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يجســــد «رصيــــد تنمــــوي» كمنتــــج ،محاولــــة
للتأثيـــر فـــي محيـــط عمليـــة التنميـــة المحليـــة
فــــي ســــورية اليــــوم ،ونقــــل المبــــادرات
المحليـــة إلـــى مســـتوى جديـــد مـــن التعـــاون
بيــــن األطــــراف الفاعلــــة ،ضمــــن إطــــار
ً
ً
ووطنيــــا
محليــــا
يســــتطلع المــــوارد المتاحــــة
وأبعــــد مــــن ذلــــك برؤيــــة  360درجــــة،
ً
متجــــاوزا الحــــرب وجغرافياتهــــا.

تقديم

إن توســـيع فهمنـــا لمعنـــى المـــوارد المتنوعـــة
حولنــــا ،وتحســــين تفاعلهــــا مــــع بعضهــــا،
ّ
يولــــد طاقــــة مجتمعيــــة إيجابيــــة واعيــــة
لمحيطهــــا واحتياجاتــــه ،مســــتندة إلــــى
سالســــل قيمــــة جديــــدة لعمليــــة التنميــــة
ً
كم ً
ونوعــــا ،فيبــــدأ الرأســــمال المجتمعــــي
ــــا
ّ
ً
بالظهــــور محليــــا ويترابــــط مــــع الوقــــت
وطنيــ ًـا ،ويتخطـــى ذلـــك متضمنــ ًـا الرأســـمال
المجتمعــــي الســــوري الالجــــئ والمهاجــــر
ً
أيضــــا ،كمــــا وتــــزداد فــــرص
والمغتــــرب
اســـتثماره فـــي عمليـــة متكاملـــة بيـــن إعـــادة
التنميــــة وإعــــادة اإلعمــــار.

وكذلــــك فــــإن تحســــين المعرفــــة الذاتيــــة لــــكل مواطــــن
ومواطنـــة مـــن كافـــة الشـــرائح العمريـــة ،يش ــكّل مدخ ــ ً
ا
أساســ ً
ـيا لرفـــع متوســـط الوعـــي المجتمعـــي فـــي القـــدرة
علــــى االســــتثمار والتفاعــــل والتقييــــم المبنــــي علــــى
دالئـــل وحـــوارات مســـتمرة ،حيـــث تتولـــد زوايـــا رؤيـــة
جديــــدة لنفــــس المشــــهد اليومــــي ،فيتغيــــر المعنــــى
وتتضافــــر جهــــود األطــــراف الفاعلــــة ،لتحســــين الحيــــاة
واســــتعادة القــــدرة علــــى األمــــل المبنــــي علــــى العمــــل.
ً
ً
أحكامــــا أو دالئــــل
نتائجــــا أو
«رصيــــد تنمــــوي» ال يقــــدّ م

وتحليـــات فـــي محاوالتـــه المســـتمرة .هـــو فقـــط يعيـــد
ترتيــــب المشــــهد ومــــوارده ودينامياتــــه بطريقــــة بنّــــاءة،
ويحســــن القــــدرة علــــى صناعــــة الفــــرص مــــن خــــال
ّ
فهــــم التفاعــــات المحليــــة بيــــن األطــــراف ،وتقديمهــــا
بشــــكل مقارنــــات بغــــرض تضييــــق الفجــــوات بيــــن
مجتمعاتنـــا المحليـــة خدماتيــ ًـا ،واقتصاديــ ًـا ،واجتماعيــ ًـا،
ً
ً
ومكانيــــا.
وبيئيــــا
«رصيــــد تنمــــوي» هــــو دعــــوة
لتكـــراره منهجيــ ًـا علـــى مســـتوى
حــــي وقريــــة وبلديــــة
كل
ّ
ومدينــــة ووطــــن.
فريــق عمل «رصيد تنموي»

إن توســــــــــيع فهمنــــــــــا لمعنــــــــــى
المــــــــــوارد المتنوعــــــــــة حولنــــــــــا،
وتحســــــين تفاعلهــــــا مــــــع بعضهــــــا،
ّ
يولــــــد طاقــــــة مجتمعيــــــة إيجابيــــــة
واعيــــــــــة لمحيطهــــــــــا واحتياجاتــــــــــه
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ت ــم توجي ــه اس ــتمارة إلكتروني ــة إل ــى  665ناش ـ ً
ـطا وناش ــطة
فــــي عمــــوم المناطــــق فــــي محاولــــة لتغطيــــة الجغرافيــــة
الســـورية بيـــن منتصـــف شـــهر تمـــوز ومنتصـــف أب .2020
ّ
تــــوزع المجيبــــون فــــي أكثــــر مــــن  60منطقــــة مختلفــــة،
وتـــم تثقيـــل العينـــة بالنســـبة للمناطـــق الجغرافيـــة ضمـــن
المحافظــــات الســــورية بحســــب التــــوزع الســــكاني فيهــــا،
ً
اعتمــــادا علــــى تقديــــرات مكتــــب األمــــم المتحــــدة
وذلــــك
لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية.

كيف؟

بالنســـبة للبيانـــات المقدمـــة فـــي هـــذا العـــدد،
تــــم االعتمــــاد بشــــكل رئيســــي علــــى مصــــادر
أوليـــة ،وذلـــك مـــن خـــال:
ّ
اســـتبيان لعينـــة مـــن  665ناشــ ًـطا وناشـــطة
متوزعيـــن فـــي ســـورية.

الجريــــدة الرســــمية الســــورية ،الجــــزء األولوالثانــــي.
مصادر إعالمية حكومية سورية.-وسائل إعالمية سوريّ ة خاصة متنوعة.

تــــوزع المجيبــــون بيــــن  ٪58مــــن الذكــــور  ٪42مــــن
وتدرجـــت أعمارهـــم بيـــن  17و 72ســـنة .وش ــكّل
اإلنـــاث،
ّ
مــــن يزيــــد عمرهــــم عــــن  40ســــنة  ٪19مــــن المجيبيــــن.
وقـــد أتـــم حوالـــي  ٪70المرحلـــة الجامعيـــة أو الدراســـات
العليـــا ،فيمـــا كان حوالـــي  ٪18قـــد أتمـــوا فقـــط المرحلـــة
الثانويــــة وحوالــــي  ٪11لــــم يتمــــوا المرحلــــة الثانويــــة.
وأمــــا عــــن حالتهــــم االجتماعيــــة ،فقــــد كان  ٪47مــــن
المجيبيــــن عازبيــــن و ٪48متزوجيــــن ،مــــع نســــبة قليلــــة
مــــن المطلقيــــن واألرامــــل.
ّ
تــــوزع العينــــة علــــى قطاعــــات العمــــل ،فقــــد أشــــار
وفــــي
 ٪21مــــن المجيبيــــن إلــــى عملهــــم فــــي مجــــال التعليــــم،
و ٪12فــــي مجــــال المســــاعدة االجتماعيــــة ،فيمــــا كانــــت
أبــــرز القطاعــــات األخــــرى هــــي التجــــارة والرعايــــة
الصحيــــة والمعلومــــات والكمبيوتــــر والزراعــــة والصناعــــة
والخدمـــات المهنيـــة والعلميـــة .وعـــن طبيعـــة العمـــل الـــذي
يؤدّ يــــه الناشــــطون المجيبــــون ،فقــــد شــــكل الموظفــــون
فــــي القطــــاع األهلــــي (غيــــر الربحــــي وغيــــر الحكومــــي)
 ٪20مــــن المجيبيــــن ،باإلضافــــة إلــــى  ٪18فــــي القطــــاع
العـــام و ٪12فـــي القطـــاع الخـــاص و ٪17أصحـــاب أعمـــال
خاصــــة و ٪10مســــتقلون و ٪21ال يعملــــون.

أجــــاب  ٪80مــــن الناشــــطين أنهــــم يســــكنون فــــي ذات
المناطــــق التــــي ولــــدوا فيهــــا ،و ٪9منهــــم يقيمــــون فــــي
مناطقهــــم الحاليــــة منــــذ أكثــــر مــــن  4ســــنوات وفقــــط
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 ٪8يقيمــــون فــــي مناطقهــــم الحاليــــة منــــذ مــــدة تتــــراوح
بيـــن ســـنة و 4ســـنوات ،فيمـــا شـــكل المنتقلـــون لمناطـــق
جديــــدة منــــذ أقــــل مــــن ســــنة .٪2
أجاب ــت ه ــذه العين ــة عل ــى أس ــئلة تتعل ــق بواق ــع الخدم ــات
والمشــــاركة والتفاعــــل المجتمعــــي ومســــتقبل وآفــــاق
ً
ســــلما
التنميــــة .معظــــم األســــئلة المطروحــــة تضمنــــت
للخيــــارات تــــم تحويلــــه إلــــى قيــــم عدديــــة مــــن  1إلــــى
 5لحســــاب القيــــم المتوســــطة والتشــــتت .باإلضافــــة إلــــى
اســــتبيان الناشــــطين المحلييــــن ،جمعــــت بيانــــات حــــول
الجمعيـــات وإطـــارات عملهـــا التـــي أعلـــن عـــن ترخيصهـــا
من ــذ بداي ــة ش ــهر أيّ ــار وحت ــى نهاي ــة آب وذل ــك م ــن أع ــداد
ً
ـبوعيا .كذلـــك جمعـــت مـــن
الجريـــدة الرســـمية الصـــادرة أســ
الجريـــدة الرســـمية بيانـــات الشـــركات الجديـــدة المســـجلة
فـــي نفـــس الفتـــرة ،واســـتخلصت إحصـــاءات حـــول نوعهـــا
وجمع ــت
وقطاع ــات عمله ــا والمناط ــق الت ــي س ــجلت فيه ــاُ .
بيانـــات حـــول قـــرارات وتصريحـــات وتطبيقـــات الحكومـــة
الســــورية المتعلقــــة بالتنميــــة والخدمــــات مــــن الوكالــــة
العربي ــة الس ــورية لألنب ــاء (س ــانا) والموق ــع الرس ــمي لرئاس ــة
الرســــمية
اليوميــــة
مجلــــس الــــوزراء وصحيفــــة تشــــرين
ّ
ّ
والجري ــدة الرس ــمية أيض ـ ًـا ،وصنف ــت ه ــذه الم ــواد بحس ــب
القطـــاع والمحافظـــات والمســـتوى الحكومـــي.
فيمــــا يتعلــــق باإلعــــام الخــــاص ،جمعــــت عينــــة مــــن
األخبــــار والمــــواد اإلعالميــــة المتعلقــــة بالتنميــــة مــــن 18
وســــيلة إعالميــــة ســــورية خاصــــة خــــال الثلــــث الثانــــي
مـــن عـــام  .2020حجـــم العينـــة التـــي جمعـــت فـــي هـــذه
الفت ــرة ه ــو  905م ــادة إعالمي ــة .اس ــتخرجت ه ــذه الم ــواد
م ــن مواق ــع الوس ــائل اإلعالمي ــة بط ــرق مؤتمت ــة باس ــتخدام
التبويبــــات والكلمــــات المفتاحيــــة .وصنفــــت هــــذه المــــواد
بحســـب القطاعـــات والمناطـــق مـــن خـــال خوارزميـــة تـــم
بناؤهـــا مـــن قبـــل فريـــق العمـــل.
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روعــــي فــــي هــــذا التقريــــر نقــــل البيانــــات مــــن خــــال
إحصـــاءات أوليـــة ،دون الخـــوض فـــي تحليـــات معمقـــة.
تجــــدر اإلشــــارة إلــــى وجــــود جانــــب غيــــر رســــمي كبيــــر
للعمـــل األهلـــي واألنشـــطة التجاريـــة يحـــد مـــن إمكانيـــة
رؤيــــة الصــــورة الكبيــــرة بشــــكل متكامــــل.
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بالمجمــــل ،قلــــت التباينــــات فــــي مســــتوى
الخدمـــات بيـــن المحافظـــات .ويرجـــع هـــذا إلـــى
انحــــدار مســــتوى الخدمــــات فــــي العديــــد مــــن
المحافظ ــات الت ــي كان ــت حت ــى الثل ــث الماض ــي
ذات مس ــتوى متوس ــط أو ف ــوق المتوس ــط مث ــل
طرطـــوس وحلـــب والحســـكة .بمعنـــى آخـــر ،لـــم
يعـــد الســـكن فـــي أي مـــن المحافظـــات أو المـــدن
يضمـــن مســـتوى خدمـــات أعلـــى بشـــكل واضـــح
مــــن باقــــي الجغرافيــــات .وحظيــــت الجغرافيــــا
الس ــورية ككل بثلث ــي تغطي ــات اإلع ــام الس ــوري
الخـــاص تقريبــ ًـا فـــي هـــذا الثلـــث مـــن الســـنة.
يؤك ــد ه ــذا المؤش ــر ،وال ــذي ازداد م ــن ثل ــث إل ــى
ثلثي ــن ،أن مس ــائل الخدم ــات ومش ــكالت التنمي ــة
عامـــة فـــي مختلـــف المناطـــق.
أصبـــح ســـمة ّ

100
اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﺮﺗﻔﻊ
32

راﺿﻲ
ﺟﺪ ًا

شــــكل  :1درجــــة رضــــا
المجتم ــع المحل ــي مقارن ــة
باهتمــام اإلعــام الحكومي
والخــاص فــي الثلــث الثانــي
مــــن عــــام 2020

4

28
3.5

24
20

3
16
12

2.5

اﻫﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻫﺘﻤﺎم اﻻﻋﻼم اﻟﺨﺎص

2

درﺟﺔ رﺿﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ

8
4
ﻏﻴﺮ
راﺿﻲ
أﺑﺪ ًا

اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺎء

اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
16.5%
25.41%

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 6.99%

اﻫﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻫﺘﻤﺎم اﻻﻋﻼم اﻟﺨﺎص
درﺟﺔ رﺿﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:2اﻟﻤﺤﻠﻲ
قطاعــــات
شــــــــــــــكل
الشــركات الخاصة الجديدة
اﻻﻋﻼﻣﻴّﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد
*
اإلعــــام
باهتمــــام
مقارنــــة
ّ
ﺗﻐﻄﻲ
واﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ اﻟﺘﻲ
الحكومــــي والخــــاص فــــي
ﻛﻞ ﻗﻄﺎع
ّ
الثلــث الثانــي مــن عــام 2020

يمثــــل حجــــم الشــــرائح
فــــي الشـــــــــــــــكل نســــبة
عـــدد الشـــركات الجديـــدة
المس ــجلة ف ــي كل قط ــاع

13.0%
5.19%

اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ 9.79%
11.3%
3.0%

اﻟﺼﺤﺔ 2.80%
27.0%
23.31%

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 1.40%
1.7%
3.98%

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 0.00%
4.3%
4.20%

اﻟﺰراﻋﺔ 1.40%
11.3%
7.29%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 2.10%
7.0%
8.2%

اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك 2.10%
12.2%
23.87%

اﻹﻋﻤﺎر 3.50%
7.8%
4.09%

اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

اﻟﺘﺠﺎرة 69.93%

اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ

العوامــــــــــل/
األطـــــــــــراف

انخفــــض عــــدد الشــــركات الجديــــدة المســــجلة
فـــي هـــذا الثلـــث بشـــكل كبيـــر مقارنـــة بســـابقه.
وال تـــزال شـــركات تجـــارة الجملـــة واالســـتيراد
والتصديـــر ذات الحصـــة األكبـــر مـــن الشـــركات
الجديــــدة المســــجلة ،فيمــــا انخفضــــت حصــــة
قطــــاع الصناعــــة .وال يــــزال قطــــاع الصحــــة ال
يس ــتقطب اس ــتثمارات القط ــاع الخ ــاص ،بالرغ ــم
مــــن تدنــــي األوضــــاع الصحيــــة واالهتمــــام
اإلعالمـــي الكبيـــر بهـــذا القطـــاع.

درﺟﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم*

اﻟﻨﻘﻞ

تفــاعالت
المشهد
التنمـوي:

فــــي هــــذا الثلــــث ،انخفــــض مســــتوى رضــــا
المجيبيــــن عــــن الخدمــــات الصحيــــة بشــــكل
بــــارز .فــــي هــــذه األثنــــاء ازدادت تغطيــــة
اإلعــــام الســــوري الخــــاص واإلعــــام
الحكومــــي للموضوعــــات الصحيــــة ،ال ســــيما
مــــا يتعلــــق بوبــــاء كوفيــــد .19-ويترافــــق
عـــدم رضـــا المجيبيـــن عـــن معظـــم الخدمـــات
مــــع تدنــــي األوضــــاع المعيشــــية ،حيــــث أن
إجابــــات الناشــــطين تشــــير إلــــى صعوبــــة
تدبّــــر الغــــذاء واحتياجــــات المعيشــــة لألســــر
فــــي جميــــع المحافظــــات.

درﺟﺔ رﺿﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 5
اﻟﻤﺤﻠﻲ

* ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻻﻋﻼﻣﻴّﺔ
ّ
واﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻄﻲ
ﻛﻞ ﻗﻄﺎع
ّ
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المجتمعات
المحلية

ّ
محلي ً
ً
ــــا ال
تحضيــــرا
تتطلــــب عمليــــة التنميــــة
ّ
المحليـــة
يكتمـــل إال بتالقـــي جهـــود المجتمعـــات
ّ
ـك
وتنســـيقها فـــي إطـــار مشـــترك ومنتـــج ،والشــ ّ
أن لجهــــود الســــكان المحلييــــن فــــي مجتمــــع
كالمجتمــــع الســــوري أدوار كبيــــرة فــــي تلبيــــة
االحتياجــــات المختلفــــة ،وتعظيــــم آثــــار هــــذه
األدوار مرتبــــط بطبيعــــة التفاعــــات والعالقــــات
القائم ــة بي ــن مجموع ــات الس ــكان نفس ــها ،وبينه ــا
وبيــــن المؤسســــات المختلفــــة الرســــمية وغيــــر
الرســمية ،كذلــك األمــر بيــن المؤسســات المتنوعــة
فيمـــا بينهـــا .كمـــا أن نظ ـــرة هـــذه المجموعـــات
ألدوارهــــا والتعبيــــر عــــن بُناهــــا التنظيميــــة
مســـألة أساســ ّـية فـــي عمليـــات التنميـــة القائمـــة
أو المتوقعــــة ،وعليــــه فــــإن تحســــين قــــدرة
المجتمعــــات المحليــــة علــــى رصــــد مواردهــــا
وتطويرهـــا هـــو حجـــر الزاويـــة لبنـــاء رأســـمالها
المجتمعــــي واســــتثماره بشــــكل متزايــــد.

وبـــاء كورونـــا وخروجـــه عـــن الســـيطرة فـــي العديـــد مـــن
وســــجلت محافظــــة ديــــر الــــزور أقــــل مســــتوى
المناطــــق.
ّ
رض ــا ع ــن الخدم ــات الصحي ــة عن ــد مس ــتوى  .1.9وانخف ــض
مســـتوى الرضـــا عـــن الصحـــة فـــي طرطـــوس بشـــكل كبيـــر
مــــن  3.7إلــــى  .2.4وفــــي ريــــف دمشــــق انخفــــض الرضــــا
ّ
وســــجلت أدنــــى مســــتويات رضــــا
مــــن  3.0إلــــى ،2.1
عـــن الخدمـــات الصحيـــة فـــي ريـــف دمشـــق فـــي جرمانـــا
ودومـــا .واشـــتكى مجيبـــون فـــي مدينـــة الرقـــة والقامشـــلي
مــــن تراجــــع مســــتوى الخدمــــات الصحيــــة فــــي ظــــل
جائحـــة كورونـــا .فيمـــا أشـــار ناشـــطون مـــن الالذقيـــة إلـــى
أن المراكــــز الصحيــــة تغطــــي مناطــــق دون أخــــرى .وأشــــار
مجيبـــون مـــن مدينـــة أريحـــا (محافظـــة إدلـــب) إلـــى عـــدم
وجـــود مراكـــز صحيـــة فـــي منطقتهـــم .واشـــتكى مجيبـــون

شـــــ ــكل  :3متوس ــط رض ــا
الناشــــطين فــــي ســــورية
ع ــن الخدم ــات األساس ــية
المقدمـــة فـــي مناطقهـــم
فــــي الثلــــث الثانــــي مــــن
عــــام 2020

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت

واقع الخدمات

فـــي الثلـــث الثانـــي مـــن عـــام  ،2020انخفـــض
رضــــا المجيبيــــن عــــن جميــــع الخدمــــات عــــدا
االنترنــــت واالتصــــاالت مقارنــــة بالثلــــث األول
مـــن العـــام .وســـجل أكبـــر انحـــدار فـــي الرضـــا
فيمــــا يخــــص الصحــــة والمــــاء ،فيمــــا بقــــي
الرضــــا عــــن الكهربــــاء األقــــل بيــــن الخدمــــات.
عل ــى مس ــتوى المحافظ ــات ،انخف ــض متوس ــط
رضـــا الناشـــطين عـــن الخدمـــات فـــي محافظـــة
طرطــــوس بصــــورة حــــادة مقارنــــة بباقــــي
المحافظـــات ،ليصبـــح مقاربــ ًـا للمتوســـط العـــام
لســــورية.
انخفــــض رضــــا الناشــــطين عــــن الخدمــــات
الصحيــــة مــــن  3.0فــــي الثلــــث الســــابق إلــــى
 2.6هــــذا الثلــــث علــــى مقيــــاس متــــدرج.1
يأتــــي هــــذا االنخفــــاض فــــي ظــــل تفشــــي

1مـ ــن  5إلـ ــى  :1راضـ ــي جـ ــد ًا – راضـ ــي –
لسـ ــت راضـ ــي وال غيـ ــر راضـ ــي – غيـ ــر
راضــــي – غيــــر راضــــي أبــــد ًا – ال أدري

اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﺎء
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻨﻘﻞ
راﺿﻲ ﺟﺪ ًا

راﺿﻲ ﻟﻴﺲ راﺿﻲ وﻻ ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ أﺑﺪ ًا
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اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

2.8

2.7

3.1

3.1

3.8

3.3

3.5

2.8

3.6

2.8

ﺣﻤﺺ

2.8

2.9

3.2

2.6

2.1

3.7

2.8

2.5

3.4

2.7

اﻟﺤﺴﻜﺔ

2.9

2.6

3.2

3.1

2.4

2.6

2.7

2.6

3.1

3.0

دﻣﺸﻖ

2.6

2.5

3.0

2.7

2.4

3.5

2.9

2.5

2.9

2.6

ﺣﻤﺎه

2.9

3.3

3.1

2.7

2.0

2.9

2.3

2.6

2.6

3.1

ﺣﻠﺐ

2.9

2.8

2.9

2.9

2.4

2.9

2.7

2.6

2.6

2.5

اﻟﺮﻗﺔ

2.4

2.1

2.6

3.2

2.2

3.2

3.0

2.4

2.5

2.6

ﻃﺮﻃﻮس

2.4

2.7

3.3

2.4

1.8

3.8

1.9

2.0

2.6

2.7

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

2.8

2.6

2.8

2.4

1.8

2.8

2.2

2.4

3.0

2.5

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

2.6

2.8

2.9

2.4

2.4

3.0

2.3

2.1

1.7

2.8

ادﻟﺐ

3.0

2.4

2.8

3.2

1.9

2.4

2.5

2.1

2.2

2.3

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

2.1

2.2

2.8

2.5

1.7

2.4

2.1

2.0

2.7

2.4

درﻋﺎ

2.5

3.0

2.3

2.1

1.5

1.7

2.2

1.9

2.5

2.5

دﻳﺮ اﻟﺰور

1.9

2.1

1.9

1.9

1.5

2.1

1.7

2.1

1.6

2.4

ﺳﻮرﻳﺔ

2.6

2.6

2.8

2.7

2.0

2.8

2.5

2.3

2.6

2.6

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺎء

اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

3.4 - 4.19

2.6 - 3.39

شـــــــــكل  :4متوســط رضــا
الناشــطين عــن الخدمــات
األساس ــية المقدم ــة ف ــي
مناطقهــــم فــــي الثلــــث
الثانــــي مــــن عــــام 2020
بحســــب المحافظــــة

4.2 - 5

1.8 - 2.59

1 - 1.79

مـــن مدينـــة درعـــا مـــن محدوديـــة الخدمـــات التـــي تقدمهـــا
مراكــــز الصحــــة اإلنجابيــــة.
وانخفـــض كذلـــك الرضـــا عـــن المـــاء مـــن  3.2فـــي الثلـــث
الســــابق إلــــى  2.8فــــي هــــذا الثلــــث .أبــــرز انحــــدار فــــي
الرضــــا عــــن المــــاء شــــهدته محافظــــات درعــــا وحمــــاة
وريــــف دمشــــق وحلــــب والقنيطــــرة والحســــكة .علــــى
ـجلت أدنـــى مســـتويات
مســـتوى مـــا دون المحافظـــاتُ ،ســ ّ
رضــــا عــــن المــــاء فــــي مدينــــة الحســــكة وجســــر الشــــغور
والســــلمية ودرعــــا وفــــي الريــــف الجنوبــــي والشــــمالي

رصيد تنموي :العدد الثاني  :2020أيار  -آب

لمحافظـــة درعـــا .واشـــتكى مجيبـــون فـــي إدلـــب وأريحـــا
وجســــر الشــــغور (محافظــــة إدلــــب) مــــن شــــح الميــــاه
وارتفـــاع كلفتهـــا .وأشـــار الناشـــطون فـــي مدينـــة الحســـكة
إلـــى انقطـــاع شـــبه تـــام للميـــاه ع ـــن المدينـــة واالعتمـــاد
علـــى اآلبـــار الســـطحية غيـــر الصالحـــة للشـــرب .واشـــتكى
مجيبــــون مــــن الرقــــة وطرطــــوس والالذقيــــة وصحنايــــا
(ريــــف دمشــــق) والمخــــرم (ريــــف حمــــص) مــــن تــــردي
خدمــــات الميــــاه فــــي مناطقهــــم.
فيم ــا يخ ــص األم ــن ،انخف ــض رض ــا المجيبي ــن م ــن  3.0ف ــي
الثلـــث الســـابق إلـــى  2.6فـــي هـــذا الثلـــث .وال يـــزال الرضـــا
عـــن األمـــن عنـــد أقـــل مســـتوى فـــي محافظتـــي ديـــر الـــزور
والس ــويداء ،عن ــد  1.6و 1.7عل ــى التوال ــي .وفيم ــا انخف ــض
الرضـــا عـــن األمـــن فـــي معظـــم المحافظـــات ،ارتفـــع بشـــكل
طفيـــف فـــي محافظـــة حمـــص ،التـــي باتـــت تحظـــى بثانـــي
أعلـــى مســـتوى رضـــا عـــن األمـــن بعـــد القنيطـــرة.
ال يـــزال رضـــا المجيبيـــن عـــن الكهربـــاء متدنيــ ًـا ،وانخفـــض

الرض ــا أكث ــر ،م ــن  2.3ف ــي الثل ــث األول إل ــى  2.0ف ــي الثل ــث
وســ ّ
ـجلت مســـتويات متدنيـــة جــ ً
ـدا فـــي
الثانـــي مـــن العـــامُ .
محافظــــات درعــــا وديــــر الــــزور وريــــف دمشــــق والالذقيــــة
وطرطــــوس وإدلــــب .علــــى مســــتوى مــــا دون المحافظــــات،
الم ــس رض ــا الناش ــطين مس ــتوى ع ــدم الرض ــا عل ــى اإلط ــاق
فـــي مـــدن الســـلمية وجرمانـــا وصحنايـــا ودرعـــا وديـــر الـــزور
وكذل ــك معظ ــم م ــدن وأري ــاف محافظ ــة دي ــر ال ــزور .واش ــتكى
العديــد مــن المجيبيــن ،ال ســيما المقيميــن فــي المــدن الرئيســية
فـــي المحافظـــات مـــن تـــردي خدمـــة الكهربـــاء.
وانخف ــض كذل ــك الرض ــا ع ــن التعلي ــم م ــن  2.8ف ــي الثل ــث
الســــابق إلــــى  2.6فــــي هــــذا الثلــــث .وانخفــــض التفــــاوت
بيـــن المحافظـــات فيمـــا يتعلـــق بالرضـــا عـــن التعليـــم فـــي
هـــذا الثلـــث .وبلـــغ أدنـــى مســـتوى فـــي ديـــر الـــزور عنـــد
 2.1وأعـــاه فـــي حمـــاة عنـــد  .3.3وشـــدد المجيبـــون مـــن
محافظــــة إدلــــب (مــــدن إدلــــب وبنــــش وجســــر الشــــغور
وحـــارم وأريحـــا ومعـــرة مصريـــن) إلـــى حاجتهـــم لجـــودة
تعليـــم أفضـــل وإلـــى الحاجـــة إلـــى رفـــع أجـــور المعلميـــن
وتطوي ــر المناه ــج الدراس ــية .واش ــتكى ناش ــطون م ــن الرق ــة
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مــــن مشــــكلة التغيــــر المســــتمر للمناهــــج الدراســــية التــــي
يتلقاه ــا أبن ــاء المدين ــة ،فيم ــا طال ــب ناش ــطون م ــن الطبق ــة
(محافظــــة الرقــــة) بتفعيــــل التعليــــم عــــن بعــــد فــــي ظــــل
اســــتمرار جائحــــة كوفيــــد–.19
فــــي قطــــاع النقــــل ،انخفــــض الرضــــا عــــن الخدمــــات
المقدمـــة مـــن  2.8إلـــى  .2.6أبـــرز التغيـــرات علـــى مســـتوى
المحافظـــات كانـــت فـــي الســـويداء حيـــث انخفـــض الرضـــا
مـــن  3.6إلـــى  2.8وحلـــب حيـــث انخفـــض مـــن  3.1إلـــى
 .2.5وأشــــار مجيبــــون مــــن مناطــــق متعــــددة فــــي ريــــف
حمــــص وريــــف الالذقيــــة وريــــف إدلــــب والقنيطــــرة إلــــى
عــــدم توفــــر خدمــــات النقــــل العــــام فــــي مناطقهــــم.
وفيمـــا يخـــص خدمـــات النظافـــة ،تراجـــع مســـتوى الرضـــا
مـــن  2.7فـــي الثلـــث األول مـــن العـــام إلـــى  2.5فـــي الثلـــث
الثانـــي .أبـــرز التغيـــرات كانـــت فـــي طرطـــوس التـــي هبـــط
فيهــــا مســــتوى الرضــــا عــــن النظافــــة بصــــورة حــــادّ ة مــــن
 3.3إلـــى  1.9وحلـــب حيـــث انخفـــض المســـتوى مـــن 3.2
إلـــى .2.7
وبقــــي مســــتوى الرضــــا علــــى حالــــه فيمــــا يتعلــــق
باالتص ــاالت ،عن ــد مس ــتوى  .2.8أم ــا الرض ــا ع ــن االنترن ــت
فقــــد زاد بشــــكل طفيــــف مــــن  2.6إلــــى  .2.7وارتفــــع
الرضــــا عــــن االنترنــــت فــــي القنيطــــرة مــــن  2.3إلــــى ،3.1
لتصبــــح برفقــــة الحســــكة والرقــــة وإدلــــب المحافظــــات
التـــي حـــازت علـــى أعلـــى مســـتويات رضـــا عـــن االنترنـــت.
وبقـــي متوســـط الرضـــا عـــن المحروقـــات علـــى حالـــه عنـــد
مســـتوى  ،2.3ولكـــن الفروقـــات بيـــن المحافظـــات تقلصـــت
بعــــض الشــــيء مقارنــــة بالثلــــث الســــابق.

الظروف المعيشية

فــــي ســــؤال الناشــــطين عــــن مــــدى قــــدرة األســــر فــــي
محيطهـــم علـــى تد ّبـــر الغـــذاء واحتياجـــات المعيشـــة ،بلـــغ
مســــتوى القــــدرة  2.5علــــى مقيــــاس متــــدرج .2التفاوتــــات
بيـــن المحافظـــات محـــدودة ،ويبـــدو أن األســـر فـــي جميـــع
المحافظــــات تميــــل إلــــى عــــدم القــــدرة علــــى تدبّــــر هــــذه
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االحتياجــــات ،حيــــث بلــــغ المســــتوى مــــا دون  3.0فــــي
جميـــع المحافظـــات .وســ ّ
ـجلت محافظتـــا الســـويداء وديـــر
الـــزور أدنـــى مســـتويات بيـــن المحافظـــات ،عنـــد  1.7و1.8
عل ــى التوال ــي .ف ــي معظ ــم المحافظ ــات ،ل ــم تك ــن مس ــتويات
الم ــدن الرئيس ــية أفض ــل م ــن األري ــاف ،بالرغ ــم م ــن أن دخ ــل
ســــكان هــــذه المــــدن يميــــل ألن يكــــون أعلــــى مــــن الدخــــل
فــــي األريــــاف ،مــــا يشــــير إلــــى شــــيوع الفقــــر الحضــــري،
وهــــي ظاهــــرة تســــتدعي المزيــــد مــــن البحــــث.

 2مــــن  5إلــــى  :1قــــادر جــــد ًا – قــــادرة –
أحيانــــ ًا قــــادرة وأحيانــــ ًا غيــــر قــــادرة
– غيــــر قــــادرة – غيــــر قــــادرة أبــــد ًا –
ال أدري

ﻗﺎدرة ﺟﺪ ًا 5

شكـــــــــــل  :5مــــدى قدــــــرة
األســـر علـــى تدبّـــر الغـــذاء
واحتياجــات المعيشـة في
الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام
 2020بحس ــب المحافظ ــة

ﻗﺎدرة 4

أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻗﺎدرة
وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة 3

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮرﻳﺔ

ﺣﻤﺺ
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ  -ﻃﺮﻃﻮس  -اﻟﺮﻗﺔ
دﻣﺸﻖ  -اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
ﺣــﻤﺎة  -اﻟﺤﺴﻜﺔ  -اﻟﻼذﻗﻴﺔ
ادﻟﺐ  -درﻋﺎ
ﺣﻠﺐ

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة 2
دﻳﺮ اﻟﺰور
اﻟﺴﻮﻳﺪاء

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة أﺑﺪ ًا 1

المشاركة والتفاعل المجتمعي

يهتــــم هــــذا المحــــور بتفاعــــات الناشــــطين المجيبيــــن مــــع
المؤسس ــات والس ــلطات المحلي ــة م ــن خ ــال تقييمه ــم لذل ــك
متــــدرج .3انخفــــض تفاعــــل البلديــــات مــــع
علــــى مقيــــاس
ّ

 3مــــن  5إلــــى  :1متفاعــــل جــــد ًا –
متفاعـ ــل – محايـ ــد – غيـ ــر متفاعـ ــل –
غيــــر متفاعــــل أبــــد ًا – ال أدري
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ً
نســــبيا فــــي محافظــــات الســــويداء
الجمعيــــات األعلــــى
والرقـــة .وانخفـــض تفاعـــل المؤسســـات الخدميـــة مـــن 3.0
إلـــى  .2.8أبـــرز انخفـــاض فـــي تفاعـــل المؤسســـات الخدميـــة
شــــهدته محافظــــات القنيطــــرة وريــــف دمشــــق والســــويداء
وطرطــــوسّ .أمــــا المنظمــــات الشــــعبية ،فقــــد انخفــــض
مســــتوى تفاعلهــــا مــــن  3.0إلــــى .2.6

حاجـــات المجتمـــع المحلـــي مـــن  2.9فـــي الثلـــث األول إلـــى
 2.7فــــي الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام  .2020وكان انخفــــاض
ً
كبيــــرا فــــي
تفاعــــل البلديــــات مقارنــــة بالثلــــث الســــابق
محافظـــات القنيطـــرة وريـــف دمشـــق وطرطـــوس .وانخفـــض
كذل ــك تفاع ــل لج ــان األحي ــاء م ــن  2.7إل ــى  .2.6وازداد تفاع ــل
لجـــان األحيـــاء فـــي محافظـــة الســـويداء مـــن  2.9إلـــى 3.5
لتصبــــح مــــن جديــــد لجــــان األحيــــاء فيهــــا األكثــــر تفاعــــ ً
ا،
تالهـــا لجـــان األحيـــاء فـــي حلـــب وحمـــاة عنـــد مســـتوى .3.1
أمـــا المخاتيـــر ،فقـــد بقـــي مســـتوى تفاعلهـــم عنـــد  ،2.8أي أن
المخاتي ــر ق ــد أصبح ــوا بحس ــب الناش ــطين أكث ــر تفاعــ ً
ا م ــع
حاجـــات المجتمـــع المحلـــي مـــن البلديـــات ولجـــان األحيـــاء.
ويبــــدو أن المخاتيــــر أكثــــر تفاعــــ ً
ا فــــي محافظــــات حمــــاة
وحل ــب وحم ــص والقنيط ــرة ،واألق ــل تفاعــ ً
ا ف ــي دي ــر ال ــزور.

وانخف ــض تفاع ــل المؤسس ــات الدولي ــة م ــع حاج ــات المجتم ــع
المحلـــي فـــي ســـورية مـــن  2.9فـــي الثلـــث األول مـــن عـــام
 2020إل ــى  2.8ف ــي الثل ــث الثان ــي م ــن الع ــام .لك ــن بالنظ ــر
إل ــى مس ــتوى المحافظ ــات ،يب ــدو أن المؤسس ــات الدولي ــة ق ــد
أعـــادت توزيـــع تفاعلهـــا ،بحســـب أجوبـــة الناشـــطين .ففيمـــا
انخفـــض التفاعـــل بشـــكل ملحـــوظ فـــي محافظـــات الرقـــة
والقنيطـــرة وطرطـــوس وحمـــص ،ارتفـــع تفاعـــل المؤسســـات
الدوليـــة بصـــورة بـــارزة فـــي محافظـــة الحســـكة.

لــــم يتغيــــر فــــي هــــذا الثلــــث مســــتوى تفاعــــل الجمعيــــات
األهليــــة غيــــر الربحيــــة وغيــــر الحكوميــــة ،حيــــث بقــــي
علـــى مســـتوى  .3.3علـــى مســـتوى المحافظـــات ،كان تفاعـــل
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻟﺠﺎن
اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺨﺘﺎر

شــــكل  :6درجــــة تفاعــــل
الجهــــات المختلفــــة مــــع
احتيــــاجـــــــــات المجتمــــــــع
المحلـــــــي فـــــــي الثلـــــــــث
الثانــــي مــــن عــــام 2020

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺳﺎﺋﻞاﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ
أﺷﺨﺎص
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت
أو ﻧﻔﻮذ

5
ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪ ًا

4
ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ

3
ﻣﺤﺎﻳﺪ

2
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ
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وارتف ــع تفاع ــل المؤسس ــات الديني ــة م ــن  2.6إل ــى  ،2.9بع ــد
انخفاضــــه فــــي الثلثيــــن الســــابقين .أكبــــر ازديــــاد لتفاعــــل
المؤسســــات الدينيــــة شــــهدته محافظــــات إدلــــب وحلــــب
وريـــف دمشـــق ودمشـــق وحمـــاة ،فيمـــا شـــهدت محافظـــات
ً
انخفاضــــا فــــي تفاعــــل
درعــــا والقنيطــــرة وطرطــــوس
المؤسســــات الدينيــــة .فــــي هــــذا الثلــــث ،أصبحــــت حمــــاة
المحافظ ــة ذات أعل ــى مس ــتوى تفاع ــل م ــن قب ــل المؤسس ــات
الدينيـــة ،بينمـــا كان مســـتوى تفاعـــل هـــذه المؤسســـات هـــو
األقـــل فـــي ديـــر الـــزور.
ولــــم يتغيــــر تفاعــــل الشــــركات الخاصــــة مــــع حاجــــات
المجتم ــع المحل ــي بش ــكل كبي ــر ،حي ــث زاد مس ــتوى التفاع ــل
مـــن  2.5إلـــى  .2.6بالمقابـــل ،زاد تفاعـــل األشـــخاص الذيـــن
لديهــــم نفــــوذ ،بحســــب إجابــــات الناشــــطين مــــن  2.8إلــــى
 .3.0أعلـــى مســـتوى تفاعـــل مـــن هـــؤالء األشـــخاص ســـجل
فـــي محافظتـــي الســـويداء وحمـــاة.
علــــى صعيــــد وســــائل اإلعــــام ،انخفــــض مســــتوى تفاعــــل
وســـائل اإلعـــام الحكومـــي مـــع حاجـــات المجتمـــع المحلـــي
مــــن  2.7فــــي الثلــــث األول إلــــى  2.5فــــي الثلــــث الثانــــي.
وبقـــي تفاعـــل وســـائل اإلعـــام الخاصـــة عنـــد مســـتوى 2.9
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي عنـــد .3.8
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4مــــن  5إلــــى  :1متعاونــــة جــــد ًا –
متعاونـ ــة – محايـ ــدة – غيـ ــر متعاونـ ــة
– غيــــر متعاونــــة أبــــد ًا – ال أدري
5مــــن  5إلــــى  :1مســــتقلة جــــد ًا –
مســـتقلة – محايـــدة – غيـــر مســـتقلة
– غيــــر مســــتقلة أبــــد ًا – ال أدري
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4

شـــكل  :7تـــوزع قطاعـــات
عمــــــــــــــ ــل الجمعيـــــــــــــ ــات
والمؤسس ــات المرخص ــة
خـ ــال الثلـ ــث الثانـ ــي مـ ــن
عـ ــام 2020

3
2
1
0
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علــــى مســــتوى ســــورية ،لــــم يتغيــــر مســــتوى تفاعــــل
المجتمـــع المحلـــي مـــع مـــا يقـــام مـــن أنشـــطة مجتمعيـــة
ً
محليــــا بحســــب إجابــــات الناشــــطين ،حيــــث بقــــي علــــى
مســــتوى .3.1

الجمعيــــات االهليــــة والمؤسســــات
الخاصــــة
4مــــن  5إلــــى  :1متعاونــــة جــــد ًا –
متعاونـــة – محايـــدة – غيـــر متعاونـــة
– غيــــر متعاونــــة أبــــد ًا – ال أدري

شـــكل  :8تـــوزع قطاعـــات
عمـــــــــــــــل الجمعيــــــــــــــــات
والمؤسس ــات المرخص ــة
خـ ــال الثلـ ــث الثانـ ــي مـ ــن
عــــام 2020
ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
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علــــى مســــتوى ســــورية ،لــــم يتغيــــر مــــدى تعــــاون الجهــــات
المجتمعيـــة فيمـــا بينهـــا كجمعيـــات وفـــرق تطوعيـــة بشـــكل
كبي ــر ،فق ــد بق ــي عل ــى مس ــتوى  2.7بحس ــب الناش ــطين .4وزاد
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علــــى األرض بحســــب الناشــــطين .بالنســــبة للجهــــات الممولــــة
الوطنيـــة ،ارتفـــع مســـتوى االســـتقاللية التـــي تعطيهـــا مـــن 1.7
إلــى  2.2علــى مقيــاس متــدرج ،5وأمــا بالنســبة للجهــات الممولــة
األجنبي ــة ،فق ــد ارتف ــع المس ــتوى م ــن  1.9إل ــى  .2.6بالرغ ــم م ــن
هـــذا االرتف ـــاع ،تش ـــير ه ـــذه األع ـــداد إلـــى قـــدر مح ـــدود مـــن
االســتقاللية تحصــل عليهــا الجمعيــات التــي تعمــل علــى األرض.

5مــــن  5إلــــى  :1مســــتقلة جــــد ًا –
مســـتقلة – محايـــدة – غيـــر مســـتقلة
– غيــــر مســــتقلة أبــــد ًا – ال أدري

م ــن ناحي ــة الجمعي ــات والمؤسس ــات المرخص ــة الجدي ــدة ف ــإن
بيانـــات الجريـــدة الرســـمية خـــال الثلـــث الثانـــي مـــن 2020
تشـــير إلـــى رفـــض ترخيـــص  5وقبـــول ترخيـــص  13جمعيـــة
ومؤسســـة .أرقـــام القبـــول والرفـــض هـــذه أقـــل بشـــكل كبيـــر
مـــن نظيرتهـــا فـــي الثلـــث الماضـــي .أمـــا عـــن أبـــرز القطاعـــات
التــــي تنشــــط فيهــــا الجمعيــــات المحدثــــة فهــــي الخدمــــات
االجتماعيـــة .الجمعيـــات التـــي رفـــض طلـــب ترخيصهـــا تركـــز
اغلبه ــا ف ــي دمش ــق وريفه ــا ،وتل ــك المرخص ــة ترك ــز أكث ــر م ــن
نصفهـــا فـــي دمشـــق وريفهـــا أيضــ ًـا.
ً
ســــابقا فــــي
وتــــم إشــــهار فــــروع لجمعيــــات مرخصــــة
محافظـــات متعـــددة .بلـــغ عـــدد الفـــروع المشـــهرة  .6كمـــا
قبلـــت كامـــل طلبـــات تعديـــل األنظمـــة الداخليـــة المقدّ مـــة،
وتضمنـــت التعديـــات بعـــض البنـــود الخاصـــة باالشـــتراكات
والتنظيــــم الداخلــــي للجمعيــــات .وانخفــــض مســــتوى
التفاعــــل الرســــمي مــــع المجتمــــع األهلــــي بشــــكل طفيــــف
م ــن  2.9إل ــى  2.8ف ــي ه ــذا الثل ــث عل ــى مقي ــاس مت ــدرج.6
وبحســــب الناشــــطين ،فــــإن فــــرص الذكــــور واإلنــــاث فــــي
الحصـــول علـــى عمـــل ضمـــن القطـــاع األهلـــي قـــد أصبحـــت
ً
تســــاويا بعــــض الشــــيء فــــي هــــذا الثلــــث .فقــــد
أقــــل
7
انخفــــض مــــدى تســــاوي الفــــرص علــــى مقيــــاس متــــدرج
مـــن  3.1فـــي الثلـــث الســـابق ،إلـــى  2.7فـــي هـــذا الثلـــث.
علــــى مســــتوى المحافظــــات ،كان تســــاوي الفــــرص عنــــد
أدنــــى مســــتوى فــــي ديــــر الــــزور.

6مــــن  5إلــــى  :1داعــــم جــــد ًا – داعــــم –
محاي ــد – غي ــر داع ــم – غي ــر داع ــم أب ــد ًا
– ال أدري

7مــــن  5إلــــى  :1متســــاوية جــــد ًا –
متســــاوية – ليســــت متســــاوية وال
غيــــر متســــاوية – غيــــر متســــاوية –
غيــــر متســــاوية أبــــد ًا – ال أدري

ظواهر اجتماعية

يهت ــم ه ــذا المح ــور بقي ــاس م ــدى ش ــيوع ع ــدد م ــن الظواه ــر
االجتماعي ــة ف ــي المجتمع ــات المحلي ــة م ــن منظ ــور الناش ــطين
ـدرج.8
المجيبي ــن ،م ــن خ ــال تقييمه ــم لذل ــك عل ــى مقي ــاس مت ـ ّ

8مـــن  5إلـــى  :1غيـــر شـــائع أبـــد ًا – غيـــر
ش ــائع – لي ــس ش ــائع وال غي ــر ش ــائع
– شـــائع – شـــائع جـــد ًا – ال أدري
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ـجل مس ــتوى ،2.0
فيم ــا يخ ــص عمال ــة األطف ــال والطف ــات ،س ـ ّ
أي شـــائع ،علـــى مســـتوى ســـورية .وتبـــدو هـــذه الظاهـــرة أكثـــر
انتش ـ ً
ـارا بع ــض الش ــيء ف ــي محافظ ــات الرق ــة وحل ــب وري ــف
دمشـــق بحســـب إجابـــات الناشـــطين .وكذلـــك تبـــدو ظاهـــرة
ســــجل
تســــول األطفــــال شــــائعة بمســــتوى مماثــــل ،حيــــث
ّ
ّ
ً
مســـتوى  .2.1وتبـــدو الظاهـــرة األكثـــر شـــيوعا فـــي محافظـــة
ً
ـيوعا فـــي محافظـــة ديـــر الـــزور مـــن باقـــي
حلـــب ،وأقـــل شــ
المحافظ ــات.
أم ــا تزوي ــج الفتي ــات م ــا دون س ــن الثامن ــة عش ــر ،فيب ــدو أق ــل
ً
ـجل مســـتوى
شــ
ـيوعا مـــن الظاهرتيـــن الســـابقتين ،فقـــد ســ ّ
ً
 2.7فيمـــا يخـــص هـــذه الظاهـــرة .وتبـــدو أكثـــر شـــيوعا فـــي
محافظـــات حلـــب وإدلـــب ودرعـــا والرقـــة والقنيطـــرة ،فيمـــا
ً
ـيوعا فـــي طرطـــوس.
كانـــت األقـــل شــ
ً
ـيوعا عنـــد الذكـــور
ظاهـــرة التســـرب المدرســـي تبـــدو أكثـــر شــ

ســــجل مســــتوى  2.1للذكــــور مقارنــــة
مــــن اإلنــــاث ،فقــــد
ّ
ّ
بمســــتوى  2.5لإلنــــاث .وســــجلت محافظــــة الرقــــة أعلــــى
مســـتوى تســـرب مدرســـي للذكـــور ،فيمـــا ســ ّ
ـجلت القنيطـــرة
أعلـــى مســـتوى تســـرب مدرســـي لإلنـــاث فـــي الثلـــث الثانـــي
مـــن العـــام ،وفقــ ًـا إلجابـــات الناشـــطين.
فــــي حالــــة العنــــف األســــري ،فــــإن الخيــــار الرئيســــي الــــذي
تلجـــأ إليـــه النســـاء هـــو العائلـــة أو العشـــيرة بحســـب إجابـــات
 ٪66مـــن المجيبيـــن ،فيمـــا أشـــار  ٪8مـــن المجيبيـــن إلـــى أن
النس ــاء ف ــي محيطه ــم يلج ــأن بش ــكل رئيس ــي إل ــى المحكم ــة،
أو الوجهــــاء المحلييــــن ( ،)٪4أو مخفــــر الشــــرطة ( ،)٪4أو
الجمعيــــات (.)٪4

االستجابة لكوفيد19-

9مـ ــن  5إلـ ــى  :1راضـ ــي جـ ــد ًا – راضـ ــي –
لســـت راضـــي وال غيـــر راضـــي – غيـــر
راضـ ــي – غيـ ــر راضـ ــي أبـ ــد ًا – ال أدري

فــــي ســــؤالهم عــــن مــــدى رضاهــــم عــــن اســــتجابة الجهــــات
المختلف ــة ألزم ــة في ــروس كورون ــا ،أب ــدى المجيب ــون مس ــتوى
ً
نســــبيا عــــن اســــتجابة وســــائل التواصــــل
رضــــا أعلــــى
االجتماعــــي ،والتــــي ســــجلت مســــتوى  3.4علــــى مقيــــاس
متـــدرج ،9وهـــو مســـتوى مماثـــل للثلـــث الســـابق .بالمقابـــل،
بلـــغ مســـتوى اســـتجابة الســـلطات المحليـــة  2.7علـــى نفـــس

رصيد تنموي :العدد الثاني  :2020أيار  -آب

المقيــــاس .أعلــــى مســــتوى اســــتجابة مــــن قبــــل الســــلطات
ـجل ف ــي محافظ ــة الحس ــكة،
المحلي ــة ،بحس ــب الناش ــطين ،س ـ ّ
فيمــــا كان أدنــــى مســــتوى فــــي محافظــــة درعــــا .وانخفــــض
مســــتوى اســــتجابة اإلعــــام الحكومــــي مــــن  3.1إلــــى ،2.7
واإلعــــام الخــــاص مــــن  3.1إلــــى  .2.9وانخفــــض كذلــــك
مســـتوى اســـتجابة الجهـــات األهليـــة والمجتمعيـــة مـــن 3.1
إلــــى  .2.8أعلــــى مســــتوى اســــتجابة مــــن هــــذه الجهــــات
شـــهدته محافظـــة حلـــب ،فيمـــا انخفـــض مســـتوى اســـتجابة
الجهـــات األهليـــة والمجتمعيـــة بشـــكل كبيـــر فـــي محافظـــات
طرطـــوس والقنيطـــرة والســـويداء .أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمـــدى
التــــزام المحيــــط الشــــخصي للمجيبيــــن بإجــــراءات الوقايــــة
والعـــزل لفيـــروس كورونـــا ،فقـــد انخفـــض مســـتوى االلتـــزام
مـــن  3.2علـــى مقيـــاس متـــدرج 10فـــي الثلـــث الماضـــي إلـــى
 2.6فـــي هـــذا الثلـــث .وســـجلت محافظـــة القنيطـــرة أعلـــى
مســــتوى التــــزام بحســــب إجابــــات الناشــــطين.
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10مـ ــن  5إلـ ــى  :1ملتـ ــزم جـ ــد ًا – ملتـ ــزم –
محايــــد – عيــــر ملتــــزم – غيــــر ملتــــزم
أبــــد ًا – ال أدري

مستقبل وآفاق التنمية

لـــم تتأثـــر ثقـــة الناش ـــطين بقـــدرة العمـــل المجتمعـــي علـــى
التأثيـــر فـــي عمليـــة التنميـــة فـــي ســـورية فـــي هـــذا الثلـــث،
فقـــد بقيـــت علـــى نفـــس مســـتوى الثلـــث الســـابق عنـــد 3.9
علـــى مقيـــاس متـــدرج .11وانخفـــض بشـــكل طفيـــف إيمـــان
الناش ــطين بق ــدرة القائمي ــن عل ــى مس ــؤوليات اإلدارة المحلي ــة
والمنتخبيــــن علــــى التأثيــــر فــــي عمليــــة التنميــــة المحليــــة
ســــجل فــــي محافظــــات
مــــن  2.7إلــــى  .2.6أبــــرز انخفــــاض
ّ
طرط ــوس وحم ــص والقنيط ــرة .أم ــا م ــدى تش ــارك المنتخبي ــن
ف ــي اإلدارة المحلي ــة المعلوم ــات م ــع المواطني ــن ،فق ــد انخف ــض
بش ــكل ب ــارز م ــن  2.6ف ــي الثل ــث الماض ــي إل ــى  2.1ف ــي ه ــذا
الثلـــث علـــى مقيـــاس متـــدرج .12وســ ّ
ـجلت محافظـــة درعـــا
أدنـــى مســـتوى تشـــارك للمعلومـــات فـــي هـــذا الثلـــث.
وف ــي س ــؤال اختي ــاري ح ــول م ــدى تلبي ــة البرام ــج االنتخابي ــة
للبرلمــــان لتطلعــــات الناخبيــــن حولهــــم ،أشــــارت إجابــــات
الناش ــطين إل ــى أن ه ــذه البرام ــج ل ــم تك ــن ملبي ــة للتطلع ــات،
فقـــد بلـــغ متوســـط اإلجابـــات  1.8علـــى مقيـــاس متـــدرج.13
ـجلت أدنـــى مســـتويات فـــي طرطـــوس ودمشـــق عنـــد
وســ ّ

11مــــن  5إلــــى  :1قــــادر جــــد ًا – قــــادر –
محايـــد – غيـــر قـــادر – غيـــر قـــادر أبـــد ًا
– ال أدري

12مــــن  5إلــــى  :1يتشــــاركون بشــــكل
جيــــد – يتشــــاركون – محايــــد – ال
يتشــــاركون – ال يتشــــاركون أبــــد ًا –
ال أدري

13م ــن  5إل ــى  :1ملبي ــة تمامــ ًا – ملبي ــة –
ليســـت ملبيـــة وال غيـــر ملبيـــة – غيـــر
ملبي ــة – غي ــر ملبي ــة أب ــد ًا – ال أدري

24

 14مــــن  5إلــــى  :1اهتمــــام مرتفــــع
جــــد ًا – اهتمــــام مرتفــــع – اهتمــــام
متوســــط – اهتمــــام منخفــــض –
اهتمــــام منخفــــض جــــد ًا – ال أدر ي

 15مــــن  5إلــــى  :1أكثــــر عدالــــة بكثيــــر
– أكثــــر عدالــــة – محايــــد – أقــــل
عدالــــة – أقــــل عدالــــة بكثيــــر –
ال أدر ي

 16مــــن  5إلــــى  :1متفائــــل جــــد ًا –
متفائــــل – محايــــد – غيــــر متفائــــل
– غيــــر متفائــــل أبــــد ًا – ال أدر ي

المجتمعات المحلية

 1.2و ،1.3وأعالهــــا فــــي حلــــب عنــــد  .2.4وتشــــير إجابــــات
الناش ــطين ح ــول م ــدى اهتم ــام الم ــرأة بالمش ــاركة السياس ــية
ّ
(ترش ــح  -تصوي ــت  -عضوي ــة أح ــزاب) إل ــى أن ه ــذه المش ــاركة
ـجل مس ــتوى  2.1عل ــى مقي ــاس مت ــدرج.14
منخفض ــة ،فق ــد س ـ َ
وال يبــــدو أن هنــــاك اختالفــــات كبيــــرة بيــــن المحافظــــات ،إذ
تراوحـــت النتائـــج بيـــن  1.7و.2.5
أمــــا عــــن تأثيــــر اســــتخدام البطاقــــة الذكيــــة علــــى عدالــــة
توزيـــع الدعـــم الحكومـــي ،وهـــو ســـؤال اختيـــاري لـــم يجـــب
عليـــه كل الناشـــطين ،رأى الناشـــطون أن اســـتخدام البطاقـــة
الذكيـــة ال يؤثـــر علـــى عدالـــة توزيـــع الدعـــم إجمـــاالً ،فقـــد
بلـــغ معـــدل إجاباتهـــم  2.9علـــى مقيـــاس متـــدرج.15
وارتفـــع تفـــاؤل الناشـــطين بمســـتقبل التنميـــة فـــي ســـورية
مـــن  2.6إلـــى  2.9علـــى مســـتوى متـــدرج .16أعلـــى مســـتوى
ســــجل فــــي إدلــــب ،عنــــد  ،3.5فيمــــا كان أدنــــى
تفــــاؤل
ّ
مســـتوى فـــي ديـــر الـــزور عنـــد  .1.9فـــي هـــذه األثنـــاء ،زادت
نســـبة المجيبيـــن الذيـــن ع ّبـــروا عـــن رغبتهـــم فـــي الســـفر
واالســـتقرار خـــارج ســـورية فـــي الســـنتين القادمتيـــن مـــن
 ٪36فـــي الثلـــث الماضـــي إلـــى  ٪45فـــي هـــذا الثلـــث.
مـــن خـــال مقارنـــة نتائـــج اســـتبيان ناشـــطي المجتمـــع
المحلــــي بيــــن الثلــــث األول والثانــــي مــــن عــــام ،2020
يمكــــن مالحظــــة مــــا يلــــي:
‐انخفـــاض فـــي الرضـــا عـــن العديـــد مـــن الخدمـــات
وتقــــارب مســــتوى الرضــــا عــــن الخدمــــات بيــــن
المحافظــــات
‐انخفـــاض فـــي تفاعـــل البلديـــات ووســـائل اإلعـــام
الحكومــــي مــــع حاجــــات المجتمــــع المحلــــي ،فــــي
مقابــــل ارتفــــاع تفاعــــل المؤسســــات الدينيــــة مــــع
هـــذه الحاجـــات
‐انخفــــاض فــــي عــــدد الجمعيــــات المســــجلة فــــي
هــــذا الثلــــث
‐ارتفــــاع تفــــاؤل الناشــــطين بمســــتقبل التنميــــة،
لكــــن نســــبة الناشــــطين الراغبيــــن فــــي الســــفر
واالســــتقرار فــــي الخــــارج فــــي ازديــــاد
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ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
5.26%

ﻻ أدري
4.51%

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
13.83%
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
30.38%

ﻣﺤﺎﻳﺪ
7.67%

ﻗﺎدر
38.35%

شـــــــــــــــــكل  :9إيمــــان
الناشــطين بقــدرة العمــل
التأثيــــر
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔعلــــى
المجتمعــــي
ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ـي
أﺑﺪاعمليـ ــة التنميـ ــة فـ ـ
فـ ــي
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ً
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
س ـﻏﻴﺮ
الثل ــثﺟﺪا
الثان ــي
ـورية ف ــي
ﻻ أدري
ﻟﻴﺴﺖ
مــــن عــــام 2020
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻻ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
20.15%

ﻻ أدري
7.97%

ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
5.11%

ﻗﺎدر
28.42%
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
26.17%

ﻗﺎدر
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
ﻻ أدري

شــــــــــــــ ــكل  :10إيمــــــــــــــ ــان
الناشطـيــــــــــــن بقـــــــــــــدرة
القـــــائميـــــــــــــــــ ــن علـــــــــــــ ــى
مســؤوليات اإلدارة المــح
ليــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمنتخبين
علــــى
فــــي
ﻏﻴﺮﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
محيطهــــمﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
أﺑﺪا
عمليــــة
التأثيــــر فــــي ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﺟﺪ ً
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ا
التنميــــة المحليــــة فــــي
ﻻ أدري
ﻟﻴﺴﺖ
الثانــــي مــــن
الثلــــث
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻻ
عامﻏﻴﺮ2020
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻗﺎدر
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
ﻻ أدري

ﻣﺤﺎﻳﺪ
12.18%
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أﺑﺪ ًا
16.69%

ﻻ أدري
6.47%
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺟﺪ ًا
4.21%

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
32.18%

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
21.20%

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻻ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
19.25%

شــــــــــــــكل  :11اعتقـــــــــــــاد
الناشــــــــطين بتســــــــــاوي
فــرص العمــل بيــن الذكــور
واالنــــاث فــــي القطــــاع
األهلـــي فـــي الثلـــث الثانـــي
مــــن عــــام 2020
ﻏﻴﺮﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
أﺑﺪا
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻻ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﺟﺪ ًا
ﻻ أدري

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا

ﻗﺎدر
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المعلومــــات الــــواردة حــــول الــــدور التنمــــوي
للحكومــــة وتفاعالتــــه قائمــــة علــــى مراجعــــة
ً
عمومــــا
التشــــريعات والمراســــيم والقــــرارات
والمتعلقــــة بالتنميــــة والخدمــــات خصوصــــاُ
خ ــال الثل ــث الثان ــي م ــن  2020ف ــي الجري ــدة
الرســـمية والوكالـــة العربيـــة الســـورية لألنبـــاء
(ســــانا) والموقــــع الرســــمي لرئاســــة مجلــــس
الــــوزراء وجريــــدة تشــــرين الحكوميــــة.

مالمح عامّ ة

العمل
الحكومي

فيمــــا كان الثلــــث الثانــــي يشــــهد اتصــــاالت
ولقــــاءات متعــــددة حــــول الملــــف الســــوري
علـــى مســـتويات متعـــددة ،وعلـــى الرغـــم مـــن
اســــتئناف اجتماعــــات اللجنــــة الدســــتورية
الســـورية بعـــد توقـــف دام لتســـعة أشـــهر ،فقـــد
دخــــل قانــــون العقوبــــات األميركــــي ســــيزر
حيـــز التنفيـــذ ،وانعكـــس بشـــكل
ضـــدّ ســـورية ّ
واضـــح علـــى األوضـــاع االقتصاديـــة .ولوحـــظ
هـــدوء قلـــق علـــى خطـــوط التمـــاس الداخليـــة،
ـجلت حـــاالت تجنيـــد لســـوريين
فـــي حيـــن ُســ ّ
فــــي نزاعــــات فــــي دول مختلفــــة.

أ�عيــــد فتــــح المصالــــح التجاريــــة والحكوميــــة
ً
تدريجيــــا بعــــد
والتعليميــــة فــــي ســــورية
ّ
لتفشــــي وبــــاء كوفيــــد ،19-رغــــم
إغالقهــــا
تس ــجيل اإلصاب ــات المس ــتمر بش ــكل تصاع ــدي.
وعلــــى الرغــــم مــــن المحــــاوالت الحكوميــــة
لضبــــط االنتشــــار وتوزيــــع االختبــــارات
المحـــدودة بيـــن المحافظـــات ،فقـــد تـــم رصـــد
المســــجلة،
مئــــات اإلصابــــات المحتملــــة غيــــر
ّ
والتــــي ّ
دل عليهــــا ارتفــــاع الوفيــــات اليوميــــة
علــــى األخــــص فــــي دمشــــق وريفهــــا لتعــــاود
الوفيــــات االنخفــــاض مــــن جديــــد.
مــــع وصــــول ســــعر صــــرف الليــــرة الســــورية

مقابـــل العمـــات األجنبيـــة إلـــى مســـتويات متدنيـــة غيـــر
ّ
وتقلــــص
ــــجل ارتفــــاع كبيــــر فــــي األســــعار
مســــبوقة ُس ّ
كبيــــر فــــي توافــــر المــــواد األساســــية مــــن محروقــــات
وغيرهــــا وعلــــى األخــــص انقطــــاع الكهربــــاء المســــتمر
وشــــح الخدمــــات فــــي مناطــــق متعــــددة.
ّ
أجريـــت انتخابـــات مجلـــس الشـــعب بعـــد تأجيلهـــا لمرتيـــن
بمشــــاركة  ٪33فقــــط مــــن الذيــــن يحــــق لهــــم االنتخــــاب
ّ
ظــــل اســــتياء عــــام
بحســــب األرقــــام الرســــمية .وفــــي
لتــــردي الوضــــع االقتصــــادي والمعيشــــي ،تــــم إعفــــاء
المهنــــدس عمــــاد خميــــس مــــن رئاســــة الحكومــــة بعــــد
إعفـــاء وزيـــر التجـــارة الداخليـــة وحمايـــة المســـتهلك مـــن
مهامـــه ،وذلـــك قبـــل أســـابيع فقـــط مـــن اعتبـــار الحكومـــة
ً
ـتوريا النتخـــاب برلمـــان جديـــد .تـــم تكليـــف
مســـتقيلة دســ
المهنــــدس حســــين عرنــــوس برئاســــة الحكومــــة ،ليعــــاد
تكليفــــه بتشــــكيلها بعــــد نتائــــج االنتخابــــات ولتصــــدر
ً
وزيــــرا دون
التشــــكيلة الحكوميــــة الجديــــدة بتغييــــر 12
تغييــــر فــــي الحقائــــب الســــياديّ ة.

المؤسسات الحكومية وتنظيمها

اعتمـــد أخيــ ً
ـرا البرنامـــج الوطنـــي لســـورية مـــا بعـــد الحـــرب
والـــذي يرســـم الخطـــة الوطنيـــة للوصـــول لرؤيـــة ســـورية
 2030والــذي بــدأ التخطيــط لــه وصياغتــه منــذ ســنوات .تــم
بمرســـوم إحـــداث المؤسســـة العامـــة لنقـــل وتوزيـــع الكهربـــاء
وإحالله ــا مح ــل مؤسس ــتي نق ــل الكهرب ــاء وتوزي ــع الكهرب ــاء.
كمـــا ّ
نظـــم مرســـوم آخـــر الهيـــكل الوظيفـــي لـــوزارة التنميـــة
اإلداريـــة وحـــدد مالكهـــا العـــددي .وصدرالهيـــكل التنظيمـــي
لــــوزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان .بالنســــبة للمديريــــات،
فق ــد أحدث ــت مديري ــة للش ــؤون القانوني ــة ف ــي االدارة العام ــة
للمصـــرف الزراعـــي التعاونـــي ،وأخـــرى فـــي الهيئـــة الناظمـــة
لالتصـــاالت والبريـــد .أمـــا فـــي هيئـــة التخطيـــط والتعـــاون
الدولـــي ،فقـــد أحدثـــت مديريـــة الخدمـــات المشـــتركة بـــدالً
مـــن مديريـــة الشـــؤون اإلداريـــة وشـــؤون العامليـــن ،وأقــ ّـرت
دائـــرة للتدريـــب الفنـــي التخصصـــي فيهـــا.
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أقــ ّـر قانـــون إحـــداث غـــرف التجـــارة والصناعـــة المشـــتركة
واتحــــاد غــــرف التجــــارة الســــورية .وصــــدر المرســــوم 10
لســـنة  2020والقاضـــي بإعفـــاء المـــواد األوليـــة المســـتوردة
كمدخــــات للصناعــــة المحليــــة مــــن الرســــوم الجمركيــــة.
وص ــدر ق ــرار بتحدي ــد ح ــق الدول ــة عل ــى الخام ــات المعدني ــة
المســـتخرجة.
عل ــى صعي ــد الموظفي ــن ،فق ــد أقي ــل وزي ــر التج ــارة الداخلي ــة
وحمايـــة المســـتهلك ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء الســـابق ،وتـــم
تفويـــض مديـــر الشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل وأميـــن عـــام
مجلـــس الـــوزراء ببعـــض الصالحيـــات ،كمـــا أقــ ّـرت عـــاوات
إنتــــاج للعامليــــن فــــي كل مــــن المؤسســــة العامــــة للتبــــغ
والمؤسســـة العامـــة للصناعـــات الغذائيـــة والشـــركة الســـورية
للبطاريـــات والغـــازات الســـائلة بحلـــب.

تركيز العمل الحكومي
الصحة

الصحيـــة
األول ،فقـــد تصـــدّ رت الموضوعـــات
كمـــا فـــي الثلـــث ّ
ّ
تركي ــز العم ــل الحكوم ــي ال ــذي ت ــم رص ــد ُه م ــن خ ــال وس ــائل
إعــــام الحكومــــة .وحــــازت تحديثــــات وبــــاء كوفيــــد19-
والتعاط ــي معه ــا وأخب ــار مراك ــز الحج ــر والمؤسس ــات الصحي ــة
وإجــــراء االختبــــارات ومتابعــــة تــــوزع اإلصابــــات المســــجلة
رســ ً
ـميا علـــى اهتمـــام كبيـــر .كمـــا جهـــدت الحكومـــة الفتتـــاح
مراك ــز اختب ــار متع ــددة للمس ــافرين إل ــى الخ ــارج دون أن يفل ــح
ذلـــك فـــي تخفيـــف االزدحـــام الكبيـــر علـــى مراكـــز االختبـــارات
المعتمـــدة .وعلـــى صعيـــد القـــرارات الحكوميـــة ،فقـــد وضعـــت
أســس تســجيل واســتيراد المســتحضرات الدوائيــة الكيميائيــة.
تــــم تفويــــض كل مــــن مديــــر الســــجالت والتراخيــــص
كمــــا ّ
الطبيـــة ورئيـــس مركـــز خدمـــة المواطـــن التخصصـــي ببعـــض
الصالحيـــات مـــن وزيـــر الصحـــة.

المحور االقتصادي

حــ ّـل تاليــ ًـا باهتمـــام المـــواد اإلعالميـــة الحكوميـــة محـــوري
التجـــارة والمـــال والبنـــوك ،وكانـــت أبـــرز القـــرارات المتعلقـــة
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والــــذي أخــــذت صــــدى واســــع فــــي وســــائل التواصــــل
االجتماعــــي ووســــائل اإلعــــام المحليــــة قــــرار مجلــــس
الـــوزراء بفـــرض تصريـــف  100دوالر أميركـــي أو مـــا يعادلهـــا
مـــن العمـــات األجنبيـــة علـــى ســـعر صـــرف نشـــرة الجمـــارك
والطيـــران عنـــد كل دخـــول ألي ســـوري مـــن الخـــارج وفـــي
ـداء م ــن
كل م ـ ّـرة م ــع اس ــتثناء الس ــائقين واألطف ــال فق ــط ابت ـ ً
األول مــــن آب .2020
وحــــددت تكاليــــف إجــــراء اختبــــارات فيــــروس كورونــــا
للقادميـــن بقيمـــة  $200وللمغادريـــن بقيمـــة  .$100كمـــا تـــم
وح ــددت
تعدي ــل أج ــور البري ــد لمش ــتركي الجري ــدة الرس ــميةُ .
بقــــرار أجــــور طباعــــة الطابــــع الواحــــد .وتــــم الترخيــــص
لشــــركات تدقيــــق مزاولــــة لعــــام  2020وتجديــــد تراخيــــص
محاســــبين قانونييــــن والترخيــــص لمحاســــبين جــــدد.
فـــي وزارة الماليـــة ،تـــم إنجـــاز تكاليـــف الضريبـــة علـــى دخـــل
الرواتــــب واألجــــور لمكلفــــي الضريبــــة علــــى الدخــــل (فئــــة
األربـــاح الحقيقيـــة) ضمـــن ملـــف ضريبـــي واحـــد لـــكل عـــام.
وت ــم تحدي ــد الح ــد األدن ــى إلنج ــاز مراق ــب الدخ ــل المقط ــوع
المتف ــرغ م ــن قب ــل وزارة المالي ــة .كم ــا ت ــم تحدي ــد تعويض ــات
لجنــــة اإلدارة الماليــــة ولجنــــة اإلشــــراف المالــــي ورئيــــس
وأعضـــاء الهيئـــة العامـــة للجـــان إعـــادة النظـــر فـــي ضريبـــة
الدخـــل وعاملـــون آخـــرون فـــي الـــوزارة.
أمــــا بالنســــبة لســــعر صــــرف الــــدوالر األميركــــي للموازنــــة
العامــــة لعــــام  ،2021فقــــد ُحــــدد بمــــا يعــــادل  1,250ليــــرة
ـم أيضــ ًـا تحديـــد أســـعار مبيـــع
لـــكل دوالر أميركـــي واحـــد .تــ ّ
أكيــاس الخيــش الجديــدة والمســتعملة ،وتحديــد أســعار شــراء
الكهربـــاء المنتجـــة مـــن مشـــاريع وأنظمـــة الطاقـــة المتجـــددة.
وزارة النقـــل أيضــ ًـا قامـــت بتحديـــث أجـــور قاعـــات الشـــرف
المأجـــورة فـــي المطـــارات الســـورية.
مصـــرف ســـورية المركـــزي قـــام بتعديـــل بعـــض المـــواد فـــي
ً
قــــرارا بتعديــــل الحــــد األدنــــى
نظامــــه الداخلــــي .وأصــــدر
ألدنــــى أجــــل ألســــعار الفائــــدة علــــى اإليداعــــات بالقطــــع
االجنبـــي فـــي ســـورية لتصبـــح  ٪3.5ســ ً
ـنويا علـــى الودائـــع
النقدي ــة بال ــدوالر ،و ٪1عل ــى الودائ ــع النقدي ــة بالي ــورو .وف ــي
تــــم إضافــــة شــــهرين علــــى مــــدة
قــــرارات
ّ
متفرقــــة ،فقــــد ّ
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الثالثـــة أشـــهر فـــي نظـــام اســـتثمار الكهربـــاء فـــي المؤسســـة
العام ــة لنق ــل الكهرب ــاء .وت ــم إح ــال وتصفي ــة مؤسس ــة ن ــور
للتموي ــل الصغي ــر وإق ــرار نظ ــام اإلت ــاف والتص ــرف باألش ــياء
الباليـــة الخـــاص بمصـــرف التوفيـــر.

المحور الصناعي

رصيد تنموي :العدد الثاني  :2020أيار  -آب

مجلــــس مدينــــة مصيــــاف ومجلــــس بلــــدة عــــدرا العماليــــة
بريـــف دمشـــق .وتـــم تعييـــن مكتـــب تنفيـــذي مؤقـــت لبلـــدة
شـــين فـــي محافظـــة حمـــص .كمـــا أحدثـــت ناحيـــة جديـــدة
وتــــم تســــمية رؤســــاء مجالــــس وإعفــــاء رئيــــس
عرطــــوز.
ّ
مجل ــس مدين ــة الس ــويداء وإع ــادة تش ــكيل مكات ــب تنفيذي ــة
وتعييـــن مكاتـــب تنفيذيـــة مؤقتـــة فـــي الالذقيـــة.

تقدّ مـــت الصناعـــة فـــي هـــذا الثلـــث لتحــ ّـل تاليــ ًـا فـــي تركيـــز
اإلع ــام الحكوم ــي .وق ــد ص ــدر بمرس ــوم إعف ــاء المش ــتركين
فـــي الكهربـــاء لألغـــراض الزراعيـــة مـــن الغرامـــات والفوائـــد
المترتبـــة .كمـــا أ�عفيـــت مســـتلزمات اإلنتـــاج والمـــواد األوليـــة
الداخل ــة بصناع ــة األدوي ــة البش ــرية م ــن الرس ــوم الجمركي ــة.
وحــــددت أســــعار بيــــع الزيــــوت المعدنيــــة إلــــى شــــركة
ُ
وح ــدد س ــعر مبي ــع
محروق ــات وإل ــى المتعام ــل والمس ــتهلكُ ،
كيروســــين الطيــــران إلــــى القــــوى الجويــــة .وقامــــت وزارة
الصناع ــة بتكلي ــف المؤسس ــة العام ــة للتب ــغ بش ــراء محاصي ــل
التبـــغ والتنبـــاك.

تــــم تحديــــد الئحــــة ضوابــــط ونواظــــم خاصــــة باعتماديــــة
شــــركات أمــــن المعلومــــات .وتــــم تعديــــل عضويــــة مجلــــس
ـم
المفوضي ــن ف ــي الهيئ ــة الناظم ــة لالتص ــاالت والبري ــد .كم ــا ت ـ ّ
تخفيـــض المســـتوى اإلداري لمديريـــة الجاهزيـــة فـــي الـــوزارة.
وتمـــت الموافقـــة علـــى العـــروض المرجعيـــة للربـــط البينـــي
ّ
مــــن قبــــل الهيئــــة الناظمــــة لالتصــــاالت والبريــــد .وأجريــــت
المصادقــــة علــــى الالئحــــة التنظيميــــة «األجهــــزة قصيــــرة
المـــدى» مـــن قبـــل الهيئـــة الناظمـــة لالتصـــاالت والبريـــد.

الزراعة واألرياف

التعليم والجامعات

ـم تحدي ــد س ــعر ش ــراء الكيل ــو غ ــرام
بالنس ــبة الزراع ــة ،فق ــد ت ـ ّ
ً
ـم تحدي ــد المقايي ــس
م ــن محص ــول القم ــح المنت ــج محلي ــا .وت ـ ّ
الرســــمية لمــــادة القمــــح لموســــم  ،2020وتحديــــد شــــروط
تســــليم مــــادة القمــــح لموســــم تســــويق الحبــــوب .2020
أحدثـــت وزارة الزراعـــة وحـــدات إرشـــادية جديـــدة .وحـــددت
ّ
والمخلفــات الحيوانيــة
الشــروط الالزمــة الســتيراد الحيوانــات
ف ــي س ــورية .كم ــا س ــمحت باس ــتخدام لق ــاح الته ــاب العق ــدي
لتحصي ــن األبق ــار .وح ــددت أيض ـ ًـا س ــعر مبي ــع الليت ــر الواح ــد
مـــن الســـائل اآلزوتـــي .ووضعـــت الشـــروط الفنيـــة والصحيـــة
النباتيـــة الخاصـــة الســـتيراد بـــذار البطاطـــا.

المحلية
اإلدارة
ّ

ـم فـــي هـــذا الثلـــث تعديـــل عـــدة مـــواد مـــن قانـــون اإلدارة
تــ ّ
ً
المحليـــة  .107كمـــا صـــدرت أخيـــرا التعليمـــات التنفيذيـــة
وتــــم
لقانــــون القضــــاء العقــــاري رقــــم  16لســــنة .2014
ّ
تصديـــق قـــرار المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس محافظـــة حمـــاة
الخـــاص بتعييـــن الحـــدود اإلداريـــة لبلديـــة الكافـــات .أ
و�حــ ّـل

االتصاالت واالنترنت

حــــدد بقــــرار أعضــــاء الهيئــــة التعليميــــة والتدريســــية فــــي
الجامع ــات الحكومي ــة .وت ــم تعدي ــل النظ ــام المال ــي للجامع ــة
االفتراضيـــة .كمـــا صـــدر مرســـوم لتحديـــد المنـــح المجانيـــة
الســــنوية التــــي تخصصهــــا كل مؤسســــة تعليميــــة لــــذوي
الشــــهداء والجرحــــى بنســــبة ال تقــــل عــــن  ٪2مــــن عــــدد
الطــــاب المســــجلين فــــي كل كليــــة أو معهــــد.

تـــم تحديـــد عـــدد أعضـــاء مجلـــس أمنـــاء جامعـــة الجزيـــرة
الخاص ــة .وت ــم تعدي ــل الالئح ــة الداخلي ــة للمعاه ــد المتوس ــطة
الصـــادرة  .2008وصـــدرت التعليمـــات التنفيذيـــة لمرســـوم
شـــروط النجـــاح فـــي الثانويـــة العامـــة .كمـــا صـــدر مرســـوم
بتعدي ــل بع ــض م ــواد الالئح ــة التنفيذي ــة لقان ــون الجامع ــات
بخصـــوص االســـتنفاذ ومنـــح فـــرص إضافيـــة للطـــاب .كمـــا
منح ــت دورة لط ــاب الثانوي ــة العام ــة بكاف ــة فروعه ــا .أق ـ ّـرت
اللوائ ــح الداخلي ــة لع ــدّ ة كلي ــات وأنظم ــة ماجس ــتير .وعُ دّ ل ــت
خطــــط دراســــية متعــــددة وافتتحــــت إجــــازات ودراســــات
عليـــا ماجســـتير ودكتـــوراه فـــي اختصاصـــات متعـــددة.
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السكن واإلعمار

تــــم تعديــــل النظــــام الداخلــــي للمديريــــة العامــــة للمصالــــح
العقاريـــة الصـــادر عـــام  .2006واعتُ بـــرت أعمـــال التســـجيل
والتوثي ــق العق ــاري متوقف ــة من ــذ  2012-6-13ف ــي مكت ــب
ـم تعدي ــل
التوثي ــق بدائ ــرة المصال ــح العقاري ــة بحل ــب .كم ــا ت ـ ّ
نظـــام المقاوليـــن فـــي ســـورية.
وتــــم تعديــــل الحــــرم الكيفــــي المباشــــر لبحيــــرة ســــد باســــل
ّ
األســــد فــــي صافيتــــا بطرطــــوس .وعــــدّ ل الحــــرم المباشــــر
لنبـــع منيـــن فـــي ريـــف دمشـــق .كمـــا ســـجلت عقـــارات باســـم
الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية – تخصيــــص وزارة الماليــــة.
واس ــتملكت عش ــرات العق ــارات ف ــي طرط ــوس وري ــف دمش ــق
ودرع ــا وحم ــاة والس ــويداء ،واعتب ــرت عق ــارات ومح ــات تق ــوم
بخدمـــة ذات نفـــع عـــام فـــي الســـويداء وحلـــب وطرطـــوس.

المحور القانوني

صـــدرت التعليمـــات التنفيذيـــة للمرســـوم  10الصـــادر عـــام
 2020عـــن وزارة الماليـــة ،والقاضـــي بإعفـــاء المـــواد األوليـــة
المســــتوردة كمدخــــات للصناعــــة المحليــــة مــــن الرســــوم
تــــم إلغــــاء ترخيــــص شــــركات حراســــة
الجمركيــــة .كمــــا ّ
وحمايــــة .وعُ دّ لــــت مــــواد مــــن القانــــون  34لســــنة 2007
المتعل ــق باألطب ــاء البيطريي ــن .ونش ــرت المحكم ــة الدس ــتورية
وتم ــت دع ــوة
العلي ــا الطع ــون الخاص ــة بالعملي ــة االنتخابي ــةّ .
ـم تصديـــق الوثائـــق
مجلـــس الشـــعب الجديـــد لالنعقـــاد .وتــ ّ
الص ــادرة ع ــن المؤتم ــر االس ــتثنائي لالتح ــاد البري ــدي العالم ــي.

محاور أخرى

فــــي الســــياحة ،تــــم تســــجيل كل مــــن جامــــع الدريــــب فــــي
النبــــك بريــــف دمشــــق ضمــــن المبانــــي األثريــــة ،باإلضافــــة
لحمــــام الحلــــق وبعــــض المبانــــي األثريــــة فــــي حمــــاه .وتــــم
ّ
بق ــرار تعدي ــل تس ــجيل مبن ــى فن ــدق الش ــرق األث ــري بالالذقي ــة.

للمؤمـــن عليـــه
ســـمحت وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل
ّ
بضــــم الخدمــــة الســــابقة بالحكومــــة إلــــى مــــدة الخدمــــة
المحســـوبة بالمعـــاش .كمـــا أحدثـــت الـــوزارة مركـــز خدمـــة
المواطــــن فيهــــا .ووضعــــت التعليمــــات التنفيذيــــة لــــدور
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الحضانـــة الجديـــدة .كمـــا تـــم بمرســـوم تمديـــد جميـــع المهـــل
القانونيــــة الــــواردة فــــي تشــــريعات الضرائــــب والرســــوم
المســ ّـرحين مـــن
النافـــذة .كمـــا ُمـــدد برنامـــج دعـــم وتمكيـــن ُ
خدمــــة العلــــم بقــــرار مــــن رئاســــة مجلــــس الــــوزراء ،الــــذي
ً
أيضــــا ولســــنتين برنامــــج دعــــم الخريجيــــن الجــــدد
مــــدد
اآلليــــة التنفيذيــــة لــــه.
وحــــدد ّ

وزارة الثقاف ــة ح ــددت م ــن جدي ــد التعويض ــات للمحاضري ــن
تمـــت الموافقـــة علـــى مســـاهمة
فـــي المنابـــر الثقافيـــة .كمـــا ّ
ســـورية فـــي مـــوارد المؤسســـة الســـورية الدوليـــة للتنميـــة.
وتــــم تمديــــد خدمــــة الســــفيرين وليــــد عثمــــان وريــــاض
حــــداد .تــــم بقــــرار تعديــــل أجــــور تقديــــم الخدمــــات للغيــــر
فـــي المركـــز الوطنـــي لبحـــوث الطاقـــة.

اهتمامات المستويات الحكومية
فــــي مراجعــــة اإلعــــام الحكومــــي ،فقــــد تبايــــن اهتمــــام
المســتويات الحكوميــة بالقطاعــات والخدمــات .كان للمســتوى
الحصــــة
الــــوزاري ،كمــــا فــــي الثلــــث الســــابق مــــن العــــام،
ّ
األكبـــر فـــي التطبيقـــات ،كافتتـــاح مشـــاريع وخدمـــات ،وفـــي
التصريــــح لوســــائل اإلعــــام والمؤتمــــرات الصحفيــــة وفــــي
وضـــع الخطـــط أيضــ ًـا .تبـــع المســـتوى الـــوزاري المحافظـــات
المــــرة التــــي تقدمــــت علــــى المديريــــات والســــلطات
هــــذه
ّ
ُ
المحلي ــة وخصوص ــا ف ــي التصريح ــات .بالنس ــبة للتفاع ــل م ــع
ّ
األحـــداث اليوميـــة كانـــت حوالـــي ثلثـــي المـــواد اإلعالميـــة
متفاعل ــة م ــع األح ــداث اليومي ــة .وكان المس ــتوى ال ــوزاري كم ــا
ـم ّ
الع ــادة األكث ــر تفاعــ ً
حل ــت كل
ا ،تلت ــه المحافظ ــات وم ــن ث ـ ّ
المحليـــة.
مـــن المديريـــات والســـلطات
ّ
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تســــتند البيانــــات فــــي هــــذا الجــــزء إلــــى
ً
رســــميا حــــول الشــــركات
البيانــــات المنشــــورة
المســــجلة بحســــب أعــــداد الجريــــدة الرســــمية
بيــــن أيــــار وآب  .2020بالمقابــــل ،اســــتخلصت
البيانــــات المتعلقــــة بحالــــة ســــوق العمــــل مــــن
اســــتبيان الناشــــطين المجتمعييــــن.
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خــــال هــــذه الفتــــرة ،ســــجلت  179شــــركة
خاص ــة جدي ــدة م ــن خ ــال القن ــوات الرس ــمية،
وهــــو معــــدل أقــــل بحوالــــي  ٪32مــــن عــــدد
الشــــركات المســــجلة فــــي األشــــهر األربعــــة
الســــابقة لهــــا .مجمــــوع الرســــاميل المودعــــة
عنــــد تســــجيل هــــذه الشــــركات الجديــــدة
يقــــدر بحوالــــي  24.6مليــــار ليــــرة ســــورية.
هـــذه الرســـاميل ال تمثـــل كامـــل االســـتثمارات،
إنمــــا مــــا يختــــار الشــــركاء إيداعــــه كاســــتثمار
أولــــي معلــــن عنــــد تأســــيس الشــــركة .لهــــذا
فـــإن االســـتثمارات الفعليـــة تزيـــد عـــن مقـــدار
الرســــاميل المودعــــة عنــــد التأســــيس .نشــــير
هنــــا كذلــــك إلــــى أن هــــذه األعــــداد ال تشــــمل
المســــجلة ،خاصــــة
األنشــــطة التجاريــــة غيــــر
ّ
الصغيــــرة منهــــا ،وهــــذا نقــــص أساســــي فــــي
البيانــــات حيــــث نجهــــل حجــــم القطــــاع غيــــر
الرســــمي .كمــــا أن هــــذه األعــــداد ال تشــــمل
الشــــركات واالســــتثمارات فــــي المناطــــق
خـــارج ســـيطرة الحكومـــة المركزيـــة ،حيـــث ال
يتــــم تســــجيل الشــــركات فــــي هــــذه المناطــــق
مـــن خـــال قنـــوات الحكومـــة المركزيـــة فـــي
دمشــــق .باإلضافــــة إلــــى الشــــركات الجديــــدة
المســـجلة ،تـــم تعديـــل وضـــع  23شـــركة لكـــي
تتوافــــق مــــع قانــــون أحــــكام الشــــركات رقــــم
 29الصــــادر فــــي عــــام .2011
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مثلـــت الشـــركات محـــدودة المســـئولية  ٪98مـــن الشـــركات
الجديـــدة المســـجلة ،مقابـــل  ٪2شـــركات مســـاهمة مغفلـــة
خاصــــة ومســــاهمة مغفلــــة قابضــــة خاصــــة .مــــن ناحيــــة
عـــدد الشـــركات ،فـــإن  ٪56مـــن الشـــركات الجديـــدة تنشـــط
ف ــي قط ــاع تج ــارة الجمل ــة .ويمث ــل مجم ــوع رس ــاميل ه ــذه
الش ــركات حوال ــي  ٪3فق ــط م ــن الرس ــاميل المس ــتثمرة ف ــي
تأســـيس الشـــركات فـــي هـــذه الفتـــرة .فـــي هـــذا الثلـــث تـــم
تســـجيل شـــركتين لهمـــا رأســـمال كبيـــر مقارنـــة بمتوســـط
رســـاميل الشـــركات فـــي معظـــم القطاعـــات ،وهمـــا مصفـــاة
الســــاحل فــــي محافظــــة طرطــــوس ومصفــــاة الرصافــــة
فـــي محافظـــة الرقـــة ،برأســـمال قـــدره  10مليـــارات ليـــرة
ســــورية لــــكل واحــــدة منهمــــا .وتضاعــــف االســــتثمار مــــن
ناحيـــة حجـــم رأس المـــال فـــي شـــركات النقـــل والتخزيـــن
مقارنـــة بالشـــركات المســـجلة فـــي األشـــهر األربعـــة األولـــى
مــــن الســــنة .وانخفــــض االســــتثمار فــــي شــــركات تصنيــــع
جديــــدة ،ســــواء مــــن حيــــث عــــدد الشــــركات أو مجمــــوع
الرســـاميل.

شــــكل  :12خــــط زمنــــي
للعـــــــــــــــــدد التراكمـــــــــــي
للشـــــــــركات المســــجلة
منـــذ شـــهر أيـــار  2019بمـــا
فيهــــــــــــــا المســــجلة فــــي
الثلــــــث الثانــــي مــــن عــــام
 ،2020وتشــــمل الرخــــص
الجديــــــــــدة والمعدلـــــــة.
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القطاع الخاص

ﺗﺠﺎرة واﺳﺘﻴﺮاد
وﺗﺼﺪﻳﺮ
758,500,000

اﻟﻤﺮاﻓﻖ
20,021,300,000
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دﻣﺸﻖ
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شــكل  :14عــدد الشــركات
الجديـ ــدة المسـ ــجلة فـ ــي
الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام
 2020حسـ ــب المحافظـ ــة

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
400,000,000

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
280,000,000
ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄــــــﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺳـــﻢ
ﻋﺒــــــــــﺮ ﻋﻦ رأس اﻟﻤـــــــــــــــﺎل
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴـــــــــــــــــﺘﺜﻤﺮ ﺑـــــﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻲ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻛــــــﻞ ﻗﻄـــــــــــﺎع

1,000,000,000

شــــكل  :13الشــــركات
الجديــــدة المســــجلة فــــي بالليــــرة الســــورية
الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام
 2020حس ــب رأس الم ــال
المســــتثمر والقطــــاع

مجمــــوع رســــاميل الشــــركات

ﻋﺪد اﻟﺸــــــﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄــــــــﺎع
ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة
 10ﺷﺮﻛﺎت

ً
جغرافيــــا ،ال تــــزال الحصــــة األكبــــر مــــن عــــدد الشــــركات
الجديــــدة المســــجلة لمحافظتــــي دمشــــق وريــــف دمشــــق،
حيـــث أســـس  ٪83مـــن الشـــركات الجديـــدة هنـــاك .وبقـــي
عـــدد الشـــركات الجديـــدة المســـجلة هـــذا الثلـــث منخفضــ ًـا
فــــي جميــــع المحافظــــات األخــــرى.
أمــــا بالنســــبة لالســــتثمار األجنبــــي ،فقــــد كان الشــــركاء
اللبنانيــــون واإليرانيــــون األكثــــر مســــاهمة فــــي تأســــيس
شـــركات جديـــدة .وســـاهم شـــركاء لبنانيـــون فـــي تأســـيس
المصفاتيـــن الجديدتيـــن (قطـــاع المرافـــق) باإلضافـــة إلـــى
مســــاهمات فــــي قطــــاع التجــــارة واالســــتيراد والتصديــــر.
واقتصــــرت معظــــم المســــاهمات األجنبيــــة األخــــرى علــــى

6

ﻃﺮﻃﻮس

5

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

5

ﺣﻠﺐ

4

ﺣﻤﺎة

2

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

1

درﻋﺎ

0

اﻟﺤﺴﻜﺔ

0

دﻳﺮ اﻟﺰور

0

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

0

اﻟﺮﻗﺔ

0

إدﻟﺐ

60

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
541,600,000

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
1,092,000,000

7

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ
0
ﺣﻤﺺ

100

80

60

40

0

20

قط ــاع التج ــارة واالس ــتيراد والتصدي ــر .وتضمن ــت  ٪28م ــن
الشــــركات الجديــــدة مســــاهمات إنــــاث ،وهــــو أقــــل بقليــــل
مـــن مســـتوى الثلـــث الســـابق ،إال أن حصـــة هـــؤالء النســـوة
مـــن ملكيـــة رأس مـــال هـــذه الشـــركات لـــم تتعـــدّ  ٪1فـــي
هــــذا الثلــــث.

سوق العمل
تشــــير إجابــــات الناشــــطين المجتمعييــــن المجيبيــــن علــــى
اس ــتبيان رصي ــد تنم ــوي إل ــى صعوب ــة إيج ــاد عم ــل مناس ــب
لخبــــرة وخلفيــــة المجيبيــــن التعليميــــة ،إذ بلــــغ متوســــط
اإلجابــــات  2.1علــــى مقيــــاس متــــدرج .17وكانــــت النتائــــج
متقاربــــة علــــى مســــتوى المحافظــــات ،إال أن محافظتــــي
القنيطــــرة وريــــف دمشــــق ســــجلتا نتائــــج أفضــــل بعــــض
الشــــيء مــــن باقــــي المحافظــــات ،فيمــــا تبــــدو الصعوبــــات
أكب ــر بع ــض الش ــيء ف ــي محافظت ــا دي ــر ال ــزور وطرط ــوس.
ً
اختالفــــا فــــي مــــدى صعوبــــة إيجــــاد
وال يبــــدو أن هنــــاك
عمـــل بيـــن الذكـــور واإلنـــاث المجيبيـــن ،فقـــد بلـــغ المعـــدل

 17مـــن  5إلـــى  :1ســـهل جـــد ًا – ســـهل
– ليـ ــس سـ ـ ً
ـهال وال صعب ـ ـ ًا – صعـ ــب
– صعـــب جـــد ًا – ال أدر ي
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القطاع الخاص

ﺳﻮرﻳﺔ
ادﻟﺐ
اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺮﻗﺔ
اﻟﺴﻮﻳﺪاء
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ﺣﻤﺺ
درﻋﺎ
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتســـاوي األجـــور والحوافـــز بيـــن الرجـــال
والنس ــاء ف ــي س ــوق العم ــل عندم ــا يمتلك ــون نف ــس المؤه ــات،
تشـــير إجابـــات الناشـــطين إلـــى أن األجـــور تميـــل ألن تكـــون
أعلـــى بقليـــل للرجـــال فـــي هـــذه الحالـــة ،فقـــد بلـــغ متوســـط
إجاباتهــــم  -0.5علــــى مقيــــاس متــــدرج .18تشــــير اإلجابــــات
إلـــى أن األجـــور هـــي األقـــرب إلـــى التكافـــؤ بيـــن الجنســـين
فـــي محافظـــة الحســـكة .فـــي محافظتـــا إدلـــب والقنيطـــرة،
تج ــاوزت أج ــور النس ــاء أج ــور الرج ــال ذوي نف ــس المؤه ــات
بقلي ــل بحس ــب إجاب ــات الناش ــطين .وتج ــاوزت أج ــور الرج ــال
تلـــك التـــي تحصـــل عليهـــا النســـاء فـــي باقـــي المحافظـــات.

 18م ــن  2إل ــى  :-2أج ــور النس ــاء أعل ــى
بكثيـ ــر – أجـ ــور النسـ ــاء أعلـ ــى بقليـ ــل
– متكافئــــة – أجــــور الرجــــال أعلــــى
بقليـ ــل – أجـ ــور الرجـ ــال أعلـ ــى بكثيـ ــر
– ال أدر ي

شــــكل  :16مــــدى تكافــــؤ
األجــــور والحوافــــز بيــــن
الرجــــال والنســــاء فــــي
ســــوق العمــــل عندمــــا
يمتلكــــــــــــــــون نفــــــــــــــــس
المؤهـــــــــات بحســــــــــــــب
المحافظــــة فــــي الثلــــث
الثانــــي مــــن عــــام 2020

دﻣﺸﻖ

ادﻟﺐ

دﻳﺮ اﻟﺰور
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﻃﺮﻃﻮس
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اﻟﺬﻛﻮر
اﻹﻧﺎث
ﺗﺤﺖ 20
29 - 20

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

ﺣﺴﺐ
اﻟﺠﻨﺲ

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
اﻟﻼذﻗﻴﺔ

ﺣﺴﺐ
اﻟﻔﺌﺔ
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ﺣﻠﺐ

39 - 30

ﺣﻤﺎة

49 - 40

ﺣﻤﺺ

59 - 50

درﻋﺎ

 60ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

شـ ــكل  :15مـ ــدى صعوبـ ــة
أو ســــهولة إيجــــاد عمــــل
مناســب للخبــرة والخلفية
التعليميـــــــــة للمجيبيـــــــن
بحســــــــب المحافظـــــــــــة
والجنــس والفئــة العمريــة
والمؤهــــــــــــل الدراســـــــــــي
فــــي الثلــــــث الثانــــي مــــن
عام 2020

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ/ة
اﺑﺘﺪاﺋﻲ

دﻣﺸﻖ

ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺆﻫﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ

دﻳﺮ اﻟﺰور

اﻋﺪادي

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

ﺛﺎﻧﻮي

ﻃﺮﻃﻮس

ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﺳﻮرﻳﺔ

دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ
دﻛﺘﻮراه

5
ﺳﻬﻞ ﺟﺪ ًا

4
ﺳﻬﻞ

3
ً
ﺳﻬﻼ وﻻ ﺻﻌﺒ ًﺎ
ﻟﻴﺲ

2
ﺻﻌﺐ

1
ﺻﻌﺐ ﺟﺪ ًا

 2.0للذكـــور و 2.2لإلنـــاث .أمـــا بالنســـبة للفئـــات العمريـــة،
فتشـــير إجابـــات مـــن هـــم دون  20ســـنة إلـــى ســـهولة أكبـــر
ف ــي إيج ــاد عم ــل مناس ــب لخبرته ــم عن ــد مع ــدل  ،2.6فيم ــا
واجـــه مـــن هـــم فـــوق  60ســـنة صعوبـــة أكبـــر مـــن الفئـــات
العمريـــة األخـــرى .وال تتبايـــن إجابـــات الناشـــطين بصـــورة
كبيـــرة باختـــاف مؤهالتهـــم الدراســـية.

2
أﺟﻮر اﻟﻨﺴﺎء
أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ

1
أﺟﻮر اﻟﻨﺴﺎء
أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ

0
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ

-1
أﺟﻮر اﻟﺮﺟﺎل
أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ

-2
أﺟﻮر اﻟﺮﺟﺎل
أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ

من خالل مقارنة بيانات الثلث األول والثاني من عام  ،2020يمكن مالحظة ما يلي:
‐تناقص في عدد الشركات الجديدة مقارنة بالثلث السابق.
‐زي ــادة ف ــي االس ــتثمارات ف ــي المراف ــق ،ال س ــيما المصاف ــي ،باإلضاف ــة إل ــى قط ــاع النق ــل
والتخزي ــن ،م ــع تناق ــص االس ــتثمار ف ــي التصني ــع.
‐استمرار تركز االستثمارات الرسمية الجديدة في دمشق وريف دمشق
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تمـــت
خـــال الثلـــث الثانـــي مـــن عـــام ّ ،2020
دراســـة أكثـــر مـــن  905مـــادة إعالميـــة متعلقـــة
بالتنميــــة والخدمــــات فــــي ســــورية .صــــدرت
هـــذه المـــواد عـــن  18وســـيلة إعالميـــة ســـورية
خاص ــة ،متنوع ــة ومتباين ــة تنش ــر إلكتروني ـ ًـا .ت ــم
تحليـــل هـــذه المـــواد مـــن ناحيـــة موضوعـــات
التركيـــز والتغطيـــة الجغرافيـــة.

اﻟﺘﺠﺎرة

230

اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك

216

اﻟﺼﺤﺔ

211

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

74

اﻟﺰراﻋﺔ واﻷرﻳﺎف

66
64

اإلعالم
السوري
الخاص

اﻟﻨﻘﻞ

60

موضوعات التركيز
الصحــــة للمرتبــــة الثانيــــة وتصــــدّ رت
تراجعــــت
ّ
التجــــارة والمــــال والبنــــوك هــــذا الثلــــث مــــن
الس ــنة ف ــي الم ــواد اإلعالمي ــة الت ــي ت ــم رصده ــا.
ّ
ولعــــل الوضــــع االقتصــــادي المتــــردّ ي وأســــعار
الســـلع وحركـــة التجـــارة الداخليـــة والخارجيـــة
ّ
المتعثـــرة ش ــكّلت جــ ّـل الموضوعـــات اإلعالميـــة
اهتم ــت أيض ـ ًـا بتغطي ــة االرتف ــاع الجنون ــي
الت ــي
ّ
األساســــية .كمــــا
ألســــعار الســــلع والخدمــــات
ّ
اهتمــــت عشــــرات المــــواد بتأثيــــرات قانــــون
ّ
قيصــــر األميركــــي علــــى حركــــة التجــــارة مــــن
وإلــــى ســــورية والعقوبــــات التــــي ســــتطال
الشـــركات المتعاملـــة .ولـــم يغـــب الحديـــث عـــن
تقلبـــات أســـعار الصـــرف الكبيـــرة التـــي حدثـــت
فــــي هــــذا الثلــــث عــــن المــــواد اإلعالميــــة،
ولوحـــظ تبايـــن فـــي أســـعار الصـــرف بحســـب
مــــواد إعالميــــة بيــــن مناطــــق مختلفــــة مــــن
ســــورية.
كمــــا أســــلفنا فقــــد ّ
اإلعالميــــة
حلــــت المــــواد
ّ
التـــي ركّـــزت علـــى الصحـــة تاليــ ًـا بعـــد التجـــارة
والمــــال والبنــــوك .وبالطبــــع كان لتفاعــــات
الحصــــة األكبــــر فــــي
فيــــروس كوفيــــد19-
ّ
ً
التغطيــــات ،خصوصــــا انتشــــار اإلصابــــات
المحتملــــة للفيــــروس فــــي بعــــض المناطــــق

اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻌﻮدة

49

اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
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ـمية المســـجلة وأخبـــار
والتشـــكيك بأعـــداد اإلصابـــات الرســ ّ
حصـــة جيـــدة
مراكـــز الحجـــر واالختبـــارات .كمـــا كان هنـــاك ّ
المحليــــة حــــول تطــــور الفيــــروس وانتشــــاره
للتصريحــــات
ّ
مـــن قبـــل أخصائييـــن وأكاديمييـــن وردود الحكومـــة عليهـــا
أقرتهـــا مثـــل إجـــراء
والمضـــي فـــي اتخـــاذ إجراءاتهـــا التـــي ّ
االمتحانــــات وتحديــــد موعــــد افتتــــاح المــــدارس وغيرهــــا.
ً
تاليــــا.
حافــــظ التعليــــم فــــي هــــذا الثلــــث علــــى حلولــــه

تركــــزت المــــواد اإلعالميــــة حــــول تحضيــــرات افتتــــاح
المـــدارس فـــي ظـــل الواقـــع الصحـــي ومـــا رافـــق ذلـــك مـــن

شــــــــــــكل  :17مســــتوى
تغطيـــة اإلعـــام الخـــاص
للمواضيــــع التنمويــــة
بحســــب القطــــاع فــــي
الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام
2020
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شـــائعات ونقـــاش عـــام حـــول بدائـــل تعليميـــة غيـــر جاهـــزة.
صحــــي لتطبيقــــه فــــي
وعممــــت وزارة التربيــــة بروتوكــــول ّ
المــــدارس .كمــــا ركــــزت األخبــــار اإلعالميــــة حــــول متابعــــة
العملي ــة التعليمي ــة ف ــي الجامع ــات بع ــد تأجي ــل االمتحان ــات
ً
أخبــــارا
الجامعيــــة لمختلــــف الفــــروع .وشــــملت التغطيــــات
عـــن معانـــاة الطلبـــة وخصوصــ ُـا القاطنيـــن فـــي محافظـــات
أخـــرى بعـــد إفـــراغ المـــدن الجامعيـــة وصعوبـــة المواصـــات.
ّ
حل ــت الزراع ــة واألري ــاف تالي ـ ًـا ف ــي تركي ــز الم ــواد اإلعالمي ــة،

التـــي ّ
الحراجيـــة ومســـائل اســـتالم
غطـــت بعـــض الحرائـــق
ّ
القمــــح مــــن المزارعيــــن ومــــا رافقهــــا مــــن مشــــكالت فــــي
شـــمال شـــرق ســـوريةّ .
وغطـــت المـــواد مشـــكالت الزراعـــة
وواقـــع التنميـــة والخدمـــات فـــي األريـــاف .باإلضافـــة إلـــى
ذلـــك ،كان هنـــاك تغطيـــات متعلقـــة بتعليمـــات وزارة الزراعـــة
الجديـــدة فـــي موضوعـــات متعـــددة ،مثـــل تلقيـــح األبقـــار
واســـتيراد بـــذار البطاطـــا والعلـــف الحيوانـــي.
موضوعــــات اللجــــوء والعــــودة ّ
ً
تاليــــا .فقــــد ركــــزت
حلــــت
عشــــرات المــــواد علــــى ّ
تعثــــر الضغــــوط التــــي يواجههــــا
الســـوريون مـــن جـــراء انتشـــار فيـــروس كوفيـــد 19-وتـــردّ ي
األوض ــاع اإلقتصاديّ ــة أساس ـ ًـا ف ــي البل ــدان الت ــي يتواج ــدون
وخاصـــة مـــع فـــرض الحكومـــة لشـــرط
فيهـــا مثـــل لبنـــان،
ّ
تصريــــف  $100عنــــد عــــودة أي ســــوري .هــــذا القــــرار أثــــار
جـــدالً كبيــ ً
ـرا وحظـــي بكثيـــر مـــن المـــواد اإلعالميـــة ،والتـــي
ركــــز أغلبهــــا علــــى عــــدم دســــتورية هــــذا القــــرار واعتبــــاره
تحـــدّ ي كبيـــر أمـــام كل مـــن يفكـــر بالعـــودة .لـــم تغـــب أخبـــار
الســــوريين فــــي المخيمــــات ودول اللجــــوء عــــن التغطيــــات
أن مس ــائل النازحي ــن الداخليي ــن واوضاعه ــم
اإلعالمي ــة .كم ــا ّ
المعيش ــية حظي ــت ببع ــض التغطي ــات وخاص ــة ف ــي مناط ــق
الشـــمال الســـوري.
ً
تاليــــا ،ركــــزت المــــواد
فــــي محــــور النقــــل الــــذي جــــاء
اإلعالميــــة علــــى ارتفــــاع أســــعار التنقــــات والرحــــات
الســــياحية بيــــن المحافظــــات الســــورية ،وحركــــة الطيــــران
مـــن الخـــارج إلجـــاء الســـوريين العالقيـــن ،وفتـــح وإغـــاق
الحـــدود مـــع الـــدول المجـــاورةّ .
وغطـــت المـــواد اإلعالميـــة
قـــرارات ترخيـــص وأعمـــال مكاتـــب الشـــحن الجـــوي وأيـــام
تــــم تقليصهــــا وغيرهــــا.
الحجــــر التــــي ّ

جــــاء االهتمــــام بعــــد النقــــل بالقانــــون واألمــــن والســــامة،
تابع ــت الم ــواد اإلعالمي ــة القواني ــن والق ــرارات الص ــادرة ف ــي
اهتمـــت بعـــض المـــواد بقـــرارات لـــإدارة
هـــذا الثلـــث .كمـــا
ّ
محليــــة فــــي شــــمال
الذاتيــــة بخصــــوص تنظيــــم شــــؤون
ّ
شـــرق ســـورية .كان الســـتمرار الهـــدوء القلـــق علـــى جبهـــات
حصـــة مـــن األخبـــار عـــن خروقـــات مـــن
القتـــال المتعـــددة ّ
فتــــرة ألخــــرى وأخبــــار متعــــددة عــــن حشــــود عســــكرية
واســــتعداد لخــــوض معــــارك جديــــدة .فيمــــا كان للقــــاءات
الضامنيـــن الدولييـــن واألحاديـــث عـــن فتـــح الطـــرق الدوليـــة
نصيـــب مـــن التغطيـــات أيضــ ًـا.
ّ
حل ــت تالي ـ ًـا الصناع ــة وإع ــادة دوران العجل ــة الصناعي ــة الت ــي
تأث ــرت بانتش ــار في ــروس كوفي ــد .19-كم ــا حظي ــت مش ــكالت
وتحديـــات المـــدن الصناعـــة وأخبـــار غـــرف الصناعـــة ببعـــض
التغطيــــات .ثــــم جــــاء االهتمــــام بموضوعــــات الجمعيــــات
واإلدارة المحليــــة والثقافــــة ومســــائل الســــكن واإلعمــــار،
تبعته ــا تغطي ــات تتعل ــق بالس ــياحة وبع ــض الخدم ــات ،فيم ــا
لـــم تحـــظ موضوعـــات المـــرأة ســـوى بتغطيـــات قليلـــة جـــدّ ًا
تـــكاد ال تذكـــر.

علـــى الرغـــم مـــن ســـوء أوضـــاع الكهربـــاء وتراجـــع التغذيـــة
الكهربائيـــة فـــي عمـــوم المناطـــق وزيـــادة ســـاعات التقنيـــن
بشــــكل كبيــــر ،واالعتــــداءات علــــى محطــــات الكهربــــاء لــــم
تحظـــى الكهربـــاء ســـوى بتغطيـــات قليلـــة وجـــاءت كأخبـــار
مضافـــة إلـــى أخبـــار تتحـــدث عـــن تراجـــع خدمـــات أخـــرى.

تفاعالت المناطق

حظيـــت الجغرافيـــا الســـورية ككل بثلثـــي التغطيـــات تقريبــ ًـا
يبيــــن هــــذا المؤشــــر
فــــي هــــذا الثلــــث مــــن الســــنة .ربّمــــا ّ
الــــذي ازداد مــــن ثلــــث إلــــى ثلثيــــن أن مســــائل الخدمــــات
عامــــة فــــي مختلــــف
ومشــــكالت التنميــــة أصبــــح ســــمة ّ
المناطـــق .علـــى مســـتوى المحافظـــات ،تصـــدّ رت كمـــا العـــادة
اإلعالميــــة التــــي ّ
تغطــــي العاصمــــة دمشــــق ،تالهــــا
المــــواد
ّ
التركيــــز علــــى محافظــــة إدلــــب التــــي تقدّ مــــت التغطيــــات
حولهـــا بفـــارق بســـيط عـــن تلـــك التـــي تناولـــت الســـوريين
فـــي الخـــارج أو ســـورية فـــي المحافـــل الدوليـــة .كمـــا ّ
حلـــت
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محافظ ــات الحس ــكة وري ــف دمش ــق وحل ــب والالذقي ــة ودي ــر
الـــزور فـــي مجموعـــة متقاربـــة الحقـــة مـــن أعـــداد المـــواد
غطتهـــا .ولـــم تحــ َ
اإلعالميـــة التـــي ّ
ـظ محافظـــات الســـويداء
إعالمي ــة مح ــدودة ف ــي
والرق ــة والقنيط ــرة س ــوى بتغطي ــات
ّ
وســـائل اإلعـــام الســـورية الخاصـــة المدروســـة.
م ــن خ ــال مقارن ــة الم ــواد اإلعالمي ــة المغط ــاة ف ــي الثل ــث
األول والثان ــي م ــن ع ــام  ،2020يمك ــن مالحظ ــة م ــا يل ــي:
‐للثلـــث الثانـــي علـــى التوالـــي تحظـــى موضوعـــات
الصحـــة واالقتصـــاد باالهتمـــام األكبـــر

لماذا؟

ينظــــر إلــــى التنميــــة المجتمعيــــة علــــى أنهــــا
عمليــــة طوعيــــة ونتيجــــة نوعيــــة ،يطلقهــــا
المجتمــــع ويحفــــز األطــــراف األخــــرى علــــى
المشـــاركة فيهـــا ،لهـــا مرتكـــز محلـــي ومنعكـــس
وطنــــي وعالمــــي فــــي عالــــم متصــــل ،وهــــي
انتـــاج تراكمـــي ،تكاملـــي ،تشـــاركي مـــن خـــال
تطويــــر وبنــــاء قــــدرات المــــوارد واألصــــول
المتوفـــرة فـــي المجتمعـــات المحليـــة وربطهـــا
عبــــر العمــــل الجماعــــي المشــــترك ،لتوليــــد
الرأســــمال المجتمعــــي ،وتحســــين نوعيــــة
ً
ً
ً
اجتماعيــــا،
اقتصاديــــا،
فيزيائيــــا،
الحيــــاة
ثقافيــــا ،بيئيــــاً.
ً
سياســــياً،
تتولـــد تلـــك العمليـــة وتتطـــور ضمـــن الحوامـــل
التنمويــــة ،التــــي تتنــــوع أشــــكالها مــــن
مبــــادرة إلــــى مشــــروع ريــــادي إلــــى مركــــز
مجتمعــــي حتــــى تصــــل إلــــى مســــتوى مؤثــــر
فــــي صياغــــة السياســــات العامــــة وصناعــــة
الســــام واســــتمراره ،وهــــي بالتعريــــف فضــــاء
تفاعلـــي لطاقـــة اجتماعيـــةُ ،محفـــزة للمبـــادرات
والحــــوارات االجتماعيــــة واالقتصاديــــة
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والبيئيــــة والثقافيــــة والسياســــية ،تركــــز علــــى إطــــار
اإلدارة المحليــــة واســــتثمار الرأســــمال المجتمعــــي المتولــــد
ضمنهــــا ،مــــن خــــال رصــــد المــــوارد الموجــــودة (وتطويــــر
قدراتهـــا) بمـــا فيهـــا بنـــاء فـــرق العمـــل ،تحديـــد اإلمكانـــات
الكامنــــة ،وفهــــم التحديــــات ،بنــــاء شــــبكات وآليــــات حــــل
تؤســــس لنظــــام مــــرن ،يــــوازن تبايــــن قــــدرة مكوناتــــه
ويطورهـــا حســـب الظـــروف المحيطـــة ،تترابـــط الحقــ ًـا تلـــك
الفضــــاءات ،وتحســــن القــــدرة علــــى التوقــــع واالســــتجابة
مـــن أجـــل نوعيـــة حيـــاة أفضـــل علـــى المســـتوى المحلـــي،
الوطنــــي وأبعــــد.
مـــن جهـــة أخـــرى ،تعانـــي عمليـــة إعـــادة التنميـــة عـــادة مـــن
فجـــوة بيـــن البنـــى المحركـــة للتنميـــة (الحوامـــل التنمويـــة
المجتمعيـــة) وآليـــات وأطـــر المراقبـــة والمحاســـبة الممكنـــة،
وتـــزداد أهميـــة رســـم مالمـــح أوليـــة لهـــذه الفجـــوة وبنـــاء
ورصــــد مؤشــــرات لهــــا ضمــــن الظــــروف الحاليــــة ،لجهــــة
تحســـين عمليـــة التشـــاركية وعـــدم إقصـــاء الســـوريين/ات،
بـــل ومســـاعدتهم فـــي إعـــادة ترتيـــب تموضعاتهـــم ضمـــن
جهــــود تصالحيــــة ،ومعالجــــة التحديــــات المســــتمرة فــــي
التشـــكل علـــى طـــول الطريـــق.
يلعـــب الرصيـــد التنمـــوي المتشـــكل مـــن خـــال تفاعـــات
دورا أساســ ً
ً
ـيا فـــي بنـــاء فهـــم لمكونـــات
مكتملـــة أو ممكنـــة،
سلســــلة القيمــــة للعمليــــة التنمويــــة ،وذلــــك مــــن مصــــادر
بيانــــات متداولــــة بيــــن أيدينــــا بشــــكل يومــــي ،وتحضيــــر
مســــاحات مشــــتركة لعــــدد مســــتمر فــــي التزايــــد مــــن
الحـــوارات المجتمعيـــة علهـــا تمتـــد لتشـــمل كل األطـــراف
الفاعلــــة ،مــــن المؤسســــات الحكوميــــة وبيروقراطيتهــــا
(اإليجابيــــة والســــلبية) ،المجتمعــــات المحليــــة ورأســــمالها
المجتمعــــي (الواعــــي لنفســــه أو قيــــد التشــــكل) ،القطــــاع
الخــــاص كالعــــب اقتصــــادي بمســــؤولية اجتماعيــــة،
والجمعي ــات األهلي ــة ومؤسس ــات المجتم ــع المدن ــي بخبراته ــا
وتحالفاتهــــا التــــي بنتهــــا ضمــــن المســــموح فــــي ظــــروف
الحــــرب ،واإلعــــام كأحــــد الشــــركاء األساســــيين لرصــــد
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الظواهــــر والفجــــوات وتطويــــر أدوات متنوعــــة لقياســــها،
وتحديــــد عناويــــن ومناطــــق تدخــــل تنمويــــة ممكنــــة
والزمـــة فـــي كل مرحلـــة مـــن المراحـــل ،وأخيــ ً
ـرا قـــد تمنـــح
العمليـــة فرصـــة مقارنـــة ومقاربـــة لألوضـــاع بيـــن المناطـــق
واســـتعادة التـــوازن بالحـــد األدنـــى علـــى األقـــل مـــن حيـــث
الجهــــود المجتمعيــــة والــــدروس المســــتفادة.
إن مراكمــــة قيــــاس هــــذا الرصيــــد التنمــــوي بشــــكل دوري
وتقديمـــه لألطـــراف الفاعلـــة ،ســـيفتح مســـاحات الســـتثماره
بالشــــكل الفعــــال ،وإعــــادة بنــــاء سالســــل القيمــــة الالزمــــة
لــــه ،ســــيكون مدخــــل جيــــد لتحســــين نوعيــــة الحــــوارات
وبنــــاء الحجــــج المســــاعدة لذلــــك .كمــــا سيحســــن مــــن
متوســـط الـــذكاء المجتمعـــي للعمليـــة التنمويـــة ،متجــ ً
ـاوزا
عمليـــة بنـــاء المعرفـــة الذاتيـــة واالنتقـــال مـــن أنـــا العـــارف
إلــــى نحــــن العارفيــــن ،ويخرجنــــا مــــن عمليــــة االنتقــــادات
قصيـــرة األمـــد إلـــى عمليـــة واعيـــة قـــادرة علـــى المنـــاورة
مــــع المتغيــــرات الســــريعة وتجــــاوز مخاطرهــــا والســــيما
فـــي بيئـــة تســـيطر الحـــرب وتبعاتهـــا علـــى المحيـــط العـــام
لمجتمعاتنــــا المحليــــة.
كمـــا سيســـاهم فـــي صياغـــة المصطلحـــات التـــي ستشـــكل
الخطـــاب التنمـــوي للمجتمـــع الســـوري فـــي عمليـــة إعـــادة
التنميــــة ،ويســــاعد علــــى صياغــــة الفعــــل ضمــــن الواقــــع
االجتماع ــي الق ــادر عل ــى التماه ــي م ــع تنوعات ــه ،وسيؤس ــس
ألنشــــطة ومبــــادرات تعتمــــد الجــــدوى االقتصاديــــة
المجتمعي ــة ،وتعري ــف المم ــول الوطن ــي للعملي ــة التنموي ــة،
حتـــى الوصـــول إلـــى مكونـــات واضحـــة مترابطـــة ضمـــن
النظــــام اإليكولوجــــي التنمــــوي الوطنــــي.
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ماذا
بعد؟

إن إبق ــاء الفرص ــة متاح ــة لبن ــاء مج ــال حي ــوي
مشــــترك للجميــــع ،وزيــــادة قــــدرة المــــوارد
وتحويلهــــا إلــــى رأســــمال مجتمعــــي ســــوري
يلزمـــه اســـتمرار المحاولـــة وتحســـين االلتـــزام
وتوســـيع دائـــرة الشـــركاء فـــي رصـــد وتشـــارك
واســــتعمال البيانــــات المتوفــــرة ،والحــــرص
علــــى النتائــــج النوعيــــة والكميــــة لورشــــات
العمــــل التفاعليــــة التنمويــــة ،وتقديــــم كشــــف
حســـاب حـــول العمليـــة التنمويـــة بشـــكل دوري
علــــى مــــدار الســــنة.
إن «رصي ــد تنم ــوي» مب ــادرة مفتوح ــة ،ودع ــوة
ّ
ــــارك المعرفــــة وتبادلهــــاُ ،
وهنــــا دعــــوة
لتَ َش ُ
حقيقي ــة لمش ــاركتنا مالحظاتك ــم واقتراحاتك ــم
إلغنـــاء المنتـــج وتطويـــر آليـــات التفكيـــر فيـــه
ذكاء وأكثـــر وصـــوالً.
ليكـــون أكثـــر
ً

ُ
سنستقبل كل مـا تـــودّ ون مشــاركته على البريد اإللكتــروني
 developmentassets@gmail.comكمــــــــا يمكنكـــــــم
التســــجيل فــــي القائمــــة البريديــــة لرصيــــد تنمــــوي مــــن
خـــال مراســـلتنا لتصلكـــم األعـــداد القادمـــة والتحديثـــات.
أيضــ ًـا لالطـــاع علـــى األعـــداد الســـابقة والنســـخ الحديثـــة
بالعربيــــة واإلنجليزيــــة عبــــر موقــــع رصيــــد تنمــــوي
www.developmentassets.org
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