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تقديم

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.

ً
ً
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

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
لـــكل مواطـــن ومواطنـــة مـــن كافـــة الشـــرائح
ً
العمريــــة ،يشــــكّل مدخــــ ً
أساســــيا لرفــــع
ا
متوســــط الوعــــي المجتمعــــي فــــي القــــدرة
علــــى االســــتثمار والتفاعــــل والتقييــــم
المبنــــي علــــى دالئــــل وحــــوارات مســــتمرة،
حيــــث تتولــــد زوايــــا رؤيــــة جديــــدة لنفــــس
المشـــهد اليومـــي ،فيتغيـــر المعنـــى وتتضافـــر
جهـــود األطـــراف الفاعلـــة ،لتحســـين الحيـــاة
واســــتعادة القــــدرة علــــى األمــــل المبنــــي
علــــى العمــــل.

ً
منهجيــــا علــــى
«رصيــــد تنمــــوي» هــــو دعــــوة لتكــــراره
حــــي وقريــــة وبلديــــة ومدينــــة ووطــــن.
مســــتوى كل
ّ
فريق عمل «رصيد تنموي»
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بالنســـبة للبيانـــات المقدمـــة فـــي هـــذا العـــدد،
تــــم االعتمــــاد بشــــكل رئيســــي علــــى مصــــادر
أوليـــة ،وذلـــك مـــن خـــال:
ّ
ً
ناشــــطا
ــاســــتبيان لعينــــة مــــن 558
وناشــــطة متوزعيــــن فــــي ســــورية.

ــالجري ــدة الرس ــمية الس ــورية ،الج ــزء األول
والثانـــي.
ــ مصادر إعالمية حكومية سورية.
ــ وسائل إعالمية سوريّ ة خاصة متنوعة.

كيف؟

تــــم توجيــــه اســــتمارة إلكترونيــــة إلــــى 558
ً
ناشــــطا وناشــــطة فــــي عمــــوم المناطــــق فــــي
محاولــــة لتغطيــــة الجغرافيــــة الســــورية بيــــن
آخــــر شــــهر حزيــــران وأوائــــل آب .2021
تــ ّ
ـوزع المجيبـــون فـــي أكثـــر مـــن  60منطقـــة
مختلفــــة ،وتــــم تثقيــــل العينــــة بالنســــبة
للمناطــــق الجغرافيــــة ضمــــن المحافظــــات
الســــورية بحســــب التــــوزع الســــكاني فيهــــا،
وذلـــك اعتمــ ً
ـادا علـــى تقديـــرات مكتـــب األمـــم
المتحــــدة لتنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية.
تــــوزع المجيبــــون بيــــن  ٪53مــــن الذكــــور
وتدرجــــت أعمارهــــم بيــــن
 ٪47مــــن اإلنــــاث،
ّ
 18و 90ســــنة .وشــــكّل مــــن يزيــــد عمرهــــم
عــــن  40ســــنة  ٪29مــــن المجيبيــــن .وقــــد
أتــــم حوالــــي  ٪73المرحلــــة الجامعيــــة أو
الدراســــات العليــــا ،فيمــــا كان حوالــــي ٪19
قـــد أتمـــوا فقـــط المرحلـــة الثانويـــة وحوالـــي
 ٪8لـــم يتمـــوا المرحلـــة الثانويـــة .وأمـــا عـــن
حالتهــــم االجتماعيــــة ،فقــــد كان  ٪44مــــن
المجيبيــــن عازبيــــن و ٪51متزوجيــــن ،مــــع
نســــبة قليلــــة مــــن المطلقيــــن واألرامــــل.
ّ
تــــوزع العينــــة علــــى قطاعــــات العمــــل،
وفــــي
فقـــد أشـــار  ٪21مـــن المجيبيـــن إلـــى عملهـــم
فــــي مجــــال التعليــــم ،و ٪13فــــي مجــــال

المســــاعدة االجتماعيــــة ،فيمــــا كانــــت أبــــرز القطاعــــات
األخــــرى هــــي التجــــارة والرعايــــة الصحيــــة والمعلومــــات
والكمبيوتــــر والخدمــــات المهنيــــة والعلميــــة والفنــــون
والترفيـــه والزراعـــة والنقـــل والتخزيـــن والصناعـــة .وعـــن
طبيعـــة العمـــل الـــذي يؤدّ يـــه الناشـــطون المجيبـــون ،فقـــد
شــــكل الموظفــــون فــــي القطــــاع األهلــــي (غيــــر الربحــــي
وغيــــر الحكومــــي)  ٪22مــــن المجيبيــــن ،باإلضافــــة إلــــى
 ٪24فــــي القطــــاع العــــام و ٪10فــــي القطــــاع الخــــاص
و 10٪أصحــــاب أعمــــال خاصــــة و ٪14مســــتقلون و٪18
ال يعملــــون.
أجــــاب  ٪78مــــن الناشــــطين أنهــــم يقيمــــون فــــي
محافظتهـــم الحاليـــة منـــذ أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات ،و٪8
منهــــم يقيمــــون منــــذ مــــا بيــــن خمــــس ســــنوات وعشــــر
ســــنوات ،و ٪11منــــذ مــــا بيــــن ســــنة وخمــــس ســــنوات،
فيمــــا شــــكل المنتقلــــون لمحافظــــة جديــــدة منــــذ أقــــل
مــــن ســــنة  ٪2فقــــط.
أجابــــت هــــذه العينــــة علــــى أســــئلة تتعلــــق بواقــــع
الخدمــــات والمشــــاركة والتفاعــــل المجتمعــــي ومســــتقبل
وآفــــاق التنميــــة .معظــــم األســــئلة المطروحــــة تضمنــــت
ســ ً
ـلما للخيـــارات تـــم تحويلـــه إلـــى قيـــم عدديـــة مـــن 1
إلـــى  5لحســـاب القيـــم المتوســـطة والتشـــتت .باإلضافـــة
إلــــى اســــتبيان الناشــــطين المحلييــــن ،جمعــــت بيانــــات
حــــول الجمعيــــات وإطــــارات عملهــــا التــــي أعلــــن عــــن
ترخيصهــــا منــــذ بدايــــة شــــهر أيــــار وحتــــى نهايــــة آب
ً
ـبوعيا.
وذلـــك مـــن أعـــداد الجريـــدة الرســـمية الصـــادرة أســ
كذلـــك جمعـــت مـــن الجريـــدة الرســـمية بيانـــات الشـــركات
الجديــــدة المســــجلة فــــي نفــــس الفتــــرة ،واســــتخلصت
إحصــــاءات حــــول نوعهــــا وقطاعــــات عملهــــا والمناطــــق
وجمعــــت بيانــــات حــــول قــــرارات
التــــي ســــجلت فيهــــاُ .
وتصريحــــات وتطبيقــــات الحكومــــة الســــورية المتعلقــــة
بالتنميــــة والخدمــــات مــــن الوكالــــة العربيــــة الســــورية
لألنبــــاء (ســــانا) والموقــــع الرســــمي لرئاســــة مجلــــس
ـمية والجريـــدة
الـــوزراء وصحيفـــة تشـــرين
اليوميـــة الرســ ّ
ّ
الرســـمية أيضــ ًـا ،وصنفـــت هـــذه المـــواد بحســـب القطـــاع
والمحافظــــات والمســــتوى الحكومــــي.
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فيمــــا يتعلــــق باإلعــــام الخــــاص ،جمعــــت عينــــة مــــن
األخبــــار والمــــواد اإلعالميــــة المتعلقــــة بالتنميــــة مــــن 16
وســــيلة إعالميــــة ســــورية خاصــــة خــــال الثلــــث الثانــــي
مـــن عـــام  .2021حجـــم العينـــة التـــي جمعـــت فـــي هـــذه
الفتــــرة هــــو  1136مــــادة إعالميــــة .اســــتخرجت هــــذه
المـــواد مـــن مواقـــع الوســـائل اإلعالميـــة بطـــرق مؤتمتـــة
باســــتخدام التبويبــــات والكلمــــات المفتاحيــــة .وصنفــــت
هـــذه المـــواد بحســـب القطاعـــات والمناطـــق مـــن خـــال
خوارزميــــة تــــم بنائهــــا مــــن قبــــل فريــــق العمــــل.
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.

تفــاعالت
المشهد
التنمـوي:
العوامــــــــــل/
األطـــــــــــراف

ال تــــزال مســــتويات رضــــا الناشــــطين
المجيبيــــن عــــن اســــتبيان رصيــــد تنمــــوي
عنــــد أدنــــي مســــتوى فيمــــا يخــــص الكهربــــاء
والمحروقــــات .وال تــــزال هاتيــــن الخدمتيــــن ال
تحظيــــان بتغطيــــة تذكــــر مــــن قبــــل اإلعــــام
الحكومــــي واإلعــــام الســــوري الخــــاص.
ً
مزيــــدا
وشــــهدت محافظتــــا درعــــا والقنيطــــرة
مــــن االنخفــــاض فــــي الرضــــا عــــن الخدمــــات
بشـــكل عـــام .علـــى مســـتوى ســـورية ،تحســـن
الرضــــا عــــن االتصــــاالت واالنترنــــت بصــــورة
طفيفــــة ،لكنــــه ال يــــزال دون المتوســــط .وزاد
اهتمـــام اإلعـــام الخـــاص بالمواضيـــع المتعلقـــة
بالصحــــة ،فيمــــا انخفــــض اهتمــــام اإلعــــام
الحكومـــي قلي ــ ً
ا فـــي هـــذا الثلـــث ،مـــع بقـــاء
رضـــا الناشـــطين عـــن الخدمـــات الصحيـــة عنـــد
نفـــس المســـتوى .وانخفضـــت فـــي هـــذا الثلـــث
قـــدرة األســـر علـــى تد ّبـــر الغـــذاء واحتياجـــات
المعيشــــة فــــي محافظــــات درعــــا والســــويداء
والقنيطــــرة وإدلــــب ودمشــــق وحمــــاة.

تفــاعالت المشهد التنمـوي :العوامــــــــــل /األطـــــــــــراف

درﺟﺔ رﺿﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم

100
اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﺮﺗﻔﻊ
32

14.2%
22.4%

5
راﺿﻲ
ﺟﺪ ًا

9.4%
2.8%

اﻟﺼﺤﺔ 4.30%
24.4%
19.7%

3.5

اﻟﺰراﻋﺔ 2.87%

20

9.4%
6.8%

3

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 2.15%

16

4.7%
3.5%

اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك 1.43%

2.5

12

15.7%
21.7%

اﻻﻋﻤﺎر 1.08%

8
4

اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺨﺎص
درﺟﺔ اﻟﺮﺿﺎ

10.2%
5.3%

2

اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 10.39%

11.0%
5.2%

اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ 8.24%

28

شــــكل  :1درجــــة رضــــا
المجتم ــع المحل ــي مقارن ــة
باهتمــام اإلعــام الحكومي
والخــاص فــي الثلــث الثانــي
مـ ــن عـ ــام 2021
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اﻟﺘﺠﺎرة 68.10%

4

24

9

شــــكل  :2قطاعــــات
الشــركات الخاصة الجديدة
مقارنــــة باهتمــــام اإلعــــام
الحكومــــي والخــــاص فــــي
الثل ــث الثان ــي م ــن ع ــام 2021

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 0.72%
ﻏﻴﺮ
راﺿﻲ
أﺑﺪ ًا

اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺎء

اﻟﻨﻀﺎﻓﺔ

اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

تضاعـــف عـــدد الشـــركات الجديـــدة المعلـــن عـــن تســـجيلها
فـــي هـــذا الثلـــث مقارنـــة بالثلـــث الســـابق .وازداد بشـــكل
كبي ــر حج ــم االس ــتثمار ف ــي قط ــاع االتص ــاالت واالنترن ــت،
ســـواء مـــن ناحيـــة عـــدد الشـــركات وحجـــم الرســـاميل ،ال
ّ
مشــــغل اتصــــاالت جديــــد .وال يــــزال
ســــيما مــــع تســــجيل
قطــــاع تجــــارة الجملــــة واالســــتيراد والتصديــــر األكثــــر
ً
ـتقطابا للمس ــتثمرين الج ــدد م ــن ناحي ــة ع ــدد الش ــركات.
اس ـ
وازداد فــــي هــــذا الثلــــث عــــدد الشــــركات الخاصــــة التــــي
تنشـــط فـــي القطاعـــات الصحيـــة ،مـــع زيـــادة فـــي اهتمـــام
اإلعـــام الخـــاص ،وافتتـــاح العديـــد مـــن المشـــافي العامـــة
وتحســــن فــــي هــــذا الثلــــث
والمعــــاد تأهيلهــــا.
الجديــــدة ُ
ّ
مؤشــــر صعوبــــة أو ســــهولة إيجــــاد عمــــل متناســــب مــــع
الخبــــرة والخلفيــــة التعليميــــة بشــــكل طفيــــف ،إال أنــــه
ال يــــزال يشــــير إلــــى صعوبــــة إيجــــاد عمــــل مــــن منظــــور
الناشــــطين المجيبيــــن عــــن اســــتبيان رصيــــد تنمــــوي.

15.7%
7.5%

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 0.72%
6.3%
4.4%

اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ
اﻫﺘﻤﺎم اﻋﻼﻣﻲ
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واقع الخدمات

شـــهد الثلـــث الثانـــي مـــن عـــام  2021انخفاضــ ًـا بــ ً
ـارزا فـــي
مســــتوى الخدمــــات فــــي محافظتــــي القنيطــــرة ودرعــــا،
وبدرجـــة أقـــل فـــي الحســـكة وحمـــاة ،مقارنـــة بالثلـــث األول
مـــن العـــام .وعلـــى مســـتوى ســـورية ،فقـــد تحســـن الرضـــا
عـــن االتصـــاالت واالنترنـــت بصـــورة طفيفـــة ،لكنـــه ال يـــزال
دون المتوس ــط .وال ي ــزال الرض ــا ع ــن الكهرب ــاء والمحروق ــات
األقـــل بيـــن الخدمـــات ،فيمـــا انخفـــض الرضـــا عـــن خدمـــة
المـــاء بشـــكل بـــارز خـــال هـــذه الفتـــرة.

المجتمعات
المحلية
ّ
محلي ً
ً
ــــا
تحضيــــرا
تتطلــــب عمليــــة التنميــــة
ّ
ال يكتمــــل إال بتالقــــي جهــــود المجتمعــــات
المحليــــة وتنســــيقها فــــي إطــــار مشــــترك
ّ
ـك أن لجه ــود الس ــكان المحليي ــن
ومنت ــج ،والش ـ ّ
فـــي مجتمـــع كالمجتمـــع الســـوري أدوار كبيـــرة
فـــي تلبيـــة االحتياجـــات المختلفـــة ،وتعظيـــم
آثـــار هـــذه األدوار مرتبـــط بطبيعـــة التفاعـــات
والعالقـــات القائمـــة بيـــن مجموعـــات الســـكان
نفس ـــها ،وبينهـــا وبيـــن المؤسســـات المختلفـــة
الرســـمية وغيـــر الرســـمية ،كذلـــك األمـــر بيـــن
المؤسســــات المتنوعــــة فيمــــا بينهــــا .كمــــا أن
نظـــرة هـــذه المجموعـــات ألدواره ـــا والتعبيـــر
أساســــية
عــــن بُناهــــا التنظيميــــة مســــألة
ّ
فــــي عمليــــات التنميــــة القائمــــة أو المتوقعــــة،
وعليــــه فــــإن تحســــين قــــدرة المجتمعــــات
المحليــــة علــــى رصــــد مواردهــــا وتطويرهــــا
هـــو حجـــر الزاويـــة لبنـــاء رأســـمالها المجتمعـــي
واســــتثماره بشــــكل متزايــــد.

انخفــــض رضــــا الناشــــطين عــــن المــــاء مــــن  2.8فــــي
الثلــــث األول مــــن العــــام إلــــى  2.6فــــي الثلــــث الثانــــي
علــــى مقيــــاس متــــدرج ،1وهــــو أبــــرز انخفــــاض فــــي
الخدمـــات فـــي هـــذا الثلـــث .علـــى مســـتوى المحافظـــات،
بـــدا الناشـــطون فـــي الحســـكة وإدلـــب وحمـــص وحمـــاة
ودمشــــق والســــويداء والقنيطــــرة ودرعــــا أكثــــر اســــتياء
فيمــــا يتعلــــق بخدمــــة المــــاء فــــي هــــذا الثلــــث مقارنــــة
بالثلـــث الماضـــي .إال أن محافظـــة الالذقيـــة شـــهدت أكبـــر
انحـــدار فـــي الرضـــا عـــن المـــاء ،إذ انخفـــض الرضـــا مـــن
 2.9إلــــى  .1.9وال يــــزال مســــتوى الرضــــا فــــي درعــــا
األدنــــى بيــــن المحافظــــات ،عنــــد  .1.2تزامــــن انخفــــاض
الرضـــا عـــن المـــاء ،مـــع انخفـــاض طفيـــف فـــي مســـتوى
الرضــــا عــــن خدمــــات النظافــــة مــــن  2.5إلــــى .2.4
وازداد بشــــكل طفيــــف الرضــــا عــــن االنترنــــت مــــن 2.5
إلــــى  ،2.6وعــــن االتصــــاالت مــــن  2.6إلــــى  .2.7أعلــــى
مســــتوى رضــــا عــــن االنترنــــت واالتصــــاالت ســــجل
فــــي محافظــــة إدلــــب عنــــد  3.3و 3.2علــــى التوالــــي.
وســـجلت أدنـــى مســـتويات فـــي محافظـــات درعـــا وديـــر
الــــزور والقنيطــــرة والســــويداء .واشــــتكى ناشــــطون فــــي
محافظــــات حمــــص وديــــر الــــزور والقنيطــــرة بشــــكل
خــــاص مــــن ســــوء خدمــــة االنترنــــت.
وال يـــزال الرضـــا عـــن الكهربـــاء والمحروقـــات األدنـــى بيـــن
الخدمـــات .بلـــغ الرضـــا عـــن الكهربـــاء  2.0فـــي هـــذا الثلـــث.
وســــجلت أدنــــى مســــتويات فــــي درعــــا عنــــد  1.2وفــــي
ّ

 1مــــن  5إلــــى  :1راضــــي جــــد ًا – راضــــي –
لســــت راضــــي وال غيــــر راضــــي – غيــــر
راضــــي – غيــــر راضــــي أبــــد ًا – ال أدري
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طرطــــوس والالذقيــــة وديــــر الــــزور عنــــد  1.5لــــكل منهــــا.
بالمقابــــل ،لــــم يتجــــاوز أعلــــى مســــتوى  ،2.4وكان ذلــــك
فـــي دمشـــق وحلـــب .علـــى مســـتوى مـــا دون المحافظـــات،
ـجلت أدنـــى مســـتويات علـــى اإلطـــاق فـــي مـــدن ديـــر
ســ ّ
الـــزور والمياديـــن ،باإلضافـــة إلـــى معظـــم المـــدن الصغيـــرة
واألريــــاف فــــي محافظــــة درعــــا .وأشــــار مجيبــــون مــــن
معظــــم المحافظــــات مــــن خــــال تعليقاتهــــم إلــــى اســــتياء
كبيـــر مـــن ســـاعات القطـــع الطويلـــة للكهربـــاء ،كمـــا أشـــار
البعـــض مـــن أن تـــردي خدمـــات الكهربـــاء واالنترنـــت بـــات
عائقــ ًـا أمـــام عملهـــم.
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مجيبـــون مـــن القامشـــلي إلـــى الحاجـــة لتوفيـــر الضمـــان
الصحــــي ال ســــيما لكبــــار الســــن.
وكذلــــك بقــــي الرضــــا عــــن التعليــــم عنــــد مســــتوى .2.6
ورأى مجيبــــون أن التعليــــم بحاجــــة إلعــــادة هيكلــــة منــــذ
المراحـــل األولـــى ،باإلضافـــة إلـــى تحســـين جـــودة البحـــث
العلمــــي والدراســــات العليــــا .وأشــــار ناشــــطون فــــي الرقــــة
إل ــى الحاج ــة لتفعي ــل العملي ــة التعليمي ــة بمناه ــج حكومي ــة
لتســـهيل التحـــاق الطـــاب بالمراحـــل الدراســـية الالحقـــة ال
ســـيما الجامعيـــة.

الرضــــا عــــن المحروقــــات كان كذلــــك عنــــد مســــتوى
 .2.0التفاوتــــات بيــــن المحافظــــات لــــم تكــــن كبيــــرة.
فقــــد كان أدنــــى مســــتوى فــــي هــــذا الثلــــث فــــي درعــــا
عنــــد  ،1.3وأعلــــى مســــتوى فــــي دمشــــق عنــــد .2.5
بقــــي مســــتوى الرضــــا عــــن النقــــل علــــى حالــــه عنــــد
مســــتوى  .2.3أبــــرز التغيــــرات شــــهدتها محافظــــات
الحســــكة (مــــن  3.1إلــــى  )2.6ودرعــــا (مــــن  2.0إلــــى
 )1.5والقنيطــــرة (مــــن  1.8إلــــى .)1.0
ارتفـــع بشـــكل طفيـــف الرضـــا عـــن األمـــن والســـامة علـــى
مســــتوى ســــورية مــــن  2.7إلــــى  .2.8وفيمــــا ازداد الرضــــا
ع ــن األم ــن ف ــي حم ــص والس ــويداء ودمش ــق والرق ــة ودي ــر
الــــزور وطرطــــوس ،فقــــد انخفــــض بشــــكل ملفــــت فــــي
إدلــــب وحمــــاة والقنيطــــرة ودرعــــا .وبلــــغ أدنــــي مســــتوى
فــــي درعــــا عنــــد  .1.4واشــــتكى مجيبــــون مــــن إدلــــب
وســـرمدا (محافظـــة إدلـــب) وحلـــب وجرابلـــس (محافظـــة
حلـــب) وعيـــن عيســـى (محافظـــة الرقـــة) مـــن مخاوفهـــم
حيــــال األمــــن والســــامة فــــي مناطقهــــم.
الرضـــا عـــن الصحـــة والتعليـــم لـــم يتغيـــر بشـــكل كبيـــر.
بقـــي الرضـــا عـــن الصحـــة عنـــد مســـتوى  .2.8وانخفـــض
رضــــا الناشــــطين عــــن الصحــــة فــــي درعــــا وحلــــب
وحمــــص ،فيمــــا ارتفــــع فــــي دمشــــق وريــــف دمشــــق.
وأشــــار مجيبــــون مــــن إدلــــب إلــــى الحاجــــة لكــــوادر
ـوه
أفضـــل للعمـــل فـــي مجـــال الصحـــة اإلنجابيـــة ،فيمـــا نــ ّ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﺎء
اﻟﻨﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻨﻘﻞ
راﺿﻲ ﺟﺪ ًا

راﺿﻲ

ﻟﻴﺲ راﺿﻲ
وﻻ ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ أﺑﺪ ًا

شــــكل  :3متوســــط
رضــــا الناشــــطين فــــي
ســــورية عــــن الخدمــــات
األساس ــية المقدم ــة ف ــي
مناطقهــــم فــــي الثلــــث
الثانــــي مــــن عــــام 2021
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اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ
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وفـــي إدلـــب مـــن  2.5إلـــى  ،2.2وفـــي دمشـــق مـــن  2.6إلـــى
 ،2.4وفــــي حمــــاة مــــن  2.7إلــــى  .2.5بالمقابــــل ،تحســــنت
الق ــدرة ف ــي محافظ ــة حل ــب م ــن  2.2إل ــى  ،2.6وف ــي الرق ــة
مـــن  2.3إلـــى  ،2.6وفـــي الحســـكة مـــن  2.5إلـــى  ،2.7وفـــي
طرطـــوس مـــن  2.3إلـــى  ،2.6وفـــي حمـــص مـــن  2.6إلـــى
 ،2.8وفــــي ديــــر الــــزور مــــن  1.6إلــــى  .1.8علــــى مســــتوى
تحت-المحافظــــات ،ســــجلت أدنــــى مســــتويات فــــي شــــتى
مناطـــق محافظـــة درعـــا ،ال ســـيما فـــي الريـــف الغربـــي.
ﻗﺎدرة ﺟﺪ ًا 5

ﻗﺎدرة 4

أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻗﺎدرة
وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة 3

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮرﻳﺔ
4.2 - 5

شـ ــكل  :4متوسـ ــط رضـ ــا
الناشــطين عــن الخدمــات
األساس ــية المقدم ــة ف ــي
مناطقهــــم فــــي الثلــــث
الثانــــي مــــن عــــام 2021
بحســــب المحافظــــة
 2مــن  5إلــى  :1قــادر جــد ًا – قــادرة – أحيانـ ًا
قــادرة وأحيان ـ ًا غيــر قــادرة – غيــر قــادرة
– غيــر قــادرة أبــد ًا – ال أدري

1.8 - 2.59

1 - 1.79

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة 2

الظروف المعيشية
علــــى مســــتوى ســــورية ،لــــم تتغيــــر قــــدرة األســــر علــــى تدبّــــر الغــــذاء
واحتياجـــات المعيشـــة ،بحســـب إجابـــات الناشـــطين ،إذ بقـــي مســـتوى
القـــدرة عنـــد  2.3علـــى مقيـــاس متـــدرج ،2وهـــو نفـــس مســـتوى الثلـــث
الســــابق .إال أن هــــذه القــــدرة قــــد تغيــــرت بعــــض الشــــيء بالنظــــر إلــــى
مســــتوى المحافظــــات ،فقــــد انخفضــــت فــــي درعــــا مــــن  1.6إلــــى ،1.2
وفـــي الســـويداء مـــن  2.2إلـــى  ،1.9وفـــي القنيطـــرة مـــن  2.7إلـــى ،1.8

شــــكل  :5مــــدى قــــدرة
األس ــر عل ــى تدبّ ــر الغ ــذاء
واحتياجــــات المعيشــــة
فــــي الثلــــث الثانــــي مــــن
عــــام  2021بحســــب
ا لمحا فظــــة

ﺣﻤﺺ
اﻟﺤﺴﻜﺔ
ﺣﻠﺐ  -اﻟﺮﻗﺔ  -ﻃﺮﻃﻮس
ﺣﻤﺎة
اﻟﻼذﻗﻴﺔ  -دﻣﺸﻖ
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ
ادﻟﺐ
اﻟﺴﻮﻳﺪاء
دﻳﺮ اﻟﺰور  -اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

درﻋﺎ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة أﺑﺪ ًا 1
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المشاركة والتفاعل المجتمعي

 3م ــن  5إل ــى  :1متفاع ــل ج ــد ًا – متفاع ــل
– محاي ــد – غي ــر متفاع ــل – غي ــر متفاع ــل
أبـــد ًا – ال أدري

رصيد تنموي :العدد الثاني  :2021أيار – آب

دورا بــ ً
ً
ـارزا هـــذا الثلـــث ،بحســـب إجابـــات الناشـــطين،
لعبـــت
ســــجلت
فــــي محافظــــات طرطــــوس وحمــــاة ،حيــــث
ّ
مســــتويات  3.6و 3.5علــــى التوالــــي.

يهتــــم هــــذا المحــــور بتفاعــــات الناشــــطين المجيبيــــن مــــع
المؤسســــات والســــلطات المحليــــة مــــن خــــال تقييمهــــم
متــــدرج .3ازداد بشــــكل طفيــــف
لذلــــك علــــى مقيــــاس
ّ
مســـتوى تفاعـــل البلديـــات مـــع حاجـــات المجتمـــع المحلـــي
مــــن  2.9فــــي الثلــــث األول مــــن عــــام  2021إلــــى 3.0
فـــي الثلـــث الثانـــي مـــن العـــام .أكبـــر زيـــادات فـــي تفاعـــل
ـجلت فـــي محافظـــات دمشـــق (مـــن  2.9إلـــى
البلديـــات ســ ّ
 )3.3ودرعـــا (مـــن  3.1إلـــى  )3.5وحمـــص ( 2.7إلـــى .)3.1
ـجل أكبـــر انخفـــاض فـــي تفاعـــل البلديـــات فـــي
بالمقابـــل ،ســ ّ
الس ــويداء ،م ــن  3.0إل ــى  .2.5وبق ــي مس ــتوى تفاع ــل لج ــان
األحي ــاء عن ــد  ،2.6وكذل ــك بق ــي تفاع ــل المخاتي ــر عن ــد .2.9
أعلــــى مســــتوى تفاعــــل للمخاتيــــر ســــجل فــــي محافظــــات
درعـــا ودمشـــق وحمـــص ،فيمـــا كانـــت لجـــان األحيـــاء أكثـــر
تفاع ــ ً
ا فـــي درعـــا وحمـــص مـــن باقـــي المحافظـــات.

وبق ــي تفاع ــل الش ــركات الخاص ــة عن ــد مس ــتوى  .2.6وت ــراوح
مــدى تفاعــل الشــركات بيــن  2.3و 2.9فــي جميــع المحافظــات
عـــدا ديـــر الـــزور ،حيـــث كان مســـتوى التفاعـــل متدنيــ ًـا جــ ً
ـدا،
عنـــد  .1.2انخفـــض تفاعـــل األشـــخاص الذيـــن لديهـــم نفـــوذ
مـــع حاجـــات المجتمـــع المحلـــي مـــن  2.9إلـــى  .2.8فـــي هـــذا
الثلـــث ،كان هـــؤالء األشـــخاص متفاعليـــن بشـــكل أبـــرز فـــي
محافظـــات طرطـــوس ودرعـــا والرقـــة وحمـــاة.

بقـــي مســـتوى تفاعـــل المنظمـــات الشـــعبية عنـــد  2.6فـــي
هـــذا الثلـــث .وال تـــزال المنظمـــات الشـــعبية ال تلعـــب أي دور
فـــي محافظـــة ديـــر الـــزور ،إذ بلـــغ مســـتوى تفاعلهـــا هنـــاك
ً
أبــــدا ،فيمــــا كانــــت أكثــــر تفاعــــ ً
ا
 ،1.1أي غيــــر متفاعلــــة
فــــي طرطــــوس وحمــــاة مــــن باقــــي المحافظــــات .وارتفــــع
مســـتوى تفاعـــل المؤسســـات الخدميـــة مـــن  2.9إلـــى .3.0
ه ــذه المؤسس ــات ب ــدت أكث ــر تفاعــ ً
ا م ــع حاج ــات المجتم ــع
المحلــــي فــــي محافظــــات طرطــــوس وحمــــص ودمشــــق.

ّأمــــا بالنســــبة لتفاعــــل وســــائل اإلعــــام المختلفــــة مــــع
حاجــــات المجتمــــع المحلــــي ،فقــــد ارتفــــع تفاعــــل وســــائل
اإلعــــام الحكومــــي مــــن  2.6إلــــى  ،2.7ووســــائل اإلعــــام
ّ
وســــجلت وســــائل اإلعــــام
الخاصــــة مــــن  2.8إلــــى .2.9
الخاصـــة مســـتوى تفاعـــل أكبـــر مـــن الحكوميـــة فـــي معظـــم
المحافظــــات ،وكانــــت هــــذه الفجــــوة عنــــد أعلــــى مســــتوى
ف ــي محافظ ــات الحس ــكة والرق ــة وإدل ــب والس ــويداء .وبق ــي
مســــتوى تفاعــــل وســــائل التواصــــل االجتماعــــي عنــــد .3.7

وزاد فــــي هــــذا الثلــــث تفاعــــل الجمعيــــات األهليــــة غيــــر
الربحيـــة وغيـــر الحكوميـــة مـــن  3.3إلـــى  3.4لتبقـــى أحـــد
أكثــــر الفاعليــــن تفاعــــ ً
ا مــــع الحاجــــات المحليــــة ،بحســــب
ـجل
الناشـــطين المجتمعييـــن .أعلـــى تفاعـــل للجمعيـــات ســ ّ
فـــي حلـــب عنـــد  ،3.8تلتهـــا درعـــا عنـــد  ،3.7وحمـــاة عنـــد
 .3.6خ ــال الفت ــرة نفس ــها ،انخف ــض تفاع ــل الجمعي ــات ف ــي
الســـويداء مـــن  3.4إلـــى  ،3.0وفـــي الالذقيـــة مـــن  3.3إلـــى
ـجل أقـــل تفاعـــل للجمعيـــات فـــي ديـــر الـــزور ،إال
 .2.9وســ ّ
أن مســـتوى تفاعـــل الجمعيـــات فيهـــا كان قـــد ازداد مـــن 2.2
إلـــى  .2.5وازداد تفاعـــل المؤسســـات الدوليـــة مـــع الحاجـــات
المحليــــة مــــن  2.8إلــــى  .3.0ويبــــدو أن هــــذه المؤسســــات

وازداد مســــتوى تفاعــــل المجتمــــع المحلــــي مــــع مــــا يقــــام
مـــن أنشـــطة مجتمعيـــة محليــ ًـا بحســـب إجابـــات الناشـــطين
مـــن  3.0إلـــى  .3.2أعلـــى مســـتوى تفاعـــل محلـــي فـــي هـــذا
ـجل فـــي محافظتـــي القنيطـــرة ودرعـــا فيمـــا كان
الثلـــث ســ ّ
أدنـــي مســـتوى فـــي ديـــر الـــزور.

وازداد تفاعـــل المؤسســـات الدينيـــة مـــع حاجـــات المجتمـــع
المحلــــي بصــــورة طفيفــــة مــــن  2.9إلــــى  .3.0أكبــــر زيــــادة
لتفاعـــل المؤسســـات الدينيـــة شـــهدتها محافظـــات القنيطـــرة
ودرعـــا وطرطـــوس ،فيمـــا انخفـــض تفاعـــل هـــذه الجهـــات
بشـــكل بـــارز فـــي الســـويداء وحلـــب.
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اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

شــــكل  :6درجــــة تفاعــــل
الجهــــات المختلفــــة مــــع
احتياجــــــــات المجتمـــــــــع
المحلــــــــي فــــي الـــثلـــــــــث
الثانــــي مــــن عــــام 2021

كمـــا يُ عـــدّ عـــدد الجمعيـــات المرفوضـــة منـــذ بدايـــة العـــام
األدن ــى من ــذ س ــنوات .ترك ــزت الجمعي ــات الت ــي رف ــض طلبه ــا
المحدثـــة فقـــد
فـــي هـــذا الثلـــث فـــي الرقـــة والحســـكة .أمـــا ُ
توزعـــت أنشـــطة أكثـــر مـــن نصفهـــا بيـــن محافظتـــي ريـــف
دمشــــق والســــويداء وتلــــك التــــي يشــــمل نشــــاطها كامــــل
الجغرافيـــة الســـورية .وكانـــت األعمـــال الخيريـــة هـــي أبـــرز
القطاعـــات التـــي تنشـــط فيهـــا الجمعيـــات المحدثـــة.

ﻟﺠﺎن
اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺨﺘﺎر
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

أ
و�شــــهر فــــي هــــذا الثلــــث فرعــــان لجمعيــــات مرخصــــة
ً
ســــابقا فــــي محافظتيــــن مختلفتيــــن .وقبلــــت كامــــل
طلبــــات الجمعيــــات لتعديــــل أنظمتهــــا الداخليــــة وعددهــــا
 .12وتضمنــــت هــــذه التعديــــات بعــــض البنــــود الخاصــــة
باالشـــتراكات والتنظيـــم الداخلـــي للجمعيـــات .وقـــد لوحـــظ
ف ــي ه ــذا الثل ــث تراج ــع تأس ــيس الجمعي ــات الت ــي يتخص ــص
نطـــاق عملهـــا فـــي قـــرى أو بلـــدات محـــددة بالمقارنـــة مـــع
الثلـــث األول مـــن العـــام .وبقـــي مســـتوى التفاعـــل الرســـمي
مـــع العمـــل المجتمعـــي فـــي هـــذا الثلـــث عنـــد مســـتوى 2.9
علــــى مقيــــاس متــــدرج.6

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ
أﺷﺨﺎص
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت
أو ﻧﻔﻮذ
5
ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪ ًا

4
ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ

3
ﻣﺤﺎﻳﺪ

2
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ

1
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪ ًا

الجمعياتاألهليةوالمؤسساتالخاصة

 4مــن  5إلــى  :1متعاونــة جــد ًا – متعاونــة
– محايــدة – غيــر متعاونــة – غيــر متعاونــة
أبــد ًا – ال أدري

5

مــــن  5إلــــى  :1مســــتقلة جــــد ًا –

مسـ ــتقلة – محايـ ــدة – غيـ ــر مسـ ــتقلة –
غيــــر مســــتقلة أبــــد ًا – ال أدري

وانخفــــض مــــدى تســــاوي فــــرص الذكــــور واإلنــــاث فــــي
الحصــــول علــــى عمــــل ضمــــن القطــــاع األهلــــي ،بحســــب
الناشــــطين ،مــــن  2.9إلــــى  2.7علــــى مقيــــاس متــــدرج.7
ـجلت محافظـــة طرطـــوس أعلـــى مســـتوى مـــن ناحيـــة
وســ ّ
تســـاوي الفـــرص ،فيمـــا كان أدنـــى مســـتوى فـــي ديـــر الـــزور.

لــــم يطــــرأ تغييــــر يذكــــر علــــى مســــتوى تعــــاون الجهــــات
المجتمعيــــة فيمــــا بينهــــا كجمعيــــات وفــــرق تطوعيــــة ،إذ
بلـــغ بقـــي عنـــد  2.8علـــى مقيـــاس متـــدرج .4وبقـــي مـــدى
االس ــتقاللية الت ــي تمنحه ــا الجه ــات الممول ــة الوطني ــة لعم ــل
الجمعيـــات التـــي تدعمهـــا علـــى األرض علـــى نفـــس مســـتوى
الثلـــث الماضـــي ،وهـــو  2.3علـــى مقيـــاس متـــدرج ،5وكذلـــك
بقــــي مــــدى االســــتقاللية التــــي تمنحــــه الجهــــات الممولــــة
األجنبيـــة فـــي نفـــس اإلطـــار عنـــد نفـــس مســـتوى الثلـــث
الســابق ،وهــو  .2.5ويبــدو أن الفجــوة بيــن االســتقاللية التــي
يمنحهــــا الممولــــون األجانــــب مقابــــل المموليــــن الوطنييــــن
كان ــت أكب ــر ف ــي محافظ ــات الس ــويداء والحس ــكة والالذقي ــة
ممـــا كانـــت عليـــه فـــي باقـــي المحافظـــات.
مـــن ناحيـــة الجمعيـــات والمؤسســـات المرخصـــة الجديـــدة،
فـــإن بيانـــات الجريـــدة الرســـمية خـــال الثلـــث الثانـــي مـــن
عـــام  2021تشـــير إلـــى رفـــض ترخيـــص جمعيـــة واحـــدة
ومؤسس ــة واح ــدة ،وقب ــول ترخي ــص  28جمعي ــة ومؤسس ــة.
أرق ــام القب ــول تناقص ــت بالنس ــبة للثل ــث الس ــابق م ــن الع ــام،
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6
م ــن  5إل ــى  :1داع ــم ج ــد ًا – داع ــم –
محاي ــد – غي ــر داع ــم – غي ــر داع ــم أب ــداً
– ال أدر ي

7
مــــن  5إلــــى  :1متســــاوية جــــد ًا –
متســــاوية – ليســــت متســــاوية وال
غيـ ــر متسـ ــاوية – غيـ ــر متسـ ــاوية – غيـ ــر
متســــاوية أبــــد ًا – ال أدري

ش ــكل  :7ت ــوزع قطاع ــات
عــــــمــــــــــل الجمعيــــــــــــات
والمؤسســـات المرخصـــة
خــــال الثلــــث الثانــــي مــــن
عـ ــام 2021

20

المجتمعات المحلية
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 8مـــن  5إلـــى  :1غيـــر شـــائع أبـــد ًا – غيـــر
شـــائع – ليـــس شـــائع وال غيـــر شـــائع –
شـ ــائع – شـ ــائع جـ ــد ًا – ال أدري

يهتــــم هــــذا المحــــور بقيــــاس مــــدى شــــيوع عــــدد مــــن
الظواهــــر االجتماعيــــة فــــي المجتمعــــات المحليــــة مــــن
منظـــور الناشـــطين المجيبيـــن ،مـــن خـــال تقييمهـــم لذلـــك
ـدرج .8اســـتمر مؤشـــر عمالـــة األطفـــال
علـــى مقيـــاس متــ ّ
والطفـــات باالنخفـــاض للثلـــث الثانـــي علـــى التوالـــي ،فقـــد
بلـــغ مســـتوى  2.0فـــي هـــذا الثلـــث ،مقارنـــة بمســـتوى 2.1
بالثلــــث الســــابق و 2.2فــــي ســــابقه .وكانــــت محافظتــــا
درعـــا وإدلـــب األســـوأ حـــاالً مـــن ناحيـــة عمالـــة األطفـــال
ـول
بحســـب إجابـــات الناشـــطين .وكذلـــك تدنـــى مؤشـــر تســ ّ
األطفـــال والطفـــات للثلـــث الثانـــي علـــى التوالـــي ليصـــل
إلــــى مســــتوى  .2.1ويبــــدو مــــن إجابــــات الناشــــطين أن
هـــذه الظاهـــرة أكثـــر انتشــ ً
ـارا فـــي المحافظـــات الشـــمالية
ـجل مس ــتوى  1.5ف ــي إدل ــب
والش ــمالية الش ــرقية ،فق ــد س ـ ّ
و 1.7فـــي كل مـــن حلـــب والرقـــة والحســـكة.
وانخفـــض كذلـــك مؤشـــر تزويـــج الفتيـــات مـــا دون ســـن
الثامنــــة عشــــر مــــن 2.6إلــــى  .2.5وبحســــب المجيبيــــن،
ً
شــــيوعا فــــي درعــــا
فقــــد كانــــت هــــذه الظاهــــرة أكثــــر
وإدلـــب .ولـــم يتغيـــر هـــذا الثلـــث مـــدى شـــيوع التســـرب
المدرســــي للذكــــور واإلنــــاث ،فقــــد بقــــي مؤشــــر التســــرب
عنــــد  2.0للذكــــور و 2.4لإلنــــاث.
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فـــي حالـــة العنـــف األســـري ،فـــإن الخيـــار الرئيســـي الـــذي
تلجــــأ إليــــه النســــاء هــــو العائلــــة أو العشــــيرة بحســــب
إجابــــات  ٪62مــــن المجيبيــــن ،فيمــــا أشــــار  ٪14مــــن
المجيبيـــن إلـــى أن النســـاء فـــي محيطهـــم يلجـــأن بشـــكل
رئيســــي إلــــى المحكمــــة ،أو الوجهــــاء المحلييــــن ( ٪5مــــن
اإلجابــــات) ،أو مخفــــر الشــــرطة ( ،)٪3أو الجمعيــــات (،)٪3
وأجــــاب  ٪14مــــن المجيبيــــن بــــا أدري.

االستجابة لكوفيد19-
فـــي ســـؤالهم عـــن مـــدى رضاهـــم عـــن اســـتجابة الجهـــات
المختلف ــة ألزم ــة في ــروس كورون ــا عل ــى مقي ــاس مت ــدرج،9
ازداد بش ــكل طفي ــف رض ــا المجيبي ــن ع ــن تفاع ــل الس ــلطات
المحليـــة مـــع األزمـــة مـــن  2.7إلـــى  .2.8أعلـــى مســـتوى
ـجل ف ــي دمش ــق
رض ــا ع ــن اس ــتجابة الس ــلطات المحلي ــة س ـ ّ
والقنيطــــرة ،فيمــــا كان أدنــــى مســــتوى فــــي ديــــر الــــزور.
وانخفــــض رضــــا الناشــــطين عــــن اســــتجابة الســــلطات
المحليـــة فـــي حلـــب مـــن  3.3فـــي الثلـــث الماضـــي إلـــى
 2.5فـــي هـــذا الثلـــث .وبقـــي رضـــا المجيبيـــن عـــن تفاعـــل
اإلعـــام الحكومـــي مـــع أزمـــة كورونـــا عنـــد مســـتوى ،2.9
فيمـــا ارتفـــع رضاهـــم عـــن تفاعـــل اإلعـــام الخـــاص مـــن
 2.9إلــــى  .3.0وانخفــــض رضــــا الناشــــطين عــــن تفاعــــل
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــع األزمـــة بشـــكل طفيـــف
مــــن  3.4إلــــى  .3.3وارتفــــع مســــتوى تفاعــــل الجهــــات
األهليــــة والمجتمعيــــة مــــع أزمــــة كورونــــا مــــن  2.9إلــــى
ـجل فـــي
 .3.0أعلـــى مســـتوى اســـتجابة لهـــذه الجهـــات ســ ّ
محافظتـــي إدلـــب وريـــف دمشـــق ،فيمـــا كان أقـــل مســـتوى
فـــي ديـــر الـــزور.
وفـــي ســـؤال الناشـــطين عمـــا إذا قامـــوا بالتســـجيل لتلقـــي
لقــــاح كوفيــــد ،19-أكّــــد  ٪23منهــــم بأنهــــم قــــد ســــجلوا،
فيمـــا قـــال  ٪30آخـــرون بأنهـــم لـــم يســـجلوا بعـــد لكنهـــم
يرغب ــون بالتس ــجيل .وأش ــار  ٪40آخ ــرون أنه ــم ل ــم يس ــجلوا
وال يرغبـــون بالتســـجيل .واختـــار  ٪7مـــن الناشـــطين عـــدم
اإلجابـــة عـــن الســـؤال .أم ـــا بالنس ـــبة لنس ـــبة النـــاس فـــي
محيـــط المجيبيـــن ممـــن قامـــوا بالتســـجيل لتلقـــي لقـــاح

9
مـ ــن  5إلـ ــى  :1راضـ ــي جـ ــد ًا – راضـ ــي
– لســــت راضــــي وال غيــــر راضــــي – غيــــر
راضــــي – غيــــر راضــــي أبــــد ًا – ال أدري

 10مـ ــن  5إلـ ــى  :1ملتـ ــزم جـ ــد ًا – ملتـ ــزم –
محايـــد – عيـــر ملتـــزم – غيـــر ملتـــزم أبـــد ًا
– ال أدري

22

 11مـ ــن  5إلـ ــى  :1قـ ــادر جـ ــد ًا – قـ ــادر –
محايـــد – غيـــر قـــادر – غيـــر قـــادر أبـــد ًا
– ال أدر ي
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أمـــا عـــن تأثيـــر اســـتخدام البطاقـــة الذكيـــة علـــى عدالـــة
توزي ــع الدع ــم الحكوم ــي ،وه ــو س ــؤال اختي ــاري ل ــم يج ــب
علي ــه كل الناش ــطين ،رأى الناش ــطون أن اس ــتخدام البطاق ــة
الذكيـــة ال يزيـــد وال يقلـــل مـــن عدالـــة توزيـــع الدعـــم ،فقـــد
بلـــغ معـــدل إجاباتهـــم  3.0علـــى مقيـــاس متـــدرج ،16وهـــو
ـجل فـــي الثلـــث الماضـــي.
أعلـــى مـــن مســـتوى  2.7المســ ّ
ـجل فـــي
أعلـــى مســـتوى عدالـــة ع ّبـــر عنـــه الناشـــطون ســ ّ
ســــجلت أدنــــي مســــتويات فــــي القنيطــــرة
دمشــــق فيمــــا
ّ
والرقـــة وديـــر الـــزور.

كوفيـــد 19-علـــى مقيـــاس متـــدرج ،10فقـــد كان المتوســـط
علــــى مســــتوى ســــورية هــــو  2.2أي قلــــة مــــن النــــاس.
ـجلت أقـــل نســـب ،بحســـب إجابـــات الناشـــطين ،فـــي
وســ ّ
محافظـــات درعـــا والقنيطـــرة والرقـــة.

مستقبل وآفاق التنمية

 12مـ ــن  5إلـ ــى  :1يتشـ ــاركون بشـ ــكل
جيــــد – يتشــــاركون – محايــــد – ال
يتشــــاركون – ال يتشــــاركون أبــــد ًا – ال
أدر ي

 13م ــن  5إل ــى  :1ملبي ــة تمامــ ًا – ملبي ــة
– ليسـ ــت ملبيـ ــة وال غيـ ــر ملبيـ ــة – غيـ ــر
ملبيـ ــة – غيـ ــر ملبيـ ــة أبـ ــد ًا – ال أدري

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

 15مـ ــن  5إلـ ــى  :1أكثـ ــر عدالـ ــة بكثيـ ــر
– أكثـــر عدالـــة – محايـــد – أقـــل عدالـــة
– أقـــل عدالـــة بكثيـــر – ال أدر ي

بقيــــت ثقــــة الناشــــطين بقــــدرة العمــــل المجتمعــــي علــــى
التأثيـــر فـــي عمليـــة التنميـــة فـــي ســـورية عنـــد مســـتوى
 3.8علــــى مقيــــاس متــــدرج .11وبــــدا إيمــــان الناشــــطين
بقــــدرة العمــــل المجتمعــــي عنــــد أعلــــى مســــتوى بيــــن
الناشــــطين فــــي طرطــــوس وحمــــص وحلــــب ،فيمــــا
انخفــــض المســــتوى فــــي حمــــاة بشــــكل كبيــــرة مقارنــــة
بالثلــــث الســــابق .وانخفــــض إيمــــان الناشــــطين بقــــدرة
القائميــــن علــــى مســــؤوليات اإلدارة المحليــــة والمنتخبيــــن
علــــى التأثيــــر فــــي عمليــــة التنميــــة المحليــــة مــــن 2.9
ـجل فـــي محافظتـــي إدلـــب
إلـــى  .2.8أعلـــى مســـتوى ســ ّ
وحمــــاة .وبقــــي مــــدى تشــــارك المنتخبيــــن فــــي اإلدارة
المحليــــة المعلومــــات مــــع المواطنيــــن عنــــد مســــتوى 2.1
علــــى مقيــــاس متــــدرج ،12مــــا يشــــير إلــــى ميلهــــم إلــــى
ســــجلت فــــي
عــــدم التشــــارك .أدنــــى مســــتويات تشــــارك
ّ
محافظــــات الالذقيــــة ودرعــــا والقنيطــــرة ودمشــــق.
وفــــي ســــؤال اختيــــاري حــــول مــــدى تلبيــــة البرامــــج
االنتخابيــــة للبرلمــــان لتطلعــــات الناخبيــــن حولهــــم،
أشــــارت إجابــــات الناشــــطين إلــــى أن هــــذه البرامــــج
لــــم تكــــن ملبيــــة للتطلعــــات ،فقــــد بلــــغ متوســــط
اإلجابــــات  1.9علــــى مقيــــاس متــــدرج  ،13وهــــو نفــــس
مســــتوى الثلــــث الســــابق .وانخفــــض فــــي هــــذا الثلــــث
ّ
(ترشــــح
مــــدى اهتمــــام المــــرأة بالمشــــاركة السياســــية
 تصويــــت  -عضويــــة أحــــزاب) ،بحســــب إجابــــاتالناشــــطين علــــى مقيــــاس متــــدرج  ،14مــــن  2.3إلــــى
ســــجل فــــي محافظــــات
 .2.1أعلــــى مســــتوى اهتمــــام
ّ
الحســــكة وطرطــــوس ودرعــــا ،ولكــــن المســــتوى لــــم
يتجــــاوز  2.5فــــي أي مــــن المحافظــــات.
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16
مــــن  5إلــــى  :1متفائــــل جــــد ًا –
متفائــــل – محايــــد – غيــــر متفائــــل –
غيــــر متفائــــل أبــــد ًا – ال أدر ي

يتغيــــر مــــدى تفــــاؤل الناشــــطين بمســــتقبل التنميــــة
ولــــم
ّ
ف ــي س ــورية ،حي ــث بق ــي عن ــد مس ــتوى  2.7عل ــى مقي ــاس
متـــدرج  .وشـــهدت محافظـــات حمـــاة وإدلـــب والقنيطـــرة
انخفاضــ ًـا كبيــ ً
ـرا فـــي مســـتوى التفـــاؤل فـــي هـــذا الثلـــث
مقارنــــة بالثلــــث الماضــــي .ووصلــــت نســــبة المجيبيــــن
الذيــــن ع ّبــــروا عــــن رغبتهــــم فــــي الســــفر واالســــتقرار
خــــارج ســــورية فــــي الســــنتين القادمتيــــن إلــــى ،٪56
مقارنـــة بنســـبة  ٪52فـــي الثلـــث الماضـــي ،وهـــذه النســـبة
ال تــــزال فــــي ازديــــاد للثلــــث الخامــــس علــــى التوالــــي.
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
6.45%

ﻻ أدري
3.94%

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
12.90%
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
25.99%

ﻣﺤﺎﻳﺪ
8.78%

ﻗﺎدر
41.94%

شــــــكــــــــــل  :9إيمــــــــــــــان
الناشــطين بقــدرة العمــل
المجتمعــــي علــــى التأثيــــر
فـ ــي عمليـ ــة التنميـ ــة فـ ــي
س ــورية ف ــي الثل ــث الثان ــي
مــــن عــــام 2021

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻗﺎدر
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
ﻻ أدري
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شـــــــكـــــــــــــــل  :10إيمــــان
النــــاشــــــطيـــــــن بقـــــــدرة
القـــــائـــــمـــــيــــــــــن عــلــــــــــى
مســـــــــؤولـــيــــــــات اإلدارة
المحليــة والمنتخبيــن فــي
محيطهــــم علــــى التأثيــــر
فــــــــي عمليـــــــة التنميـــــــة
المحليــــة فــــي الثلــــث
الثانــــي مــــن عــــام 2021
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
13.62%

ﻻ أدري
12.72%
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
4.12%

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
30.47%

ﻗﺎدر
26.88%

ﻗﺎدر
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
ﻻ أدري
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مــــن خــــال مقارنــــة نتائــــج اســــتبيان ناشــــطي المجتمــــع
المحلــــي بيــــن الثلــــث األول والثانــــي مــــن عــــام ،2021
يمكــــن مالحظــــة مــــا يلــــي:
ــالمزيـــد مـــن االنخفـــاض فـــي الرضـــا عـــن الخدمـــات
بشـــكل عـــام فـــي محافظتـــي درعـــا والقنيطـــرة ،مـــع
اســــتمرار مســــتويات رضــــا متدنيــــة عــــن الكهربــــاء
والمحروقــــات علــــى مســــتوى ســــورية
ــانخفــــاض فــــي قــــدرة األســــر علــــى تد ّبــــر الغــــذاء
واحتياجــــات المعيشــــة فــــي محافظــــات درعــــا
والســــويداءوالقنيطــــرةوإدلــــبودمشــــقوحمــــاة
ــ انخفاض في عدد الجمعيات الجديدة المسجلة
ــبعــــض االزديــــاد فــــي مــــدى العدالــــة التــــي يحققهــــا
اســــتخدام البطاقــــة الذكيــــة علــــى توزيــــع الدعــــم

ﻣﺤﺎﻳﺪ
12.19%

شــــــــــــــكل  :11اعتقـــــــــــــاد
الناشــــــــطين بتســــــــــاوي
فــرص العمــل بيــن الذكــور
واالنــــاث فــــي القطــــاع
األهل ــي ف ــي الثل ــث الثان ــي
مــــن عــــام 2021
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
وﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺟﺪاً
ﻻ أدري

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أﺑﺪ ًا
13.98%

ﻻ أدري
7.35%

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺟﺪ ًا
3.41%

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
19.18%
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
32.80%

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
وﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
23.30%
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المعلومــــات الــــواردة حــــول الــــدور التنمــــوي
للحكومــــة وتفاعالتــــه قائمــــة علــــى مراجعــــة
ً
عمومــــا
التشــــريعات والمراســــيم والقــــرارات
والمتعلقــــة بالتنميــــة والخدمــــات خصوصــــاُ
خــــال الثلــــث الثانــــي مــــن  2021فــــي
الجريــــدة الرســــمية والوكالــــة العربيــــة
الســــورية لألنبــــاء (ســــانا) والموقــــع الرســــمي
لرئاســــة مجلــــس الــــوزراء.

مالمح عامّ ة

العمل
الحكومي

بالنســــبة النتشــــار كوفيــــد ،19-فقــــد أغلقــــت
وزارة الصحـــة الرقـــم الرســـمي لإلصابـــات فـــي
نهايــــة الثلــــث الثانــــي مــــن  2021كمــــا يلــــي:
ـجلة ُشـــفي منهـــا 22471
 27915إصابـــة مســ ّ
فيم ــا بل ــغ ع ــدد الوفي ــات  .2013ق ــد ال تعك ــس
الحقيقيــــة لإلصابــــات
هــــذه األرقــــام األعــــداد
ّ
وتوزعهــــا فــــي مختلــــف المناطــــق خصوصــــاً
مــــع تــــردّ ي الواقــــع الصحــــي وعــــدم وجــــود
أمــــا بالنســــبة لعمليــــات
اختبــــارات كافيــــةّ .
الكترونيــــة
منصــــة
التطعيــــم فقــــد افتتحــــت ّ
ّ
الطبي ــة والمســنّين بع ــد
وب ــدأ التطعي ــم للك ــوادر
ّ
وصــــول لقاحــــات مــــن دول صديقــــة مختلفــــة
وانضمـــام ســـورية لمبـــادرة كوفاكـــس العالميـــة
لتأميــــن اللقاحــــات ،وكان وزيــــر الصحــــة قــــد
ـم تطعي ــم  219500ش ــخص
ص ـ ّـرح بأ ّن ــه ق ــد ت ـ ّ
حتــــى األســــبوع األخيــــر مــــن شــــهر آب.
أجريـــت االنتخابـــات الرئاســ ّـية الســـورية بثالثـــة
مرشــحين قبلــت ّ
ترشــحهم المحكمــة الدســتوريّ ة
العليــــا ،وكانــــت كيانــــات المعارضــــة قــــد دعــــت
إلــــى مقاطعــــة االنتخابــــات ،إال أنــــه وبحســــب
وزارة الداخليــــة الســــورية فقــــد بلــــغ العــــدد
اإلجمال ــي للناخبي ــن الذي ــن يح ــق له ــم االقت ــراع
داخــل وخــارج ســورية  18107109ناخبـ ًـا وبلــغ
عـــدد الناخبيـــن الذيـــن أدلـــو بأصواتهـــم داخـــل

وخــــارج ســــورية  14239140بنســــبة  ،٪78.64وبلغــــت
نســــبة االوراق الملغــــاة  ٪0.1بعــــدد  14000ورقــــة.
ص ــدرت مراس ــيم وقواني ــن متع ــددة ف ــي ه ــذا الثل ــث ،وكان
مـــن أهمهـــا مرســـوم العفـــو العـــام عـــن مرتكبـــي الجرائـــم
والجنــــح والمخالفــــات .كمــــا صــــدر قانــــون االســــتثمار
الجديـــد ،وقانـــون حقـــوق الطفـــل فـــي ســـورية .وصـــدرت
منحـــة بقيمـــة  50ألـــف ليـــرة ســـورية للموظفيـــن و 40ألـــف
لي ــرة س ــورية تبعه ــا زي ــادة بروات ــب الموظفي ــن بنس ــبة ٪50
والمتقاعديـــن بنســـبة  .٪40وتبـــع ذلـــك زيـــادة التعويضـــات
الشـــهرية لجرحـــى قـــوات الدفـــاع الشـــعبي.
أجريــــت االمتحانــــات العامــــة لشــــهادة التعليــــم األساســــي
والش ــهادة الثانوي ــة بفروعه ــا .وافتتح ــت  3مش ــافي جدي ــدة
وه ــي الكن ــدي ف ــي طرط ــوس ومش ــفى جامع ــة البع ــث ف ــي
حمـــص ،ومبنـــى الهيئـــة العامـــة لمشـــفى العيـــون الجراحـــي
فـــي حلـــب بعـــد ترميمـــه .بالنســـبة للوضـــع الخدمـــي ،فقـــد
ً
ً
خصوصــــا بالنســــبة
ســــوءا فــــي مختلــــف المناطــــق،
ازداد
للكهربـــاء التـــي زادت ســـاعات انقطاعهـــا بشـــكل كبيـــر .كمـــا
بــــدأت رســــائل المحروقــــات والمــــواد المدعومــــة بالتأخــــر
عـــن آجالهـــا ألســـابيع أحيانــ ًـا.
أطلقــــت مراكــــز خدمــــة مواطــــن جديــــدة فــــي كل مــــن
حلـــب وحمـــص وحمـــاة والقنيطـــرة وطرطـــوس ،وافتتحـــت
مراك ــز أخ ــرى بدمش ــق .كم ــا ب ــدا واضح ـ ًـا االهتم ــام بمس ــائل
تــــم إطــــاق خدمــــات الدفــــع
الدفــــع اإللكترونــــي ،حيــــث ّ
االلكترونـــي عبـــر الهاتـــف الخلـــوي وبـــدأت بعـــض المصـــارف
والبن ــوك بتقدي ــم خدم ــات متع ــددة ف ــي ه ــذا اإلط ــار .إال أن
ذلـــك مـــازال متواضعــ ًـا ومقتصــ ً
ـرا علـــى المـــدن والمنشـــآت
التجاريـــة الكبـــرى.
وتــــم تكليــــف المهنــــدس حســــين عرنــــوس لمــــرة جديــــدة
ّ
بتشـــكيل الـــوزارة .وجـــاءت التشـــكيلة الجديـــدة بتعديـــات
ـم فـــي هـــذا
بســـيطة علـــى الـــوزارة الســـابقة فقـــط .كمـــا تــ ّ
الثلــــث إقامــــة عــــدة مؤتمــــرات للمعارضــــة داخــــل وخــــارج
ســـورية ،فيمـــا كانـــت المؤسســـات الحكوميـــة تقيـــم مؤتمـــر
اإلصــــاح اإلداري وملتقيــــات زراعيــــة ومؤتمــــرات بحثيــــة
وعلميــــة متعــــددة.
ّ
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تق ّبلــــت ســــورية أوراق اعتمــــاد عــــدّ ة ســــفراء جــــدد ،كمــــا
اســـتقبلت وفـــود عراقيـــة وايرانيـــة وروســ ّـية .وزار رئيـــس
ـم توقيـــع اتفاقيـــات
أبخازيـــا مـــع وفـــد حكومـــي ســـورية وتــ ّ
تعـــاون فـــي مجـــاالت متعـــددة .حققـــت ســـورية برونزيـــة
مــــرة منــــذ
فــــي األلعــــاب األولمبيــــة طوكيــــو  2020ألول
ّ
آخـــر ميداليـــة حققتهـــا فـــي .2004

المؤسسات الحكومية وتنظيمها
التنظيميـــة
صـــدرت عـــن رئاســـة مجلـــس الـــوزراء الهيـــاكل
ّ
لـــكل مـــن وزارات الزراعـــة واإلصـــاح الزراعـــي والصناعـــة
المعدنيـــة والســـياحة والتجـــارة الداخليـــة
والنفـــط والثـــروة
ّ
وحماي ــة المس ــتهلك .كم ــا ص ــدر الهي ــكل التنظيم ــي للش ــركة
العامـــة لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي ديـــر علـــي.
افتتــــح مركــــز زرع الخاليــــا الجذعيــــة الدمويــــة والمعالجــــة
الخلويـــة لألطفـــال بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن التحضيـــرات
وتــــم الترخيــــص لالتحــــاد العربــــي للتجــــارة
المكلفــــة.
ّ
االلكترونيـــة الفتتـــاح مكتـــب إقليمـــي لـــه فـــي ســـورية .كمـــا
ُنقلــــت دائــــرة األمــــوال المصــــادرة والمســــتولى عليهــــا مــــن
مديري ــة الخزين ــة المركزي ــة إل ــى مديري ــة اإلي ــرادات العام ــة.
وصــــدر نظــــام عمليــــات مؤسســــة الوحــــدة للصحافــــة
والطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع مــــن قبــــل وزارة اإلعــــام.
ـم تعديـــل النظـــام المالـــي والمحاســـبي للمعاهـــد التابعـــة
وتــ ّ
وصــــدّ ق نظــــام
للمجلــــس األعلــــى للمعاهــــد المتوســــطةُ .
الصنــــدوق التعاونــــي للعامليــــن فــــي المؤسســــة العامــــة
للتأمينــــات االجتماعيــــة .وصــــدر نظــــام داخلــــي ومالــــي
للصنـــدوق التعاونـــي للعامليـــن فـــي وزارة الماليـــة والهيئـــة
العامــــة للضرائــــب والرســــوم.
الحكوميـــة
ُمنـــح العاملـــون فـــي العديـــد مـــن المؤسســـات
ّ
عــــاوات إنتــــاج فــــي كل مــــن المؤسســــة العامــــة لميــــاه
الشــــرب والصــــرف الصحــــي ،والشــــركة العامــــة للمنتجــــات
الحديديــــة والفوالذيــــة فــــي حمــــاة ،والمؤسســــة العامــــة
للتجــــارة الخارجيــــة ،والمؤسســــة العامــــة للتأمينــــات
االجتماعيــــة ،والمؤسســــة العامــــة للطيــــران المدنــــي،
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والشــــركات العامــــة للنقــــل الداخلــــي ،والشــــركة العامــــة
لتعبئــــة الميــــاه بطرطــــوس ،والشــــركة العامــــة لصناعــــة
الكابــــات بدمشــــق ،والمؤسســــة العامــــة للخــــط الحديــــدي
الحجـــازي ،والســـورية لتصنيـــع العنـــب بالســـويداء وحمـــص.
كمــــا أعيــــد تحديــــد تعرفــــة اجــــور انتقــــال العامليــــن فــــي
دوائــــر الدولــــة وتعديــــل جــــدول الرواتــــب المقطوعــــة
لضبــــاط وصــــف ضبــــاط وأفــــراد قــــوى االمــــن الداخلــــي.
ً
أيضــــا فتــــوى عــــن مجلــــس الدولــــة تفيــــد بأنــــه
صــــدرت
ليـــس ثمـــة مـــا يمنـــع مـــن تقاضـــي وزيـــر الماليـــة عائـــدات
جبايــــة وحصــــص مــــن المصــــادرات.

تركيز العمل الحكومي
الصحة

الصحــــة فــــي هــــذا الثلــــث تركيــــز اإلعــــام
تصــــدّ رت
ّ
الحكومـــي .وافتتحـــت عـــدّ ة مشـــافي وتســ ّـلمت الحكومـــة
الس ــوريّ ة  40س ــيارة إس ــعاف مجه ــزة م ــن منظم ــة الصح ــة
الصحي ــة .كم ــا ش ــهد ه ــذا الثل ــث
العالمي ــة لدع ــم المنظوم ــة
ّ
ً
تصاعــــدا لمنحنــــى اإلصابــــات العــــام بكوفيــــد .19-وفيمــــا
أن االقبـــال كان متواضعــ ًـا
ـتمرت عمليـــات التلقيـــح ،بـــدا ّ
اســ ّ
جــ ً
تمـــت مقارنـــة األعـــداد التـــي تلقـــت جرعـــات
ـدا إذا مـــا ّ
اللقـــاح مـــع مجمـــوع الســـكان.
أحدثــــت وحــــدة االمــــراض الجلديــــة فــــي الهيئــــة العامــــة
وتــــم تحديــــد درجــــات نظــــام اإلعاشــــة
لمشــــفى دمشــــق.
ّ
فـــي الهيئـــة العامـــة لمستشـــفى األطفـــال .وعدّ لـــت قـــرارات
متعلقــــة بأجــــور الخدمــــات الطبيــــة فــــي مشــــفى االســــد
الجامعــــي .وقامــــت وزارة الصحــــة بتحديــــد بــــدل منــــح
وثيقــــة معتمــــدة إلثبــــات تلقــــي لقــــاح كورونــــا بقيمــــة 20
أل ــف لي ــرة س ــورية ،وإع ــادة تحدي ــد رس ــوم تكالي ــف إج ــراء
اختبـــار الكشـــف عـــن اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا لتصبـــح
 50دوالر للســــوريين و 100دوالر لغيــــر الســــوريين.
بالنســــبة لمســــتلزمات اإلنتــــاج والمــــواد األوليــــة الداخلــــة
تــــم تمديــــد مرســــوم
بصناعــــة األدويــــة البشــــرية ،فقــــد ّ
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إعفائهـــا مـــن الرســـوم الجمركيـــة لعـــام آخـــر .وأقــ ّـر أيضــ ًـا
عــــدم تســــليم خريجــــي التجســــير ضمــــن نظــــام التعليــــم
المفتــــوح شــــهاداتهم إال بعــــد تنفيــــذ كامــــل االلتــــزام.
وصــــدرت تعليمــــات مراكــــز اإلخصــــاب المســــاعد عــــن
وزارة الصحــــة.

المجتمع المحلي

ّ
ّ
ـم إج ــراء
حل ــت موضوع ــات المجتم ــع
المحل ــي تالي ـ ًـا ،فق ــد ت ـ ّ
المحليــــة.
عشــــرات التعديــــات فــــي أعضــــاء المجالــــس
ّ
وقام ــت وزارة الثقاف ــة بتحدي ــد تعويض ــات المدرس ــين ف ــي
مراكـــز الفنـــون التشـــكيلية ومعاهـــد الثقافـــة الشـــعبية .أمـــا
وزارة الشــــؤون االجتماعيــــة والعمــــل فقــــد رفعــــت قيمــــة
الجعالـــة فـــي مؤسســـات الرعايـــة االجتماعيـــة .كمـــا صـــدر
نظـــام اســـتخدام التطبيـــق االلكترونـــي لنقـــل الـــركاب عـــن
وتــــم اعتمــــاد يــــوم  16كانــــون
رئاســــة مجلــــس الــــوزراء.
ّ
االول مـــن كل عـــام يـــوم وطنـــي للتشـــجيع علـــى القـــراءة
فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة.
وتــــم تحديــــد الحــــد األقصــــى ألجــــور نقــــل األشــــخاص
ّ
ـم البـــدء
بالســـيارات الســـياحية العاملـــة علـــى البنزيـــن .وتــ ّ
بتوزيــــع مــــازوت التدفئــــة علــــى دفعــــات .ارتفعــــت أســــعار
التمويني ــة ومنه ــا الخب ــز وأس ــعار المحروق ــات.
بع ــض الم ــواد
ّ

اإللكترونيــــة ،ومنهــــا
أطلقــــت مجموعــــة مــــن الخدمــــات
ّ
تجديــــد ترخيــــص أي مركبــــة بشــــكل إلكترونــــي مــــن أي
مـــكان .وصـــدر قانـــون يخـــص تســـوية أوضـــاع المركبـــات
واآللي ــات والمع ــدات الهندس ــية وطواقمه ــا البش ــرية المعب ــأة
ع ــن طري ــق إدارة التعبئ ــة العام ــة لصال ــح المجه ــود الحرب ــي
والتعويـــض عـــن الضـــرر لآلليـــات والطواقـــم البشـــرية.
وصـــدر تعميـــم مـــن وزارة العـــدل باعتمـــاد الرقـــم الوطنـــي
ً
منعــــا لتشــــابه األســــماء خــــال التوقيــــف واالدعــــاء.
وأحــــدث مشــــغل فرعــــي فــــي قريــــة الشــــير بالالذقيــــة
تــــم
يخضــــع إلشــــراف وحــــدة الصناعــــات الريفيــــة .كمــــا ّ
إعـــادة تحديـــد بـــدل الخدمـــة لمنـــح إجـــازة الســـوق مـــن
الفئــــة العامــــة.

رصيد تنموي :العدد الثاني  :2021أيار – آب

المحور االقتصادي

ّ
ً
اإلعالميــــة
تاليــــا فــــي التغطيــــات
حــــل هــــذا المحــــور
ّ
حصــــة جيــــدة مــــن القــــرارات
الحكوميــــة ،وكانــــت لــــه ّ
ّ
الحكوميــــة .صــــدر قانــــون االســــتثمار الجديــــد .وصرفــــت
ّ
منــــح وزيــــادات متعــــددة للعامليــــن فــــي الدولــــة
ـم منـــح جرحـــى قـــوات الدفـــاع الشـــعبي
والمتقاعديـــن .وتــ ّ
تعويضــــا شــــهرياً
ً
المصابيــــن بنســــبة عجــــز بيــــن ٪ 65-40
ـم
بقيمـــة  50ألـــف ليـــرة ســـورية لمـــدة عشـــر ســـنوات .وتــ ّ
زيــــادة  30ألــــف ليــــرة علــــى التعويــــض الشــــهري لجرحــــى
قــــوات الدفــــاع الشــــعبي بمختلــــف فئــــات اصاباتهــــم.
أصــــدرت وزارة الماليــــة دليــــل اإلجــــراءات الســــتيفاء
الضريبــــة علــــى الدخــــل عــــن عقــــود اإليجــــار للوحــــدات
العقاريـــة الســـكنية .كمـــا تـــم تحديـــد إجـــراءات الترخيـــص
والتســــجيل لشــــركات التأجيــــر التمويلــــي .وتــــم منــــح
مكلفـــي الشـــركات المســـاهمة وذات المســـؤولية المحـــدودة
والمؤسس ــات والش ــركات والمنش ــآت العام ــة ومكلف ــي قس ــم
كبـــار المكلفيـــن مهلـــة إضافيـــة لتقديـــم بياناتهـــم .وجـــددت
تراخيــــص وأعطيــــت تراخيــــص جديــــدة لمحاســــبين
ـم تحديـــد ســـعر صـــرف الـــدوالر األمريكـــي
قانونييـــن .وتــ ّ
فــــي الموازنــــة العامــــة للدولــــة لعــــام  2022بقيمــــة 2500
ليــــرة ســــورية.
وســــمح بإدخــــال األوراق النقديــــة األجنبيــــة حتــــى مبلــــغ
ُ
وســــعت المصــــارف العامــــة
 500000دوالر أميركــــي .كمــــا ّ
مـــن خيـــارات الحصـــول علـــى القـــروض وفتحـــت فـــرص
وتــــم تأجيــــل موعــــد معــــرض
التقديــــم لشــــرائح جديــــدة.
ّ
دمشــــق الدولــــي لموعــــد غيــــر محــــدد.
وحــــدّ د الحــــد األقصــــى للربــــح فــــي إنتــــاج أو اســــتيراد
ُ
ً
وحــــدّ د أيضــــا الحــــد األقصــــى ألجــــور
بعــــض المــــوادُ .
نقـــل البضائـــع والمـــواد فـــي الســـيارات الشـــاحنة ،والحـــد
األقصــــى لســــعر مبيــــع مــــادة الخميــــرة عنــــد البيــــع مــــن
تــــم تحديــــد المــــواد
المؤسســــة العامــــة للســــكر .كمــــا
ّ
الســـريعة العطـــب ومبـــادئ أخـــذ العينـــات مـــن قبـــل وزارة
التجــــارة الداخليــــة وحمايــــة المســــتهلك.
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تــــم اعتمــــاد النشــــرات الصــــادرة عــــن مــــدراء التجــــارة
ّ
الداخليــــة بتحديــــد الحــــد األقصــــى ألســــعار الخضــــار
تــــم تحديــــد األوزان والســــمات الواجــــب
والفواكــــه .كمــــا ّ
التقي ــد به ــا م ــن قب ــل منتج ــي ومس ــتوردي الس ــلع الغذائي ــة.
وكان ــت وزارة التج ــارة الداخلي ــة ق ــد س ــمحت بق ــرار بإنت ــاج
أشــــباه األلبــــان واألجبــــان ثــــم قامــــت بتجميــــده.
أعيـــد تحديـــد شـــمولية اإلعفـــاء مـــن الرســـوم الجمركيـــة.
وتــــم تحديــــد تعرفــــة نقــــل مــــادة المــــازوت بيــــن جميــــع
ّ
مراك ــز التوزي ــع ،وتحدي ــد الح ــد االقص ــى للرب ــح ف ــي إنت ــاج
واســــتيراد بعــــض المــــواد األساســــية .كمــــا أصــــدرت وزارة
التجــــارة الداخليــــة شــــروط اســــتبدال المــــادة أو المنتــــج
او الســــلعة وحــــددت المســــؤولية التــــي يتحملهــــا المنتــــج
والمــــورد عــــن الســــلع والمنتجــــات.

التعليم

ّ
ً
تاليــــا فــــي اهتمــــام االعــــام الحكومــــي.
حــــل التعليــــم
أعيــــد تحديــــد رســــوم الخدمــــات الجامعيــــة للمســــجلين
فـــي الدراســـات العليـــا .ومنحـــت بمرســـوم مكافـــآت ماليـــة
شــــهرية للتالميــــذ والطــــاب األوائــــل فــــي الشــــهادات
العامــــة .وعدّ لــــت بعــــض مــــواد النظــــام المالــــي للمعهــــد
ـم توحيـــد جميـــع التعويضـــات
الوطنـــي لـــإدارة العامـــة .وتــ ّ
التــــي تمنــــح للطــــاب فــــي جميــــع المعاهــــد التقنيــــة.
افتتحـــت أقســـام جامعيـــة جديـــدة فـــي جامعـــات متعـــددة.
واعتمـــد نظـــام الدراســـات العليـــا لكليـــة الشـــريعة بجامعـــة
حلـــب ،ونظـــام ماجســـتير التأهيـــل والتخصـــص فـــي كليـــة
التربيـــة بجامعـــة البعـــث .كمـــا افتتحـــت برامـــج ماجســـتير
ودكتــــوراه فــــي مجــــاالت متعــــددة .وافتتحــــت كليــــة
الالهـــوت الخاصـــة بدمشـــق واختصـــاص العقائـــد واالديـــان
فــــي كليــــة الشــــريعة بحلــــب.
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السكن واإلعمار

صــــدر القانــــون الخــــاص برســــوم الخدمــــات العقاريــــة
وتــــم اســــتمالك عقــــارات
والتعليمــــات التنفيذيــــة لــــه.
ّ
فــــي القنيطــــرة وطرطــــوس ودرعــــا والالذقيــــة وحمــــاة
والســــويداء .أ�حدثــــت حقــــوق ارتفــــاق فــــي طرطــــوس.
كمـــا اعتبـــرت عمليـــات التســـجيل والتوثيـــق العقـــاري فـــي
تــــم
مدينــــة ســــراقب متوقفــــة منــــذ  .2015-3-18كمــــا ّ
تحديــــد ســــعر مبيــــع طــــن االســــمنت األســــود.

الزراعة واالرياف

ُمـــدد قـــرار منـــع الصيـــد بأســـلوب الجـــرف القـــاري .صـــدرت
قـــرارات بإحـــداث محطـــات ومواقـــع بحثيـــة تتبـــع لـــوزارة
وتــــم تعريــــف مــــادة خــــام الزيوليــــت وتحديــــد
الزراعــــة.
ّ
خصائصهــــا واســــتعماالتها .كمــــا قامــــت الــــوزارة بتحديــــد
المقاييـــس الرســـمية لمـــادة القمـــح لموســـم  2021وتحديـــد
شـــروط تســـليمها.
أحــــدث مشــــتل حراجــــي فــــي بســــوت بالقرداحــــة .وتقــــرر
منـــع وضـــع أي تعبيـــر علـــى االغذيـــة والمـــواد المخصصـــة
تــــم
لمرضــــى الســــكري تــــدل علــــى هــــدف عالجــــي .كمــــا ّ
األوليـــة وتحديـــد الشـــروط
تحديـــد شـــروط إدخـــال المـــواد
ّ
ـم تكليـــف المؤسســـة
الفنيـــة الســـتيراد بطاطـــا البـــذار .وتــ ّ
العامــــة للتبــــغ بشــــراء محاصيــــل التبــــغ والتنبــــاك لعــــام
.2022 - 2021

خارجية ودبلوماسية

ـم تصديـــق
تقبلـــت ســـورية أوراق اعتمـــاد ســـفراء جـــدد .وتــ ّ
اتفاقي ــة اإلعف ــاء المتب ــادل م ــن التأش ــيرة لحامل ــي ج ــوازات
الســــفر الدبلوماســــية الموقعــــة مــــع ســــلطنة عمــــان .وتــــم
اعتمـــاد ســـفير غيـــر مقيـــم لـــدى جمهوريـــة نيكاراغـــوا .كمـــا
تــــم تمديــــد خدمــــة الســــفير وليــــد عثمــــان فــــي رومانيــــا
ّ
لســــنة بعــــد اتمامــــه  69ســــنة ،وتمديــــد خدمــــة الســــفير
ريـــاض حـــداد فـــي روســـيا ســـنة بعـــد اتمامـــه  68ســـنة.
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العمل الحكومي

محاور أخرى

ُقبل ــت طلب ــات االعت ــراض عل ــى ق ــرار المحكم ــة الدس ــتورية
العليـــا حـــول مرشـــحي منصـــب رئاســـة الجمهوريـــة شـــك ً
ال
ـم رفضهـــا موضوعــ ًـا ،لعـــدم توفـــر الشـــروط الدســـتورية
وتــ ّ
والقانونيـــة فـــي هـــذه التظلمـــات بحســـب نـــص المحكمـــة.
صـــدر مرســـوم العفـــو العـــام شـــام ً
ال عشـــرات الجرائـــم .كمـــا
صـــدر قـــرار إداري بإنهـــاء االحتفـــاظ واالســـتدعاء للضبـــاط
االحتياطييــــن وصــــف االفــــراد والضبــــاط االحتياطييــــن
بحســــب شــــروط محــــددة لــــكل فئــــة بعــــد ســــنوات مــــن
خدمتهـــم .وأجريـــت تعديـــات بقانـــون الخدمـــة العســـكرية
تخـــص اختصاصـــات الضبـــاط.
عدّ لــــت وزارة الماليــــة حصــــص مخبــــري دائــــرة الجمــــارك
مـــن الغرامـــات المحصلـــة ،وحـــددت أجـــور أعضـــاء اللجنـــة
المركزيــــة لتقديــــر القيمــــة الرائجــــة للوحــــدات العقاريــــة.
ـم إقـــرار نظـــام خدمـــات الشـــبكة الحكوميـــة اآلمنـــة مـــن
وتــ ّ
قبـــل وزارة االتصـــاالت والتقانـــة .وســـجل جســـر الصنوبـــر
فـــي عـــداد المبانـــي االثريـــة فـــي الالذقيـــة ،باإلضافـــة إلـــى
تســــجيل بقايــــا معبــــد كونكورديــــا فــــي طرطــــوس ،وتــــل
عيـــن الباشـــا فـــي القنيطـــرة ضمـــن المناطـــق االثريـــة .وفـــي
دمشــــق ســــجلت مئذنــــة مســــجد عربيــــن الكبيــــر ،ومبنــــى
يوســــف العظمــــة ومدرســــة التجهيــــز ومســــجد خوبــــان
الســـخانة ومبنـــى طاحونـــة الزعيـــم والمســـجد العمـــري فـــي
عـــداد المبانـــي االثريـــة.
حــــددت وزارة اإلعــــام تعرفــــة التغطيــــة اإلعالميــــة
لنشـــاطات وحـــدات الشـــركات الخاصـــة والقطـــاع المشـــترك
عل ــى الموق ــع اإللكترون ــي للوكال ــة .وح ــددت الكل ــف المالي ــة
كأجــــور اشــــتراك بخدمــــات الوكالــــة اإلعالميــــة.
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الحكومية
اهتمامات المستويات
ّ
فــــي مراجعــــة اإلعــــام الحكومــــي ،فقــــد تبايــــن اهتمــــام
المســــتويات الحكوميــــة بالقطاعــــات والخدمــــات .تقدمــــت
المديريــــات علــــى المحافظــــات والــــوزارات فــــي تغطيــــات
اإلعــــام الحكومــــي .وتقدمــــت تصريحــــات المحافظــــات
علــــى الــــوزارات لهــــذا الثلــــث بفــــارق واضــــح .حظــــي
المســــتوى الــــوزاري بأكبــــر عــــدد مــــن الخطــــط .وكان
نصيـــب مســـتوى المحافظـــات هـــو األكبـــر فـــي التطبيقـــات
الحكوميـــة كافتتـــاح مشـــاريع وخدمـــات .بالنســـبة للتفاعـــل
ّ
مــــع األحــــداث اليوميــــة ،كان أقــــل مــــن نصــــف المــــواد
اإلعالمي ــة متفاعــ ً
ا م ــع األح ــداث اليومي ــة .وكان المس ــتوى
ا ،فيمـــا ّ
الـــوزاري والمديريـــات األكثـــر تفاع ــ ً
حلـــت تاليــ ًـا كل
المحليــــة.
مــــن المحافظــــات والســــلطات
ّ
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تســــتند البيانــــات المتعلقــــة بالشــــركات
الجديــــدة فــــي هــــذا الجــــزء إلــــى البيانــــات
المنشـــورة رســ ً
ـميا حـــول الشـــركات المســـجلة
بحســــب أعــــداد الجريــــدة الرســــمية بيــــن
أيــــار وآب  .2021واســــتخلصت البيانــــات
المتعلقـــة بحالـــة ســـوق العمـــل مـــن اســـتبيان
الناشــــطين المجتمعييــــن.
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مثل ــت الش ــركات مح ــدودة المس ــئولية  ٪98م ــن الش ــركات
الجديـــدة المســـجلة ،مقابـــل  ٪2شـــركات مســـاهمة مغفلـــة
خاصــــة .مــــن ناحيــــة عــــدد الشــــركات ،فــــإن  ٪59مــــن
الشــــركات الجديــــدة تنشــــط فــــي قطــــاع تجــــارة الجملــــة
واالســــتيراد والتصديــــر .ويمثــــل مجمــــوع رســــاميل
هــــذه الشــــركات فقــــط  ٪7مــــن الرســــاميل المســــتثمرة
فــــي تأســــيس الشــــركات فــــي هــــذه الفتــــرة .وبــــرز فــــي
هــــذا الثلــــث قطــــاع المعلومــــات والكمبيوتــــر ،الــــذي
مثلـــث االســـتثمارات فيـــه مـــا قيمتـــه  ٪68مـــن مجمـــوع
الرســـاميل المســـتثمرة فـــي الشـــركات الجديـــدة .ويُ عـــزى
هـــذا الثقـــل لتأســـيس مشـــغل اتصـــاالت جديـــد فـــي هـــذه
الفتــــرة .وازداد فــــي هــــذا الثلــــث عــــدد الشــــركات فــــي
معظ ــم القطاع ــات ،إال أنه ــا تمي ــل ألن تك ــون ذات رس ــاميل
صغيــــرة ومتوســــطة ،عــــدا عــــن تلــــك التــــي فــــي قطــــاع
التمويــــل والتأميــــن.

5/2020

القطاع
الخاص
وسوق
العمل

خ ــال الثل ــث الثان ــي م ــن ع ــام  ،2021ســـجلت
 321شــــركة خاصــــة جديــــدة مــــن خــــال
القن ــوات الرس ــمية ،وه ــو ضع ــف ع ــدد الش ــركات
ال ــذي أعل ــن ع ــن تس ــجيلها ف ــي األش ــهر األربع ــة
الســــابقة لهــــا .مجمــــوع الرســــاميل المودعــــة
عنـــد تســـجيل هـــذه الشـــركات الجديـــدة يقـــدر
بحوالــــي  16.2مليــــار ليــــرة ســــورية .هــــذه
الرس ــاميل ال تمث ــل كام ــل االس ــتثمارات ،إنم ــا م ــا
يخت ــار الش ــركاء إيداع ــه كاس ــتثمار أول ــي معل ــن
عن ــد تأس ــيس الش ــركة .له ــذا ف ــإن االس ــتثمارات
الفعليـــة تزيـــد عـــن مقـــدار الرســـاميل المودعـــة
عنــــد التأســــيس .نشــــير هنــــا كذلــــك إلــــى أن
ه ــذه األع ــداد ال تش ــمل األنش ــطة التجاري ــة غي ــر
ـجلة ،خاص ــة الصغي ــرة منه ــا ،وه ــذا نق ــص
المس ـ ّ
أساســــي فــــي البيانــــات حيــــث نجهــــل حجــــم
القطـــاع غيـــر الرســـمي .كمـــا أن هـــذه األعـــداد ال
تشـــمل الشـــركات واالســـتثمارات فـــي المناطـــق
خـــارج ســـيطرة الحكومـــة المركزيـــة ،حيـــث ال
يتــــم تســــجيل الشــــركات فــــي هــــذه المناطــــق
مــــن خــــال قنــــوات الحكومــــة المركزيــــة فــــي
دمشــــق .باإلضافــــة إلــــى الشــــركات الجديــــدة
المســـجلة ،تـــم تعديـــل وضـــع  25شـــركة لكـــي
تتوافـــق مـــع قانـــون أحـــكام الشـــركات رقـــم 29
الصــــادر فــــي عــــام .2011

30

شــــكل  :12خــــط زمنــــي
للـــــعـــــــــــدد الـــــــــــتراكمي
للشـــــــــركات المســــجلة
منــــذ شــــهر أيــــار 2020
بم ــا فيه ــا المس ــجلة ف ــي
الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام
 ،2021وتشــــمل الرخــــص
الجديــــدة والمعدلــــة

38

القطاع الخاص وسوق العمل

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ
11,080,000,000

ﺗﺠﺎرة واﺳﺘﻴﺮاد
وﺗﺼﺪﻳﺮ
1,134,000,000
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رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

144

14

دﻣﺸﻖ
0
ﺣﻤﺺ

13

ﻃﺮﻃﻮس

120

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
327,000,000

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
2,966,431,400

ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄــــــﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺳـــﻢ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻤـــــــــــــــﺎل
ﻋﺒــــــــــﺮ ﻋﻦ رأس
770,000,000
اﻟﻤﺴـــــــــــــــــﺘﺜﻤﺮ ﺑـــــﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻲ
ﻛــــــﻞ ﻗﻄـــــــــــﺎع

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

140

120

100

80

60

40

12

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

12

ﺣﻠﺐ
3

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

2

ﺣﻤﺎة

1

دﻳﺮ اﻟﺰور

0

ادﻟﺐ

0

اﻟﺮﻗﺔ

0

درﻋﺎ

0

اﻟﺤﺴﻜﺔ

0

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

0

20

ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة
 10ﺷﺮﻛﺎت

ً
جغرافيــــا ،ال تــــزال الحصــــة األكبــــر مــــن عــــدد الشــــركات
الجديــــدة المســــجلة فــــي محافظتــــي دمشــــق وريــــف
دمشــــق ،حيــــث أســــس  ٪82مــــن الشــــركات الجديــــدة
هنــــاك .وبقــــي عــــدد الشــــركات الجديــــدة المســــجلة هــــذا
ً
منخفضــــا فــــي جميــــع المحافظــــات األخــــرى.
الثلــــث

ً
مجــــددا
مــــن ناحيــــة المســــتثمرين األجانــــب ،بــــرز
المســــتثمرون اإليرانيــــون واللبنانيــــون فــــي هــــذا الثلــــث،
ويليهمــــا الفلســــطينيون .وكانــــت معظــــم اســــتثمارات
الشـــركاء األجانـــب فـــي قطـــاع تجـــارة الجملـــة واالســـتيراد
والتصديــــر .وتضمنــــت  ٪29مــــن الشــــركات الجديــــدة
مســـاهمات إنـــاث ،وبلـــغ مجمـــوع حصـــص هـــؤالء النســـوة
مــــن ملكيــــة رأس مــــال هــــذه الشــــركات  ٪2فقــــط..

ش ــكل  :14ع ــدد الش ــركات
الجديــــدة المســــجلة فــــي
الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام
 2021حســــب المحافظــــة
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سوق العمل

 17مـ ــن  5إلـ ــى  :1سـ ــهل جـ ــد ًا – سـ ــهل
– لي ــس س ـ ً
ـهال وال صعبــ ًا – صع ــب –
صعـــب جـــد ًا – ال أدر ي

ﺳﻮرﻳﺔ
ادﻟﺐ

بحســــب إجابــــات الناشــــطين عــــن اســــتبيان رصيــــد
تحســــن مؤشــــر صعوبــــة إيجــــاد عمــــل مناســــب
تنمــــوي،
ّ
لخبــــرة وخلفيــــة المجيبيــــن التعليميــــة بشــــكل طفيــــف،
إذ ارتفــــع متوســــط اإلجابــــات مــــن  2.1إلــــى  2.2علــــى
ســــجل فــــي
مقيــــاس متــــدرج .17أفضــــل مســــتوى
ّ
ـجلت أدنـــى
محافظـــة ريـــف دمشـــق عنـــد  ،2.6فيمـــا ســ ّ
مســــتويات (أعلــــى صعوبــــة) فــــي ديــــر الــــزور عنــــد 1.6
وإدلـــب عنـــد  .1.7وقـــد ارتفـــع المؤشـــر للذكـــور مـــن 2.0
إلــــى  ،2.2فيمــــا بقــــي لإلنــــاث عنــــد مســــتوى  .2.1أمــــا
بالنســــبة للفئــــات العمريــــة ،فتشــــير إجابــــات مــــن هــــم
فــــوق  50ســــنة إلــــى ســــهولة أعلــــى بقليــــل فــــي إيجــــاد
عمــــل مناســــب خــــال هــــذا الثلــــث .وأبــــدى المجيبــــون
الحاصلـــون علـــى دراســـات عليـــا أو دكتـــوراة ،باإلضافـــة
إلـــى الذيـــن لـــم يتجـــاوزوا االبتدائيـــة ،ســـهولة أكبـــر فـــي
إيجـــاد عمـــل مقارنـــة بالفئـــات األخـــرى فـــي هـــذا الثلـــث.

اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺮﻗﺔ

شــــكل  :15مــــدى صعوبــــة
أو ســــهولة إيجــــاد عمــــل
مناســب للخبــرة والخلفيــة
التعليميـــــــــة للمجيبيــــن
بحســــــــــــــب المحافظــــة
والجن ــس والفئ ــة العمري ــة
والمؤهــــل الدراســــي فــــي
الثلــث الثانــي مــن عــام 2021

اﻟﺴﻮﻳﺪاء
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
اﻟﻼذﻗﻴﺔ
ﺣﻠﺐ
ﺣﻤﺎة
ﺣﻤﺺ
درﻋﺎ
دﻣﺸﻖ
دﻳﺮ اﻟﺰور
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ
ﻃﺮﻃﻮس
اﻟﺬﻛﻮر
اﻹﻧﺎث
ﺗﺤﺖ 20
29 - 20

ﺣﺴﺐ
اﻟﺠﻨﺲ

ﺣﺴﺐ
اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

39 - 30
49 - 40
59 - 50
 60ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ/ة
اﺑﺘﺪاﺋﻲ
اﻋﺪادي
ﺛﺎﻧﻮي
ﺟﺎﻣﻌﻲ
دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ
دﻛﺘﻮراه

5
ﺳﻬﻞ ﺟﺪ ًا

4
ﺳﻬﻞ

3
ً
ﺳﻬﻼ وﻻ ﺻﻌﺒ ًﺎ
ﻟﻴﺲ

2
ﺻﻌﺐ

1
ﺻﻌﺐ ﺟﺪ ًا

ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺆﻫﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ
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 17مـــن  2إلـــى  :-2أجـــور النســـاء أعلـــى
بكثيـ ــر – أجـ ــور النسـ ــاء أعلـ ــى بقليـ ــل
– متكافئــــة – أجــــور الرجــــال أعلــــى
بقليــــل – أجــــور الرجــــال أعلــــى بكثيــــر
– ال أدر ي

شــــكل  :16مــــدى تكافــــؤ
األجــــور والحوافــــز بيــــن
الرجــــال والنســــاء فــــي
ســــوق العمــــل عندمــــا
يمتلكون نفــس المؤهالت
بحســــب المحافظــــة فــــي
الثلــث الثانــي مــن عــام 2021

فيمــــا يتعلــــق بتســــاوي األجــــور والحوافــــز بيــــن الرجــــال
والنســــاء فــــي ســــوق العمــــل عندمــــا يمتلكــــون نفــــس
المؤه ــات ،تش ــير إجاب ــات الناش ــطين إل ــى أن األج ــور تمي ــل
ألن تكـــون أعلـــى بقليـــل للرجـــال فـــي هـــذه الحالـــة ،فقـــد
بلــــغ متوســــط اإلجابــــات  0.5-علــــى مقيــــاس متــــدرج،18
وهــــو مســــتوى مماثــــل للثلــــث الماضــــي .علــــى مســــتوى
المحافظـــات ،يبـــدو أن الصـــورة شـــهدت تغيـــرات عديـــدة.
فـــي إدلـــب ،تحســـنت حالـــة المســـاواة بشـــكل بـــارز ،فقـــد
ارتفـــع مؤشـــر تســـاوي األجـــور والحوافـــز مـــن  0.3-فـــي
الثلـــث الماضـــي إلـــى  0.2فـــي هـــذه الثلـــث ،فيمـــا ارتفـــع
ف ــي ري ــف دمش ــق م ــن  0.7-إل ــى  .0.4-بالمقاب ــل ،انخف ــض
المســـتوى بشـــكل كبيـــر فـــي القنيطـــرة مـــن  0.0إلـــى 1.0-
 ،وفـــي درعـــا مـــن  1.2-إلـــى .1.8-

مــــن خــــال مقارنــــة بيانــــات الثلــــث األول والثانــــي مــــن
عــــام  ،2021يمكــــن مالحظــــة مــــا يلــــي:
ــ تضاعف عدد الشركات الجديدة المسجلة
ــزيــــادة االســــتثمار فــــي قطــــاع االتصــــاالت مــــع
ّ
مشــــغل جديــــد
تأســــيس
تحس ــن طفي ــف ف ــي مؤش ــر صعوب ــة أو س ــهولة إيج ــاد
ــ
ّ
عم ــل متناس ــب م ــع الخب ــرة والخلفي ــة التعليمي ــة

ادﻟﺐ
اﻟﺤﺴﻜﺔ
اﻟﺮﻗﺔ
اﻟﺴﻮﻳﺪاء
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
اﻟﻼذﻗﻴﺔ
ﺣﻠﺐ
ﺣﻤﺎة
ﺣﻤﺺ
درﻋﺎ
دﻣﺸﻖ
دﻳﺮ اﻟﺰور
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ
ﻃﺮﻃﻮس
ﺳﻮرﻳﺔ

2
أﺟﻮر اﻟﻨﺴﺎء
أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ
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تمـــت
خـــال الثلـــث الثانـــي مـــن ســـنة ّ ،2021
دراس ــة  1136م ــادة إعالمي ــة متعلق ــة بالتنمي ــة
والخدمـــات فـــي ســـورية .صـــدرت هـــذه المـــواد
عــــن  16وســــيلة إعالميــــة ســــورية خاصــــة،
ً
إلكترونيــــا .تــــم
متنوعــــة ومتباينــــة تنشــــر
تحليـــل هـــذه المـــواد مـــن ناحيـــة موضوعـــات
التركيــــز والتغطيــــة الجغرافيــــة.

موضوعات التركيز

اإلعالم
السوري
الخاص

نال ــت كل م ــن التج ــارة والم ــال والبن ــوك ،وكم ــا
الحص ــة األكب ــر م ــن تركي ــز
ف ــي الثل ــث الماض ــي،
ّ
المـــواد اإلعالميـــة التـــي تـــم رصدهـــا .األســـواق
وتقلبـــات األســـعار بشـــكل يومـــي حـــازت علـــى
جــــزء ال بــــأس بــــه مــــن التغطيــــة اإلعالميــــة.
وحـــازت خدمـــات الدفـــع اإللكترونـــي الجديـــدة
بع ــض التغطي ــات .ورك ــزت م ــواد إعالمي ــة عل ــى
تراجـــع مســـتويات الليـــرة الســـورية .كمـــا حـــاز
قانــــون االســــتثمار الجديــــد بعــــض االهتمــــام
مــــن خــــال مقــــاالت وتحليــــات لــــم تنجــــح
فــــي خلــــق نقــــاش حقيقــــي حــــول القانــــون
الــــذي تجاهلتــــه كثيــــر مــــن وســــائل اإلعــــام.
وشــــملت التغطيــــات تفاعــــات المؤسســــات
الحكوميــــة والمصــــارف والبنــــوك وإصدارهــــا
ّ
بعـــض التعليمـــات والقـــرارات مـــن وقـــت آلخـــر
فــــي محاولــــة لضبــــط ســــعر الصــــرف.
ّ
ً
تاليــــا فــــي تركيــــز المــــواد
حلــــت الصحــــة
اإلعالميــة .ال تــزال تفاعــات فيــروس كوفيــد19-
ّ
تســــيطر علــــى المتابعــــات اإلعالميــــة الخاصــــة
بالصحـــة ،مـــع تزايـــد أعـــداد اإلصابـــات نتيجـــة
الموجـــات الجديـــدة .تناولـــت المـــواد اإلعالميـــة
الوطنيـــة .وكان الفتتـــاح
أيضــ ًـا خطـــة التلقيـــح
ّ
المشــــافي الجديــــدة والمشــــافي الجامعيــــة
نصيـــب مـــن التغطيـــات ،إضافـــة لبعـــض حـــاالت
التس ــمم الغذائ ــي ف ــي بع ــض المناط ــق ،وافتت ــاح

صحيــــة جديــــدة فــــي
مســــتوصفات أو تقديــــم خدمــــات
ّ
المحافظ ــات المختلف ــة .وكم ــا الع ــادة س ــبق افتت ــاح الم ــدارس
إعالميــــة حــــول انتشــــار كوفيــــد 19-وتحضيــــرات
نقاشــــات
ّ
وزارة التربيــــة بهــــذا الخصــــوص.
تقدّ م ــت موضوع ــات اللج ــوء والع ــودة ف ــي ه ــذا الثل ــث م ــن
الســـنة ّ
اإلعالميـــة
وحلـــت تاليــ ًـا .ركـــزت عشـــرات التغطيـــات
ّ
عل ــى أوض ــاع الالجئي ــن الفلس ــطينيين ف ــي س ــورية وتناول ــت
عودتهــــم إلــــى مخيــــم اليرمــــوك وإعمــــاره .كمــــا شــــملت
التغطي ــات اإلعالمي ــة مخي ــم اله ــول ف ــي الحس ــكة واألوض ــاع
اإلنســــانية فيــــه .وتناولــــت بعــــض المــــواد المنــــح الماليــــة
ّ
والمســـاعدات العاجلـــة المقدمـــة لالجئيـــن فـــي دول الجـــوار
وتطرقـــت
الصحيـــة وغـــاء المعيشـــة،
لمواجهـــة التحديـــات
ّ
ّ
ً
أيضــــا للعالقــــات بيــــن الالجئيــــن والمجتمعــــات المضيقــــة
خصوصــ ًـا مـــع بعـــض التوتـــرات الحاصلـــة مؤخــ ً
ـرا.
ّ
حلـــت موضوعـــات التربيـــة والتعليـــم تاليــ ًـا .ركـــزت المـــواد

اإلعالميـــة علـــى التحضيـــرات الفتتـــاح المـــدارس وترميمهـــا.
ّ
كمــــا تناولــــت كثيــــر مــــن المــــواد اإلعالميــــة المحليــــة قــــرار
وزارة التربيــــة بإدخــــال مــــادة التعلــــم الوجدانــــي وتعليقــــات
الســـوريين حـــول ذلـــك عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.
وتناولــــت التغطيــــات االمتحانــــات الجامعيــــة وتأجيــــل
امتحانـــات بعـــض الجامعـــات نتيجـــة الظـــروف األمنيـــة فـــي
درعـــا .وتناولـــت مـــواد أخـــرى مســـابقات تعييـــن المدرســـين،
وأقس ــاط الم ــدارس الخاص ــة الت ــي ترتف ــع باس ــتمرارّ .
وغط ــت
بع ــض الم ــواد إضراب ــات المعلمي ــن ف ــي مناط ــق ش ــمال ش ــرق
ســـورية ،وظـــروف التعليـــم الســـيئة فـــي مجتمعـــات اللجـــوء
والنـــزوح داخـــل وخـــارج ســـورية .كمـــا تفاعلـــت مـــواد مـــع
بع ــض القضاي ــا األخالقي ــة ألس ــاتذة م ــن الجامع ــات الس ــورية
والتعاطـــي الرســـمي مـــع الموضـــوع.
ً
أيضــــا.
تقــــدم محــــور األمــــن والســــامة فــــي هــــذا الثلــــث

ـتمرة
وحظي ــت األح ــداث األخي ــرة ف ــي درع ــا والتوت ــرات المس ـ ّ
ً
خصوصــــا مــــع تدخــــل
اإلعالميــــة،
بكثيــــر مــــن المتابعــــات
ّ
أطـــراف متعـــددة وتعقـــد المفاوضـــات ألســـابيع .كمـــا حظيـــت
ـتمرة
مناط ــق ش ــمال ش ــرق س ــورية وبع ــض المظاه ــرات المس ـ ّ
واألحــــداث األمنيــــة فــــي المناطــــق المختلفــــة بعشــــرات
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اإلعالم السوري الخاص
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األمنيــــة
التغطيــــات .وتناولــــت بعــــض المــــواد الظــــروف
ّ
ً
أيضــــا.
للســــوريين فــــي دول الجــــوار
ّ
ً
تاليــــا .أطلقــــت االســــتراتيجية
حلــــت الزراعــــة واألريــــاف

اﻟﺘﺠﺎرة

254
246

اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك
224

اﻟﺼﺤﺔ

الوطنيــــة للتنميــــة الزراعيــــة .وأقيمــــت ملتقيــــات زراعيــــة
متنوع ــة تناول ــت أوض ــاع الزراع ــة ومش ــاريع اإلنت ــاج الزراع ــي
الريفيــــة وتســــويق القمــــح.
والحيوانــــي وأحــــوال الوحــــدات
ّ
وشــــملت التغطيــــات قــــرارات تحديــــد المواصفــــات لبعــــض
المحاصي ــل الزراعي ــة .كم ــا تناول ــت الم ــواد اإلعالمي ــة الق ــروض
الزراعيـــة ونقاشـــات حـــول الدليـــل اإلجرائـــي لقطـــاع الزراعـــة
ّ
ودعـــم مربـــي الدواجـــن .ونالـــت الحرائـــق واالســـتجابة لهـــا
والزراعيــــة حصــــة مــــن
الحراجيــــة
فــــي مختلــــف المناطــــق
ّ
ّ
االهتمــــام اإلعالمــــي.
ج ــاء االهتم ــام بالنق ــل تالي ـ ًـا ،وخصوص ـ ًـا م ــع تعق ــد مش ــكالت

المواص ــات وقل ــة المحروق ــات ف ــي مختل ــف المناط ــق .وف ــي
الجانــــب القانونــــي ،تناولــــت التغطيــــات اإلعالميــــة بعــــض
التعاميـــم والقـــرارات ،وشـــرحت كثيـــر مـــن المـــواد المراســـيم
وبينــــت الجديــــد فيهــــا .حــــل الســــكن
والقوانيــــن الصــــادرة ّ
واالعم ــار متأخ ـ ً
ـرا ،ورك ــزت الم ــواد عل ــى بع ــض المناط ــق الت ــي
يُ عـــاد تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة فيهـــا تحضيــ ً
ـرا لعـــودة األهالـــي
إليهـــا .فـــي الصناعـــة ،ركـــزت بعـــض المـــواد اإلعالميـــة علـــى
أوضـــاع ومعانـــاة المـــدن الصناعيـــة والقـــرارات المتعلقـــة بهـــا.
ولــــم تحــــظ محــــاور النظافــــة والمــــرأة واإلصــــاح اإلداري
والكهربـــاء ،رغـــم ســـوء أوضاعهـــا ،بتغطيـــات تذكـــر
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شــــكل  :17مســــتوى
تغطيــــة اإلعــــام الخــــاص
التنمويــــة
للمواضيــــع
بحســــب القطــــاع فــــي
الثلــث الثانــي مــن عــام 2021
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تفاعالت المناطق

حظي ــت الجغرافي ــا الس ــورية ككل بنص ــف التغطي ــات تقريب ـ ًـا
اإلعالميـــة
فـــي هـــذا الثلـــث .وتصـــدّ رت كمـــا العـــادة المـــواد
ّ
التــــي ّ
تغطــــي العاصمــــة دمشــــق ،وتالهــــا التركيــــز علــــى
محافظـــة حلـــب ،ثـــم إدلـــب والحســـكة فـــي تركيـــز المـــواد
اإلعالميـــة علـــى أحـــداث أو قـــرارات .أمـــا التغطيـــات التـــي
ّ
تناولـــت الســـوريين فـــي الخـــارج أو ســـورية فـــي المحافـــل
ً
جــــدا .وبقيــــت كل مــــن
الدوليــــة فقــــد كانــــت محــــدودة
حظـــاً
الرقـــة والقنيطـــرة كمـــا فـــي الثلـــث الماضـــي األقـــل ّ
ـم التركيـــز عليهـــا مـــن قبـــل وســـائل
بيـــن المناطـــق التـــي تــ ّ
تمـــت دراســـتها.
اإلعـــام الســـورية الخاصـــة التـــي ّ
مــــن خــــال مقارنــــة المــــواد اإلعالميــــة المغطــــاة فــــي
الثلـــث األول والثانـــي مـــن عـــام  ،2021يمكـــن مالحظـــة
مـــا يلـــي:
ــال تــــزال موضوعــــات االقتصــــاد والصحــــة تحظــــى
ً
قطاعيــــا
باالهتمــــام األكبــــر
ــزيـــادة كبيـــرة نســ ً
ـبيا فـــي تغطيـــة المـــواد المتعلقـــة
باللجـــوء والعـــودة فـــي هـــذا الثلـــث
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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
التنمويـــة ،التـــي تتنـــوع أشـــكالها مـــن مبـــادرة
إلــــى مشــــروع ريــــادي إلــــى مركــــز مجتمعــــي
حتـــى تصـــل إلـــى مســـتوى مؤثـــر فـــي صياغـــة
السياس ــات العام ــة وصناع ــة الس ــام واس ــتمراره،
وهــــي بالتعريــــف فضــــاء تفاعلــــي لطاقــــة
اجتماعيــــةُ ،محفــــزة للمبــــادرات والحــــوارات
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والبيئيـــة والثقافيـــة
والسياســـية ،تركـــز علـــى إطـــار اإلدارة المحليـــة
واســــتثمار الرأســــمال المجتمعــــي المتولــــد
ضمنهـــا ،مـــن خـــال رصـــد المـــوارد الموجـــودة
(وتطوي ــر قدراته ــا) بم ــا فيه ــا بن ــاء ف ــرق العم ــل،
تحديـــد اإلمكانـــات الكامنـــة ،وفهـــم التحديـــات،
بنــــاء شــــبكات وآليــــات حــــل تؤســــس لنظــــام
مـــرن ،يـــوازن تبايـــن قـــدرة مكوناتـــه ويطورهـــا
ً
الحقــــا
حســــب الظــــروف المحيطــــة ،تترابــــط
تل ــك الفض ــاءات ،وتحس ــن الق ــدرة عل ــى التوق ــع
واالســـتجابة مـــن أجـــل نوعيـــة حيـــاة أفضـــل
علــــى المســــتوى المحلــــي ،الوطنــــي وأبعــــد.
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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
المجتمعي(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
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.
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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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إن إبقـــاء الفرصـــة متاحـــة لبنـــاء مجـــال حيـــوي
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
ً
ُ
سنســــتقبل كل مــــا تــــودّ ون مشــــاركته علــــى

البريـــد اإللكترونـــي @developmentassets
 gmail.comكمــــا يمكنكــــم التســــجيل فــــي
القائمــــة البريديــــة لرصيــــد تنمــــوي مــــن
خــــال مراســــلتنا لتصلكــــم األعــــداد القادمــــة
والتحديثــــات.
أيضــ ًـا لالطـــاع علـــى األعـــداد الســـابقة والنســـخ
الحديثــــة بالعربيــــة واإلنجليزيــــة عبــــر موقــــع
رصي ــد تنم ــوي www.developmentassets.org
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