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  الخطة الخمسیة الحادیة عشرة

  عامر حسني لطفي.د

  :مقدمة

. الخمسیة الحادیة عشرة إعداد الھیكلیة الالزمة مرحلة التحضیر إلعداد الخطةتضمنت 
 :على النحو اآلتي )قرارات اللجان وفرق العمل(  الخطةھیكلیة إعداد إصدار فقد تّم

 )قرار رئیس ھیئة تخطیط الدولة( القطاعیة واللجان الفرعیةفرق العمل  .1

  )قرار رئیس مجلس الوزراء( اللجنة الفنیة العلیا واللجنة اإلشرافیة العلیا .2

 تدریب فرق العمل على المنھجیة وآلیاتوتّم  .إعداد الخطة ودلیلمنھجیة إعداد وتّم 
 .العلیا العمل والعالقة مع اللجان الفرعیة واللجنة الفنیة

أعدت الفرق القطاعیة تحلیًال للوضع الراھن على المستویات الكلیة والقطاعیة 
واألھداف  ،واألھداف بعیدة األمد واالستراتیجیات الالزمة لتحقیق األھداف. والمحلیة

وتمت مناقشة . والبرامج والمشاریع المقترحة للخطة الخمسیة. المحددة للخطة وسیاساتھا
عقد سلسلة وجرى  .وفي اجتماعات نوعیة لمجلس الوزراء ،ذلك في إطار اللجان المختلفة

ورشات عمل مع المجتمع األھلي وممثلي أحزاب الجبھة الوطنیة والبرلمانیین والقطاع 
 .الخاص

إعداد الخطة بأھدافھا وسیاساتھا وبرامجھا ومشاریعھا انطالقا من مجموعة جرى 
 ند إلى الجوانب التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة،تالتي تسوالمتطلبات والتحدیات، األسس 

الراھنة والمستقبلیة،وإلى الموضوعیة في اإلعداد والتنفیذ وقابلیة المتابعة، والجمع بین 
  :وبحیث تجعل منھالتأشیریاوالمنھجین التوجیھي 

خطة منضبطة وقابلة للتنفیذ : وثانیًا. خطة تنمویة اقتصادیة واجتماعیة بامتیاز:أوًال
  .تأشیریة تستجیب للواقع االقتصادي -خطة توجیھیة: وثالثًا. والمتابعة والرصد والتقییم

 تنفیذه وللواقع التنمويقراءة موضوعیة لما تّم  إلىیضاف إلى ذلك استنادھا 
، وسبر مواطن القوة والضعف فیھ، وإلى الصورة االقتصادي واالجتماعي الراھن

    .للمسار التنموي لفترة تصل إلى خمسة عشر عاماالمرغوبة 
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 المالمح األساسیة للخطة الخمسیة الحادیة عشرة

التي توطدت منذ العام  امتدادا لعملیة التطویرتأتي الخطة الخمسیة الحادیة عشرة 
تھدف و.، واستجابة لمجموعة من المتطلبات والتحدیات التي تواجھ العملیة التنمویة2000

  :الخطة إلى

السوري من خالل النھوض بالمستوى  بمستوى معیشة المواطناالرتقاء المستمر   .1
  . والمعرفي، وتعمیم الضمان االجتماعي التعلیمي والصحي

وتعزیز الثقافة الحرة المبنیة على الثقة العالیة .تعمیق مفاھیم العدالة االجتماعیة .2
وتطویر رأس المال البشري في مناخ فكري یلتزم بثقافة النقد .بالذات الوطنیة والقومیة

  . واإلبداع ویكرس معاییر الكفاءة والجودة

ركیزة التنمیة االقتصادیة القائمة اقتصاد السوق االجتماعي إرساء قواعد استكمال  .3
والتقنیة الحدیثة وعلى اقتصاد وطني منفتح ومتنوع المصادر ولھ قدرة تنافسیة على المعرفة

 . عالیة

في النظام العربي بھدف جعلھ قوة إقلیمیة فاعلة ذات  تطویر موقعسوریة القومي .4
مرموقة وفعالة بین التكتالت اإلقلیمیة والعالمیة قدرات اقتصادیة تمكنھ من احتالل مكانة 

 . األخرى

تھدف اإلستراتیجیة المتكاملة للخطة على المستوى االقتصادي إلى خلق البیئة 
یخص المسار  األول: وتضم موجبین اثنین. االقتصادیة المالئمة لتحقیق األھداف بنجاح
، ویتم في ھذا الموجب تحدید )لالمدى الطوی(األمثل الذي یجب أن تتبعھ عملیة التنمیة 

معالم البیئة التي تساعد على إحداث نمو كبیر في حجم عوامل اإلنتاج، ونمو كبیر في 
فیخص األوقات التي تنحرف فیھا عملیة التنمیة  الثانيأما الموجب . إنتاجیة عوامل اإلنتاج

، )صیرالمدى الق(عن المسار األمثل، بسبب حدوث صدمات وھزات اقتصادیة عارضة 
ویتم في ھذا الموجب تحدید معالم البیئة التي تساعد على إعادة عملیة التنمیة إلى مسارھا 

  . األمثل

عن طریق  النمو االقتصاديیتطلب تحقیق المسار األمثل للتنمیة، في البدایة تحقیق 
 مالنمو المستداالتوصل إلى مرحلة التوظیف الكامل لعوامل اإلنتاج، وبالوقت نفسھ، تحقیق 

عن طریق الرفع الدائم إلنتاجیة عوامل اإلنتاج، أي رفع معدل التقدم التقني، ورفع درجة 
  .فعالیة المؤسسات
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، وإعادة برنامج شامل لإلصالح المؤسسيتطبیق : یتم ذلك بشكل رئیسي من خالل 
النمو المحابي "وتحسین المناخ االستثماري، وتبني مفھوم ، اإلنفاق العامترتیب أولویات 

  .، وتسریع خطوات التكامل االقتصادي اإلقلیمي"فقراءلل

تشمل سیاسات الخطة الھادفة إلى خلق البیئة التي تعزز العوامل المحفزة على االستثمار 
تتعلق األولى : الداخلي والتي تشكل عامل جذب لرأس المال األجنبي على ثالثة حزم

االستثمار، وتھدف الثالثة  طرتقلیص درجة مخا، وتخص الثانیة بتقلیص تكلفة االستثمار
  .االستثمار تسھیل عمل شركاتإلى 

بتمكین الفقراء تتعلق األولى : وتشمل سیاسات النمو المحابي للفقراء على حزمتین
  .وتعزیز مشاركتھم في الحیاة االقتصادیة، وتتعلق الثانیة بدمج المناطق األقل نموًا

تحقیق االندماج االقتصادي العربي واإلقلیمي والدولي انتھاج حزمة من  ویتطلب
تتعلق بالتنسیق مع الدول العربیة ودول في مجال السلع والخدمات األولى، : السیاسات

مجال البنى والثانیة، وفي . یخص اإلنتاج والبحث العلمي وتكامل الخدماتالجوار فیما 
تنسیق والثالثة، في مجال . ستخدام الرشید للمواردالتحتیة تتعلق بالطاقة والنقل واال

  .مع الدول العربیة ودول الجوارالسیاسات االقتصادیة التجاریة والضریبیة والنقدیة 

  :وبالتالي فإن المحاور الرئیسیة التي تنطلق منھا الخطة ستتجسد في الموضوعات التالیة

 لقطاعات التنمیة البشریةخاصة تولي الخطة أھمیًة : في مجال التنمیة البشریة: أوًال
، ویتجلى ذلك من خالل زیادة حجم االستثمار العام )الصحیة والتعلیمیة والثقافیة والخدمیة(

من إجمالي % 30حوالي (ملیار لیرة سوریة خالل سنوات الخطة ) 700(إلى ما یقارب 
ار العام حوالي سیبلغ االستثم مجال التعلیم والثقافةففي ). اإلنفاق الحكومي االستثماري

. عن استثمارات الخطة الخمسیة العاشرة% 100ملیار لیرة سوریة أي بنسبة زیادة  240
ملیار لیرة سوریة أي بنسبة زیادة ) 107(حوالي  القطاع الصحيوتبلغ استثمارات 

في مجال الحمایة وتصل االستثمارات . عن استثمارات الخطة الخمسیة العاشرة% 280
عن استثمارات الخطة % 800ملیار لیرة سوریة أي بنسبة زیادة ) 21(إلى  االجتماعیة

  .العاشرة

بھدف تحقیق النمو الشامل للجمیع تركز الخطة على برامج واسعة لتحقیق التنمیة و
  :البشریة وتطویر رأس المال اإلنساني وتمكین المواطن السوري عبر برامج أساسیة أھمھا

تنفیذ برامج التنمیة السكانیة على المستویین الوطني والمحلي، وبرامج استھدافیة  .1
لمناطق النمو السكاني بھدف إیصال وسائل تنظیم األسرة وخدمات رعایة صحة األسرة 
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واألم والطفل ورفع الوعي بھذا الموضوع االستراتیجي لخفض معدل النمو السكاني 
  .حالیًا% 2.45بدال من % 2.1

المناھج التربویة الجدیدة في مجال التربیة والتعلیم والتخلص من الدوام النصفي  تطبیق .2
وتلبیة الطلب الجدید على التعلیم األساسي والثانوي العام والمھني بنوعیة عالیة، 

 . وتوسیع الخدمات التربویة الخاصة واألھلیة العامة والمھنیة

امعیة لتكون جامعات مستقلة في نھایة تطویر وتوسیع التعلیم العالي وتوسیع الفروع الج .3
وبناء منظومة الجودة واالعتمادیة الوطنیة تمھیدًا للتوسع في التعلیم الجامعي . الخطة

 .الخاص واألھلي، وتوسیع منظومة البحث العلمي وربطھا بالنشاط االقتصادي

تطویر واسع في النظام الصحي وخصوصًا في أسلوب اإلدارة والتمویل ونوعیة  .4
مات والتأمین والضمان الصحي، واستكمال البنیة التحتیة للخدمات الصحیة، الخد

 .وتشجیع أوسع للقطاع الخاص في إدارة وتقدیم الخدمات الصحیة

تطویر الحمایة االجتماعیة عبر إصالح شامل في منظومة التأمینات االجتماعیة  .5
میل اكبر عدد والمعاشات لتقدم خدمات أوسع، مثل صندوق التأمین ضد التعطل، وتش

ممكن من العاملین في القطاعین العام والخاص والعاملین لحسابھم في القطاعین المنظم 
وغیر المنظم، بما یتماشى مع تطبیق قانون العمل الجدید، وتوسیع البرامج االستھدافیة 
لدعم الفئات األقل، إضافة إلى االستمرار في تحسین دخل العاملین في الدولة ورفع 

 .دنى لألجور في القطاع الخاصالحد األ

تامین السكن االجتماعي عبر التوسع في دور المؤسسة العامة لإلسكان، وتوجیھ  .6
استثمارات القطاع الخاص نحو ھذا القطاع عبر سیاسات التمویل العقاري والبدء 

 .بمعالجة مناطق السكن العشوائي

لقطاعات مار العام المخصص سیتم زیادة حجم االستث: في مجاالت البنیة التحتیة: ثانیًا
، وتسریع عملیة دخول القطاع الخاص وخاصة من خالل الطاقة والنقل واالتصاالت

ھدف تطویر بنیة في ھذه المجاالت، وذلك ب) PPP(المشاریع المشتركة مع القطاع العام 
  :تحتیة قویة ومتطورة تخدم احتیاجات النمو االقتصادي والتنمیة االجتماعیة وتتشكل من

ملیار  376یة متطورة للطاقة الكھربائیة التقلیدیة والمتجددة باستثمارات إجمالیة بن .1
س، جزء منھا من القطاع الخاص، تشمل التركیز على كفاءة الطاقة في جانبي .ل

 .العرض والطلب
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شبكة اتصاالت ومعلوماتیة متطورة تشمل توسع كبیر في البنیة الفقاریة للمعلومات   .2
دخول مشغل ثالث للخلیوي وتطبیق قانون االتصاالت الجدید والھواتف األرضیة، و

 .س واستثمارات خاصة توازیھا.ملیار ل76باستثمارات عامة تصل إلى 

تطویر شبكة النقل بما في ذلك شبكة الطرق السریعة والمرافئ والمطارات والمراكز   .3
دور سوریة اللوجستیة والسكك الحدیدیة یما یخدم توسع التجارة واالستثمار ویترجم 

 .س  واستثمارات خاصة واسعة.ملیار ل 284اإلقلیمي باستثمارات عامة تقدر بنحو 

منطقة صناعیة استثماریة لخدمة الصناعات الصغیرة  25إنشاء وتطویر نحو   .4
 .والمتوسطة وحضانة المبادرات الشابة إضافة إلى استكمال المدن الصناعیة القائمة

حي وبرامج إدارة النفایات الصلبة وتحسین نوعیة تطویر شبكات المیاه والصرف الص  .5
 .س.ملیار ل 100ھذه الخدمات عبر استثمارات عامة تصل إلى نحو 

 

إعطاء أولویة عالیة :في مجال تحقیق نمو اقتصادي لصالح الطبقات الفقیرة: ثالثًا
رص المولدة للدخل وف) الزراعة والصناعة( القطاعات االقتصادیة الحقیقیةفي لالستثمار 

تحسین إدارة الموارد المائیة لتفادي مواجھة حالة الفقر یضاف إلى ذلك . العمل المستدامة
المائي المدقع، واالستمرار في تأمین األمن الغذائي السوري، واستمرار قطاع الزراعة 
كقطاع ھام في النمو والتشغیل، وذلك عبر تطبیق الري الحدیث وتنفیذ مشاریع السدود 

عیة الصناعیة المتخصصة، وتوسیع تطبیق صندوق الدعم الزراعي والمناطق الزرا
س، .ملیار ل 293وصندوق التحول إلى الري الحدیث وباستثمارات عامة تصل إلى نحو 

 مجال الصناعة التحویلیةوفي . س.ملیار ل 100إضافة إلى استثمار خاص ال یقل عن 
افة في الصناعة السوریة سیتم التركیز على تحقیق أعلى إنتاجیة وتنافسیة وقیم مض

باستخدام صندوق دعم الصادرات وصندوق جدید لدعم الصناعة، وسیاسة التجارة 
 55الخارجیة والداخلیة كأدوات لتوجیھ االستثمارات الصناعیة، وباستثمار عام یصل إلى 

 .س.ملیار ل 450س، وخاص یقارب .ملیار ل

الموازنات العامة بین تحقیق عدالة اكبر في توزیع : في مجال التنمیةالمتوازنة: رابعًا
بھدف تخفیض التفاوت التنموي بین المناطق  البرامج االستھدافیةالمحافظاتوتنفیذ 

والمحافظات المختلفة، من حیث مضاعفة المخصصات االستثماریة لھذه البرامج كالبرنامج 
ومن خالل االستفادة من  .األصغرالوطني لتمكین المرأة والحد من الفقر، وبرامج التمویل 

  .الدخل والبنى التحتیة والخدمات، وتقلیص درجة التفاوت في المیزات النسبیة للمحافظات
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أخذ الشروط البیئیة في االستثمارات العامة :  في مجال تحقیق التنمیة البیئیة: خامسًا
الموارد المتاحة،  والخاصة بحیث تحافظ على التوازن البیئي، وتحقق االنتفاع األمثل من

  . وتجدیدھا وترمیمھا

  

  :مالحق الخطة

تتبنى الخطة عدد من المواضیع في إطارھا العام، ویرتبط بھا عدد من المالحق التي 
  :تأتي كبرامج تنفیذیة لھذه المواضیع

 .البرنامج الوطني لألمن الغذائي -
 . إستراتیجیة التمویل المتناھي الصغر -
 .الصغیرة والمتوسطةإستراتیجیة المشاریع  -
 .إستراتیجیة الحكومة االلكترونیة -
التي یجري العمل على إعدادھا وسیتم البدء في تنفیذھا (السیاسة الوطنیة للسكان -

 ).2012عام

  :خاتمة

إن تحقیق أھداف الخطة المتعلقة بخفض الفقر والبطالة وزیادة التنافسیة یحتاج إلى 
سنوات الخطة باستثمارات عامة وخاصة ال  على مدى% 5.5تحقیق معدل نمو ال یقل عن 

س، مما یتطلب استمرار عملیة اإلصالح االقتصادي وتعمیقھا، مع .ملیار ل4000تقل عن 
التركیز على رفع كفاءة المالیة العامة واإلدارة الضریبیة والنقدیة والمصرفیة بما یحقق 

ت االقتصادیة، وتحسین بیئة التوازنات االقتصادیة الكلیة، وتوفیر التمویل الفعال للقطاعا
االستثمار، وخصوصًا بالنسبة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة، وتحسین المنافسة والشفافیة 
في السوق الداخلیة وحمایة المستھلك، وتنمیة الصادرات والتجارة الخارجیة، إضافة إلى 

لى تطویر ویحتاج تحقیق ھذه األھداف أیضًا إ. تطویر تشاركیة القطاعین العام والخاص
سیاسات سوق العمل لیكون أكثر كفاءة وفاعلیة ومبنیًا على تفعیل التوازن بین العرض 

كما أن تحقیق ھذه األھداف یحتاج إلى إصالح مؤسسي . والطلب على التشغیل نوعًا وكمًا
وإداري واسع، وصوًال إلى وظیفة عمومیة مرنة وكفؤة، ومؤسسات فعالة، ترسخ قیادة 

دینامیكي مفتوح، تقوم على أساس خدمة المواطن، وعلى موارد بشریة الدولة القتصاد 
 .متمیزة


