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على  قدرة المؤسسية للحكومة السوريةبال ة راسخةمن قناعالمبكر االنتعاش تنطلق هذه المقاربة لمرحلة  "

تبني مقاربة "الدولة التنموية" التي تعزز فيها الدولة دورًا تدخلياً فاعاًل في االقتصاد والمجتمع سابقاً ومبادراً 

وبقدرة المجتمع السوري  كماًل لعمل القطاع الخاص أحياناً أخرى.وأمام القطاع الخاص أحياناً، والحقاً وم

وإعادة البناء وتصحيح مسار العملية واالنتعاش على التعافي من جهة ثانية، وإصراره، أفرادا ومؤسسات، 

 التنموية."

ة، ليس فقط المبكر على كفاءة اإلدارة االقتصادية والمؤسسية لهذه العملي االنتعاشيعتمد نجا ح مرحلة  مقدمة:

ألهمية هذه اإلدارة في تصحيح نواحي الخلل التي ساهمت إلى حد ما في األزمة، وإنما أيضا ألهمية الفرصة التي 

تعطيها بداية مرحلة إعادة البناء، والتي يمكن من خاللها إجراء تغييرات أساسية على مسار العملية التنموية 

اعية أيضاً. بما يعزز سيادتنا السياسية واالقتصادية ويرتقى واالقتصادية في سوريا، بل والثقافية واالجتم

 بمساهمتنا الثقافية واالجتماعية.
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إن سوريا بحاجة وبشكل فوري إلى التعامل مع عدد كبير من المهجرين والنازحين العائدين. وينبغي وضع خطط 

نتاج البنية الثقافية التي ساهمت في إطالة إلعادة إدماج هذا العدد في الحياة االقتصادية واالجتماعية وبما ال يعيد إ

األزمة وتعميق تعقيداتها. إال أن إحدى المخاطر التي يمكن أن تواجه برامج اإلغاثة ودعم المهجرين تتمثل في 

تعثر هذه البرامج نتيجة نقص التمويل نظرا لعزوف الجهات الممولة والمانحة، أو عدم كفاية التزاماتها وعدم 

ا مع أولوياتنا الوطنية. وبناء عليه فإن طريقة استخدام المساعدات الجديدة ضمن إطار تنموي تساهم تالقي أولوياته

في التأهيل لعملية االنتقال من البرامج قصيرة األجل إلى البرامج المتكاملة طويلة األجل والتي تتميز باالستدامة 

تصادي ما بعد األزمة إلى مرحلة التنمية الطبيعية عبر الزمن وتسهل عملية االنتقال من مرحلة إعادة البناء االق

 والمستدامة.

وبالتوازي مع التعامل مع اآلثار اآلنية لألزمة إن على المستوى الديموغرافي أو على المستوى اإلنساني، ال بد 

هو الشرط  من أن ترتكز مقاربة إعادة البناء على مسائل التعافي االقتصادي واالجتماعي، ذلك أن االقتصاد السليم

االقتصادي واالجتماعي والبيئة االقتصادية المالئمة  االنتعاشاألساسي ألي عملية إعادة بناء، وألن مسألتي 

تمثالن شروطا حرجة وأساسية الستمرارية برامج إعادة التأهيل وفي النهاية تجنب العودة إلى حالة عدم 

 االستقرار والعنف.

ب أن تهدف إلى اإلصال ح وليس فقط إلى استعادة ما كان قائما قبل األزمة، إعادة البناء يجوفي هذا اإلطار فإن 

 والثقافي بشكل متكامل.والمؤسساتي ويجب أن تؤطر ضمن عملية إعادة البناء االقتصادي واالجتماعي 

 :هوية االقتصاد السوري ومكوناته ونقاط ارتكازه التنموية خالل السنوات العشر القادمة -أوالً 

الدول النامية من تحقيق معدالت مرتفعة في النمو وأن ترتقي معاشيا" واجتماعيا" في حين فشلت  تمكنت بعض

دول عديدة أخرى باللحاق بها. شغل هذا السؤال حيزا" واسعا" من النقاش والبحث بين صانعي القرار 

سياسات االقتصادية الناظمة واالقتصاديين حول العالم. بل إن هذا السؤال كان أساسا" لتطور الفكر االقتصادي وال

للتنمية االقتصادية واالجتماعية. ففي ستينات وسبعينات القرن الماضي كانت اإلجابة على السؤال تدور في فلك 

ثنائية تبادلية تحول الواحدة منها دون األخرى: الدولة والسوق. تقوم األولى على مقاربة الدولة التدخلية والتخطيط 

األمثل لضمان االرتقاء االجتماعي واالقتصادي. فكان التبرير العقالني لهذه المقاربة يقوم المركزي على أنه الحل 

على أسس تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في المجتمع. أما البديل لهذه المقاربة فكانت تلك التي تقوم على أساس 

ركزية لالقتصاد الذي أضحى أكثر فشل الدولة في تحقيق التوزيع األمثل للموارد وعدم قدرتها على اإلدارة الم

تركيبا" وتوسعا" وديناميكية. فالحل يكمن في اليد الخفية للسوق التي تبرز في إطار المنافسة وتحدد المستوى 

األمثل لألسعار وتشجع على التوسع االقتصادي واالرتقاء االجتماعي. في هذا اإلطار تقتصر الدولة على تقديم 

 مع من أمن وقضاء وتعليم أساسي وصحة عامة. الخدمات األساسية في المجت

في نهاية السبعينات والثمانينات بدا الجواب على مسألة التنمية يرتكز على مقاربة السوق وحده. كان ذلك جليا" في 

ريغان )نسبة إلى مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا، ورونالد ريغان رئيس الواليات المتحدة -مقاربة تاتشر

ة( والتي فضلت السوق على الدولة في النظام االقتصادي. فبرزت الليبرالية االقتصادية والتجارية األمريكي

والمالية على أنها الحامل األمثل للنمو، ليس فقط في الدول المتقدمة وإنما في الدول النامية أيضا". انطلقت هذه 

واق أمام حركة المواد األولية، المكونات المقاربة من المصلحة األنكلوسكسونية في توسع التجارة وفتح األس

والسلع والمنتجات النهائية. وعبرت عن ذاتها في تشكل العديد من المؤسسات الدولية الناظمة والمروجة لها في 

 تنظيم التجارة الدولية ومن خالل سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
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من الدول النامية سياسات التحرير االقتصادية والتجارية والمالية في هذا اإلطار، كان طبيعيا" أن تتبنى العديد 

التي نادت بها مقاربة السوق، إال أن ذلك لم يساهم في تحقيق معدالت نمو مرتفعة أو كافية، ولم يؤسس لالرتقاء 

ابل كان االجتماعي والمعاشي لديها. بل برزت تناقضات مجتمعية كبيرة في تراكم الثروة وسوء توزيعها. بالمق

التحرير عامال" حاسما" لنمو الدول األكثر تقدما" إن في حصولها على المواد األولية والمكونات بأسعار منخفضة 

أو في دخولها وتوسعها في األسواق الجديدة. بدأ السوق مقاربة مناسبة لنمو الدول المتقدمة، إال أنه فشل في 

عية في الدول النامية. وهنا تجربة أمريكا الالتينية تبرز مثاال" اإلجابة عن مسألة التنمية االقتصادية واالجتما

 تاريخيا" لفشل السوق في إنتاج التنمية.

جاءت الثمانينات لتنتج تجربة فريدة في التنمية في شرق وجنوب شرق آسيا. كان من شأنها أن تحدث تغييرا" 

سوق.  فلم تكن هذه الثنائية تبادلية في شرق وجنوب جوهريا" في النظرة االقتصادية واالجتماعية لثنائية الدولة وال

شرق آسيا وإنما كانت تكاملية. لم تكن الدولة تدخلية بالمفهوم المركزي، بل بالمفهوم التنموي، فالرافعة األساسية 

م للتنمية كانت تتجلى في تكاملية القطاعين العام والخاص. لم تتبنى هذه الدول سياسة تحرير األسعار وسحب الدع

لصناعتها المحلية لكنها حولت هذا الدعم إلى دعم مشروط، يرتقي ويتغير بارتقاء وتغير اإلنتاج. فلم تتحدد 

األسعار وفقا" آللية السوق وحدها بل إن الدولة تبنت سياسة األسعار "الخاطئة" بمعنى أن األسعار تختلف عن 

منخفض يدعم صناعتها التصديرية، كما تدخلت  تلك التي يحددها السوق. فتدخلت الدولة لتحافظ على سعر صرف

في تحديد أسعار فائدة منخفضة لبعض الصناعات واألنشطة التي تلبي احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ودعم شركاتها الصغيرة. كما تدخلت في تخفيض أسعار المواد األساسية الداخلة في إنتاج الصناعات 

رية. بالطبع تركز نجا ح هذه الدول على البيئة اإلقليمية الديناميكية والعالقة االستراتيجية، خاصة التصدي

االقتصادية مع اليابان، الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا. إال أن هذا النجا ح لم يكن من حليف كل دول اإلقليم 

ة والخدمات اللوجستية فتفوقت كوريا الجنوبية وتايوان )في الصناعات( وهونغ كونغ وسنغافورة )في التجار

والمالية( ثم لحقت بها ماليزيا وتايالند. لكن التنمية في الفليبين وفييتنام بقيت متأخرة حتى عقود الحقة. فكان 

 للسياسات االقتصادية واالجتماعية الداخلية األثر األساس في االرتقاء التنموي والتكنولوجي. 

ا ح التنموي الينتج عن تبني إحدى جانبي الثنائية التقليدية: الدولة بينت تجربة دول شرق وجنوب شرق آسيا أن النج

أو السوق. بل إن النجا ح يكمن في الخروج من هذه الثنائية وتبني مقاربة تراعي خصوصيتها الوطنية التنموية 

يمي واالجتماعية. فقد تبنت الدولة مبدأ توسيع هامش الحرية االقتصادي وتعزيز االندماج االقتصادي اإلقل

والعالمي إال أنها حافظت بالتوازي على دور تدخلي فاعل للدولة، الحق ومكمل لعمل القطاع الخاص أحيانا" 

وسابق ومبادر أمام القطاع الخاص أحيانا" أخرى. تجلت هذه المقاربة فيما يسمى "مقاربة الدولة التنموية" التي 

عي أو اإلنتاجي أو اللوجستي أو كل ذلك للشركات قامت على قدرة الدولة على تقديم الدعم المالي أو الصنا

واألنشطة المستهدفة طالما أثبتت هذه الشركات تلبيتها لمتطلبات التنمية من تشغيل وتصدير وارتقاء تكنولوجي، 

وعلى قدرة الدولة على سحب هذا الدعم لدى فشل الشركة في تحقيق األهداف الناظمة لعملها. حافظت الدولة على 

فاعل واستراتيجي ضمن تحقيق البنية االرتكازية التنموية للقطاع الخاص من خالل تصنيع )أو قطاع عام 

المشاركة في تصنيع( المواد األساسية لإلنتاج، والتدريب والتأهيل ودعم برامج البحث والتطوير، فكان ذلك دورا" 

جربة في شرق وجنوب شرق آسيا أساسيا" ومكمال" ومحفزا" للقطاع الخاص وليس منافسا" ومعيقا". أظهرت الت

أن السوق وحده أيضا" يفشل كما الدولة وحدها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. فالجواب على إشكالية 

 التنمية يكمن في تحقيق التكامل بين االثنين وفي إطار مؤسسي مالئم لتعزيز الشراكة في التنمية. 

صابت الواليات المتحدة األمريكية وتاليا" األزمة البنيوية التي تعاني منها بينت األزمة المالية العالمية التي أ

أوروبا إلى التناقضات الجوهرية المصاحبة القتصاد السوق والتي قام فيها الجانب الريعي والمالي على حساب 

ية االقتصادية اإلنتاجي، والربح واالحتكار على حساب األجر واإلنتاجية. فبدا السوق غير كاف إلنتاج التنم

واالجتماعية المتوازنة، فحتى منظومة الرفاه األوروبية أضحت موضع تساؤل حول آفاق استمراريتها والنظام 

االقتصادي المالئم للحفاظ عليها. فبدت الفجوة البنيوية، بأبعادها المالية واإلنتاجية والصناعية واالجتماعية، كبيرة 

ي الشمال )خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا( ودول الطرف في الجنوب ومتباعدة بين دول المركز األوروبي ف
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)خاصة اليونان والبرتغال(، مهددة مفهوم السوق الموحد في المنطقة األوروبية ومبرراته االجتماعية 

 واالقتصادية. 

اريخية لليبرالية دخلت المرحلة الراهنة من العولمة في مرحلة يمكن اعتبارها انتقالية نظرا" لتراجع المشروعية الت

ريغان من جهة وتقدم المشروعية المعاصرة للمقاربة -االقتصادية والتجارية التي قامت عليها مقاربة تاتشر

اآلسيوية واألسواق الجديدة الناشئة ومنها البرازيل، والهند والصين من جهة أخرى والتي أصبحت مصدر إلهام 

ليها األنظمة االقتصادية واالجتماعية لدول نامية صاعدة لتجارب جديدة ومحاوالت تنموية يمكن أن تقوم ع

 وواعدة. 

 الخصوصية السورية:

مقابل هذه التطورات والظروف يأتي تبني سوريا القتصاد السوق االجتماعي ردا" منطقيا" ومجتمعيا" على 

طار التخطيط واإلدارة اختالل الثنائية الناظمة لالقتصاد كونها الدولة أو السوق. فاليمكن للدولة وحدها وفي إ

المركزية لالقتصاد أن تلبي متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وبما يتالءم مع النمو السكاني المتزايد، 

واليمكن للسوق وحده أن يحقق متطلبات االرتقاء االجتماعي والتوازن المجتمعي. إال أنه اليصح اختزال اقتصاد 

رر تحرير األسعار وإطالق عنان المنافسة الحادة غير العادلة دون تحرير السوق االجتماعي بمظلة كبيرة تب

مؤسسي مكمل يقوم على مبادئ الحرية االقتصادية والمبادرة الفردية ويؤسس لشراكة فعالة واستراتيجية بين 

 القطاع العام والخاص واألهلي التنموي والتطوعي.

مائيا" واجتماعيا" واعدا" يلبي طمو ح الناس والوطن إذا قام يمكن القتصاد السوق االجتماعي أن يكون نظاما" إن

على تفعيل النمو واالرتقاء بالتخصص اإلنتاجي وباإلنتاجية وتطوير الموارد البشرية العلمية والمهنية وعلى ضبط 

ن أن النزعات االحتكارية والريعية في نظام السوق وتبني المنافسة العادلة أساسا" لالرتقاء والتطور وال يمك

يتحقق ذلك دونما صياغة تحالف اقتصادي واجتماعي جديد مع المنتج )المزارع والصناعي( بإعطاء أولوية 

المزايا للمزارع والمصنع بما يعزز قدرتهم التفاوضية مع التاجر ويساهم في تحقيق التراكم االستثماري في 

تأهيل والتصدير ويفعل الترابطات األمامية القطاعات التنموية ذات األولوية وبما يلبي متطلبات التشغيل وال

والخلفية، خاصة منها المرتبطة بالموارد الطبيعية والزراعية. كذلك يقوم هذا النظام على ضمان استمرارية تأمين 

الخدمات األساسية وخاصة منها الصحية والتعليم والسكن المالئم وحاجات الشرب والبنية التحتية األساسية للفئات 

ية الفقيرة والعاملة بأجر. فهو نظام الينسى الفقير ويسعى لالرتقاء بمستواه المعيشي واالجتماعي على االجتماع

" ماذا يعني ذلك بالنسبة للفئة األكثر المديين المتوسط والبعيد. فأي سياسة يتّم تبنيها يجب أن تقوم على مقاربة 

قاطع والتكامل بين النمو االقتصادي والتنمية وال يمكن تحقيق الت "كيف تساهم في تخفيف الفقر"و  فقراً"

االجتماعية وبين السوق والمجتمع وبين الربح الفردي والرفاه المجتمعي دون تفعيل المكونات الثالثة القتصاد 

السوق االجتماعي: القطاع العام والخاص واألهلي التنموي والتطوعي. واليمكن تحقيق كل ذلك دون شراكات 

سواق الناشئة الجديدة والدول حديثة التصنيع والتي تبدو أكثر قربا" لمتطلبات التنمية لدينا وأكثر استراتيجية مع األ

انفتاحا" للمشاركة بأدوات النمو وطرق التنمية. وهنا تبرز إيران مثاالً وشريكاً في سياسة التصنيع، وكذلك الهند 

صناعات الطاقوية والتكنولوجيات الجديدة، في الصناعات الزراعية والتطبيقات التكنولوجية، وروسيا في ال

 والصين في البنى التحتية. 

تبقى المعادلة بين اقتصاد السوق و"االجتماعي" محكومة بالزمان والمكان، فهي في شرق وجنوب شرق آسيا وفي 

ة األخرى. بذلك فترة الحرب الباردة غيرها في البلدان المتقدمة وغيرها في األسواق الناشئة حديثا" أو الدول النامي

فمن الطبيعي أن يكون اقتصاد السوق االجتماعي في سوريا نموذجا" وطنيا" ووفق الخصوصية الوطنية التي 

تعبر عن ذاتها في الموارد البشرية والمكونات الطبيعية وفي البنية االقتصادية والتخصص الصناعي واإلنتاجي 

كم تناقضات هذه المعادلة بين طرفيها االقتصادي الربحي الفردي وفي القيم الثقافية واالجتماعية والفكرية وبما يح

 القائم على المصلحة الذاتية واالجتماعي المرتبط بالمنفعة الجماعية والقائم على أولوية المجتمع على السوق.  
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رنة مع تصبح مسألة الخوض في التسميات والتعاريف المتعلقة بهوية االقتصاد غير ذات جدى، أو هامشية، بالمقا

الجوانب التطبيقية والعملية الناشئة عنها والتي تمكنت بعض الدول من خالل تبنيها هذه الجوانب وبما يتوافق مع 

خصوصيتها من تحقيق حالة تنموية )أو مرحلة حضارية( متقدمة، بينما عانت أخرى من حاالت فشل تنموي )أو 

فليس مهما أن نطلق تسمية اقتصاد سوق  .وصياتهاحضاري(؛ نتيجة اعتمادها توليفة خاطئة ال تنسجم مع خص

 اجتماعي، أو اشتراكي، أو رأسمالي.

إن أيّة مقاربة تتعلق بهوية االقتصاد السوري؛ يجب أن ترتكز إلى تعزيز االقتصاد التنموي اإلنتاجي الذي يتيح 

رية، والثقافية، والمعرفية، والتي إنتاج وإعادة إنتاج العالقات بأشكالها المختلفة االقتصادية، واالجتماعية، والفك

تشكل البنية والجوهر الحقيقي والفعلي لمرحلة التعافي المبكر وإعادة البناء. حيث ال يأخذ القطاع الزراعي 

والصناعي دور قاطرة النمو االقتصادي مظهراً وإنما المحرك الرئيس إلنتاج عالقات اجتماعية وثقافية جديدة 

لعمل، وليس االنتماء العشائري أو العائلي أو الديني، الذي كان عامالً معززاً في يكون مرجعها العمل وقيم ا

 تجاذبات األزمة التي تمر بها سوريا.
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 ً  :الرؤيا الوطنية إلدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة اإلعمار والتنمية - ثانيا

 المبكر وإعادة البناءاالنتعاش مستويات العمل في  .أ

 واالنتعاش االقتصادي واالجتماعي ليين والمصادر الذاتية للتعافيتحديد الالعبين المح .1

 البدء بعملية اإلصال ح االقتصادي .2

 تحديد دور كل من القطاع العام والخاص والمجتمع األهلي في العملية التنموية .2.1

 األولوية للزراعة والصناعة .2.2

 الشراكة بين العام والخاص .2.3

 برامج تنمية المشاريع الصغيرة .2.4

 االقتصادي واالجتماعيعقلنة الدعم  .2.5

 إعادة االندماج االقتصادي واالجتماعي للريف .2.6

 التعليم والتدريب والتأهيل .2.7

 تطوير وخلق المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية الرديفة )الموازية( .3

 التأسيس لعالقة اقتصادية استراتيجية مع الدول الصديقة .4

 لمستوى الكليتنسيق السياسات االقتصادية واالجتماعية على ا .5

 البرنامج التنفيذي  .ب

 

 المبكر وإعادة البناءاالنتعاش مستويات العمل في مرحلة  .أ

 :خمسةمقاربة إعادة البناء وفق مستويات يجري العمل على 

 .واالنتعاش االقتصادي واالجتماعي تحديد الالعبين المحليين والمصادر الذاتية للتعافي .1

 .البدء بعملية اإلصال ح االقتصادي .2

 .الرديفة )الموازية(االقتصادية واالجتماعية والثقافية ر وخلق المؤسسات تطوي .3

 .استراتيجية مع الدول الصديقةاقتصادية التأسيس لعالقة  .4

 .على المستوى الكلياالقتصادية واالجتماعية تنسيق السياسات  .5

 

 

 :واالنتعاش محليين والمصادر الذاتية للتعافيتحديد الالعبين ال -1

، وتعد هذه المرحلة حرجة ذلك أن السياسات والبرامج يجب أن تبدأ الذاتيةت النمو االقتصادي يتم تحديد محركا

كيف و. كيف يمكن تقوية وتعزيز دور المؤسسات والقدرات القائمة؟ الذاتية عوامل التعافي الداخليةمن خالل فهم 

كيف يمكن ومة بما فبها الموارد النفطية؟ يمكن للحكومة أن تعيد تفعيل مواردها المالية التي كانت موجودة قبل األز

تقوية جهود ومبادرات المجتمعات المحلية ومجتمعات األعمال بهدف إعادة الحياة إلى أنشطتهم السابقة؟ وبهذا 

 االعتماد على الهياكل التي كانت قائمة قبل األزمة، وبحيث يتّم تفعيل وتطوير أدوارها. يتمّ المعنى 

 االقتصادي وإعادة البناء. االنتعاشمرحلة دور المؤسسات العامة في  -أ

 دور القطاع الخاص. -ب

 :منظمات القطاع الخاص والمجتمع األهلي )المدني(دور  -ت

 واالتحادات المهنية غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة -

 ،التخصصية المهنيةوالجمعيات المنظمات  -

 .ية والتنمويةالمنظمات غير الهادفة للربح )الموجودة والمحتملة( الخير -
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 :البدء بعملية اإلصال ح االقتصادي -2

ن مسائل اإلصال ح أيجب البدء بالتحضير لمرحلة ما بعد األزمة باكرا، حتى في ظل ظروف استمرار األزمة. إذ 

 في المراحل األولى إلعادة البناء.وتطويره وتقديمه الصعبة والتغيير المؤسسي من الناحية السياسية يمكن صياغته 

البد من إعطاء وبناء على ذلك  على المديين المتوسط والبعيد سورياأساسا فاعالً لمسار عملية التنمية في  سيشكلو

 لمسائل التالية:األولوية ل

 في العملية التنموية: األهليالخاص والمجتمع العام وتحديد دور كل من القطاع  .2.1

ا ظروف األزمة فقط وإنما متطلبات التنمية ال تفرضه عودة القطاع العام اإلنتاجي هي عودة استراتيجيةإن   (1)

ال بد من بناء وتدعيم وجود القطاع العام في الصناعة االستراتيجية ومستلزمات اإلنتاج وفي القطاعات  المستدامة.

ً مؤثراً ومتأثراً بآلية السوق. ً أساسيا في هذا اإلطار يجري التركيز على الدخول  الرئيسية ليكون ال عبا

بناء وتأسيس القاعدة الصناعية التكنولوجية األساسية في الصناعات الدوائية )آ( لقطاع العام في االستراتيجي ل

األسمدة صناعة التكنولوجيا الحيوية(، صناعة المواد األساسية الرفيعة، الصناعات الكيميائية )ات تطبيق)

ة الدقيقة. )ب( تفعيل دور مؤسسات ، الصناعات الطاقوية التقليدية والبديلة، والصناعات الميكانيكيواألعالف(

التدخل اإليجابي في التجارة الداخلية من خالل خلق وتطوير سلسلة من المتاجر التي تستهدف ذوي الدخل المحدود 

 ومؤسسات فعالة لشراء المحاصيل الزراعية وتسويقها.  

حيث ينبغي تحديد  لتنمويةدعم وتطوير دور القطاع الخاص المحلي واألجنبي اإلنتاجي في العملية اأهمية   (2)

التغييرات الضرورية الالزمة في اإلطار التنظيمي والتي تؤثر سلبا على االستثمار الخاص المحلي واألجنبي 

المباشر، بما فيها القوانين التجارية األساسية، والمؤسسات الضرورية الالزمة لتطوير مساهمة القطاع الخاص. 

، وتطوير مظلة تنظيمية شاملة ةسورية دور ومكانة هيئة االستثمار الوبحيث تعطى أهمية خاصة إلعادة صياغ

إن تفعيل دور القطاع الخاص في االستثمار يعني تخفيض حدة الحاجة الوطنية لالقتراض  لالستثمار األجنبي.

 الخارجي لتحقيق االنتعاش المبكر وتمويل التنمية.

دف تعزيز عملية صنع السياسات  الشاملة الكفوءة. وفي هذا تعزيز عملية استعادة التمثيل المؤسسي والتشاركية به (3)

المنظمات المهنية تطوير وتأسيس الخصوص، سيتم التركيز على الدور المحتمل التحاد غرف التجارة، و

)جمعيات منتجي الحمضيات، والدواجن، واتحاد المصدرين(، ومنظمات المجتمع المدني في إدارة مخاطر األزمة 

 تنمية التضمينية )الشاملة(.وتعزيز عملية ال

 

 لصناعة:للزراعة وااألولوية  .2.2

والممارسة ينتج العمل الزراعي والصناعي عالقات اجتماعية واقتصادية متينة تقوم على الفكر االقتصادي 
 .وثقافياً  اقتصادياً و، وتستبعد االنتماءات األخرى المضرة اجتماعياً النفعية

 تطوير الزراعة:

( زيادة 1عتمد على قيام قطاع الزراعة بدوره المزدوج في )يويل الهيكلي لالقتصاد السوري نجا ح عملية التحإن 

تكاليف ضبط و تحسين مستوى المعيشةاإلنتاج الزراعي حتى تبقى أسعار المواد الغذائية معتدلة مما يساعد على 

اعي مما يزيد من دخل سكان ( رفع مستوى إنتاجية العامل الزر2اإلنتاج في القطاعات االقتصادية األخرى. و)

ن تكامل هذين إمما يساعد على توسيع القطاع الصناعي.  ،واالستهالكية الريف ويمكنهم من شراء السلع الصناعية

تعزيز القدرة التصديرية الوطنية من المنتجات الزراعية وبالتالي االستفادة من االرتفاع الدورين يساهم في 

لتحصيالت الوطنية من القطع األجنبي وبما يساهم في االرتقاء العلمي العالمي ألسعار الغذاء وتعزيز ا

 . والتكنولوي في هذا القطاع
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إن تمكين القطاع الزراعي من القيام بالدور المبين أعاله يتطلب تبني استراتيجية لها شقين. يهدف األول إلى 

، ويهدف الثاني إلى إدخال لدعم المباشروا تحرير اإلنتاج الزراعي من االعتماد الكلي على التقلبات المناخية

التطوير التكنولوجي والتكنولوجيا التطبيقية )الحيوية والعضوية( في العمل الزراعي حتى يتم تحقيق تقدم نوعي 

 .وفي المنتج الزراعي في اإلنتاجية

موجودة في هذا ، كما أن بذور التطور حققت اختراقات مهمة في المجال الزراعي سورياوالجدير باالهتمام أن 

القطاع. وبهدف االستفادة من التطورات التي تحققت خالل العقدين اآلخرين ينبغي تطوير مكونات السلة اإلنتاجية 

اليوم أن  سورياالزراعية وبما يتوافق مع التطورات السوقية والتكنولوجية العالمية. فال يمكن للخطة الزراعية في 

 كانت في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. تكون قائمة على ذات المقاربة التي 

يعتمد التطوير األفقي والرأسي في القطاع الزراعي على التطوير التكنولوجي والتكنولوجيا التطبيقية )العمل 

ن ين الصناعة والزراعة مبالبحثي التطبيقي(، وتطوير الخدمات اللوجستية والتسويقية، وتطوير العالقة العضوية 

. كما دعم الصناعة التي ترتكز على المكون الزراعي المحلي بصفتها الرافع األساسي لإلنتاج الزراعيخالل 

تحتاج كمية ونوعية االستثمارات العامة والخاصة في الزراعة إلى زيادة كبيرة، وهذا يتطلب مجموعة من 

ة الزراعية، وبما يحقق االستفادة من وفورات اإلصالحات تهدف لرفع القيود التنظيمية والمؤسسية وبما فيها الملكي

 الحجم، حيث يمكن االستفادة من مشاريع الشراكة بين العام والخاص في هذا المجال.

، وتطوير سياسات صناعية ةسوريسياسة وطنية لتعزيز وحماية الصناعات ال: يجب اعتماد تطوير الصناعة

ة صناعة المنسوجات الرفيعة، والصناعات الغذائية، وخاص تستهدف صناعات محددة تحتاج إلى دعم انتقائية

. وفي هذا المجال يجب إعطاء وصناعة الدراماوصناعات المواد الدقيقة وصناعة األدوية، وصناعة البرمجيات، 

تعزيز الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتقدمة )قرى اهتمام متزايد للصناعات التصديرية. ويتطلب ذلك 

. والتي يمكن تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص. وبحيث يتم منح التسهيالت ئ الجافة(الشحن والموان

والمزايا للصناعي المبدع والقادر على اختراق األسواق الخارجية، المتمكن من خلق االندماج األفقي والرأسي، 

 ق مثل هذه األهداف.والمطور لسلسلة القيمة. وحجب مثل هذه المزايا عن الصناعي غير القادر على تحقي

 الشراكة بين العام والخاص: .2.3

تعتبر شراكة القطاعين العام والخاص نموذجاً متطوراً ألنشطة اإلعمال التي تساعد في زيادة استثمارات القطاع 

الخاص في كافة مجاالت النشاط االقتصادي واالجتماعي من أجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات 

؛ ففي ظّل محدودية الموارد المالية واإلدارية والتكنولوجية لدى القطاع العام، والمنافسة الكبيرة، يثةحدبأساليب 

امة واألداء الضعيف لمؤسسات القطاع العام تبرز الحاجة إلضافة عامل تنافسي في هيكلية عمل المؤسسات الع

 .لحديثة ومهارات اإلدارة المعاصروعامل تقني يتمثل في التكنولوجيا ا ،تضمن زيادة كفاءتها وقدراتها

 ،المبكر وإعادة البناء االنتعاشوفي ظل الظروف الراهنة التي يشهدها االقتصاد السوري وخاصة في مرحلة 

إعادة البناء بل إنها حة في تمويل وإدارة مشاريع الخاص أحد أهم األطر المؤسساتية الملوتصبح الشراكة بين العام 

دور القطاع الخاص المحلي أو األجنبي في إعادة البناء يعني تقليل االعتماد على  ضرورة عملية، ألن زيادة

 .االقتراض الخارجي، وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد االجتماعي الخدمي

يبقى وفي هذا اإلطار ال بد من مبادرة رائدة في قطاع محدد أو نشاط محدد يثبت نجا ح هذا النوع من الشراكة التي 

 فيها وضو ح التشريع عامالً حاسماً للكفاءة.

 برامج تنمية المشاريع الصغيرة: .2.4



 

10 
 

التجارية، والتدريب الخدمية يؤدي تشجيع تطوير المشاريع الصغيرة، ومبادرات ريادة األعمال، وبدء األعمال 

حرجة التي تخص تنمية الستدامة عملية إعادة البناء والتنمية. تركز هذه المقاربة بشكل أساسي على المسائل ال

المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والفجوة التدريبية التي تواجه االقتصاد في مواجهة األزمة. وبالتالي سيتم 

 :(Flagship Projectsووفق مقاربة المشاريع الرائدة ) التركيز على ثالث قضايا في هذا الجزء

 التي تستهدف الدعم للمنتجين الصغار واألفكار الجديدة في الدخول إلى السوق حاضنات األعمال .أ

 برامج التمويل المتناهي الصغر الذي يستهدف تنمية االقتصاد الريفي والمهن والحرف اليدوية .ب

 طوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأسيس صندوق ضمان القروض والتصنيف االئتمانياإلطار التنظيمي لت .ج

 

 :االقتصادي واالجتماعي ة الدعمعقلن .2.5

دعم حوامل الطاقة ودعم السلع األساسية بهدف ترشيد الدعم وجعله مسألة أكثر عقالنية، وسائل ينبغي مراجعة 

وفي النهاية الوصول إلى السعر الصحيح. وبحيث يتّم تغطية كافة أشكال الدعم االجتماعي واالقتصادي وفق نظرة 

ارتقاء الكفاءة  الدعم معترشيد لم يترافق  اسألة الدعم على غاية من األهمية، وخاصة إذشمولية متكاملة. إذ تعتبر م

تتمثل في إطالق مجموعة الصناديق الموجهة لدعم  مسائل أخرى أساسيةو اإلنتاجية وزيادة فائض الربح

راءات المتعلقة القطاعات االقتصادية باإلضافة إلى بعض الفئات االجتماعية، يضاف إلى ذلك مجموعة من اإلج

 بمكافحة الهدر واالحتكار، وغيرها.

وتأسيسا على ذلك فإن معالجة مسألة الدعم، يجب أن تنطلق من رؤية شمولية واضحة مبنية على أسس انتقائية  

)ب(  .سليمة اقتصادية واجتماعية، تأخذ باعتبارها النقاط األساسية التالية: )أ( االستقرار االقتصادي واالجتماعي

الدعم باألهداف االقتصادية واالجتماعية، واستهداف الشرائح األقل دخالً واألنشطة اإلنتاجية الواعدة، وإعادة ربط 

 دره.امصو)جـ( محاربة الهدر  .هيكلة االقتصاد

 :إعادة االندماج االقتصادي واالجتماعي للريف .2.6

الريف بشكل كبير من  لقد فرضت الظروف الراهنة مجموعة من الشروط والوقائع التي تجلت في تضرر

الناحيتين الديموغرافية واإلنتاجية، لذلك ال بد من وضع حلول لوجستية مناسبة ووضعها موضع التنفيذ إلعادة 

تأسيس وربط سلسلتي القيمة واإلنتاج، بما في ذلك النقل واإلنتاج والتخزين، وخاصة في المناطق المتضررة. هذا 

الغذائية وارتفاع األسعار. في هذا الجزء، سيتم التركيز بشكل خاص على يؤدي إلى الحد من تأثير نقص المواد 

 تنفيذ تدابير إصال ح األراضي المطلوبة، وتعزيز تنويع الزراعة.

ومن جهة ثانية كشفت الظروف الراهنة وجود بعض التناقضات أو التباينات أو الفجوات التنموية في الريف والتي 

اها وتحفيزها من جديد في عملية إعادة البناء مع االنتباه إلى أن هذه العملية لن يمكن ردمها والعمل على تطوير بن

ً فقط. إنتاج تتجه إلعادة  ً سكانيا ً ديموغرافيا الماضي كما كان بأخطائه، وإنما إعادة بناء ريف تنموي وليس ريفا

 ب اإلنتاج الزراعيحيث إنه غلب على مناطق كثيرة من األرياف االستخدام العمراني العشوائي على حسا

 . والمهني

البنية االقتصادية التي تراجع فيها اإلنتاج الصناعي الذي يعتمد الزراعة في الريف ب " العشوائي" النمو ارتبط 

مدخالً له، وأدى إلى االتجاهات السلبية في المناطق الريفية. كما أّن إعطاء األولوية لإلنتاج الزراعي سيعني 

ولإلنتاج الزراعي المعاصر وليس لإلنتاج الزراعي البدائي، بنفس الوقت الذي يتّم فيه ربط إعطاء األولوية للريف 

هذا اإلنتاج بالمصنع، مما يؤدي إلى خلق عالقات عمل تقوم بإعادة إنتاج اجتماعي يؤسس لترابط عميق في 

لمنتجة، كما أّن إعطاء األولوية النسيج المجتمعي بطريقة علمية وعملية ومستمرة بعيدةً عن الروابط التقليدية غير ا
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لإلنتاج الزراعي والصناعة الزراعية يعني األولوية لتنمية الريف، من حيث التدريب والتأهيل والبرامج التنموية 

 األخرى.

 التعليم والتدريب والتأهيل: .2.7

لمي العالي هو شرط تعدّ مسألة تنمية الموارد البشرية في مركز اهتمام العملية التنموية، لذلك فإن التحصيل الع

جة الماسة لتحقيق اختراقات في مجاالت ارئيس للمساعدة في تحقيق األهداف التنموية، وفي هذا اإلطار تبرز الح

ذات أولوية لزيادة جودة التعليم العالي من خالل تحقيق الشراكات المناسبة من جهة، وزيادة عدد الخريجين في 

يث يعتبر األخير أحد أهم روافع العملية التنموية، والمكون األساس مجال العلوم التطبيقية من جهة أخرى، ح

 للقدرات البشرية العامل األهم في الزيادات غير المحدودة في اإلنتاجية.

يشكل التعليم والتدريب عامال حاسما في استعادة التماسك االجتماعي واالستقرار االقتصادي للمجتمع بعد األزمة، 

عند انتهاء األزمة نقصا حادا في العمالة غير الماهرة  سورياثر تضررا. ستواجه وخاصة في المناطق األك

والحرفية والمهنيين ذوي المهارات العالية. ولذلك، فإن أي مبادرة إلنعاش نظام اإلنتاج في البالد يجب أن تأخذ 

ت العاملين. في هذه المقاربة باعتبارها أوال توفير التدريب الكافي لسد الفجوة في مهارات العمالة، وتطوير مهارا

 ننظر إلى المسائل التالية فيما يتعلق بالتدريب وتطوير برامج التدريب ذات األولوية:

توفير التدريب لموظفي الحكومة، لدعم الحكومة والوزارات بغية رفع مستوى األداء المؤسسي وتقديم الخدمات  .أ

 بكفاءة أعلى.

سسات والمنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك التي يتوقع أن تكون فعالة توفير التدريب للمهنيين الشباب في المؤ .ب

 في عملية إعادة البناء. 

 التوظيف بالنسبة لتاركي السال ح. توفير التدريب أثناء العمل، والمتابعة الصحية، والتعليم، والمساعدة في .ج

 

 :ية(الرديفة )الموازاالقتصادية واالجتماعية والثقافية تطوير وخلق المؤسسات  -3

يمكن المفرط بمرحلة تاريخية هامة فالمساحات التي شغلتها النزعة الدينية المتطرفة أو االنتماء الديني  سورياتمر 

أن تشغلها اليوم النزعة الوطنية الفكرية التنموية بمشروع فكري يتبناه المجتمع والشباب أساساً. يتطلب ويدعم 

( اقتصادية واجتماعية وثقافية؛ تنافس  Parallel Institutionsوجود مثل هذا المشروع وجود مؤسسات رديفة )

( يمكن القيام باستثمار استراتيجي في مزرعة نموذجية للقطاع العام في 1المؤسسات القائمة. على سبيل المثال:)

إنتاج الدواجن تكون معياراً لإلنتاج األفضل وللتصميم األفضل أمام باقي مؤسسات القطاع العام والخاص 

أو لصناعة ( يمكن التشارك مع القطاع الخاص في إنشاء وتطوير قرية للصناعات النسيجية التصديرية 2ضا.)أي

( وفي المجال الثقافي، 3تكون مثاالً للمناطق االقتصادية المتخصصة وللشراكة بين العام والخاص.)المفروشات 

 جرأة في طر ح القضايا، عبر مؤسسة رائدةلابالعلمية ويمكن تطوير المسر ح، كمؤسسة تعليمية وتثقيفية تتميز 

لتسهيالت اللوجستية والمادية، وقيام الفعاليات اعلى تقديم الدولة تقوم لإلنتاج الفني واحتضان الخريجين الجدد 

 وتفعيله. السوريالشبابية بإدارتها وتطويرها لتكون محفزاً لتطوير المسر ح 

)على سبيل المثال: جمعية منتجي  مق المعرفي والفنيكما يمكن خلق وتطوير الجمعيات المهنية ذات الع

، والدراما، حلوياتوالبرمجيات، واأللبسة، والوالمفروشات الحمضيات، واللوزيات، والحبوب، والدواجن، 

والمسر ح( في سبيل تطوير المؤسسات التي تعبر عن متطلبات واحتياجات هذه الفئات المختلفة من المنتجين، 

للفئات التي تمثلها، وتشكل في نفس الوقت نواة للتواصل مع بيوت الخبرة االجتماعية اوضية وتعزز القدرات التف

المحلية والخارجية والحكومة بهدف تطوير صنع السياسات حيث تشكل أقنية طبيعية لصنع السياسات التي تنطلق 

 ي.من الواقع )ومن األدنى لألعلى(، وتمثل عامل ضبط لالرتقاء بكفاءة العمل الحكوم
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 :استراتيجية مع الدول الصديقةاقتصادية التأسيس لعالقة  -4

يتعلق هذا األمر تحديداً فيما سمي بالتوجه شرقاً، وهنا ال نعني بـ" شرقاً" البعد الجغرافي، وإنما البعد التنموي 

روسيا، وبيالوالذي يتمثل بدول تتشابه فيما بينها من الناحية التنموية )الهند، والصين، وروسيا، وإيران، 

 وغيرها(.كوبا والبرازيل، وفنزويال، 

ويتم إعطاء بعد استراتيجي للعالقة مع هذه الدول من خالل إعطاء مزايا خاصة تشريعية وقانونية للتعامل معها إن 

في المجال التجاري أو االستثماري أو في إنشاء شراكات مع هذه الدول في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، 

واتفاقات توأمة بين الجانب السوري  عات ومراكز بحث مشتركة وجامعات مشتركة ومصانع مشتركةكإنشاء صنا

، إذ ال بد من إعادة اكتشاف هذا الشرق بقدراته وإمكانياته وآفاق التعاون معه؛ وال الصديقة لوالشريك لدى الدو

 ري والتعليمي.  التجاري واالستثماويتّم ذلك إال من خالل التشبيك االقتصادي واالجتماعي 

 :على المستوى الكلياالقتصادية واالجتماعية تنسيق السياسات  -5

ً لنجا ح السياسات االقتصادية الكلية، بمعنى أن تكون السياسات تعد إّن كفاءة إدارة عملية التنمية  شرطاً ضروريا

تباط السياسات مبادرة وليست رد فعل على المشكالت أو األزمات التي تطرأ، مع التأكيد على ضرورة ار

باإلصالحات المؤسساتية الضرورية. كما أن القيام بالدور التنموي  يحتاج إلى نقلة نوعية في الرؤى المستقبلية 

واالستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وما يترتب على ذلك من سياسات جديدة واألهم من ذلك كله 

 .بةالمؤسسات الالزمة إلحداث التنمية المرغو

إال أن المدى الزمني للتطوير المؤسسي هو األجل الطويل، ذلك أن المؤسسات بحاجة إلى تغير في العقليات 

والوظائف والمصالح مما يجعل مقاومة التطوير مرتفعة على المدى القصير واآلني. لكن ذلك يجب أال يؤجل تبني 

لمواجهة تحديات الحالة الراهنة، والذي يفرض  التطوير المؤسسي إلدارة االقتصاد وهو األمر الذي يجب تبنيه

وجود إدارة لالقتصاد الكلي تعمل من خالل التنسيق بين جهاز التخطيط والوزارات المعنية كالمالية واالقتصاد 

  باإلضافة إلى البنك المركزي وغرف التجارة والصناعة والزراعة والجهات األخرى وفق منهج تشاركي متكامل. 
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 تنفيذي إلعادة البناء:البرنامج ال

التحدي األول المباشر المتمثل في تمويل عملية إعادة البناء. ومن  بعد الخروج من األزمة الحالية سورياستواجه 

المتوقع أن تمتص القطاعات التي تضررت بشدة الحصة األكبر من االستثمار في السنوات القادمة. وستذهب هذه 

ت البنية التحتية المادية )بما في ذلك توليد الطاقة(، والبنية التحتية االستثمارات بشكل أساسي إلى قطاعا

االجتماعية )وخاصة في مجالي الصحة والتعليم(، وإلى انعاش قطاع الصناعة والقطاعات اإلنتاجية. سيشكل ذلك 

 مشكلة تمويلية كبيرة نظرا لحجم هذه الفواتير غير المسبوقة إلعادة البناء.

أخذ في ناإلطار التنظيمي الصحيح لتوجيه وإدارة مساهمة المانحين. ولكن يجب أن  رياسويجب أن يكون لدى 

االعتبار أن المساعدات الخارجية قد تكون أقل مما هو مطلوب، أو في أحسن األحوال قد تتناقص قبل أن يصل 

مركزية لخلق فرص االقتصاد إلى مرحلة التعافي التام. ولذلك، فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص ستكون 

العمل، وتقليص عدد العاطلين عن العمل )ال سيما بين أولئك الذين يأخذون دورا فعاال في الصراع(. وهذا يتطلب 

 تعديالت في اإلطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحدد الهياكل الحالية لإلدارة االقتصادية والمؤسسية. 

اإلطار التنظيمي  سوريا، يجب أن يتوفر لدى البناءلية إعادة وفيما يتعلق بدور الجهات المانحة المتوقع في عم

 المناسب إلدارة مساهمات المانحين بكفاءة وشفافية. 

يرتكز إلى إطار استراتيجي عام، ويتضمن في  برنامج وطني أوالً: وجودفي هذا اإلطار يصبح من الضروري؛ 

ي سيجري العمل وفقها حسب أولوياتها، وترتيبها جوانبه المختلفة كافة األبعاد االقتصادية واالجتماعية الت

قادر  وثانياً: وجود فريق وطنيالمنطقي، وبما ينسجم مع الموارد المتاحة )البشرية والمادية(، وإمكانيات التنفيذ. 

على إعداد وإنجاز مثل ذلك البرنامج. بحيث يوحد الجهود في إطار خطة متكاملة، تعتمد بشكل رئيس وتتكامل مع 

المنجز حتى تاريخه وخاصة في إطار لجنة إعادة البناء فيما يخص المسائل التي عالجتها وستعالجها،  العمل

تتضمن هذه  باإلضافة إلى إدماج األبعاد األخرى في خطة متكاملة ضمن أطر زمنية ومالية محددة وقابلة للتنفيذ.

 بما في ذلك: ياساتالسلترتيب العملي للتنسيق بين المؤسسات والخطة مقاربة تقوم على ا

 

 

 استراتيجية وخطة التواصل وآليات إجراء المشاورات مع مختلف الجهات ذات العالقة. .1

 تعريف واضح لألدوار والمسؤوليات لمختلف الجهات ذات العالقة. .2

 .المبكر وإعادة البناء االنتعاشبما يراعي أولويات  خطة تخصيص الموارد المالية .3

ات المختلفة وآليات ضمان التنسيق بين جميع الجهات ذات العالقة، وعلى عدة استراتيجية الربط بين القطاع .4

 مستويات الكلية والقطاعية والجزئية، والمحلية والمركزية.

 خطة المتابعة والرصد والتقييم. .5

ى ال يهدف فقط إلى استعادة ما كان قائما قبل األزمة، وإنما إل إطار استراتيجيوبحيث ترتكز هذه المقاربة إلى 

. إذ أّن مجمل العملية يجب أن تؤطر ضمن عملية إعادة البناء االقتصادي والمتجددة الجديدة سوريااإلصال ح وبناء 

واالجتماعي والثقافي بشكل متكامل. يعطي المنهج المتكامل إلعادة البناء أهمية خاصة لمسألة ترتيب المراحل 

دية في التعامل مع عملية إعادة البناء، وفق ما هو مبين ويقتر ح استراتيجية جديدة تختلف عن وجهة النظر التقلي

 أدناه:
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 المنهج التقليدي في تسلسل عملية إعادة اإلعمار:

 

 5 4 3 2 1 المراحل/ الفترات

      تحقيق األمن

      المساعدات اإلنسانية

      تقييم االحتياجات والكلف

برامج التصحيح 

 واالستقرار االقتصادي

     

امج التدريب وتطوير بر

 المشاريع

     

  

يث يقوم هذا المنهج على البدء بعملية التنمية والتعافي االقتصادي في مرحلة تلي نزع السال ح وإلغاء المظاهر ح

 المسلحة وفي المرحلة الثانية من تقييم االحتياجات والتكاليف.

 

 

 

 :البناءالمنهج المقترح في تسلسل عملية إعادة 

 5 4 3 2 1 الفتراتالمراحل/ 

      تحقيق األمن

      المساعدات اإلنسانية

      تقييم االحتياجات والكلف

برامج التصحيح 

 واالستقرار االقتصادي

     

برامج التدريب وتطوير 

 المشاريع

     

 

التوازي مع تقديم على مقاربة تعزيز مقومات النمو والتنمية من اليوم األول وبحيث يقوم هذا المنهج على 

المساعدات اإلنسانية وقبل االنتهاء من تحقيق األمن واألمان على كامل مساحة الوطن. البدء بالمناطق اآلمنة 

 والتوسع التدريجي لسبل التنمية.

 وإعادة المسلحة المظاهر وإلغاء السالح نزع

 المجتمعي االندماج

 التنمية امجبر        

 وإعادة المسلحة المظاهر وإلغاء السالح نزع

 المجتمعي االندماج

 التنمية برامج        
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 اإلطار المؤسسي إلدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة البناء .ج

ميع األطراف الفاعلة في سورية، لتلبية االحتياجات إّن وضع خطة عمل لمرحلة ما بعد األزمة تشارك فيها ج

االستراتيجية والعملية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة البناء، وتهيئة الظروف المالئمة للتنفيذ؛ يعدّ العامل األساس 

في تحقيق أهداف هذه المرحلة، وبالتالي فإّن إعادة البناء عمل مؤسسي تشارك فيه وزارات الدولة وهيئاتها 

المختلفة كل في قطاعه ونشاطه من الناحيتين التخطيطية والتنفيذية، وبما يحقق االنسجام والتكامل بين القطاعات 

المختلفة وعلى كافة المستويات، ويؤدي إلى تفعيل العمل المؤسسي ويرتقي بأداء الوزارات والمؤسسات القائمة 

 ة في عملية التعافي وإعادة البناء والتنمية.وتجنب االزدواجية في أداء المهام، ويعزز دور الالمركزي

 إحداث اللجنة التوجيهية للتعافي المبكر وإعادة اإلعمار والتنمية: -أوالً 

إّن تحقيق أهداف مرحلة التعافي المبكر وإعادة البناء والتنمية يعتمد على كفاءة اإلدارة االقتصادية والمؤسسية لهذه 

اء تغييرات أساسية على مسار العملية التنموية واالقتصادية في سوريا، بل العملية، والتي يمكن من خاللها إجر

والثقافية واالجتماعية أيضاً. بما يعزز سيادتنا السياسية واالقتصادية ويرتقى بمساهمتنا الثقافية واالجتماعية. 

جام والتكامل على ولذلك يصبح من الضروري وجود لجنة توجيهية تعمل بمثابة اإلدارة التنفيذية لضمان االنس

المستوى التخطيطي والتنسيقي على كافة المستويات الكلية والقطاعية والمحلية. وبحيث تقوم هذه اللجنة باعتماد 

 مخرجات العمل في المستوى التخطيطي وترفعها إلى مجلس الوزراء. وبالتالي تتحدد مهام هذه اللجنة باآلتي:

لمبكر وإعادة اإلعمار والتنمية ورفعه لرئاسة مجلس الوزراء ليصار اعتماد مشروع البرنامج الوطني للتعافي ا -

 إلى إقراره من السلطة التشريعية أصوالً.

اعتماد مشروع الصك التشريعي إلحداث صندوق وطني إلعادة اإلعمار والتنمية وآليات عمله ونظامه الداخلي  -

 عية أصوالً.ورفعه لرئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى إقراره من السلطة التشري

اعتماد مشاريع التشريعات واألنظمة الالزمة لتنفيذ البرنامج الوطني للتعافي المبكر وإعادة اإلعمار والتنمية  -

 ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء ومتابعة إقرارها من السلطة التشريعية أصوالً.

مج الوطني للتعافي المبكر وإعادة اإلعمار اعتماد التقارير الدورية المرفوعة من أمانة سر اللجنة فيما يتعلق بالبرنا -

 والتنمية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء التخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة بشأنها.

ونظراً ألهمية عمل هذه اللجنة فإنّنا نقتر ح أن يكون رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها 

........... 

 ت في العملية التخطيطية:دور ومسؤولية المؤسسا -ثانياً 

 دور هيئة التخطيط والتعاون الدولي:  -1

يؤدي التخطيط في مستوياته المختلفة )الكلي والقطاعي والجزئي والمحلي واإلقليمي( الدور الرئيس في مجال 

اقترا ح وتنسيق االستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشاريع من جهة، وفي ضمان توافق كل منها مع األهداف 

النهائية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة اإلعمار من جهة ثانية. واألهم من ذلك هو قيامه بترتيب وتحديد األولويات 

من وجهة نظر اقتصادية ومجتمعية وبما ينسجم مع االستفادة القصوى من كافة الموارد المتاحة وفق منظور 

 رار واالستدامة بمعانيها الموسعة ويحافظ عليها.متوازن من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية يدعم االستق
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وبناء عليه فإن إعداد البرنامج الوطني المتكامل لمرحلة التعافي المبكر وإعادة اإلعمار ينبغي أن يكون تحت 

اإلشراف المباشر لجهاز التخطيط وبالتنسيق الفعال مع اإلدارة المحلية خاصة في إطار ضمان توافق األهداف 

لقطاعية مع المحلية واإلقليمية، وذلك معتمد من الناحية القانونية وفق قانون إحداث هيئة التخطيط التخطيطية ا

والتعاون الدولي وقانون اإلدارة المحلية. يتكون الفريق الوطني القائم على إعداد وإنجاز البرنامج المقتر ح تحت 

 التالية: إشراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي من مجموعات العمل الرئيسة

 االقتصاد الكلي .1

 القطاعات اإلنتاجية والخدمية .2

 الطاقة والبنى التحتية .3

 الخدمات االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي .4

 التنمية اإلنسانية .5

ينبثق عن مجموعات العمل هذه فرق عمل فرعية تخص كل القطاعات االجتماعية، واالقتصادية، والقطاعات 

ية والحضرية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات واإلصال ح اإلداري، عبر القطاعية، كالتنمية الريف

والسكان باإلضافة إلى التشغيل، وقضايا الجندر والطفولة والبيئة، وتضع كل مجموعة عمل خطة رئيسية لكل 

زمني ( يحدد مجاالت وآفاق التطوير والسياسات الالزمة لتحقيقه على مدى Master planمشروع تعمل عليه )

 سنوات وفق منظور استراتيجي بعيد األمد. 5-3يتراو ح بين 

ويتّم أيضاً تشكيل فرق عمل على مستوى المحافظات وفق المنهجية المحددة أعاله، بما يضمن تفعيل مديريات 

التخطيط ومكاتب التنمية في المحافظات، بحيث يتّم من خاللها اعتماد أسلوبي التخطيط من األعلى إلى األسفل 

بالعكس، وذلك لضمان الواقعية والعلمية والمرونة، عليها وبما يعزز الالمركزية في تطوير السياسات والبرامج و

وهنا يبرز دور المحافظة والمجالس المحلية والمشاريع التنموية وبما يراعي االحتياجات واإلمكانيات المحلية. 

 ها.كوحدة أساسية في المساهمة بصياغة سياسات التنمية وتنفيذ

تعمل جميع هذه المجموعات الفنية المتخصصة تحت إشراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتتّم بالتنسيق مع 

فريق العمل القائم على المنظومة المعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية وبما يحقق التوافقية بين األهداف 

 ممكنة من جميع الجهات ذات العالقة. القطاعية والمحلية. ويتّم تشكيلها بحيث تضمن أكبر مشاركة 

وتقوم الهيئة وفق المهام والصالحيات الممنوحة لها بقانون إحداثها في مجال التعاون الدولي بالتنسيق مع 

المنظمات الدولية والدول الصديقة وباقي دول العالم وبحث سبل التواصل مع مراكز البحث المحلية والدولية 

وإغنائها بالمبادرات واألفكار الجديدة، باإلضافة إلى بحث مسألة الحصول على  لتدعيم عمل الفرق المختلفة

التسهيالت اإلئتمانية والقروض والمنح الالزمة لتغطية الفجوة التمويلية لعملية التعافي المبكر وإعادة اإلعمار 

وخاصة فيما يتعلق باستخدام  والتنمية. وبالتالي تقوم الهيئة بإعداد مقترحات فيما يتعلق بالدعم الفني والمالي،

 الخبرات الفنية المحلية والدولية، ورفعها إلى اللجنة التوجيهية التخاذ القرار المناسب بشأنها.

  دور وزارة اإلدارة المحلية: -2

تشكل وزارة اإلدارة المحلية صلة الوصل بين المستويين اإلقليمي المحلي والكلي في المجاالت االقتصادية 

لحكومية وغير الحكومية، وتلعب دوراً محورياً في مسألة ربط التوجهات الوطنية بالمحلية من جهة واالجتماعية ا

 وربطها باألبعاد اإلقليمية المحلية من جهة ثانية.
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وبالتالي فهي الجهة المناط بها االرتقاء بمحور أساسي من محاور العمل المتعلق بتعزيز الالمركزية من خالل 

 وجهات على المستوى المحلي وتنسيقها مركزيا، ومن ثّم تنفيذها محلياً.صياغة السياسات والت

تعتمد المرحلة المقبلة على الدور الرئيس لإلدارة المحلية وخاصة في مجال البنى التحتية بمختلف إبعادها، ناهيك 

 عن إدارة وتقديم الخدمات األساسية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة.

ً يتعلق بمشاريع الشراكة مع المجتمع األهلي بالصالحيات كما تلعب اإل دارات والمجالس المحلية دوراً هاما

الممنوحة لهذه اإلدارات بإقامة هذه المشاريع. يضاف إلى ذلك تطوير العمل الهام الجاري حالياً من خالل ما تؤديه 

المعلوماتية والجغرافية لالحتياجات  لجنة إعادة اإلعمار وإن اقتصر على تقييم وحصر األضرار وتطوير النظم

اإلنسانية والتنموية، وتقديم المساعدات في مجال اإلغاثة والعناية باألسر المتضررة أو بتأهيل البنى التحتية 

 المتضررة؛ وترميم المشاريع المتضررة.

في وزارة اإلدارة  ماروحدة الدعم التقني والمعلوماتي للتعافي المبكر وإعادة اإلعوفي هذا اإلطار يتّم إحداث 

المحلية بالبناء على العمل الذي تّم إنجازه. تضم هذه الوحدة فريق خبراء بشروط مرجعية تحقق ضمان التوافقية 

بين الخطط على المستويات القطاعية واإلقليمية والمحلية، وتتحدد مهامها باإلضافة إلى ذلك  في إدارة النظام 

عالجة البيانات التي تّم جمعها وسيتم تطويرها وتحليلها وفق نظم المعلومات اإللكتروني لالستجابة لألزمة، وم

الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد، يضاف إلى ذلك توفير البيانات الالزمة إلعداد البرنامج الوطني للتعافي 

شكل في هيئة التخطيط المبكر وإعادة اإلعمار والتنمية، والتي يتّم طلبها من قبل فرق العمل المختلفة التي ست

والتعاون الدولي، والتنسيق المباشر مع المكتب المركزي لإلحصاء إلعداد قواعد البيانات وبما يضمن توطين هذه 

القواعد الحقاً في المكتب المركزي لإلحصاء وفق خطة يتّم اقتراحها بشكل مشترك من قبل وزارة اإلدارة المحلية 

المكتب المركزي لإلحصاء ووحدة الدعم التقني والمعلوماتي للتعافي المبكر وهيئة التخطيط والتعاون الدولي و

 وإعادة اإلعمار.

  دور الوزارات والجهات األخرى: -3

تساهم جميع الوزارات والجهات األخرى بشكل فعّال في إعداد البرنامج الوطني للتعافي المبكر وإعادة البناء، 

لعمل( لهذه الوزارات والجهات على المستوى القصير والمتوسط حيث سيشكل هذا البرنامج إطار العمل )خطة ا

 والبعيد األمد.

تأخذ هذه المساهمة أبعادها الفعلية من خالل العاملين الفنيين والمختصين في هذه الجهات )المديريات المختصة( 

بما يخص القطاع باإلضافة إلى الجهات األخرى ذات العالقة بما فيها الفعاليات االجتماعية واالقتصادية و

 المستهدف وتكامله مع القطاعات األخرى.

 يتّم تدعيم عمل هذه الجهات من خالل الفرق القطاعية والخبرات التي يمكن توفيرها سواء المحلية منها أو الدولية.

 

 إدارة عملية تمويل مرحلة التعافي المبكر وإعادة اإلعمار: –ثالثاً 
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الحالية التحدي األول المباشر المتمثل في تمويل عملية إعادة البناء. ومن  ستواجه سوريا بعد الخروج من األزمة

المتوقع أن تمتص القطاعات التي تضررت بشدة الحصة األكبر من االستثمار في السنوات القادمة. وستذهب هذه 

بنية التحتية االستثمارات بشكل أساسي إلى قطاعات البنية التحتية المادية )بما في ذلك توليد الطاقة(، وال

االجتماعية )وخاصة في مجالي الصحة والتعليم(، وإلى انعاش قطاع الصناعة والقطاعات اإلنتاجية. سيشكل ذلك 

 مشكلة تمويلية كبيرة نظرا لحجم هذه الفواتير غير المسبوقة إلعادة البناء.

ن. ولكن يجب أن تأخذ في يجب أن يكون لدى سوريا اإلطار التنظيمي الصحيح لتوجيه وإدارة مساهمة المانحي

االعتبار أن المساعدات الخارجية قد تكون أقل مما هو مطلوب، أو في أحسن األحوال قد تتناقص قبل أن يصل 

االقتصاد إلى مرحلة التعافي التام. ولذلك، فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص ستكون مركزية لخلق فرص 

سيما بين أولئك الذين يأخذون دورا فعاال في الصراع(. وهذا يتطلب  العمل، وتقليص عدد العاطلين عن العمل )ال

 تعديالت في اإلطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحدد الهياكل الحالية لإلدارة االقتصادية والمؤسسية والتمويلية. 

طار التنظيمي وفيما يتعلق بدور الجهات المانحة المتوقع في عملية إعادة البناء، يجب أن يتوفر لدى سوريا اإل

 Trustالمناسب إلدارة مساهمات المانحين بكفاءة وشفافية. لهذا الغرض، نقتر ح تقييم إنشاء صندوق اتئماني "

Fund مع إدارة شاملة وتمثيلية ومهنية. ومن شأن صندوق واحد يدار بشكل جيد أن ال يسهم فقط في تحقيق "

ق بسياسة نفقات إعادة البناء بطريقة أكثر مرونة وكفاءة الشفافية، بل ويسهل عملية اتخاذ القرارات فيما يتعل

 تتجاوز اإلجراءات البيروقراطية المعتادة.

يق مع وزارة المالية وبغرض إيجاد الصيغة المثلى لهذا الصندوق يتّم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتنس

نمية دوق الوطني إلعادة اإلعمار والتومصرف سورية المركزي بإعداد مشروع الصك التشريعي إلحداث الصن

لث في الموازنة وآليات عمله ونظامه الداخلي، وبما يضمن التنسيق التام بين اإلنفاق العام االستثماري )الباب الثا

  العامة( والذي يشكل أحد موارد الصندوق وموارد الصندوق األخرى.


