة االســتقرار مــن جديــد إليهــا ،بشــكل م ّكنهــا مــن اإلمســاك بخيــوط الكثيــر مــن الجرائــم وتحديــد
أطرافهــا بدقــة وإلقــاء القبــض علــى الكثيــر مــن اللصــوص والمجرميــن ومحاســبتهم.
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واجهــت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ العــام  2011حملــة 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.
ولقــد وثقــت األمــم المتحــدة فــي تقاريرهــا ذات الصلــة وجــود عشــرات اآلالف مــن اإلرهابييــن األجانــب الذيــن قدمــوا مــن  115دولــة
إلــى ســوريه بتمويــل مــن حكومــات ومنظمــات وجهــات أخــرى ،وانخرطــوا فــي صفــوف جماعــات إرهابيــة متعــددة التســميات والــوالءات
ارتبطــت بتنظيمــي «جبهــة النصــرة» و»داعــش» اإلرهابييــن.
وقــد بــرز جليــا ً خــال الحــرب انخــراط إســرائيل ،الســلطة القائمــة باالحتــال ،بتقديــم الدعــم المــادي والعســكري واللوجســتي المباشــر
لعناصــر تنظيمــي «داعــش» و»جبهــة النصــرة» اإلرهابييــن والجماعــات اإلرهابيــة المرتبطــة والمتحالفــة معهمــا ،وخاصــة فــي منطقــة
فصــل القــوات ،فــي خــرق واضــح لقــرار مجلــس األمــن  350لعــام  1974الخــاص بفصــل القــوات ،وخــرق لقــرارات مجلــس األمــن
والصكــوك الدوليــة الخاصــة بمحاربــة اإلرهــاب .وقــد أدى هــذا االنخــراط إلــى زيــادة معانــاة المدنييــن فــي هــذه المناطــق وتهديــد أمــن
وســامة العامليــن فــي قــوة األمــم المتحــدة لمراقبــة فــض االشــتباك (األنــدوف).
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 الســتهداف مدنيــي ســورية وتدميــر البنــى التحتيــة لســورية والمنجــزات التنمويــة التــي حققتهــا ســوريه علــى مــدى
عقــود مضــت .وقــد أقــر مســؤولو هــذه الــدول نفســها بهــذا الدعــم ،ومنهــا مــا أشــار إليــه رئيــس وزراء قطــر الســابق حــول تخصيــص حــكام
قطــر والســعودية لمــا يزيــد عــن  137مليــار دوالر أمريكــي بهــدف اســتهداف الدولــة الســورية عوضــا عــن توجيههــا لدعــم الخطــط التنمويــة
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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ولســنوات تجاهــل المجتمــع الدولــي بضغــط مــن دول نافــذة وأدواتهــا ،الدعــوات الســورية المتكــررة التخــاذ خطــوات جــادة وملموســة لمكافحــة
اإلرهــاب الــذي تتعــرض لــه الجمهوريــة العربيــة الســورية والــذي مــن شــأنه تهديــد الســلم واألمــن الدولييــن واإلقليمييــن .وقــد أثبــت الوقائــع
صحــة مــا حــذرت منــه الجمهوريــة العربيــة الســورية بعــد تكشــف دور الداعمــة لإلرهــاب فــي ترويــج التعاليــم الدينيــة المشــوهة
والفكــر المتطــرف والتحريــض علــى اإلرهــاب وتمويلــه بالمــال والســاح والحمــات الدعائيــة.
لقــد أكــدت 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.
وتعتبــر الجمهوريــة العربيــة الســورية التــزام الــدول األعضــاء والكيانــات اإلقليميــة بمكافحــة اإلرهــاب وفقـا ً لقــرارات األمــم المتحــدة خاصــة
قــرار مجلــس األمــن  ،2253أولــى 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 جنبــا ً إلــى جنــب مــع تعزيــز االســتجابة اإلنســانية
الحتياجــات المواطنيــن الســوريين ،ناهيــك عــن أن هــذا التقــدم فــي محاربــة اإلرهــاب المنتشــر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية هيــأ
الظــروف المناســبة لتعزيــز نهــج الحــوار والتشــاركية بيــن الســوريين فــي بنــاء وطنهــم وإعــادة دوران مســار التنميــة فيــه.
المؤشر  : 1-141األصول المسروقة

المقصد ( :)142الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالها.

فــي ظــروف الحــرب التــي ش ـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية نشــطت عمليــات التهريــب عبــر الحــدود ،ودور األســواق الســوداء
فــي النشــاط االقتصــادي ،وتنامــت بقــوة أنشــطة اقتصــاد الظــل ،ومصــادر إنتــاج األمــوال المشــبوهة ،وعمليــات غســل األمــوال ،والتعــدي
علــى أمــاك الدولــة وثرواتهــا ومؤسســاتها ،وبعــض األعمــال المتعلقــة باالتّجــار بالبشــر ،والسمســرة والعمــوالت ،وعمليــات النصــب
واالحتيــال وغيــر ذلــك ،وتحديــداً فــي المناطــق غيــر المســتقرة التــي انتشــرت فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة.
وفــي الواقــع ،فــإن معظــم هــذه المؤشــرات المذكــورة 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 ...وتجــدر اإلشــارة
هنــا إلــى أن االعتــداء األبــرز تمثّــل باســتنزاف ثــروات الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــكل كبيــر وإلحــاق خســائر كبيــرة بهــا ،وهــو مــا أدى
إلــى تراجــع كبيــر فــي المــوارد الماليــة العامــة للدولــة الســورية ،وبالتالــي أحــدث تراجعـا ً فــي قــدرات مؤسســات الدولــة الســورية علــى تمويــل
برامــج التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتمويــل اإلنفــاق األساســي أو الضــروري لتوفيــر مســتلزمات المواطنيــن األساســية.
وقــد تركــزت هــذه 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 ،فض ـاً عــن ســرقة اآلثــار واســتخدام عوائدهــا لتمويــل العمليــات اإلرهابيــة
والحصــول علــى مســتلزماتها مــن أمــوال وعتــاد وتجنيــد لإلرهابييــن المقاتليــن األجانــب والمجرميــن .وكانــت هــذه التعديــات
والمســروقات يتــم تســييرها وتصريفهــا عبــر تجــار أوربييــن ووســطاء أتــراك .ولعــل مــن أبــرز األدلــة علــى ذلــك ،عــرض قســم مــن
المســروقات األثريــة الســورية فــي متاحــف عالميــة كمتحــف لنــدن ،وهــو مــا يشــكل انتهــاكا ً لقــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة بمكافحــة
اإلرهــاب ،ولقــرارات األمــم المتحــدة وقــرارات منظمــة اليونســكو التــي تقتضــي بإعــادة هــذه المســروقات األثريــة إلــى حكومــة الجمهوريــة
العربيــة الســورية.
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ومــع انــدالع الحــرب فــي العــام  ،2011ارتفــع عــدد براميــل النفــط المهــدورة والمســروقة إلــى ( )2مليــون برميــل عــام  ،2011ومــن ثــم إلــى
( )4مليــون برميــل عــام  .2012وتابــع االرتفــاع إلــى ( )6مليــون برميــل عــام  ،2013وبلــغ ذروتــه عــام  2014حيــث وصــل إلــى()22.3
مليــون برميــل .لكنــه عــاد وانخفــض بمقــدار  2.3مليــون برميــل ليصــل إلــى ( )20مليــون برميــل عــام  .2015ويعنــي ذلــك أن عــدد البراميــل
المســروقة والمهــدورة كان قــد تضاعــف بمقــدار ( )10مــرات خــال الســنوات  ،2015 2011وبمعــدل نمــو (.)%900
أ ّمــا حجــم الكميــة المهــدورة والمســروقة مــن الغــاز المنزلــي ،فقــد ارتفــع مــن ( )563مليــون متــر مكعــب عــام  2011إلــى ( )40344مليــون
متــر مكعــب عــام ،2014أي إن نســبة الغــاز المهــدور والمســروق ارتفعــت بمعــدل ( )%7065.89خــال الســنوات  2011و ،2014ثــم
تراجعــت بمعــدل ( ،)%2.99إلــى أن بلــغ الحجــم ( )39137م 3عــام  ،2015أي إنــه ازداد بمعــدل نمــو مقــداره ( )%6851.5خــال
الســنوات .2015-2010
وارتفعــت كميــة النفــط والغــاز المســروق والمهــدور والمحــروق بصــورة تدريجيــة خــال الســنوات  ،2015-2011وبلغــت ذروتهــا خــال
عــام  .2014ويعــود 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 أمــسّ الحاجــة إليهــا لتحســين
األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية لجميــع شــرائح الشــعب الســوري ومكوناتــه المختلفــة ،فضــاً عــن حجــم األضــرار الهائــل والكبيــر
الــذي ألحقتــه السياســات التخريبيــة للجماعــات المســلحة بالبيئــة الطبيعيــة ،التــي باتــت تحتــاج إلــى موازنــات كبيــرة لصيانتهــا وترميمهــا وإعــادة
تأهيلهــا.
تعــدى اإلرهــاب الممنهــج حــدود المــوارد الطبيعيــة ليطــول اإلرث الثقافــي والحضــاري الســوري ،حيــث شــهدت المرحلــة بيــن عامــي
 2011و 2015ســرقة أكثــر مــن  3558قطعــة أثريــة مســروقة مــن المتاحــف واألوابــد والمواقــع األثريــة الســورية التــي تعــود إلــى
حقــب تاريخيــة مختلفــة.
المؤشر  : 1-142أنشطة األعمال
شــهدت ســنوات الحــرب ارتفاع ـا ً ملحوظ ـا ً 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 .ويشــير الجــدول التالــي إلــى ترتيــب الجمهوريــة العربيــة الســورية الدولــي فــي
مؤشــرات التنافســية وممارســة األعمــال الــواردة فــي تقاريــر ممارســة أنشــطة األعمــال الصــادة عــن البنــك الدولــي وتقاريــر التنافســية التــي
تصــدر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي.
تطور مؤشرات أنشطة األعمال
المؤشر

2010

2011

2012

2014

2015

ممارسة أنشطة األعمال

143

136

134

165

175

بدء النشاط التجاري

133

133

129

135

152

استخراج تراخيص البناء

132

132

133

189

189

الوصول إلى الكهرباء

ــ

82

83

78

76

تسجيل الملكية

82

79

82

82

82

الحصول على االئتمان

181

170

174

163

165

حماية المستثمرين

119

107

111

113

114

دفع الضرائب

105

106

111

113

117

التجارة عبر الحدود

118

122

122

143

146

إنفاذ العقود

176

176

175

175

175

تسوية حاالت اإلعسار

87

100

102

120

119

المتطلبات األساسية

72

84

77

المؤسسات

57

78

70
175

وفــي الواقــع ،فــإن التراجــع الكبيــر فــي المؤشــرات المذكــورة يرجــع فــي المقــام األول إلــى الظــروف المالزمــة للحــرب والتــي كان لهــا دور
كبيــر فــي إضعــاف دور مؤسســات الدولــة وســلطة القانــون فــي المناطــق غيــر المســتقرة ،فض ـاً عــن الظــروف االقتصاديــة التــي انعكســت
بصــورة ســلبية علــى مســتوى معيشــة المواطــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية .وبغيــة معالجــة أوجــه القصــور والخلــل التــي توســع مــن
دائــرة الفســاد ،اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر القانونيــة منهــا:
•إعادة النظر في هيكلية الوزارات والمؤسسات الحكومية.
•استصدار تشريعات تجرم هذا النوع من األعمال ،كقانون العقوبات االقتصادية ،وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
•العمــل علــى تفعيــل دور المؤسســات الرقابيــة ،كالهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش والجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة ،وتعزيــز دور
الســلطة القضائيــة فــي مكافحــة جرائــم الفســاد والرشــوة واالتّجــار بالوظيفــة العامــة واســتغالل النفــوذ.

المقصد ( :)143إنشاء 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 ودائمــة ،وذلــك كإطــار سياســاتي يســتهدف تكريــس مبــدأ الشــفافية فــي العمــل .وهــذه المؤسســات تمــارس دورهــا الرقابــي علــى جميــع
المســتويات دون اســتثناء.
وفــي الواقــع ،هنــاك 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 الالحــق .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 ،فض ـاً عــن الرقابــة التــي تأتــي مــن المؤسســات اإلعالميــة
وغيرهــا.
ولــم تقتصــر عمليــات المراقبــة وتتبــع األداء واإلجــراءات الخاصــة بمعالجــة الفســاد وتكريــس المزيــد مــن الشــفافية والوضــوح فــي آليــات عمــل
المؤسســات المذكــورة علــى أجهــزة وآليــات الرقابــة التقليديــة المذكــورة آنفـاً ،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 الجمهوريــة العربيــة الســورية بصــورة دائمــة نحــو 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:
 إعادة هيكلة المؤسسات الرقابية. ســن المزيــد مــن التشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بتكريــس الشــفافية ومحاربــة الفســاد (تشــكيل لجــان تدقيــق وتحقيــق مهمتهــا تحديــد مكامــنالخلــل والضعــف ،ورفــع المقترحــات والتوصيــات لصنــاع القــرار والجهــات المختصــة فــي المســتويات اإلداريــة والحكوميــة المختلفــة).
 العمــل المكثــف علــى تطويــر القــدرات والمعــارف البشــرية للكــوادر التنفيذيــة فــي مختلــف المؤسســات واألجهــزة الرقابيــة ،وذلــك عــن طريــقبرامــج التدريــب والتأهيــل والــدورات التخصصيــة ،ورصــد االعتمــادات الالزمــة لالســتثمار المكثــف فــي العنصــر البشــري ،فضـاً عــن توجــه
الحكومــة نحــو التوســع الكبيــر فــي نشــر شــبكة اإلنترنــت فــي مختلــف المناطــق .وكان مــن شــأنه كل ذلــك المســاعدة فــي توســيع فــرص التعلــم
الذاتــي وتطويرالقــدرات 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 اإلعالميــة و شــجعت علــى الجهــود الراميــة إلــى تســليط الضــوء علــى مكامــن الخلــل والفســاد ،كمــا رخصــت للمزيــد مــن المؤسســات
والقنــوات اإلعالميــة الفضائيــة الخاصــة ،باعتبــار أن اإلعــام يعـ ّد مدخـاً أساســيا ً مهمـا ً يمكــن أن يســاعد فــي الحــد مــن ظاهــرة الفســاد ومختلــف
أشــكال التجــاوزات واالنحرافــات عــن المســار الطبيعــي والقانونــي لعمــل المؤسســات.
وعلــى المســتوى الدولــي ،تشــدد الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى ضــرورة تفعيــل عنصــر المســاءلة للحكومــات والمنظمــات واألشــخاص
التــي ارتكبــت انتهــاكات جســيمة ألحــكام القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون حقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،
ومــن بيــن هــذه االنتهــاكات:
 تمويــل ودعــم اإلرهــاب فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وتحويلــه كورقــة ضغــط سياســية لتدميــر مؤسســات الدولــة الســورية وابتزازهــاسياســياً.
ً
 فــرض تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب علــى قطاعــات حيويــة ،كالغــذاء والصحــة والتعليــم والطاقــة والتحويــات الماليــة ،بــدال مــندعــم ســورية فــي مواجهــة ظــروف الحــرب.
 التدخــات الخارجيــة الســلبية فــي الشــأن السياســي الســوري ،وذلــك مــن خــال دعــم اإلرهــاب وزرع بــذور الفتنــة والطائفيــة والمذهبيــةوالعرقيــة 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 وحرمــانالمؤسســات الســورية ،خاصــة المصــارف الســورية وقطــاع األعمــال ،مــن القيــام بدورهــا فــي تأميــن مســتلزمات عيــش المواطنيــن.
 الترويج الطائفي والمذهبي بين السوريين باستخدام شتى الوسائل التكنولوجية ووسائل اإلعالم. فرض شروط على تقديم المساعدات اإلنسانية وتقليص المخصصات المالية لخطط االستجابة لالحتياجات اإلنسانية. حرمــان ســكان الجــوالن الســوري المحتــل مــن حقهــم فــي تقريــر المصيــر والتحــرر مــن االحتــال اإلســرائيلي والعــودة إلــى وطنهــم األم،ومــن حقوهــم المشــروعة كاملــة ،خاصــة حقّهــم فــي الحيــاة والعمــل والصحــة والتعليــم والتنقّــل والملكيــة والعيــش بمســتوى معيشــة الئــق.
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المقصد ( :)144ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات.
طرحــت الحكومــة الســورية منــذ مطلــع عــام  2001برنامــج إصــاح اقتصــادي وإداري شــامل ومتكامــل ،وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات
واألبحــاث وورشــات العمــل ،وتــم االســتعانة بالعديــد مــن الخبــراء والخبــرات المتعــددة المشــارب واالنتمــاءات بهــدف تحديــد المشــكلة
الحقيقيــة التــي يعانــي منهــا االقتصــاد الســوري .وقــد خلصــت جميــع الدراســات واألبحــاث والخبــرات إلــى أن المشــكلة األساســية تتولــد
مــن مســتويين اثنيــن همــا:
 الحاجة إلى تعزيز الالمركزية اإلدارية والعمل اإلداري. التدخل الكبير أو الواسع للدولة في مختلف الجوانب االقتصادية (اإلنتاجية والخدمية).ولذلــك ،اتجهــت الحكومــات الســورية إلــى التركيــز علــى مســألة إعــداد وتأهيــل الكــوادر اإلداريــة والقياديــة ،وأنشــأت لذلــك العديــد مــن مراكــز
التطويــر والتدريــب اإلداري (المعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة والمعهــد العالــي إلدارة األعمــال وتطويــر البنيــة اإلداريــة لمعهــد التنميــة
اإلداريــة ،الخ).
فــي العــام  ،2017تمــت 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 .وعلــى مســتوى آخــر،
وفــي إطــار اإلصالحــات 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 إلــى ذلــك ،فقــد اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو منــح إدارات المناطــق والمحافظــات هامشـا ً
أكبــر للعمــل دون انتظــار التوجيهــات والقــرارات المركزيــة.
وعلــى المســتوى االقتصــادي ،اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو تنفيــذ الكثيــر مــن الخطــوات التحريريــة علــى مســتوى االقتصــاد ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بإمكانــات وفــرص القطــاع الخــاص فــي الدخــول ألنشــطة اقتصاديــة لــم تكــن متاحــة لــه ســابقا ً.
ومــع مطلــع عــام  ،2011وبخاصــة فــي ضــوء مفاعيــل الحــرب ،اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو تنفيــذ خطــوات إصالحيــة أوســع علــى
المســتوى االقتصــادي والسياســي واإلداري ،حيــث قامــت بوضــع برنامــج تنفيــذي جديــد يتضمــن مجموعــة كبيــرة مــن اإلجــراءات والسياســات،
بــدأت بإجــراءات رفــع حالــة الطــوارئ ،واعتمــاد دســتور جديــد للبــاد فــي عــام  ،2012وصــدور عــدة قوانيــن ،كقانــون األحــزاب وقانــون
االنتخابــات وقانــون اإلدارة المحليــة وقانــون تنظيــم حــق التظاهــر ،ووضــع برامــج تأهيــل وتدريــب ،وإحــداث وزارة للمصالحــة الوطنيــة
ووزارة للتنميــة اإلداريــة ،وإعطــاء الســلطات المحليــة (المحافظــة ،المجالــس المحليــة الحكوميــة) دوراً كبيــراً فــي إدارة الوحــدات اإلداريــة
المركزي ـاً ،كل ذلــك لتعزيــز ضمــان اتخــاذ القــرارات علــى نحــو مســتجيب لالحتياجــات ،وشــامل للجميــع ،وتشــاركي وتمثيلــي علــى جميــع
المســتويات .كمــا اتجهــت الحكومــة الســورية إلصــدار قانــون التشــاركية ،وتقديــم المزيــد مــن التســهيالت واإلجــراءات التــي يمكــن أن
تســاعد القطــاع الخــاص وأصحــاب المبــادرات ليكونــوا شــركاء حقيقييــن ومبادريــن فــي عمليــة التحضيــر إلعــادة البنــاء واإلعمــار.

المقصد ( :)145توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.
تتوقــف قــدرة الــدول علــى تقديــم المبــادرات ومــن ثـ ّم بنــاء التحالفــات واالنخــراط فــي أطــر ومنظمــات دوليــة ،وإلــى ح ـ ًّد بعيــد ،علــى توفّــر
مجموعــة مــن الشــروط والمعطيــات والتــي عــادة مــا تنــدرج فــي إطــار التصنيــف فــي مســتويين اثنيــن همــا:
المســتوى األول ،وهــو المســتوى الداخلــي :وهنــا البــد مــن اإلشــارة والتأكيــد علــى أنــه كلمــا كانــت الدولــة مســتقرّة وتعيــش ظروفــا ً
سياســية واقتصاديــة متينــة ،وتمــارس شــروط الســيادة علــى أراضيهــا ومقدراتهــا ،ســتكون أكثــر حضــوراً وفاعليــة علــى المســتوى الدولــي،
وخاصــة فــي ســياق صياغــة الشــروط واألطــر التنظيميــة للمؤسســات التــي تقــوم بصياغــة المعاييــر واألســس والمؤشــرات التــي تتبناهــا وتعمــل
وفقهــا مؤسســات الحوكمــة العالميــة.
المســتوى الثانــي ،وهــو المســتوى الخارجــي :كلمــا كانــت الدولــة تعيــش ظــروف عالقــات دوليــة عاديــة ،خاليــة مــن التهديــدات باســتخدام
القــوة ،أو باســتخدام التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب ،كانــت فــي وضــع اســتراتيجي أفضــل مــن الناحيــة السياســية واالقتصاديــة
يؤهلهــا للمســاهمة بصــورة فعالــة فــي صياغــة المؤشــرات األساســية للمؤسســات الحوكميــة ،التــي باتــت تمــارس فــي الوقــت الراهــن
ت مضــى .مــا تــزال بعــض الــدول النافــذة علــى المســتوى االقتصــادي والسياســي
دوراً أساســيا ً علــى المســتوى الدولــي أكثــر مــن أي وق ـ ٍ
العالمــي مســتمرة فــي منــع الــدول الناميــة مــن أداء دورهــا فــي إدارة المؤسســات العالميــة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات علــى المســتوى
العالمــي ،ومثالــه اســتمرار بعــض الــدول الغربيــة فــي منــع الــدول الناميــة مــن لعــب دور فاعــل فــي إدارة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد
الدولــي.
لقــد ألحقــت الحــرب التــي شـنّت علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية واألعمــال اإلرهابيــة للجماعــات المســلحة ،إضافــة إلــى التدابيــر االقتصاديــة
القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية ،أضــراراً بالغــة باالقتصــاد الســوري ،وبخاصــة علــى مســتوى القطــاع
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المالــي والتكنولوجــي والصحــي .ناهيــك عــن إضعــاف الــدور الســوري إضعافـا ً كبيــراً علــى المســتوى الدولــي ،وحرمــان الجمهوريــة العربيــة
الســورية مــن الكثيــر مــن نقــاط القــوة التــي كانــت تتمتــع بهــا علــى امتــداد عقــود طويلــة مــن الزمــن.
لقــد اســتنزفت الحــرب وأعمــال المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة ،إلــى جانــب التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة
العربيــة الســورية ،كثيــراً مــن قــدرات ومقــدرات الدولــة الســورية علــى المســتوى االقتصــادي والسياســي ،وفوتــت عليهــا الكثيــر مــن فــرص المبــادرة
وإمكانــات التأثيــر فــي مجريــات األحــداث الدوليــة ،ومنهــا بالطبــع مســألة توســيع وتعزيــز مشــاركتها فــي مؤسســات الحوكمــة الدوليــة.

المقصد ( :)146توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام .2030
المؤشر  : 1-146التسجيل في األحوال المدنية والممنوحين البطاقات الشخصية
تعــرض المجتمــع الســوري فــي ظــل الحــرب إلــى مشــكالت اجتماعيــة متشــابكة ومعقــدة ،رافقــت عمليــات النــزوح واللجــوء والهجــرة إلــى مناطــق مختلفــة
فــي الداخــل والخــارج ،مــع مــا رافــق ذلــك مــن والدات ،وهــو مــا جعــل قســما ً كبيــراً مــن العوائــل واألســر غيــر قــادرة علــى تســجيل أبناءهــم ،فض ـاً
عــن أن قســما ً كبيــراً مــن ســجالت ووثائــق أمانــات الســجل المدنــي كانــت قــد أُتلفــت مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة .ولذلــك ،اتجهــت الحكومــة
الســورية نحــو اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر مختلفــة علــى مســتويات عــدة منهــا:

وعلــى مســتوى آخــر ،وفــي ســبيل تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات والمعارف،اتجهــت الحكومــة الســورية نحــو تبنــي سياســة توســعية فيمــا يتعلــق
باالتصــاالت واإلعــام اإللكترونــي ،وتــم إطــاق عشــرات المواقــع اإلعالميــة اإللكترونيــة ،كمــا قامــت بإبــرام عقــود كبيــرة ووضــع خطــط نوعيــة فيمــا
يتعلــق بنشــر بوابــات اإلنترنــت وتوفيــر الحواســيب والتوســع فــي شــبكة االتصــاالت الثابتــة والمحمولــة .وتقديــم خدمــة اإلنترنــت بأســعار مقبولــة.
ومــن األهميــة بمــكان التأكيــد علــى أن تعزيــز التعــاون الدولــي علــى النحــو الــذي نصــت عليــه قــرارات األمــم المتحــدة ،لمكافحــة اســتخدام اإلنترنــت ووســائل
االتصــال الحديثــة والتكنولوجيــا ووســائل اإلعــام لدعــم اإلرهــاب أو الترويــح لألفــكار المتطرفــة ،يعتبــر مــن أحــد أهــم شــروط ومقومــات تحقيــق هــذا
المقصــد.

المقصد ( :)148تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة بوسائل منها التعاون الدولي لبناء القدرات.

فــي ضــوء التحــوالت الكبيــرة التــي جــاءت فــي ســياق العولمــة ،بــكل تجلياتهــا ومضامينهــا السياســية واالقتصاديــة والتكنولوجيــة والثقافية،بــات المجتمــع
الدولــي أكثــر تواصـاً وتشــابكاً ،ولــم يعــد بذلــك ممكنـا َ ألي بلــد مــن البلــدان أن يعيــش فــي ظــروف العزلــة واالنكفــاء ،أو فــي ظــل قوانيــن وسياســات وطنيــة
منغلقــة .فالحاجــة للتواصــل والتعــاون مــع المجتمــع الدولــي والمنظمــات الدوليــة باتــت تشــكل جــزءاً أساســيا ً فــي منظومــة العالقــات الدوليــة ،وفــي هــذا
اإلطــار يشــكل التعــاون الدولــي واالنفتــاح نافــذة مهمــة ،يمكــن عــن طريقهــا توفيــر المــوارد واإلمكانــات الماليــة والتقنيــة والبشــرية والمعرفيــة ،الضروريــة
لرفــع مســتوى القــدرات واالرتقــاء بمســتوى الكفــاءات لألفــراد وللمؤسســات الوطنيــة.

تســجيل األطفــال دون الخامســة مــن العمــر :بلــغ عــدد األطفــال دون ســن الخامســة المســجلين لــدى الســجل المدنــي  2590339طف ـاً عــام ،2010
ليرتفــع إلــى  2700983عــام  ،2011وإلــى  2751738طفــاً عــام  ،2012ثــم انخفــض إلــى  2485593عــام  ،2013واســتمر باالنخفــاض
ليصبــح  2061828عــام  2014و 1588812عــام .2015ويرجــع االنخفــاض فــي العاميــن األخيريــن إلــى وجــود مناطــق لــم يتمكــن أهاليهــا
مــن تســجيل أبنائهــم بســبب انتشــار المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة فــي هــذه المناطــق وفرضهــا الحصــار علــى المدنييــن ،إضافــة إلــى ازديــاد نســبة
المواطنيــن الذيــن غــادروا البــاد إلــى دول أخــرى ،وعــدم تمكنهــم مــن تســجيل الــوالدات الجديــدة بســبب عــدم وجــود بعثــات دبلوماســية ســورية فــي
تلــك الــدول.

وبنــاء علــى مــا تقــدم ،قامــت الحكومــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بالتوقيــع علــى عشــرات االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم مــع الــدول والمنظمــات الدوليــة
والهيئــات التابعــة للــوكاالت الدوليــة فــي مختلــف مجــاالت الدعــم التقنــي والفنــي وبنــاء القدرات،بواسطةالمشــاريع 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 فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،التــي كانــت تدعمهــا وكاالت ومنظمــات دوليــة
(برامــج األمــم المتحــدة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،وبرامــج الصليــب األحمــر الدولــي والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وغيــر ذلــك مــن
الــوكاالت والمنظمــات) ،التــي تقــوم بإجــراء الــدورات وتقديــم الخبــرات واالستشــارات وتمويــل المشــاريع الدراســية والبحثيــة الخاصــة بمختلــف جوانــب
التنميــة (مــن صحــة وتربيــة وتعليــم وبيئــة وغيــر ذلــك).

تســجيل األطفــال دون ثمانيــة عشــرة عامــا ً :بلــغ عــدد األطفــال المســجلين  9493714عــام  ،2010وارتفــع إلــى  9732738طفــا عــام ،2011
واســتمر باالرتفــاع فوصــل إلــى  9916944عــام  ،2012وانخفــض ليصبــح  9839130عــام  ،2013ثــم اســتمر باالنخفــاض إلــى  9567948عــام
 2014وإلــى  9272482عــام  .2015ويرجــع االنخفــاض فــي العاميــن األخيريــن أيض ـا ً إلــى وجــود مناطــق لــم يتمكــن أهاليهــا مــن تســجيل أبنائهــم
بســبب انتشــار المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة فيهــا وفــرض الحصــار علــى األهالــي ،إضافــة إلــى ازديــاد نســبة المواطنيــن الذيــن غــادروا البــاد إلــى دول
أخــرى ،وعــدم تمكنهــم مــن تســجيل الــوالدات الجديــدة بســبب عــدم وجــود بعثــات دبلوماســية ســورية فــي تلــك الــدول.

المقصد ( :)149تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.

منــح البطاقــات الشــخصية :بلــغ عــدد الهويــات الممنوحــة عــام  2010نحــو  788328هويــة ،وارتفــع إلــى  890015عــام ،2011ثــم إلــى 738044
عــام  .2012بــدأ العــدد باالنخفــاض بعــد ذلــك فوصــل إلــى  544015عــام ،2013واســتمر لينخفــض إلــى  694693عــام  ،2014وانخفــض إلــى
476781عــام  .2015ويرجــع االنخفــاض فــي الســنوات األخيــرة أيضــا ً 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 دول
أخــرى ،وعــدم تمكنهــم مــن تســجيل الــوالدات الجديــدة بســبب عــدم وجــود بعثــات دبلوماســية ســورية فــي تلــك الــدول.
مــن الواضــح ممــا تقــدم أن هنــاك تراجعـا ً فــي عــدد األطفــال المســجلين دون ســن الخامســة أو عــدد األطفــال المســجلين دون ســن الثمانيــة عشــر ،وكذلــك
عــدد الذيــن حصلــوا علــى بطاقــات شــخصية فــي ســنوات الحــرب ،وذلــك بســبب خــروج بعــض أمانــات الســجل المدنــي عــن الخدمــة ،إمــا بســبب
تدميرهــا أو االســتيالء عليهــا مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة ،وإتــاف ســجالتها صعوبــة وصــول النازحيــن ،وخصوصــا الموجوديــن فــي
المناطــق غيــر المســتقرة إلــى مراكــز الســجل المدنــي .أمــا فيمــا يتعلّــق بالمواطنيــن الموجوديــن خــارج القطــر ،فقــد أدى إغــاق الســفارات إلــى عــدم
تســجيل األطفــال الســوريين .وقــد عمــدت الحكومــة الســورية إلــى اتخــاذ عــدة إجــراءات لتســهيل تســجيل األطفــال والحصــول علــى هويــات شــخصية
تتمثــل في:
 افتتاح أمانات بديلة وزيادة عدد مراكز الخدمة. اعتماد مبدأ النافذة الواحدة. إصدار قانون منح أجانب محافظة الحسكة جنسية الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم /49/لعام .2011 -كفالة الدستور السوري لجميع المواطنين الهوية القانونية.

المقصد ( :)147كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية وفق التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية
يشــتمل القانــون الدولــي اإلنســاني ،والمنظومــات التشــريعية المتفــق عليهــا الناظمــة لحقــوق اإلنســان ،واألطــر التشــريعية والسياســاتية التنمويــة المختلفــة،
علــى معاييــر ومؤشــرات حقوقيــة وتنمويــة متعــددة ،علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة ،باتــت تشــكل معاييــر حوكميــة تعكــس إلــى حـ ًّد بعيــد نتائــج السياســات
المتعلقــة بالتنميــة وحقــوق اإلنســان ،خاصــة فــي ظــل اإلطــار المعاصــر للتنميــة كممارســة سياســاتيه وتشــريعية ،تســتهدف توســع الخيــارات أمــام النــاس
ورفــع مســتوى الحريــة والقــدرة علــى االختيــار.
وفــي هــذا اإلطار،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
اإلنسان وأدبيات التنمية المعاصرة واستهدافاها.
وبنــاء علــى ذلــك ،فقــد كفــل الدســتور الســوري والقوانيــن الســورية حقــوق المواطنيــن فــي الوصــول إلــى المعلومــة بفضــل اعتمــاد مبــدأ الشــفافية ،وحريــة
الــرأي والتعبيــر .وأصــدرت الحكومــة الســورية مجموعــة كبيــرة مــن القوانيــن منهــا دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية الجديــد ،وقانــون اإلعــام ،وقانــون
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األحــزاب .كمــا اتخــذت الدولــة عــدداً مــن اإلجــراءات التــي تم ّكــن 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.

تمت تغطية مؤشرات المقصد ضمن مقاصد الهدفين الخامس والعاشر.

خالصة الهدف السادس عشر
يتطلــب تحقيــق التنميــة واســتدامة نتائجهــا لحــد أدنــى مــن األمــن واالســتقرار ،عاشــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى امتــداد
مــا يزيــد عــن ثالثــة عقــود ونيــف قبــل بدايــة الحــرب فــي حالــة اســتقرار وأمــن شــخصي ومجتمعــي متماســك ومتيــن أثمــر نجاحــات
عديــدة فــي معظــم مفــردات التنميــة ،وعلــى النقيــض مــن ذلــك خــال ســنوات الحــرب دمــر اإلرهــاب وداعميــه جــزء كبيــر مــن
مقومــات التنميــة وخاصـةً بنــاه التحتيــة والبشــرية فــي المناطــق غيــر المســتقرة ،وتزايــد مظاهــر التعــدي علــى حقــوق اإلنســان فــي
المناطــق غيــر المســتقرة.
فــي هــذه الظــروف نشــطت عمليــات التهريــب عبــر الحــدود ،وازداد دور األســواق الســوداء فــي النشــاط االقتصــادي ،حيــث تنامــت
بقــوة أنشــطة اقتصــاد الظــل ،ومصــادر إنتــاج األمــوال المشــبوهة ،وعمليــات غســل األمــوال ،والتعــدي علــى أمــاك الدولــة وثرواتهــا
ومؤسســاتها وتهريبهــا للخــارج بدعــم مــن بعــض دول الجــوار واهمهــا تركيــا ،ونشــطت بعــض األعمــال المتعلقــة باالتّجــار بالبشــر،
والسمسرة والعموالت ،وعمليات النصب واالحتيال وغير ذلك.
وغالب ـا ً مــا تكــون وجهــة االســتهداف األساســية فــي عمليــة االســتغالل التــي تمارســها الجماعــات اإلرهابيــة المســلحة التــي تســتغل
ظــروف الحــرب وحالــة الفوضــى هــي األطفــال والنســاء ،باعتبارهــم أضعــف الحلقــات وأهــم الشــرائح التــي يمكــن ابتزازهــا أو
اســتغاللها ألغــراض ومقاصــد متعــددة (كاالختطــاف بقصــد طلــب الفديــة ،أو اســتغالل النســاء فــي أعمــال مختلفــة).
ارتكبــت الفصائــل والجماعــات التــي تمــارس اإلرهــاب تجــاوزات متعــددة الصــور واألشــكال ،كمــا تمــارس انتهــاكات جســيمة بحــق
البشــر .وأبــرز الوســائل التــي تســاعد هــذه الجماعــات فــي تحقيــق أهدافهــا ومقاصدهــا هــي اللجــوء إلــى العنــف أو للقتــل كوســيلة
للضغــط علــى البشــر للقيــام بأعمــال معينــة أو تنفيــذ مهــام محــددة ،إذ تمــارس هــذه الجماعــات بحــق هــؤالء أعمــال القتــل والتعذيــب
والحرمــان والتجويــع ،أو تســتثمر فــي حالــة الفقــر وتســتغل حاجــات النــاس األساســية التــي ترتبــط بمقومــات االســتمرار والبقــاء علــى
قيــد الحيــاة (كالحاجــة إلــى الغــذاء والــدواء والحاجــة للمســكن أو للمــأوى).
إن المطلــب األســاس لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية هــو الوقــف الفــوري لإلرهــاب ومســاءلة الــدول
والجهــات الدوليــة التــي دعمــت اإلرهــاب ومولــت نشــاطاته ومحاســبتها وفقـا ً ألحــكام القانــون الدولــي .وال بــد مــن التأكيــد هنــا علــى
أن توفيــر الســلم والعــدل والمؤسســات للمجتمعــات كشــرط أساســي الســتقرار أوضــاع الــدول وحمايــة مواردهــا وضمــان اســتثمارها
األمثــل ووفق ـا ً لألولويــات الوطنيــة للــدول نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .وإن
ضمــان توفــر الســلم يتطلــب مــا يلــي:
علــى المســتوى الدولــي :يجــب اإلعمــال التــام للواليــة الحصريــة لمجلــس األمــن فــي ضمــان الســلم واألمــن الدولييــن والتطبيــق التــام
لجميــع قراراتــه ذات الصلــة ،خاصـةً تلــك المتصلــة بمحاربــة اإلرهــاب وإنهــاء االحتــال األجنبــي بجميــع أشــكاله.
وعلى المستوى الوطني :يتم من خالل التشريعات والقوانين الوطنية للدول األعضاء في األمم المتحدة.
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المقصد ( :)150تعزيز تعبئة الموارد المحلية ،بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية ،لتحسين القدرات المحلية
في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات.
ســارت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة فــي نهــج اإلصــاح االقتصــادي والمالــي ،وعمــدت إلــى إصــدار العديــد مــن
القوانيــن بهــدف تطويــر البيئــات الناظمــة لعمــل المؤسســات الوطنية،علــى النحــو الــذي يمكنهــا مــن تطويــر مســتوى األداء فيهــا ومواكبــة
التطــورات فــي التشــريعات الماليــة وآليــات العمــل التــي تســمح باالســتفادة مــن العالقــات الخارجيــة وعالقــات التعــاون الدولــي .وتــم فــي
هــذا الســياق إصــدار قوانيــن وقــرارات فــي مجــاالت عــدة ،منهــا القوانيــن المتعلقــة باالســتثمار والتجــارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي،
إضاف ـةً إلــى توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة والمتعــددة ،ومــن ضمنهــا اتفاقيــات التعــاون فــي مجــال السياســات الضريبيــة،
ليــس فقــط بهــدف زيــادة التحصيــل الضريبــي واإليــرادات العامــة ،بــل لتكــون أداة فعالــة للتخصيــص واالســتخدام األمثــل للمــوارد ،وتعزيــز
مبــدأ إعــادة توزيــع الثــروة وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،وتحســين مســتويات المعيشــة والتنميــة البشــرية وزيــادة مع ـ ّدل التشــغيل .كمــا تــم
تنفيــذ سلســلة مــن السياســات ،ســواء علــى المســتوى الكلــي (الخارجــي والداخلــي) أو علــى المســتوى الفرعــي لهــذه السياســات (المســتوى
الداخلي)،حيــث جــرى تحديــث إجــراءات اســتيراد وتصديــر البضائــع والســلع والخدمــات ،وتبســيط هــذه اإلجــراءات أو إلغــاء غيــر الضــروري
منهــا ،واإلســراع بتنفيــذ اتفاقيــة منطقــة التجــارة العربيــة الحــرة الكبــرى (الغافتــا) .إلــى أن اندلعــت الحــرب وأدت بمفاعيلهــا إلــى انخفــاض
مســتويات التشــغيل واإلنتــاج وتــآكل العديــد مــن المطــارح الضريبيــة وخــروج فعاليــات اقتصاديــة وخدميــة مــن الدائــرة االقتصاديــة وانحســار
االســتيراد والتصديــر واالســتثمار وهجــرة عــدد مــن الكفــاءات التــي تعمــل فــي األجهــزة اإلداريــة ومصلحــة الضرائــب .وعملــت الحكومــة
الســورية لمواجهــة هــذه التحديــات مــن خــال التخفيــف مــن األعبــاء الضريبيــة واإلعفــاء مــن الغرامــات وتســوية المخالفــات ،وذلــك بمــا
يســهم فــي اســترجاع مســتويات اإلنتــاج وتعزيــز فــرص النمــو.
وفــي إطــار تعزيــز عالقــات التعــاون الدولــي المســتقبلية ،ســيتم تعزيــز وتفعيــل أفــق التعــاون الدولــي واالســتفادة مــن جميــع عالقــات
التعــاون الدولــي ،ســواء علــى المســتوى الثنائــي أو اإلقليمــي أو المتعدد،متض ّمنــة العالقــات مــع الهيئــات والمنظمــات الدوليــة التــي يمكــن
أن تســهم فــي تعزيــز القــدرات والكفــاءات المحليــة .وســيتم إعــادة هندســة السياســات الضريبيــة لتتوافــق مــع متطلبــات برامــج إعــادة
اإلعمــار وإمكانيــة اعتمــاد الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والتحصيــل اإللكترونــي ،وبخاصــة مــع تنفيــذ مبــادرة الحكومــة اإللكترونيــة.
وقــد انخفضــت اإليــرادات الجاريــة التقديريــة بصــورة كبيــرة خــال ســنوات الحــرب ،و ُســجلت أعلــى نســب االنخفــاض بيــن عامــي 2012
و 2013بنســبة (،)%52.8فــي حيــن ســجلت نســبة االنخفــاض بيــن عامــي  2014و 2015مــا نســبته _( .)%2.4ويعــزى هــذا االنخفــاض
إلــى تراجــع التحصيــل الضريبــي وخــروج العديــد مــن المنشــآت االقتصاديــة عــن اإلنتــاج .أمــا اإليــرادات االســتثمارية التقديريــة ،فقــد
اســتمرت بالنمــو ووصلــت أعلــى نســب نموهــا بيــن عامــي  2014و 2015نتيجــة الرتفــاع فــروق أســعار المشــتقات النفطيــة.

المقصــد ( :)151قيــام البلــدان المتقدمــة بتنفيــذ التزاماتهــا فــي مجــال المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية تنفيــذاً كامــاً ،بمــا فــي
ذلــك التــزام العديــد مــن تلــك البلــدان ببلــوغ هــدف تخصيــص نســبة  0.7فــي المائــة مــن دخلهــا القومــي اإلجمالــي للمســاعدة
اإلنمائيــة الرســمية المقدمــة إلــى البلــدان الناميــة ،وتخصيــص نســبة تتــراوح بيــن  0.15و 0.20فــي المائــة مــن الدخــل
ويشــجع مقدمــو المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية علــى
القومــي اإلجمالــي للمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ألقــل البلــدان نمــواً؛
َّ
النظــر فــي إمكانيــة رســم هــدف يتمثــل فــي .تخصيــص  0.20فــي المائــة علــى األقــل مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي للمســاعدة
اإلنمائيــة الرســمية ألقــل البلــدان نمــو
شــكل هــذا المقصــد أحــد اهــم مقاصــد الهــدف الثامــن مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المنقضيــة عــام  .2015وتشــير بيانــات المســاعدات
اإلنمائيــة الرســمية أن الدولــة الوحيــدة التــي التزمــت بهــذا المقصــد هــي اليابــان ،فــي حيــن لــم تلتــزم بتحقيقهــا بقيــة الــدول المتقدمــة األخــرى.
وكانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب مــن أقــل دول المنطقــة تلقيـا ً للمســاعدات الموجهــة نحــو التنميــة ،حيــث لــم يتجــاوز نصيــب
الفــرد حــدود  4دوالر أمريكــي عــام  ،2005وارتفــع إلــى  14.8دوالر أمريكــي فــي عــام  .2010أمــا علــى صعيــد التــوزع القطاعــي
للمســاعدات ،فقــد حظيــت البنــى التحتيــة والخدمــات بالنصيــب األكبــر مــن هــذه المســاعدات بحــدود ،%70فــي حيــن لــم يتجــاوز نصيــب
قطاعــات اإلنتــاج حــدود  ،%5.3وتوزعــت باقــي المســاعدات بيــن قطاعــات الطاقــة واالتصــاالت والمســاعدات اإلنســانية للمتضرريــن مــن
الجفــاف.
ومــع بدايــة الحــرب فــي عــام  ،2011علّقــت 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 واللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر وبعــض المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،حيــث حولــت هــذه المنظمــات جميــع
مشــاريع التعــاون معهــا ،التــي كانــت تنصــب بصــورة أساســية علــى البرامــج التنمويــة إلــى أنشــطة لتقديــم المســاعدات اإلنســانية للســكان
المتضرريــن جــراء الحرب،عــن طريــق إعــداد خطــط اســتجابة ســنوية لالحتياجــات اإلنســانية وذلــك بــدءاً مــن عــام  .2012ومــن ث ـ ّم فــإن
هــذا التغيــر انعكــس علــى القطاعــات التــي تــم التركيــز عليهــا فــي خطــط االســتجابة اإلنســانية ،حيــث حظيــت قطاعــات التنميــة اإلنســانية
واإلغاثــة بأكثــر مــن ( )%90مــن قيمــة المســاعدات ،فــي حيــن ذهــب فقــط نحــو  %10لدعــم القطاعــات األخــرى.
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المقصد ( :)152حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية.
نتيجــة الضغــوط الدوليــة والتأثيــر الكبيــر الــذي تمارســها الــدول الكبــرى علــى الهيئــات والمنظمــات الدوليــة وتقاعــس المجتمــع الدولــي فــي
تحمــل مســؤولياته فــي تحقيــق الســلم الدولــي قبــل الحــرب كان نصيــب الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن المــوارد اإلضافيــة 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 والتســهيالت الماليــة مــن المؤسســات التمويليــة الدوليــة دون مشــروطيات وقيــود.
أقدمــت العديــد مــن الجهــات التمويليــة الخارجيــة التــي كانــت مرتبطــة مــع الحكومــة الســورية بعقــود واتفاقيــات لتمويــل مشــاريع تنمويــة فــي
عــدة قطاعــات هامــة فــي البنيــة التحتيــة االقتصاديــة والبشــرية علــى تعليــق /إيقــاف /التلكــؤ فــي تنفيــذ تلــك العقــود واالتفاقيــات األمــر الــذي
نجــم عنــه عــدة منعكســات ســلبية علــى االقتصــاد الوطنــي الحقيقــي والتنمــوي .وقــد أثــر ذلــك بشــكل مباشــرعلى المشــاريع التنمويــة التــي كانــت
ممولــة مــن قبــل هــذه الجهــات وهــي موزعــة علــى الشــكل التالــي:
 -1المشاريع التي كانت ممولة من الجهات التمويلية العربية (الصناديق العربية).
 -2المشاريع التي كانت ممولة من الجهات التمويلية اإلقليمية.
 -3المشاريع التي كانت ممولة من قبل الجهات التنموية والدولية.
بشكل عام ومن خالل مراجعة قائمة المشاريع التي تم تعليق العمل بها نورد ما يلي:
 بلغت قيمة المبالغ اإلجمالية التي تم تعليق العمل بها مع االتحاد األوروبي (تعاون فني -منح) حوالي ( )231مليون يورو. بلغــت قيمــة المبالــغ اإلجماليــة التــي تــم تعليــق العمــل بهــا مــع جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة (تعــاون فنــي وتعــاون مالــي) حوالــي ()216مليــون يــورو.
 بلغــت قيمــة المبالــغ اإلجماليــة التــي تــم تعليــق العمــل بهــا مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة ( afdتعــاون فنــي وتعــاون مالــي) حوالــي ()90مليــون يــورو.
 بلغــت قيمــة المبالــغ اإلجماليــة التــي تــم تعليــق العمــل بهــا مــع بنــك االســتثمار األوربــي (تعــاون مالــي) ( )938مليــون يــورو منهــا مبلــغ( )763مليــون يــورو للمشــاريع قيــد التنفيــذ ومبلــغ ( )175مليــون يــورو للمشــاريع المقترحــة للتمويــل.
بالنســبة للتعــاون مــع الصناديــق العربيــة :بلغــت القيمــة اإلجماليــة التقريبيــة للمشــاريع الممولــة مــن الصناديــق التمويليــة العربيــة واإلقليميــة
(المشــاريع المنفــذة والمشــاريع قيــد التنفيــذ والمشــاريع المطروحــة للتمويــل) حوالــي  /5608.359/مليــون دوالر أمريكــي وفــق مــا يلــي:
 قيمة القروض الجديدة الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية ( )900مليون لاير سعودي. قيمة القروض الممنوحة لسورية وغير مخصصة لمشاريع أو أنشطة وحتى تاريخه قيمة ( )330مليون يورو.قيمة القروض التي تم تعليق العمل بها (الوحدة مليون يورو)
الصندوق

القيمة اإلجمالية للتمويل

قيمة التمويل للمشاريع قيد
التنفيذ

قيمة التمويل لمشاريع معروضة
للتمويل الخارجي

الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية
الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي

1204.3

143.22

( 68.2مقترح)

2370

635.9

-

البنك اإلسالمي للتنمية

837.3

435.166

( 179.52مقترح)

الصندوق السعودي للتنمية

622.00

101.35

( 141.89موقع)

صندوق أبو ظبي للتنمية

297.459

130.46

-

صندوق األوبك للتنمية الدولية

123.2

53.2

-

الصندوق الدولي للتنمية
)الزراعية (إيفاد

154.1

57.8

( 28.00موقع)4.900 -
(مقترح)

المجموع

5608.359

1557.096

422.51

المقصــد ( :)153مســاعدة البلــدان الناميــة فــي تحقيــق القــدرة علــى تحمــل الديــون علــى المــدى الطويــل مــن خــال تنســيق
السياســات الراميــة إلــى تعزيــز التمويــل بديــون وتخفيــف أعبــاء الديــون وإعــادة هيكلتهــا ،حســب االقتضــاء ،ومعالجــة مســألة
الديــون الخارجيــة للبلــدان الفقيــرة المثقلــة بهــا إلخراجهــا مــن حالــة المديونيــة الحرجــة.
صنفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب فــي مجمــل تقاريــر التنميــة الوطنيــة والدوليــة ضمــن فئــة الــدول القليلــة المديونيــة ،حيــث
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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.

تشــجيع التجــارة الخارجيــة .كمــا باشــرت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ العــام  2001حشــد الجهــود لالنضمــام إلــى منظمــة التجــارة
العالميــة ،غيــر أن معارضــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة حالــت دون إدراج الطلــب الســوري علــى جــدول أعمــال اجتماعــات المنظمــة.
ومــن المعلــوم أنالجمهوريــة العربيــة الســورية توصلــت فــي العــام  2008إلــى اتفاقيــة شــراكة أوليــة مــع االتحــاد األوروبــي ،غيــر أن التوقيــع
النهائــي لــم يتــم ألســباب سياســية.

وأنجــزت الجمهوريــة العربيــة الســورية تســويات شــامله لديونهــا الخارجيــة ،والســيما مــع دول الكتلــة الشــرقية واالتحــاد الســوفييتي الســابق.
وأدت هــذه التســوية إلــى خفــض خدمــة الديــن بصــورة كبيــرة .وفــي ظــل اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب تعمقــت إلــى حــدود
قصــوى فــي ظــل الحــرب ،فقــد اعتمــدت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي تمويــل متطلباتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية علــى
مدخراتهــا ،مــع فتــح خطــوط ائتمانيــه مــع دول صديقــة ،وخاصــة الخــط االئتمانــي مــع الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة.

وأشــارت بيانــات لجنــة المســاعدات الرســمية للتنميــة فــي منظمــة التعــاون والتنميــة إلــى أن الجمهوريــة العربيــة الســورية لــم تتلق أي مســاعدات
لبنــاء القــدرات فــي مجــال التجــارة منــذ مطلــع األلفيــة الثالثــة وإلــى اآلن .بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،تعرضــت فــي ظــل الحــرب
إلــى تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب وغيــر قانونيــة وغيــر شــرعية طالــت جميــع القطاعــات ،ومنهــا قطــاع التجــارة الخارجيــة.

المقصد ( :)154اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً وتنفيذها.
المقصــد ( :)155تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي بيــن الشــمال والجنــوب وفيمــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي فيمــا
يتعلــق بالعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار والوصــول إليهــا ،وتعزيــز تبــادل المعــارف وفــق شــروط متفــق عليهــا ،بوســائل تشــمل
تحســين التنســيق .فيمــا بيــن اآلليــات القائمــة ،والســيما علــى مســتوى األمــم المتحــدة ،ومــن خالل آليــة عالميــة لتيســير التكنولوجيا
تتطلــب عمليــة التنميــة أن يكــون هنــاك تعــاون بيــن مختلــف الــدول بغيــة االســتفادة المثلــى مــن تطــور العلــوم المعرفيــة والتقانيــة ،ولإلســهام
فــي تحقيــق التنميــة ،ســواء علــى المســتوى الوطنــي أم اإلقليمــي أم الدولــي ،ولضمــان حصــول الــدول كافــة ،والســيما الــدول الناميــة،
علــى حصيلــة 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 الشــركات األوروبيــة ،وذلــك بســبب فــرض الواليــات المتحــدة األمريكيــة لتدابيــر اقتصاديــة قســرية أحــادة الجانــب علــى الجمهوريــة
العربيــة الســورية (مــا ســمي بقانــون محاســبة ســورية -العــام  )2005و كذلــك مــن قبــل االتحــاد األوروبــي ،إضافــةً إلــى حرمــان
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن الحصــول علــى آالت وخطــوط إنتــاج متطــورة فــي العديــد مــن مجــاالت الصناعــة ذات القيمــة
المضافــة العاليــة لالقتصــاد الوطنــي يضــاف إلــى ذلــك عملــت الواليــات المتحــدة و االتحــاد األوروبــي و دول أخــرى علــى قطــع تواصــل
الطيــران و المطــارات الســورية مــن شــبكة الطيــران الدوليــة.
وقــد تبنــت الحكومــة الســورية اســتراتيجية تعزيــز التعــاون مــع بلــدان الجنــوب إيمان ـا ً منهــا بأهميــة هــذا التعــاون فــي ظــل ظــروف الحــرب
وإيجــاد بدائــل دافعــة للتنميــة وتخفيــف اثــر التدابيــر االقتصاديــة أحاديــة الجانــب التــي ســاهمت فــي تعطيــل جــزء أساســي مــن خطــط التنميــة
الوطنيــة.

المقصــد ( :)156تعزيــز تطويــر تكنولوجيــات ســليمة بيئيـا ً ونقلهــا وتعميمهــا ونشــرها إلــى البلــدان الناميــة بشــروط مؤاتيــة ،بمــا
فــي ذلــك .الشــروط التســاهلية والتفضيليــة ،وذلــك علــى النحــو المتفــق عليــه
المقصــد ( :)157التفعيــل الكامــل لبنــك التكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــدرات فــي مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار لصالــح أقــل
البلــدان .نمــواً بحلــول عــام  ،2017وتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــات التمكينيــة ،والســيما تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
هــذان المقصــدان يتطلبــان تعاونـا ً علــى المســتوى الدولــي ،وشــراكة فــي المعرفــة واالبتــكار واالســتفادة مــن البحــوث واالختراعــات التــي تقــوم
بهــا الــدول المتقدمــة ،وتزويــد الــدول الناميــة بهــذه المعرفــة وتدريــب وتأهيــل ورفــع قــدرات الكــوادر الوطنيــة لديهــا .فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن
هــدف الحفــاظ علــى بيئــة مســتدامة هــو هــدف عالمــي وليــس هدفـا ً وطنيـا ً فحســب .فالبيئــة للجميــع ولألجيــال القادمــة.

إن تحقيــق هــذه المقصــد يتطلــب مــن الــدول المتقدمــة منــح الــدول الناميــة تســهيالت النســياب المنتجــات والبضائــع إليهــا ،إضافـةً إلــى تقديــم
دعــم لهــا فــي ســبيل تعزيــز قدراتهــا علــى االرتقــاء بمســتوى وجــودة منتجاتهــا.
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  %72مــن الصــادرات الســورية عــام  ،2011فــي حيــن شــكلت الصــادرات الســورية إلــى دول
االتحــاد األوروبــي والــدول األمريكيــة مــا نســبته ( %8.5و )%2.4مــن إجمالــي الصــادرات علــى التوالــي.
وتعرضــت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ بدايــة الحــرب إلــى إلغــاء معظــم االتفاقيــات الثنائيــة ومناطــق التجــارة الحــرة مــع الــدول العربيــة
وتركيــا ،وهــو مــا انعكــس ســلبا ً علــى صادراتهــا .ورغــم اإلجــراءات االقتصاديــة األحاديــة الجانــب المفروضــة علــى الجمهوريــة العربيــة
الســورية ،ورغــم المصاعــب اإلنتاجيــة واللوجســتية ومعوقــات توفيــر مســتلزمات اإلنتــاج ،فــإن الصــادرات الســورية ازدادت بصــورة
كبيــرة وتراوحــت حصيلــة الصــادرات الفعليــة مــن القطــع األجنبــي مــا بيــن ( 10إلــى  15مليــون )$يوميــا ً علــى امتــداد العــام .2016
لقــد عمــدت الحكومــة الســورية الــى اتخــاذ مجموعــة مــن التســهيالت للقطاعــات اإلنتاجيــة كان لهــا األثــر البــارز فــي تنشــيط الصــادرات
وفتــح أفــق تعــاون اقتصــادي مــع أســواق تجاريــة بديلــة عــن األســواق التقليديــة.

المقصــد ( :)161تحقيــق التنفيــذ المناســب التوقيــت لوصــول منتجــات جميــع أقــل البلــدان نمــواً إلــى األســواق بــدون رســوم
جمركيــة أو حصــص مفروضــة ،تماشــيا ً مــع قــرارات منظمــة التجــارة العالميــة ،بوســائل منهــا كفالــة جعل قواعــد المنشــأ التفضيلية
المنطبقــة علــى .واردات أقــل البلــدان نمــواً شــفافةً وبســيطةً ،وكفالــة مســاهمة تلــك القواعــد فــي تيســير الوصــول إلــى األســواق
يخص هذه المقصد الدول األقل نمواً.

المقصد ( :)162تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي ،بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها.
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 ،إضاف ـةً إلــى تحســين شــروط «العالقــات 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.

المقصد ( :)163تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

المقصــد ( :)158تعزيــز الدعــم الدولــي لتنفيــذ بنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة تنفيــذاً فعــاالً ومحــدد األهــداف مــن أجــل دعــم
الخطــط الوطنيــة الراميــة إلــى تنفيــذ جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة ،بوســائل تشــمل التعــاون بيــن الشــمال والجنــوب وفيمــا
بيــن بلــدان الجنــوب .والتعــاون الثالثــي

لــم تحــل الحــرب اإلرهابيــة التــي شـنّت 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 التشــريعات:

بالرغــم مــن كل الجهــود الوطنيــة التــي قامــت بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،فــإن المضــي قدم ـا ً فــي تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي يتطلــب تعاون ـا ً دولي ـا ً 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 العربيــة الســورية وعــدد مــن دول الشــمال ،حيــث ســيكون لهــذه الخطــوات األثــر المباشــر فــي تعزيــز تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة والتطــور واالســتقرار علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

 الدســتور الســوري الــذي أقــر عــام  ،2012والــذي ينــص فــي مادتــه الثالثــة عشــرة ،فقــرة « :2تهــدف السياســة االقتصاديــة للدولــة إلــى تلبيــةالحاجــات األساســية للمجتمــع واألفــراد عبــر تحقيــق النمــو االقتصــادي والعدالــة االجتماعيــة للوصــول إلــى التنميــة الشــاملة والمتوازنــة
والمســتدامة» ،وفــي مادتــه الســابعة والعشــرون« :حمايــة البيئــة مســؤولية الدولــة والمجتمــع وهــي واجــب علــى كل مواطــن».
 تعديــل التشــريع الخــاص بــاإلدارة المحليــة بالمرســوم التشــريعي رقــم  107لعــام  2011والــذي اعتُبــر نقلــة نوعيــة مــن حيــث إعطــاءالســلطات المحليــة صالحيــات أوســع وتوليهــا مهــام التنميــة المتكاملــة فــي المحافظــة ضمــن اســتراتيجية تعتمــد علــى التنميــة المتوازنــة
والمســتدامة علــى مســتوى التجمعــات الســكانية ،وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة بيــن جميــع ســكان المحافظــة ،وبيــن األريــاف والمــدن.
 تعديــل قانــون البيئــة والــذي تــم بموجبــه تعزيــز مهــام المجلــس األعلــى لحمايــة البيئــة الــذي يرأســه رئيــس مجلــس الــوزراء ،ويضــم فــيعضويتــه الــوزارات والجهــات المعنيــة فــي مجــال حمايــة البيئــة بمعناهــا الواســع.
 إحــداث هيئــة التخطيــط اإلقليمــي اســتناداً إلــى قانــون التخطيــط اإلقليمــي رقــم  26لعــام  ،2010الــذي ينــص فــي مادتــه الرابعــة ،فقــرة« :1إن الغايــة مــن إعــداد الخطــط اإلقليميــة المكانيــة هــي قيــادة وإدارة التنظيــم المكانــي فــي اإلقليــم علــى متكامــل ومتــوازن بمــا يســاهم
فــي دعــم التنميــة المســتدامة بأطرهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبينيــة حســب أولوياتهــا ومتطلباتهــا».

المقصــد ( :)159تعزيــز نظــام تجــاري متعــدد األطــراف عالمــي وقائــم علــى القواعــد ومفتــوح وغيــر تمييــزي ومنصــف فــي إطــار
منظمــة .التجــارة العالميــة ،بوســائل منهــا اختتــام المفاوضــات الجاريــة فــي إطــار خطــة الدوحــة اإلنمائيــة التــي وضعتهــا تلــك
المنظمــة
بــدأت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ مطلــع األلفيــة الجديــدة حزمــة إصالحــات واســعة تهــدف إلــى بنــاء إطــار مؤسســي وتنظيمــي
للتحــول إلــى اقتصــاد الســوق االجتماعــي .وتضمنــت هــذه اإلصالحــات تبنــي وتنفيــذ سياســات ماليــة ونقديــة متوازنــة مــن شــأنها
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المقصــد ( :)160زيــادة صــادرات البلــدان الناميــة زيــادةً كبيــرةً ،والســيما بغــرض مضاعفــة حصــة أقــل البلــدان نمــواً مــن
الصــادرات العالميــة بحلــول عــام 2020
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المقصد ( :)164احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية
المستدامة.

تأسســت عــام ( )1986بهــدف تنميــة وتطويــر اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي» ،والشــركاء فيهــا هــم وزارة الزراعــة واإلصــاح
الزراعــي ،ورجــال أعمــال ،والهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي ،ونقابــة المهندســين الزراعييــن الســوريين.

إن تحقيــق التكامــل بيــن السياســات الوطنيــة المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة بــكل أبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،مــع السياســات
الدوليــة التــي تهــدف بشــكلها النهائــي إلــى التنميــة والقضــاء علــى الفقر(مؤتمــر ريــو 20 +واألجنــدة  ،21مؤتمــر جوهانســبرج ،ومؤتمــر
أهــداف األلفيــة اإلنمائيــة) ،يتطلــب تعزيــز القيــادة والملكيــة الوطنيــة لهــذه السياســات والبرامــج (عمــاً بأحــكام إعــان باريــس لتنســيق
المعونــة) ،مــع التأكيــد علــى أن يأخــذ التنفيــذ فــي الحســبان احتياجــات الــدول الناميــة والتــزام الــدول المتقدمــة لتقديــم الدعــم للــدول الناميــة
وفقـا ً لمبــدأ المســؤوليات 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.

وعملــت الحكومــة الســورية علــى تطويــر الفكــر التشــاركي بجميــع أشــكاله ،منهــا مشــروعات الـــ( ،)BOTإلــى أن تــم تتويــج هــذه الجهــود
بإصــدار قانــون التشــاركية رقــم ( )5لعــام ( ،)2016والــذي أجــاز للجهــات العامــة الســورية إقامــة مشــاريع تشــاركية مــع جهــات ومنظمــات
غيــر حكوميــة.

المقصــد ( :)165تعزيــز الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة ،واســتكمالها بشــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة
المتعدديــن لجمــع المعــارف والخبــرات والتكنولوجيــا والمــوارد الماليــة وتقاســمها ،وذلــك بهــدف تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة
فــي .جميــع البلــدان ،والســيما البلــدان الناميــة
علــى المســتوى الكلــي ،وإضافـةً إلــى تداعيــات األزمــات العالميــة مــن أزمــة الغــذاء إلــى أزمــة الطاقــة واألزمــة الماليــة االقتصاديــة ،وارتفــاع
أســعار العديــد مــن الســلع والمــواد األوليــة ،ومــروراً باســتمرار االنعكاســات الســلبية ألزمــة المنــاخ واالحتبــاس الحــراري ،تعانــي
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن تنامــي حالــة عــدم االســتقرار اإلقليمــي الناجمــة عــن االحتــال األمريكــي للعــراق فــي العــام 2003
وتعنــت الكيــان اإلســرائيلي فــي تحقيــق الســام مــع اســتمرار احتاللــه العديــد 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 .وتواجــه
الجمهوريــة العربيــة الســورية أيضـا ً صعوبــات كثيــرة فــي الحصــول علــى التكنولوجيــا المتقدمــة والتــي تــؤدي الــدور الرافــع فــي التنفيــذ 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 الغيــر القانونيــة والغيــر الشــرعية .وال بــد مــن اإلشــارة هنــا
إلــى أهميــة وضــرورة مســاعدة الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن االســتفادة مــن التكنولوجيــا ونقــل الخبــرات 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
نوعيــة .إن هــذا التــوزع والتداخــل بيــن العقبــات والتحديــات وعــدم االســتغالل الكامــل لإلمكانــات المتاحــة والكامنــة يحــد مــن أثــر التغييــرات
الجوهريــة المطلوبــة ،ومــن إمكانيــة تطويــر وعــي جماعــي فعــال للتنميــة المســتدامة وتطويــر القــدرات المرتبطــة بالحاجــات الملحــة ،كمــا
يقلــل مــن أثــر المشــاريع الكثيــرة التــي تــم القيــام بهــا فــي العقديــن األخيريــن ،ويحــد مــن إمكانيــة مراكمــة نتائــج هــذه المشــاريع.
وتتبايــن األولويــات أيض ـا ً فيمــا يتعلــق بأســس التنميــة المســتدامة بحســب الجهــة المعنيــة .ويتمايــز وعــي الفاعليــن مــن منتجيــن ومســتهلكين
والمؤسســات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنشــآت القطــاع الخــاص ،حيــث يولــي البعــض االهتمــام الكبيــر بتحقيــق معــدالت
نمــو اقتصــادي مرتفــع وزيــادة حصــة نصيــب الفــرد مــن الدخــل الوطنــي علــى حســاب القضايــا التنمويــة وعلــى حســاب زيــادة
معــدالت التدهــور البيئــي ،دون أن تتكامــل علــى الــدوام االســتراتيجيات المطبقــة اقتصادي ـا ً واجتماعي ـا ً وبيئي ـا ً .فعلــى الرغــم مــن أن الخطــة
الخمســية العاشــرة ( )2010-2006حققــت نقلــة نوعيــة بتعزيــز المكتســبات التنمويــة المتحققــة فــي العقــود الســابقة ،وباســتثمار محــركات
النمــو المســتدام والمتنــوع ،وذلــك بإفــراد مكــون خــاص يعنــى بالتنميــة المســتدامة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،فــإن اإلطــار المؤسســاتي
والسياســاتي الناظــم لــم يحقــق كامــل األهــداف الطموحــة ،ليــس فقــط بفعــل الســياق الدولــي المتــأزم وهيمنــة الفكــر الليبرالــي علــى المســتوى
العالمــي ،وسياســات تحريــر التجــارة المتبعــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،بــل أيضــا ً لعــدم تكامــل مكونــات التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والبيئيــة علــى الدوام،وبخاصــة مــع عــدم وضــوح االلتــزام المالــي وآليــات التمويــل فيمــا يخــص التنميــة المســتدامة.

لقــد عمــدت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي إطــار وضــع وتعزيــز أســس التنميــة المســتدامة والمتوازنــة إلــى صياغــة اســتراتيجيات وتنفيــذ
سياســات عامــة ونوعيــة وتعزيــز دور المؤسســات المعنيــة بالتنميــة المســتدامة وإنشــاء الجديــد منهــا ،وذلــك بالتــوازي مــع التوقيــع علــى
االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة واإلقليمية،والعمــل علــى تنفيــذ مكوناتها،ومــن ذلــك إنشــاء وتطويــر الهيــاكل المؤسســاتية وتنفيــذ البرامــج
والمشــروعات والخطــط التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي إطــار هــذه االتفاقيــات ومــا تالهــا أو انبثــق عنهــا مــن اتفاقيــات وبروتوكــوالت الحقــة،
وذلــك التزامــا ً منهــا بالمبــادئ الدوليــة واإلقليميــة.

المقصــد ( :)167تعزيــز تقديــم الدعــم لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة ،بمــا فــي ذلــك أقــل البلــدان نمــواً والــدول الجزريــة الصغيــرة
الناميــة ،لتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي توافــر بيانــات عاليــة الجــودة ومناســبة التوقيــت وموثوقــة ومفصلــة حســب الدخــل ،ونــوع
الجنــس ،والســن ،والعــرق ،واالنتمــاء العرقــي ،والوضــع كمهاجــر ،واإلعاقــة ،والموقــع الجغرافــي وغيرهــا مــن الخصائــص ذات
الصلــة فــي الســياقات  2020 .الوطنيــة ،بحلــول عــام
علــى الرغــم مــن ظــروف الحــرب ،وانطالق ـا ً مــن تنفيــذ االلتزامــات المترتبــة عليهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،تقــوم الجمهوريــة
العربيــة الســورية بتنفيــذ العديــد مــن المســوح اإلحصائيــة بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال المســح
الديمغرافــي االجتماعــي المتكامــل المتعــدد األغــراض ومســح األمــن لغذائــي األســري فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ومســح اإلعاقــة ومســح
المنشــآت االقتصاديــة.
إن تطويــر آليــات جمــع وتبويــب وتحليــل واســتنتاج البيانــات النوعيــة وذات المصداقيــة ،والســيما تلــك المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة ،تتطلــب
أن تقــوم الــدول المتقدمــة بزيــادة الدعــم الفنــي والمالــي «النوعــي» لتدريــب وتأهيــل العامليــن فــي األجهــزة اإلحصائيــة علــى أحــدث البرامــج
اإلحصائيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة إلنجــاز المســوح فــي الوقــت المناســب.

المقصــد ( :)168االســتفادة مــن المبــادرات القائمــة لوضــع مقاييــس للتقــدم المحــرز فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة تك ِّمــل الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،ودعــم بنــاء القــدرات اإلحصائيــة فــي البلــدان الناميــة ،بحلــول عــام .2030
كان هنــاك تعــاون جيــد بيــن الجمهوريــة العربيــة الســورية وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة خــال الســنوات الماضيــة لتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة
المتعلقــة بإنتــاج البيانــات والمســوح اإلحصائيــة ،التــي تســاهم فــي إعــداد قواعــد بيانــات ومعلومــات اقتصاديــة واجتماعيــة وتنمويــة ســتؤدي
فــي المســتقبل إلــى رصــد وتقييــم اإلنجــازات التــي ســتتحقق فــي مجــال تحقيــق أهــداف ومقاصــد التنميــة المســتدامة .وهــذا التعــاون مســتمر
عــن طريــق برامــج التعــاون الثنائيــة مــع كل منظمــة دوليــة علــى حــدة ،وعــن طريــق اإلطــار االســتراتيجي للتعــاون بيــن الجمهوريــة العربيــة
الســورية واألمــم المتحــدة الــذي يضــم جميــع المنظمــات الدوليــة.

يضــاف إلــى مــا ســبق مــن ضعــف وتحديــات ،النقــص فــي المــوارد البشــرية التــي تتمتــع بخبــرات نوعيــة محــددة ،كالخبــرات فــي االقتصــاد
البيئــي وتكاليــف التدهــور البيئــي ،أو إعــداد برامــج حاســوبية تعمــل علــى محــاكاة واســتقراء الوضــع الحالــي والمســتقبلي ،إضافـةً إلــى عــدم
تمكــن الحكومــة 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.

المقصد ( :)166تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة،
باالستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.
علــى مســتوى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص :تُعــد التشــاركية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية نهجـا ً وسياسـةً ،يعــود بــدء العمــل
بموجبهــا إلــى ثمانينيــات القــرن الماضــي ومــا قبــل ،عندمــا صــدرت العديــد مــن التشــريعات التــي تخــص «القطــاع المشــرك» ،المتمثــل
بإحــداث الشــركات المشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العديــد مــن المجــاالت ،فتأسســت العديــد مــن
هــذه الشــركات بيــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي المجــال الســياحي ،منهــا «الشــركة العربيــة الســورية للمنشــآت الســياحية» التــي
تأسســت عــام ( ،)1977وفــي المجــال الزراعــي وتصنيــع منتجاتــه ،منهــا «الشــركة العربيــة الســورية لتنميــة المنتجــات الزراعية/غــدق» التــي
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خالصة الهدف السابع عشر
بــدأت الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ مطلــع األلفيــة الجديــدة حزمــة إصالحــات واســعة تهــدف إلــى بنــاء إطــار مؤسســي وتنظيمــي
للتحــول إلــى اقتصــاد الســوق االجتماعــي .وتضمنــت هــذه اإلصالحــات 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 واســعا ً مــن االســتثمارات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية،
وارتفعــت قيــم وكميــات الصــادرات الســورية وتركيبتهــا القطاعيــة.
كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل الحــرب مــن اقــل الــدول المتلقيــة لمســاعدات التنميــة الرســمية حســب القيمــة وحســب نصيــب
الفــرد علــى ح ـ ٍد ســواء ،وقــد نجحــت خــال الســنوات األخيــرة التــي ســبقت الحــرب فــي خفــض حجــم ديونهــا طويلــة األجــل ،ممــا
جعلهــا األفضــل علــى مســتوى المنطقــة العربيــة (عــدا دول الفائــض المالــي) وفقـا ً لمؤشــر نســبة خدمــة الديــن.
أدت الحــرب بمفرزاتهــا الداخلــي المتمثلــة بشــكل رئيــس فــي تضــرر قطاعــات اإلنتــاج وتوقــف معظمهــا ،مــا رافقهــا مــن عوامــل
خارجيــة بفــرض تدابيــر اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجانــب غيــر قانونيــة وغيــر شــرعية علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى
ضعــف إيــرادات الدولــة الماليــة وإمكاناتهــا فــي االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واقتصــر التركيــز اإلنفاقــي،
وخاصـةً فــي ســنوات الحــرب األولــى ،علــى تلبيــة االحتياجــات الرئيســية لبقــاء ومعيشــة المواطنيــن والحفــاظ علــى اســتقرار ووحــدة
البــاد ،كمــا انعكــس تضــرر القطاعــات االقتصاديــة 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 نتيج ـةً الرتفــاع درجــة المخاطــر المرتبطــة باإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب
ومفــرزات الحــرب.
منــذ بدايــة الحــرب علــى ســورية 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 ،وقــد طبقــت شــريحة واســعة مــن الــدول إجــراءات اقتصاديــة أحاديــة الجانــب مفروضــة علــى الجمهوريــة
العربيــة الســورية ،وكاســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية بــادرت الحكومــة الســورية إلــى توقيــع خطــة لالســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية
مــع منظمــات األمــم المتحــدة لتخفيــف 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 بدعــم القطاعــات الحيويــة التنمويــة فــي ســورية مــن خــال
منظمــات األمــم المتحــدة وقدمــت دعمـا ً إنســانيا ً فعــاالً ومــن هــذه الــدول روســيا والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة وجمهوريــة الصيــن
الشــعبية واليابــان.
إن اســتمرار التدابيــر االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب ودعــم اإلرهــاب ،باعتبارهــا باألســاس ســلوكا ً معادي ـا ً 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 ال بــد مــن التــزام الــدول األعضــاء فــي منظومــة األمــم المتحــدة بســبل تنفيــذ التنميــة المســتدامة ،بهــدف
تحقيــق قفــزة نوعيــة مميــزة علــى المســتوى الدولــي لضمــان التمتــع بالحــق فــي التنميــة للجميــع .وهــذا يتطلــب مــن هــذه الــدول التزامـا ً
تامـا ً بمضاميــن قــرارات األمــم المتحــدة ووثائقهــا الرئيســية الخاصــة بالتنميــة ،وال ســيما:
•احتــرام ســيادة الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وعــدم التدخــل بشــؤونها الداخليــة ،واحتــرام ســيادة الــدول علــى مواردهــا
الطبيعيــة.
ً
•محاربــة اإلرهــاب بكافــة أشــكاله ومظاهــره وفق ـا لقــرارات منظمــة األمــم المتحــدة ذات الصلــة ،وهــذا يشــمل ضــرورة وقــف
وتجفيــف منابــع اإلرهــاب ومصــادر تمويلــه واســتخدامه ألهــداف سياســية ،إضافــة إلــى محاســبة ومعاقبــة الداعميــن لإلرهــاب.
•اإلنهــاء الفــوري لمعانــاة الشــعوب الرازحــة تحــت االحتــال األجنبــي وحقهــا فــي تقريــر مصيرهــا وتحقيــق تنميتهــا المســتدامة،
وال ســيما معانــاة ســكان الجــوالن الســوري المحتــل والشــعب الفلســطيني مــن االحتــال اإلســرائيلي منــذ مــا يزيــد عــن خمســة
عقــود.
•الوقف الفوري للتدابير االقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها دول وكيانات إقليمية على دول أخرى.
•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.
•اتخــاذ خطــوات جــادة لضمــان مشــاركة فاعلــة للــدول الناميــة فــي إدارة المؤسســات االقتصاديــة العالميــة خاصــة البنــك الدولــي
وصنــدوق النقــد الدولــي.
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