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يجســــد «رصيــــد تنمــــوي» كمنتــــج ،محاولــــة
للتأثيـــر فـــي محيـــط عمليـــة التنميـــة المحليـــة
ف ــي س ــورية الي ــوم ،ونق ــل المب ــادرات المحلي ــة
إلــــى مســــتوى جديــــد مــــن التعــــاون بيــــن
األطــــراف الفاعلــــة ،ضمــــن إطــــار يســــتطلع
المـــوارد المتاحـــة محليــ ًـا ووطنيــ ًـا وأبعـــد مـــن
ً
متجــــاوزا الحــــرب
ذلــــك برؤيــــة  360درجــــة،
وجغرافياتهــــا.

تقديم

إن توســــيع فهمنــــا لمعنــــى المــــوارد المتنوعــــة
حولنـــا ،وتحســـين تفاعلهـــا مـــع بعضهـــاّ ،
يولـــد
طاقــــة مجتمعيــــة إيجابيــــة واعيــــة لمحيطهــــا
واحتياجاتــــه ،مســــتندة إلــــى سالســــل قيمــــة
كمــ ًـا ونوعــ ًـا ،فيبـــدأ
جديـــدة لعمليـــة التنميـــة ّ
الرأســــمال المجتمعــــي بالظهــــور محليــــاً
ً
وطنيــــا ،ويتخطــــى
ويترابــــط مــــع الوقــــت
ذلـــك متضمنــ ًـا الرأســـمال المجتمعـــي الســـوري
ً
أيضــــا ،كمــــا
الالجــــئ والمهاجــــر والمغتــــرب
وت ــزداد ف ــرص اس ــتثماره ف ــي عملي ــة متكامل ــة
بيــــن إعــــادة التنميــــة وإعــــادة اإلعمــــار.
وكذلــــك فــــإن تحســــين المعرفــــة الذاتيــــة
لـــكل مواطـــن ومواطنـــة مـــن كافـــة الشـــرائح
ً
العمريــــة ،يشــــكّل مدخــــ ً
أساســــيا لرفــــع
ا
متوس ــط الوع ــي المجتمع ــي ف ــي الق ــدرة عل ــى
االســـتثمار والتفاعـــل والتقييـــم المبنـــي علـــى
دالئــــل وحــــوارات مســــتمرة ،حيــــث تتولــــد
زوايـــا رؤيـــة جديـــدة لنفـــس المشـــهد اليومـــي،
فيتغيــــر المعنــــى وتتضافــــر جهــــود األطــــراف
الفاعلـــة ،لتحســـين الحيـــاة واســـتعادة القـــدرة
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
ً
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 الثلـــث
العــــدد ،تــــم االعتمــــاد بشــــكل رئيســــي علــــى
أوليـــة ،وذلـــك مـــن خـــال:
مصـــادر ّ
ً
ناشــــطا
ــاســــتبيان لعينــــة مــــن 511
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 511
ً
ناشــــطا وناشــــطة فــــي عمــــوم المناطــــق فــــي
محاولــــة لتغطيــــة الجغرافيــــة الســــورية بيــــن
أوائـــل شـــهر تشـــرين الثانـــي وأوائـــل كانـــون
ّ
تــــوزع المجيبــــون فــــي أكثــــر
األول .2021
مــــن  60منطقــــة مختلفــــة ،وتــــم تثقيــــل
العينــــة بالنســــبة للمناطــــق الجغرافيــــة ضمــــن
المحافظــــات الســــورية بحســــب التــــوزع
ً
اعتمــــادا علــــى
الســــكاني فيهــــا ،وذلــــك
تقديــــرات مكتــــب األمــــم المتحــــدة لتنســــيق
الشــــؤون اإلنســــانية.
تــــوزع المجيبــــون بيــــن  ٪52مــــن الذكــــور
وتدرجــــت أعمارهــــم بيــــن
 ٪48مــــن اإلنــــاث،
ّ
 17و 69ســــنة .وشــــكّل مــــن يزيــــد عمرهــــم
عــــن  40ســــنة  ٪28مــــن المجيبيــــن .وقــــد
أتــــم حوالــــي  ٪77المرحلــــة الجامعيــــة أو
الدراســــات العليــــا ،فيمــــا كان حوالــــي ٪14
قـــد أتمـــوا فقـــط المرحلـــة الثانويـــة وحوالـــي
 ٪9لـــم يتمـــوا المرحلـــة الثانويـــة .وأمـــا عـــن
حالتهــــم االجتماعيــــة ،فقــــد كان  ٪47مــــن
المجيبيــــن عازبيــــن و ٪49متزوجيــــن ،مــــع
نســــبة قليلــــة مــــن المطلقيــــن واألرامــــل.

وفـــي تــ ّ
ـوزع العينـــة علـــى قطاعـــات العمـــل ،فقـــد أشـــار
 ٪21مــــن المجيبيــــن إلــــى عملهــــم فــــي مجــــال التعليــــم،
و ٪12فــــي مجــــال المســــاعدة االجتماعيــــة ،فيمــــا كانــــت
أبــــرز القطاعــــات األخــــرى هــــي التجــــارة والرعايــــة
الصحيــــة والمعلومــــات والكمبيوتــــر والخدمــــات المهنيــــة
والعلمي ــة والفن ــون والترفي ــه والزراع ــة والنق ــل والتخزي ــن
والصناعـــة .وعـــن طبيعـــة العمـــل الـــذي يؤدّ يـــه الناشـــطون
المجيبـــون ،فقـــد شـــكل الموظفـــون فـــي القطـــاع األهلـــي
(غيــــر الربحــــي وغيــــر الحكومــــي)  ٪19مــــن المجيبيــــن،
باإلضافــــة إلــــى  ٪25فــــي القطــــاع العــــام و ٪13فــــي
القطــــاع الخــــاص و ٪12أصحــــاب أعمــــال خاصــــة و٪10
مســــتقلون و ٪19ال يعملــــون.
أجــــاب  ٪79مــــن الناشــــطين أنهــــم يقيمــــون فــــي
محافظتهــــم الحاليــــة منــــذ أكثــــر مــــن عشــــر ســــنوات،
و ٪12منهــــم يقيمــــون منــــذ مــــا بيــــن خمــــس ســــنوات
وعشــــر ســــنوات ،و ٪8منــــذ مــــا بيــــن ســــنة وخمــــس
ســـنوات ،فيمـــا شـــكل المنتقلـــون لمحافظـــة جديـــدة منـــذ
أقــــل مــــن ســــنة  ٪1فقــــط.
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
 5لحســـاب القيـــم المتوســـطة والتشـــتت .باإلضافـــة إلـــى
اســــتبيان الناشــــطين المحلييــــن ،جمعــــت بيانــــات حــــول
الجمعيـــات وإطـــارات عملهـــا التـــي أعلـــن عـــن ترخيصهـــا
منــــذ بدايــــة شــــهر أيلــــول وحتــــى نهايــــة كانــــون األول
ً
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 .
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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.
فيمــــا يتعلــــق باإلعــــام الخــــاص ،جمعــــت عينــــة مــــن
األخبــــار والمــــواد اإلعالميــــة المتعلقــــة بالتنميــــة مــــن 18
وســـيلة إعالميـــة ســـورية خاصـــة خـــال الثلـــث الثالـــث
مـــن عـــام  .2021حجـــم العينـــة التـــي جمعـــت فـــي هـــذه
الفتــــرة هــــو  1569مــــادة 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

انخفـــض فـــي الثلـــث الثالـــث مـــن عـــام 2021
رضــــا الناشــــطين المجيبيــــن عــــن اســــتبيان
رصيــــد تنمــــوي عــــن خدمــــات النقــــل علــــى
مســــتوى ســــورية .ورافــــق هــــذا انخفــــاض
الرضــــا عــــن المحروقــــات ،فيمــــا بقــــي الرضــــا
عــــن الكهربــــاء عنــــد أدنــــى مســــتوى .فــــي
هــــذه األثنــــاء ،ازداد اهتمــــام اإلعــــام الخــــاص
بتغطيـــة الشـــؤون المتعلقـــة بالنقـــل والكهربـــاء
وإلــــى حــــد أقــــل المحروقــــات فــــي هــــذا
الثلـــث مقارنـــة بالثلـــث الســـابق .وأمـــا بالنســـبة
لإلعــــام الحكومــــي ،فقــــد بقيــــت الصحــــة
والتعليـــم المواضيـــع الخدميـــة األكثـــر تغطيـــة.
وشــــهدت محافظتــــا حلــــب وديــــر الــــزور فــــي
هـــذا الثلـــث انخفاضــ ًـا ملفتــ ًـا فـــي قـــدرة األســـر
علــــى تدبّــــر الغــــذاء واحتياجــــات المعيشــــة
بحس ــب اس ــتبيان الناش ــطين .واس ــتمرت نس ــبة
الناشــــطين الذيــــن ع ّبــــروا عــــن رغبتهــــم فــــي
الســـفر واالســـتقرار خـــارج ســـورية باالرتفـــاع،
لتصــــل إلــــى أعلــــى مســــتوى فــــي الســــنوات
الثالثــــة األخيــــرة.

تفــاعالت المشهد التنمـوي :العوامــــــــــل /األطـــــــــــراف

درﺟﺔ رﺿﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم

100
اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﺮﺗﻔﻊ
32

4.9%
19%

5
راﺿﻲ
ﺟﺪ ًا

11.5%
6.4%

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1.94%
14.8%
6.1%

3.5

اﻟﺼﺤﺔ 1.55%
21.3%
10.2%

20
3

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 1.55%

16

0%
2.3%

اﻟﺰراﻋﺔ 1.16%

2.5

12

19.7%
13.9%

اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك 0.78%

8

درﺟﺔ اﻟﺮﺿﺎ

19.7%
13.4%

2
4

اﻫﺘﻤﺎم اﻋﻼﻣﻲ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 15.89%

9.8%
8.3%

اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ 5.04%

4

24

اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ
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اﻟﺘﺠﺎرة 70.93%

28

شــــــــكل  :1درجــــــة رضـــــــا
المجتم ــع المحل ــي مقارن ــة
باهتمــام اإلعــام الحكومــي
والخــاص فــي الثلــث الثالــث
مــــن عــــام 2021

9

شــــــكـــــــــــل  :2قطاعـــــــات
الشــركات الخاصة الجديدة
مقارنــــة باهتمــــام اإلعــــام
الحكومــــي والخــــاص فــــي
الثلــث الثالــث مــن عــام 2021

اﻹﻋﻤﺎر 0.78%
ﻏﻴﺮ
راﺿﻲ
أﺑﺪ ًا

اﻫﺘﻤﺎم
ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺎء

اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

لـــم يطـــرأ فـــي هـــذا الثلـــث تغييـــر يذكـــر مـــن ناحيـــة عـــدد
الشـــركات الجديـــدة المعلـــن عـــن تســـجيلها مقارنـــة بالثلـــث
الســــابق .وفــــي حيــــن ال يــــزال قطــــاع تجــــارة الجملــــة
واالســـتيراد والتصديـــر يشـــمل أكبـــر عـــدد مـــن الشـــركات
المســـجلة ،زاد عـــدد الشـــركات الجديـــدة التـــي تنشـــط فـــي
قطـــاع التصنيـــع هـــذا الثلـــث .وال تـــزال الشـــؤون التجاريـــة
تحظـــى بتغطيـــة كبيـــرة نســـبية فـــي اإلعـــام الخـــاص ،ال
ســـيما مـــا يتعلـــق بأســـعار المـــواد وســـعر الصـــرف .وازداد
اهتمــــام اإلعــــام الخــــاص بعــــض الشــــيء بالمواضيــــع
المتعلق ــة بالصناع ــة .وفيم ــا ازداد اهتم ــام اإلع ــام الحكوم ــي
والخـــاص بشـــؤون الزراعـــة ،لـــم يلـــق هـــذا القطـــاع اهتمامــ ًـا
يذكــــر مــــن اســــتثمارات القطــــاع الخــــاص .وازدادت فــــي
اآلونـــة األخيـــرة مســـاهمة النســـاء فـــي الشـــركات الجديـــدة
المؤسســـة ،ســـواء مـــن ناحيـــة عـــدد الشـــركات أو مجمـــوع
الحصـــص .وتراجـــع مؤشـــر تســـاوي األجـــور والحوافـــز بيـــن
الرج ــال والنس ــاء ف ــي س ــوق العم ــل ،لتتقل ــص أج ــور النس ــاء
نســ ً
ـبيا مقارنـــة بالرجـــال بحســـب الناشـــطين المحلييـــن.

6.6%
7.1%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 0.39%
18%
12.3%

اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ
اﻫﺘﻤﺎم اﻋﻼﻣﻲ
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واقع الخدمات
ـجل تغيـــرات كبيـــرة فـــي
علـــى مســـتوى ســـورية ،لـــم تســ ّ
مســـتوى رضـــا الناشـــطين عـــن الخدمـــات .وكان أبـــرز تغيـــر
هــــو انخفــــاض الرضــــا عــــن النقــــل .أمــــا علــــى مســــتوى
المحافظــــات ،فقــــد زاد الرضــــا بعــــض الشــــيء فــــي
طرطــــوس والرقــــة ،فيمــــا انخفــــض بشــــكل ملفــــت فــــي
محافظــــة حلــــب.

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.

انخف ــض رض ــا الناش ــطين ع ــن النق ــل م ــن  2.3ف ــي الثل ــث
الثانـــي مـــن عـــام  2021إلـــى  2.1فـــي الثلـــث الثالـــث مـــن
ـجلت محافظـــة حلـــب
العـــام علـــى مقيـــاس متـــدرج .1ســ ّ
انخفاضــ ًـا مـــن  2.2إلـــى  ،1.6ودمشـــق مـــن  2.5إلـــى ،2.1
وحمــــاة مــــن  2.6إلــــى  ،2.2وديــــر الــــزور مــــن  2.1إلــــى
 .1.3بالمقابــــل ،ارتفــــع الرضــــا عــــن النقــــل بعــــض الشــــيء
فــــي محافظــــات إدلــــب والرقــــة والســــويداء والالذقيــــة
وطرطــــوس .خــــال نفــــس الفتــــرة ،انخفــــض الرضــــا عــــن
المحروقــــات مــــن  2.0إلــــى  .1.9أبــــرز انخفــــاض للرضــــا
عـــن المحروقـــات ســـجل فـــي محافظـــات ديـــر الـــزور مـــن
 1.8إلــــى  ،1.2وحلــــب مــــن  2.0إلــــى  ،1.5ودمشــــق مــــن
 2.5إلــــى  .2.1وقــــد كانــــت التباينــــات بيــــن المحافظــــات
منخفضــــة بالنســــبة للرضــــا عــــن المحروقــــات مقارنــــة
بباقــــي الخدمــــات.
ســــجل أدنــــى
مســــاو للرضــــا عــــن المحروقــــات،
بمســــتوى
ّ
ٍ
رضــــا عــــن الخدمــــات للكهربــــاء ،عنــــد  ،1.9مقارنــــة
بمســـتوى  2.0فـــي الثلـــث الماضـــي .باســـتثناء إدلـــب التـــي
ســـجلت  ،2.7لـــم يتجـــاوز الرضـــا عـــن الكهربـــاء  2.1فـــي
أي مـــن المحافظـــات األخـــرى .وكانـــت ديـــر الـــزور ودرعـــا
والالذقيــــة والقنيطــــرة هــــي المحافظــــات التــــي ســــجلت
أدنــــى مســــتويات رضــــا عــــن الخدمــــة.
وانخفــــض الرضــــا عــــن االتصــــاالت مــــن  2.7إلــــى ،2.6
وعـــن اإلنترنـــت مـــن  2.6إلـــى  .2.5أعلـــى مســـتوى رضـــا
ـجلت
ـجل فـــي إدلـــب عنـــد  ،3.6فيمـــا ســ ّ
عـــن االنترنـــت ســ ّ
أدنـــى مســـتويات فـــي ديـــر الـــزور عنـــد  ،1.4ودرعـــا عنـــد
 ،1.7وحلــــب عنــــد .1.9

 1مــــن  5إلــــى  :1راضــــي جــــد ًا – راضــــي –
لســــت راضــــي وال غيــــر راضــــي – غيــــر
راضــــي – غيــــر راضــــي أبــــد ًا – ال أدري
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وأمــــا مســــتوى الرضــــا عــــن الصحــــة ،فقــــد بقــــي علــــى
مســـتوى  .2.8وقـــد كان الرضـــا عـــن الصحـــة متباينــ ًـا بيـــن
المحافظــــات أكثــــر مــــن الخدمــــات األخــــرى ،حيــــث بلــــغ
ـجلت محافظـــات طرطـــوس
االنحـــراف المعيـــاري  .0.7وســ ّ
والرقـــة وإدلـــب أعلـــى مســـتويات رضـــا عـــن الصحـــة مـــن
ـجلت ديـــر الـــزور أدنـــى مســـتوى.
قبـــل المجيبيـــن ،فيمـــا ســ ّ
الرضــــا عــــن التعليــــم كذلــــك بقــــي علــــى نفــــس مســــتوى
الثلــــث الماضــــي ،عنــــد .2.6
الرضــــا عــــن المــــاء ازداد بشــــكل طفيــــف مــــن  2.6فــــي
الثلـــث الماضـــي إلـــى  2.7فـــي هـــذا الثلـــث .بالمقابـــل ،بقـــي
الرضـــا عـــن خدمـــات النظافـــة عنـــد نفـــس مســـتوى الثلـــث
الماضـــي وهـــو .2.4
شــــــــكــــــل  :3متوســــــــــط
رضــــا الناشــــطين فــــي
ســــورية عــــن الخدمــــات
األساس ــية المقدم ــة ف ــي
مناطقهــــم فــــي الثلــــث
الثالــــث مــــن عــــام 2021

علـــى مســـتوى ســـورية ككل ،لـــم يتغيـــر الرضـــا عـــن األمـــن
والســـامة ،فقـــد بقـــي عنـــد  .2.8إال أن بعـــض المحافظـــات
شـــهدت تغيـــرات بـــارزة ،مثـــل حمـــص (مـــن  3.4إلـــى )2.9
وحلـــب (مـــن  2.7إلـــى  ،)2.4وإدلـــب (مـــن  2.4إلـــى ،)2.8
والالذقيـــة (مـــن  2.7إلـــى .)3.3
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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اﻟﺮﻗﺔ

3.4

3.6

3.1

2.9

1.8

3.7

3.1

2.6

3.7

3.3

ادﻟﺐ

3.3

2.6

3.1

3.6

2.7

3.0

3.0

2.5

2.8

2.9

ﻃﺮﻃﻮس

3.5

3.5

2.6

2.6

2.1

3.2

3.0

2.2

3.5

2.3

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

3.1

3.0

3.1

3.0

2.1

2.5

2.5

2.1

3.0

2.1

دﻣﺸﻖ

3.1

2.8

2.7

2.6

2.1

3.0

2.5

2.1

3.0

2.1

اﻟﺤﺴﻜﺔ

2.9

2.2

2.7

2.8

1.9

2.9

2.5

2.1

2.9

2.6

ﺣﻤﺎة

2.9

3.0

2.5

2.5

1.9

2.7

2.3

2.0

2.9

2.2

ﺣﻤﺺ

2.8

2.7

2.7

2.5

2.0

2.8

2.2

2.0

2.9

2.2

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

3.1

2.3

2.5

2.0

1.5

2.8

2.3

1.9

3.3

2.3

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

2.0

2.5

3.5

2.5

1.5

4.0

2.5

1.5

2.5

1.5

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

2.6

2.5

2.2

2.2

2.0

2.3

2.4

2.1

2.0

2.3

ﺣﻠﺐ

2.5

2.1

1.9

1.9

1.7

2.5

2.3

1.5

2.4

1.6

درﻋﺎ

1.7

2.0

1.9

1.7

1.5

1.6

1.7

1.6

1.5

1.7

دﻳﺮ اﻟﺰور

1.3

2.0

1.6

1.4

1.2

2.0

1.8

1.2

2.2

1.3

ﺳﻮرﻳﺔ

2.8

2.6

2.6

2.5

1.9

2.7

2.4

1.9

2.8

2.1

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺎء

اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

4.2 - 5

3.4 - 4.19

2.6 - 3.39

1.8 - 2.59

1 - 1.79

اﻟﻤﺎء
اﻟﻨﻀﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻨﻘﻞ
راﺿﻲ ﺟﺪ ًا

راﺿﻲ

ﻟﻴﺲ راﺿﻲ
وﻻ ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ

ﻏﻴﺮ راﺿﻲ أﺑﺪ ًا

شـ ــكل  :4متوسـ ــط رضـ ــا
الناشــطين عــن الخدمــات
األساس ــية المقدم ــة ف ــي
مناطقهــــم فــــي الثلــــث
الثالــــث مــــن عــــام 2021
بحســــب المحافظــــة
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الظروف المعيشية

 2مــن  5إلــى  :1قــادر جــد ًا – قــادرة – أحيانـ ًا
قــادرة وأحيان ـ ًا غيــر قــادرة – غيــر قــادرة
– غيــر قــادرة أبــد ًا – ال أدري

علــــى مســــتوى ســــورية ،لــــم تتغيــــر قــــدرة األســــر علــــى
تدبّــــر الغــــذاء واحتياجــــات المعيشــــة ،بحســــب إجابــــات
الناشــــطين ،إذ بقــــي مســــتوى القــــدرة عنــــد  2.3علــــى
مقيـــاس متـــدرج ،2وهـــو نفـــس مســـتوى الثلـــث الســـابق.
إال أن هـــذه القـــدرة قـــد تغيـــرت بشـــكل بـــارز فـــي بعـــض
المحافظـــات .فـــي حلـــب ،انخفضـــت قـــدرة األســـر بشـــكل
كبيـــر مـــن  2.6فـــي الثلـــث الماضـــي إلـــى  1.9فـــي هـــذا
الثلـــث .وانخفضـــت القـــدرة فـــي ديـــر الـــزور مـــن  1.8إلـــى
 .1.4وتحســـنت قـــدرة العائـــات فـــي بعـــض المحافظـــات
مثـــل حمـــص والرقـــة .علـــى مســـتوى تحت-المحافظـــات،
ســــجلت أدنــــى مســــتويات فــــي مدينــــة حلــــب ،وفــــي
الســــفيرة (ريــــف حلــــب) ،وفــــي مدينــــة درعــــا وريفهــــا
(عــــدا الريــــف الشــــمالي).

ﻗﺎدرة 4

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻗﺎدرة
وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة 3

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة 2

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

درﻋﺎ  -دﻳﺮ اﻟﺰور
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة أﺑﺪ ًا 1

المشاركة والتفاعل المجتمعي
يهتـــم هـــذا المحـــور بتفاعـــات الناشـــطين المجيبيـــن مـــع المؤسســـات
والســــلطات المحليــــة مــــن خــــال تقييمهــــم لذلــــك علــــى مقيــــاس
متــــدرج .3انخفــــض بشــــكل طفيــــف مســــتوى تفاعــــل البلديــــات مــــع
ّ
حاجــــات المجتمــــع المحلــــي مــــن  3.0فــــي الثلــــث الثانــــي مــــن عــــام
 2021إلـــى  2.9فـــي الثلـــث الثالـــث مـــن العـــام .أكبـــر انخفـــاض فـــي
ســــجل فــــي ديــــر الــــزور مــــن  2.3إلــــى  ،1.5وفــــي
تفاعــــل البلديــــات
ّ
دمشــــق مــــن  3.3إلــــى  .2.9بالمقابــــل ،ارتفــــع تفاعــــل البلديــــات فــــي
كل مــــن طرطــــوس ( 2.8إلــــى  ،)3.3ريــــف دمشــــق ( 3.0إلــــى ،)3.4
والرقـــة ( 2.7إلـــى  .)3.6وبقـــي مســـتوى تفاعـــل لجـــان األحيـــاء عنـــد
 ،2.6وكذلـــك بقـــي تفاعـــل المخاتيـــر عنـــد  .2.9أعلـــى مســـتوى تفاعـــل
للمخاتيـــر هـــذا الثلـــث ســـجل فـــي محافظـــات القنيطـــرة ودرعـــا وريـــف
دمشـــق ،فيمـــا كانـــت لجـــان األحيـــاء أكثـــر تفاع ــ ً
ا فـــي الرقـــة ودرعـــا
مـــن باقـــي المحافظـــات.
لـــم يتغيـــر مســـتوى تفاعـــل المنظمـــات الشـــعبية ،فقـــد بقـــي عنـــد 2.6
ـجل
فـــي هـــذا الثلـــث .أعلـــى مســـتوى تفاعـــل للمنظمـــات الشـــعبية ســ ّ
فـــي محافظتـــي الرقـــة وحمـــاة ،فيمـــا كان أدنـــى مســـتوى فـــي ديـــر
الــــزور .أمــــا بالنســــبة للمؤسســــات الخدميــــة ،فقــــد انخفــــض تفاعلهــــا
ـجل
مـــن  3.0إلـــى  .2.8أدنـــى مســـتوى لتفاعـــل هـــذه المؤسســـات ســ ّ
فـــي ديـــر الـــزور عنـــد .1.7

ﻗﺎدرة ﺟﺪ ًا 5

شــــكل  :5مــــدى قــــدرة
األسـ ــر عل ــى تدبّــر الغ ــذاء
واحتياجــــات المعيشــــة
فــ ــي الثلــ ــث الثالــ ــث مـ ــن
عـــــــــــام  2021بحســــــــــب
ا لمحا فظــــة
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انخفـــض فـــي هـــذا الثلـــث تفاعـــل الجمعيـــات األهليـــة غيـــر الربحيـــة
وغيـــر الحكوميـــة بشـــكل طفيـــف مـــن  3.4إلـــى  .3.3فـــي هـــذا الثلـــث،
ازداد بش ــكل كبي ــر تفاع ــل الجمعي ــات ف ــي محافظ ــة الس ــويداء م ــن 3.4
إلـــى  .4.2بالمقابـــل ،انخفـــض تفاعـــل الجمعيـــات فـــي محافظـــة حلـــب
مـــن  3.8إلـــى  ،3.1وفـــي ديـــر الـــزور مـــن  2.5إلـــى  ،1.8وفـــي الرقـــة
مـــن  3.4إلـــى  .2.7وكذلـــك انخفـــض تفاعـــل المؤسســـات الدوليـــة مـــن
 3.0إلــــى  .2.9أكبــــر تفاعــــل للمؤسســــات الدوليــــة ،بحســــب إجابــــات
الناشـــطين ،كان فـــي محافظـــة حمـــاة عنـــد  ،3.5فيمـــا كان أقـــل تفاعـــل
فـــي ديـــر الـــزور عنـــد .1.7
المؤسس ــات الديني ــة ازداد تفاعله ــا م ــن  3.0إل ــى  .3.1ه ــذه المؤسس ــات
ً
نســــبيا فــــي محافظــــات إدلــــب
ســــجلت مســــتويات تفاعــــل مرتفعــــة
ّ
وحمــــاة وريــــف دمشــــق ودمشــــق والســــويداء ،فيمــــا كان تفاعلهــــا
ً
منخفضــــا فــــي ديــــر الــــزور بحســــب الناشــــطين.

 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
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 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
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وازداد مســــتوى تفاعــــل الشــــركات الخاصــــة بصــــورة
طفيفـــة مـــن  2.6إلـــى  .2.7فـــي الســـويداء ،ارتفـــع تفاعـــل
الشــــركات مــــن  2.3إلــــى  ،3.0وفــــي الالذقيــــة مــــن 2.3
إلــــى  ،2.8فيمــــا انخفــــض فــــي طرطــــوس مــــن  2.9إلــــى
 .2.3وازداد تفاعــــل األشــــخاص الذيــــن لديهــــم نفــــوذ مــــع
حاجــــات المجتمــــع المحلــــي مــــن  2.8إلــــى  .3.0وكان
هــــؤالء األكثــــر تفاعــــ ً
ا فــــي القنيطــــرة ودرعــــا عنــــد 3.5
و 3.4علــــى التوالــــي.
أمــــا بالنســــبة لتفاعــــل وســــائل اإلعــــام المختلفــــة مــــع
ّ
حاجـــات المجتمـــع المحلـــي ،فقـــد ارتفـــع تفاعـــل وســـائل
اإلعـــام الحكومـــي مـــن  2.7إلـــى  ،2.8ووســـائل اإلعـــام
وســــجلت وســــائل اإلعــــام
الخاصــــة مــــن  2.9إلــــى .3.0
ّ
الخاص ــة مس ــتوى تفاع ــل أكب ــر م ــن الحكومي ــة ف ــي معظ ــم
المحافظــــات .وكانــــت وســــائل اإلعــــام الخاصــــة األكثــــر
تفاع ــ ً
ا فـــي الســـويداء عنـــد  .3.8وبقـــي مســـتوى تفاعـــل
وســــائل التواصــــل االجتماعــــي عنــــد .3.7
وبقــــي مســــتوى تفاعــــل المجتمــــع المحلــــي مــــع مــــا
ً
محليــــا بحســــب إجابــــات
يقــــام مــــن أنشــــطة مجتمعيــــة
الناشـــطين عنـــد  .3.2أعلـــى مســـتوى تفاعـــل محلـــي فـــي
ـجل فـــي محافظـــة درعـــا فيمـــا كان أدنـــي
هـــذا الثلـــث ســ ّ
مســــتوى فــــي ديــــر الــــزور.
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اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻟﺠﺎن
اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻤﺨﺘﺎر
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

شــــكل  :6درجــــة تفاعــــل
الجهــــات المختلفــــة مــــع
احتيــاجـــــــــات المجــتمــــــــع
المحلــــــــــي فـــــــــي الثلــــــــث
الثالــــث مــــن عــــام 2021

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺨﺎﺻﺔ
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

الجمعيات األهلية
والمؤسسات الخاصة
ازداد مســــتوى تعــــاون الجهــــات المجتمعيــــة فيمــــا
بينهــــا كجمعيــــات وفــــرق تطوعيــــة بشــــكل طفيــــف مــــن
 2.8إلــــى  2.9علــــى مقيــــاس متــــدرج .4وبقــــي مــــدى
االســــتقاللية التــــي تمنحهــــا الجهــــات الممولــــة الوطنيــــة
لعمـــل الجمعيـــات التـــي تدعمهـــا علـــى األرض علـــى نفـــس
مســــتوى الثلــــث الماضــــي ،وهــــو  2.3علــــى مقيــــاس
متــــدرج ،5إال أن مــــدى االســــتقاللية التــــي تمنحهــــا
الجهـــات الممولـــة األجنبيـــة قـــد انخفـــض مـــن  2.5إلـــى
 2.3ليصبـــح مســ ً
ـاويا لنظيرتهـــا الوطنيـــة ،وهـــي ظاهـــرة
ـجل ألول م ــرة من ــذ ب ــدء االس ــتبيان ع ــام  .2019عل ــى
تس ـ ّ
مســـتوى المحافظـــات ،كانـــت الجهـــات الممولـــة الوطنيـــة
أكثــ ً
ـرا منحــ ًـا لالســـتقاللية فـــي إدلـــب والرقـــة والقنيطـــرة
وحلـــب ودرعـــا وديـــر الـــزور وديـــر الـــزور وريـــف دمشـــق.
بالمقابـــل ،كانـــت الجهـــات الممولـــة األجنبيـــة أكثــ ً
ـرا منحــ ًـا

 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

18

المجتمعات المحلية

19

رصيد تنموي :العدد الثالث  :2021أيلول – كانون األول

20

لالســــتقاللية فــــي الحســــكة والالذقيــــة وحمــــاة وحمــــص
ودمشــــق وطرطــــوس.
مـــن ناحيـــة الجمعيـــات والمؤسســـات المرخصـــة الجديـــدة،
فــــإن بيانــــات الجريــــدة الرســــمية خــــال الثلــــث الثالــــث
مـــن عـــام  2021تشـــير إلـــى رفـــض ترخيـــص  4جمعيـــات،
وقب ـــول ترخيـــص  26جمعيـــة ومؤسســـة .أرقـــام القبـــول
تناقص ــت مقارن ــة بنف ــس الفت ــرة م ــن ع ــام  ،2020وكذل ــك
تناقصــــت مقارنــــة بالثلــــث الســــابق مــــن العــــام .تركــــزت
الجمعيــــات التــــي رفــــض طلبهــــا فــــي هــــذا الثلــــث فــــي
المحدثــــة
حلــــب والحســــكة ودمشــــق .أمــــا الجمعيــــات ُ
فقــــد توزعــــت أنشــــطتها فــــي مختلــــف المحافظــــات ،مــــع
ازديــــاد نســــبي لتلــــك المرخصــــة فــــي طرطــــوس .وبلــــغ
عـــدد الجمعيـــات التـــي يشـــمل نشـــاطها كامـــل الجغرافيـــة
الســـورية  6فـــي هـــذا الثلـــث .وكانـــت األعمـــال الخيريـــة
والخدمــــات االجتماعيــــة هــــي أبــــرز القطاعــــات التــــي
المحدثــــة.
تنشــــط فيهــــا الجمعيــــات ُ
ً
أ
ســــابقا
و�شــــهر فــــي هــــذا  3فــــروع لجمعيــــات مرخصــــة

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

فــــي محافظــــات متعــــددة .وقبلــــت كامــــل طلبــــات
الجمعيــــات لتعديــــل أنظمتهــــا الداخليــــة وعددهــــا .19
وتضمنــــت هــــذه التعديــــات بعــــض البنــــود الخاصــــة
باالشــــتراكات والتنظيــــم الداخلــــي للجمعيــــات .وقــــد
لوحــــظ فــــي هــــذا الثلــــث تراجــــع تأســــيس الجمعيــــات
التــــي يتخصــــص نطــــاق عملهــــا فــــي قــــرى أو بلــــدات
محــــددة .وازداد مســــتوى التفاعــــل الرســــمي مــــع العمــــل
المجتمعـــي مـــن  2.9فـــي الثلـــث الماضـــي إلـــى  3.0فـــي
هــــذا الثلــــث علــــى مقيــــاس متــــدرج.6

وبقــــي مــــدى تســــاوي فــــرص الذكــــور واإلنــــاث فــــي
الحصــــول علــــى عمــــل ضمــــن القطــــاع األهلــــي ،بحســــب
الناشــــطين ،علــــى نفــــس مســــتوى الثلــــث الماضــــي عنــــد
ـجلت محافظت ــا الحس ــكة
 2.7عل ــى مقي ــاس مت ــدرج .7وس ـ ّ
وطرطـــوس أعلـــى مســـتوى مـــن ناحيـــة تســـاوي الفـــرص
هـــذا الثلـــث ،فيمـــا كان أدنـــى مســـتوى فـــي ديـــر الـــزور.
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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

المجتمعات المحلية

رصيد تنموي :العدد الثالث  :2021أيلول – كانون األول

ظواهر اجتماعية

االستجابة لكوفيد19-

يهتــــم هــــذا المحــــور بقيــــاس مــــدى شــــيوع عــــدد مــــن
الظواهــــر االجتماعيــــة فــــي المجتمعــــات المحليــــة مــــن
منظـــور الناشـــطين المجيبيـــن ،مـــن خـــال تقييمهـــم لذلـــك
متــــدرج .8تحســــن بشــــكل طفيــــف مؤشــــر
علــــى مقيــــاس
ّ
عمالــــة األطفــــال والطفــــات ،حيــــث زادت قيمــــة المؤشــــر
مــــن  2.0إلــــى  .2.1وبحســــب إجابــــات الناشــــطين ،فــــإن
ً
شــــيوعا فــــي طرطــــوس
عمالــــة األطفــــال كانــــت األقــــل
ً
ـول األطف ــال
واألكث ــر ش ـ
ـيوعا ف ــي الرق ــة .وبق ــي مؤش ــر تس ـ ّ
والطفـــات عنـــد نفـــس مســـتوى الثلـــث الماضـــي وهـــو .2.1
ـول
كم ــا الح ــال بالنس ــبة لعمال ــة األطف ــال ،ب ــدت ظاه ــرة تس ـ ّ
ـيوعا فـــي طرطـــوس واألكثـــر شـــيوعاً
ً
األطفـــال األقـــل شــ
فـــي الرقـــة.

فــــي ســــؤالهم عــــن مــــدى رضاهــــم عــــن اســــتجابة الجهــــات
المختلفـــة ألزمـــة فيـــروس كورونـــا علـــى مقيـــاس متـــدرج،9
ازداد بشـــكل طفيـــف رضـــا المجيبيـــن عـــن تفاعـــل الســـلطات
المحليــــة مــــع األزمــــة مــــن  2.8إلــــى  .2.9أعلــــى مســــتويات
رضـــا عـــن اســـتجابة الســـلطات المحليـــة فـــي هـــذا الثلـــث
ـجل
ـجلت ف ــي محافظ ــات ري ــف دمش ــق والرق ــة ،فيم ــا س ـ ّ
سـ ّ
أدنـــى مســـتوى رضـــا فـــي ديـــر الـــزور .وارتفـــع كذلـــك رضـــا
المجيبيـــن عـــن تفاعـــل اإلعـــام الحكومـــي مـــع أزمـــة كورونـــا
مــــن  2.9إلــــى  .3.1وواصــــل رضاهــــم هــــم تفاعــــل اإلعــــام
الخـــاص باالزديـــاد للثلـــث الثانـــي علـــى التوالـــي ،ليصـــل إلـــى
 ،3.2مقارن ــة بمس ــتوى  3.0ف ــي الثل ــث الماض ــي .وازداد رض ــا
الناشـــطين عـــن تفاعـــل وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــع
أزمــــة كورونــــا مــــن  3.3إلــــى  .3.4وارتفــــع مســــتوى تفاعــــل
الجهــــات األهليــــة والمجتمعيــــة مــــع أزمــــة كورونــــا بصــــورة
طفيفــــة مــــن  3.0إلــــى  .3.1أدنــــى مســــتوى لتفاعــــل هــــذه
ـجل فـــي محافظـــة ديـــر الـــزور.
الجهـــات ســ ّ

وبقــــي مؤشــــر تزويــــج الفتيــــات مــــا دون ســــن الثامنــــة
عشـــر عنـــد مســـتوى  .2.5فـــي هـــذا الثلـــث ،بـــدت الظاهـــرة
أكثـــر انتشــ ً
ـارا فـــي محافظتـــي الرقـــة وإدلـــب مـــن باقـــي
المحافظــــات ،بحســــب إجابــــات الناشــــطين .وقــــل فــــي
هـــذا الثلـــث التســـرب الدراســـي للذكـــور بشـــكل طفيـــف ،إذ
تغيـــر مؤشـــر التســـرب لهـــم مـــن  2.0إلـــى  ،2.1فيمـــا بقـــي
المؤشــــر عنــــد  2.4لإلنــــاث.
فـــي حالـــة العنـــف األســـري ،فـــإن الخيـــار الرئيســـي الـــذي
تلج ــأ إلي ــه النس ــاء ه ــو العائل ــة أو العش ــيرة بحس ــب إجاب ــات
 ٪64مـــن المجيبيـــن ،فيمـــا أشـــار  ٪11مـــن المجيبيـــن إلـــى
أن النســــاء فــــي محيطهــــم يلجــــأن بشــــكل رئيســــي إلــــى
المحكمــــة ،أو الوجهــــاء المحلييــــن ( ٪6مــــن اإلجابــــات) ،أو
مخفــــر الشــــرطة ( ،)٪3أو الجمعيــــات ( ،)٪4وأجــــاب ٪13
مـــن المجيبيـــن بـــا أدري.

وفـــي ســـؤال الناشـــطين عمـــا إذا قامـــوا بالتســـجيل لتلقـــي
لق ــاح كوفي ــد ،19-أكّــد  ٪42منه ــم بأنه ــم ق ــد س ــجلوا (مقارن ــة
بنســـبة  ٪23فـــي الثلـــث الســـابق) ،فيمـــا قـــال  ٪26آخـــرون
بأنهـــم لـــم يســـجلوا بعـــد لكنهـــم يرغبـــون بالتســـجيل .وأشـــار
 ٪24آخــــرون أنهــــم لــــم يســــجلوا وال يرغبــــون بالتســــجيل.
واختـــار  ٪8مـــن الناشـــطين عـــدم اإلجابـــة عـــن الســـؤال .أمـــا
بالنســـبة لنســـبة النـــاس فـــي محيـــط المجيبيـــن ممـــن قامـــوا
بالتس ــجيل لتلق ــي لق ــاح كوفي ــد 19-عل ــى مقي ــاس مت ــدرج،10
فقـــد كان ارتفـــع المتوســـط علـــى مســـتوى ســـورية مـــن 2.2
ف ــي الثل ــث الماض ــي إل ــى  2.5ف ــي ه ــذا الثل ــث .ول ــم يتج ــاوز
ـجلت أق ــل نس ــبة،
المع ــدل  3.0ف ــي أي م ــن المحافظ ــات ،وس ـ ّ
بحســـب إجابـــات الناشـــطين ،فـــي محافظـــة درعـــا.
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 9مــــن  5إلــــى  :1راضــــي جــــد ًا – راضــــي –
لســــت راضــــي وال غيــــر راضــــي – غيــــر
راضــــي – غيــــر راضــــي أبــــد ًا – ال أدري

 10م ــن  5إل ــى  :1جمي ــع الن ــاس – معظ ــم
النــــاس – بعــــض النــــاس (النصــــف
تقريب ـ ـ ًا) – قلـ ــة مـ ــن النـ ــاس – ال أحـ ــد –
ال أدري
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مستقبل وآفاق التنمية

 11مـ ــن  5إلـ ــى  :1قـ ــادر جـ ــد ًا – قـ ــادر –
محايـــد – غيـــر قـــادر – غيـــر قـــادر أبـــد ًا
– ال أدر ي

 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

الذكيـــة يقلـــل مـــن عدالـــة توزيـــع الدعـــم ،فقـــد بلـــغ معـــدل
إجاباته ــم  2.6عل ــى مقي ــاس مت ــدرج .15وش ــهد ه ــذا المؤش ــر
ً
ً
كبيــــرا ،إذ كان قــــد بلــــغ  3.0فــــي الثلــــث الســــابق.
هبوطــــا
وتبـــدو عدالـــة عنـــد أقـــل مســـتوى فـــي محافظتـــي الرقـــة
ســــجل أعلــــى مســــتوى ،بحســــب إجابــــات
ودرعــــا ،فيمــــا
ّ
الناشـــطين ،فـــي طرطـــوس.

انخفضـــت ثقـــة الناشـــطين بقـــدرة العمـــل المجتمعـــي علـــى
التأثيــــر فــــي عمليــــة التنميــــة فــــي ســــورية مــــن  3.8إلــــى
 3.6علــــى مقيــــاس متــــدرج .11ولوحــــظ انخفــــاض كبيــــر
فـــي مســـتوى الثقـــة فـــي محافظـــة حلـــب مـــن  4.2إلـــى
 ،3.0وفـــي طرطـــوس مـــن  4.4إلـــى  ،3.9وفـــي ديـــر الـــزور
مــــن  2.1إلــــى  ،1.7فيمــــا ازدادت الثقــــة بشــــكل طفيــــف
وســــجل أعلــــى مســــتوى
فــــي العديــــد مــــن المحافظــــات،
ّ
فــــي هــــذا الثلــــث فــــي الالذقيــــة عنــــد  .4.4وانخفــــض
إيم ــان الناش ــطين بق ــدرة القائمي ــن عل ــى مس ــؤوليات اإلدارة
المحليـــة والمنتخبيـــن علـــى التأثيـــر فـــي عمليـــة التنميـــة
ســــجل فــــي
المحليــــة مــــن  2.8إلــــى  .2.7أعلــــى مســــتوى
ّ
محافظت ــي الرق ــة وطرط ــوس .وازداد بش ــكل طفي ــف م ــدى
تشــــارك المنتخبيــــن فــــي اإلدارة المحليــــة المعلومــــات مــــع
المواطنيــــن مــــن  2.1إلــــى  2.2علــــى مقيــــاس متــــدرج،12
إال أن هــــذا المســــتوى ال يــــزال يشــــير إلــــى ميلهــــم إلــــى
ســــجلت فــــي
عــــدم التشــــارك .أدنــــى مســــتويات تشــــارك
ّ
محافظتــــي حلــــب وديــــر الــــزور.
فــــي ســــؤال اختيــــاري حــــول مــــدى تلبيــــة البرامــــج
االنتخابيـــة للبرلمـــان لتطلعـــات الناخبيـــن حولهـــم ،أشـــارت
إجابـــات الناشـــطين إلـــى أن هـــذه البرامـــج لـــم تكـــن ملبيـــة
للتطلع ــات ،فق ــد بل ــغ متوس ــط اإلجاب ــات  2.0عل ــى مقي ــاس
متـــدرج ،13وهـــو أعلـــى بقليـــل مـــن مســـتوى الثلـــث الســـابق
ال ــذي كان ق ــد بل ــغ  .1.9وازداد بش ــكل طفي ــف م ــدى اهتم ــام
ّ
(ترش ــح  -تصوي ــت  -عضوي ــة
الم ــرأة بالمش ــاركة السياس ــية
أحــــزاب) ،بحســــب إجابــــات الناشــــطين علــــى مقيــــاس
متـــدرج ،14مـــن  2.1إلـــى  .2.2أعلـــى مســـتوى اهتمـــام فـــي
ـجل فـــي محافظـــة الرقـــة ،فيمـــا كان أدنـــى
هـــذا الثلـــث ســ ّ
مســـتوى فـــي ديـــر الـــزور.
أمــــا عــــن تأثيــــر اســــتخدام البطاقــــة الذكيــــة علــــى عدالــــة
توزي ــع الدع ــم الحكوم ــي ،وه ــو س ــؤال اختي ــاري ل ــم يج ــب
عليـــه كل الناشـــطين ،رأى الناشـــطون أن اســـتخدام البطاقـــة
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وازداد بشـــكل طفيـــف مـــدى تفـــاؤل الناشـــطين بمســـتقبل
التنميــــة فــــي ســــورية مــــن  2.7إلــــى  2.8علــــى مقيــــاس
ـجل
متـــدرج .16أعلـــى مســـتوى تفـــاؤل فـــي هـــذا الثلـــث ســ ّ
فـــي محافظـــة إدلـــب ،فيمـــا كان أقـــل مســـتوى فـــي ديـــر
الــــزور .ووصلــــت نســــبة المجيبيــــن الذيــــن ع ّبــــروا عــــن
رغبتهــــم فــــي الســــفر واالســــتقرار خــــارج ســــورية فــــي
الســــنتين القادمتيــــن إلــــى  ،٪62مقارنــــة بنســــبة  ٪56فــــي
الثلـــث الماضـــي ،وهـــذه النســـبة ال تـــزال فـــي ازديـــاد للثلـــث
الســــادس علــــى التوالــــي.

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
14.29%

ﻣﺤﺎﻳﺪ
8.02%

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
5.28%

ﻻ أدري
6.26%

ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
24.66%
ﻗﺎدر
41.49%

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

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

شـــــــــــــــــكل  : 9إيمــــــــــــــــان
الناشـــــــــــطين بقـــــــــــــــــدرة
العمــــــــــــل المجتمعـــــــــــي
علـ ــى التأثيـ ــر فـ ــي عمليـ ــة
التنميــــــــــة فــــي ســـــــــورية
فــي الثلــــــــــث الثالــث مــــــن
عام 2021
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻗﺎدر
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
ﻻ أدري
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المجتمعات المحلية

شــــــــــكـــــــــل  :10إيـــــمــــــــان
النـــــــاشـــطـــــين بـــقــــــــدرة
الــقـــــائــــمــــيـــــــــن عــــلــــــــــى
مســـــــــؤولــــــيـــــــات اإلدارة
المحلي ــة والمنتخبي ــن ف ــي
محيطهــم علــى التأثيــر فــي
عمليـ ــة التنميـ ــة المحليـ ــة
فـــي الثلـــــــــــــث الثالـــث مـــن
عام 2021
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
ﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻗﺎدر
ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
ﻻ أدري

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر أﺑﺪ ًا
13.89%
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مــن خــال مقارنــة نتائــج اســتبيان ناشــطي المجتمــع المحلــي
بيــن الثلــث الثانــي والثالــث مــن عــام  ،2021يمكــن مالحظــة
مــا يلــي:

ﻻ أدري
19.18%

ﻗﺎدر ﺟﺪ ًا
5.28%
ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر
24.07%
ﻗﺎدر
27.20%

ــانخفـــاض الرضـــا عـــن النقـــل علـــى مســـتوى ســـورية،
وانخفـــاض فـــي مســـتوى الخدمـــات بشـــكل عـــام فـــي
محافظـــة حلـــب
ــانخف ــاض ملف ــت ف ــي ق ــدرة األس ــر عل ــى تد ّب ــر الغ ــذاء
واحتياجـــات المعيشـــة فـــي محافظتـــي حلـــب وديـــر
الـــزور
ــارتفــــاع فــــي مســــتوى التســــجيل لتلقــــي لقــــاح
كوفيــــد19-
ــهبـــوط فـــي مـــدى العدالـــة التـــي يحققهـــا اســـتخدام
البطاقـــة الذكيـــة علـــى توزيـــع الدعـــم

ﻣﺤﺎﻳﺪ
10.37%

ـ ـالمزيـــد مـــن االرتفـــاع فـــي نســـبة المجيبيـــن الذيـــن
ع ّبــــروا عــــن رغبتهــــم فــــي الســــفر واالســــتقرار
خــــارج ســــورية
شــــــــــــــكل  :11اعتقـــــــــــــاد
الناشــــــــطين بتســــــــــاوي
فــرص العمــل بيــن الذكــور
واالنــــاث فــــي القطــــاع
األهل ــي ف ــي الثل ــث الثال ــث
مــــن عــــام 2021
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أﺑﺪ ًا
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
وﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺟﺪاً
ﻻ أدري

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أﺑﺪ ًا
12.92%

ﻻ أدري
8.22%

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺟﺪ ًا
4.11%

ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
23.09%
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
31.31%

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
وﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
20.35%
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العمل
الحكومي

المعلومــــات الــــواردة حــــول الــــدور التنمــــوي
للحكومــــة وتفاعالتــــه قائمــــة علــــى مراجعــــة
ً
عمومــــا
التشــــريعات والمراســــيم والقــــرارات
والمتعلقــــة بالتنميــــة والخدمــــات خصوصــــاُ
خــــال الثلــــث الثالــــث مــــن  2021فــــي
الجري ــدة الرس ــمية والوكال ــة العربي ــة الس ــورية
لألنبــــاء (ســــانا) والموقــــع الرســــمي لرئاســــة
مجلــــس الــــوزراء.

مالمح عامّ ة

بالنســــبة النتشــــار وبــــاء كوفيــــد ،19-فقــــد
أغلقــــت وزارة الصحــــة الرقــــم الرســــمي
لإلصابــــات فــــي نهايــــة الثلــــث الثالــــث مــــن
مســــجلة
 2021كمــــا يلــــي 50278 :إصابــــة
ّ
ُشـــفي منهـــا  32514فيمـــا بلـــغ عـــدد الوفيـــات
 .2897فــــي الغالــــب ال تعكــــس هــــذه األرقــــام
الحقيقيــــة لإلصابــــات وتوزعهــــا فــــي
األعــــداد
ّ
ً
مختلــــف المناطــــق ،خصوصــــا مــــع تــــردّ ي
الواق ــع الصح ــي وع ــدم مراجع ــة المستش ــفيات
أمــــا
وإجــــراء االختبــــارات الرتفــــاع أســــعارهاّ .
مســــتمرة
بالنســــبة لعمليــــات التطعيــــم فهــــي
ّ
لكــــن أرقــــام متلقــــي اللقــــاح مازالــــت خجولــــة
جــ ً
ـدا نســـبة لعـــدد الســـكان رغـــم توفـــر مراكـــز
التلقيــــح وانتشــــارها ،مــــا دفــــع المؤسســــات
الحكومي ــة لف ــرض بع ــض القي ــود عل ــى دخوله ــا
ّ
لدفــــع المواطنيــــن نحــــو تلقــــي اللقــــاح.

رغـــم بقـــاء ســـعر صـــرف الليـــرة فـــي هوامـــش محـــدودة
مقابــــل العمــــات األجنبيــــة ،فــــإن أســــعار مختلــــف الســــلع
والخدمــــات ارتفعــــت بشــــكل واضــــح ،مــــا أثــــار الســــخط
خصوصـ ُـا تجــاه وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك
التـــي لـــم تســـتطع اإليفـــاء بالوعـــود التـــي قدمتهـــا .كمـــا أن
ّ
تأخــــر وتخفيــــض كميــــات المــــواد المدعومــــة والدراســــات
الحكوميــــة لرفــــع الدعــــم عــــن شــــرائح مــــن الســــوريين
ُ
ً
وخصوصــــا فــــي وســــائل
كثيــــرا مــــن االنتقــــادات
أثــــارت
وتــــم تغييــــر المحافظيــــن فــــي كل
التواصــــل االجتماعــــي.
ّ
مــــن الالذقيــــة وإدلــــب والســــويداء ودرعــــا وتعييــــن عــــدد
مــــن معاونــــي الــــوزراء وإقــــرار الموازنــــة العامــــة للدولــــة
باالعتمـــادات التاليـــة بالليـــرة الســـورية :العمليـــات الجاريـــة
 11تريليونــــا و 325مليــــار ليــــرة ،العمليــــات االســــتثمارية
مليـــاري ليـــرة .وبلـــغ إجمالـــي العجـــز  4تريليونـــات و118
مليـــار ليـــرة.
اللجنــــة الدســــتورية عــــادت لالنعقــــاد وعقــــدت الجولــــة
السادســـة خـــال هـــذا الثلـــث ،والتـــي انتهـــت إلـــى فشـــل
االتفــــاق بيــــن أعضائهــــا علــــى أي مبــــادئ دســــتورية تــــم
طرحهـــا للنقـــاش .كمـــا شـــهد هـــذا الثلـــث مؤشـــرات لبعـــض
االنفراج ــات ف ــي عالق ــات الحكوم ــة م ــع دول أخ ــرى حي ــث
زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة االماراتـــي ،واالتصـــال مـــع الملـــك
األردنـــي ،وعـــودة الحركـــة مـــن خـــال معبـــر نصيـــب مـــع
األردن ،واالتصــــال مــــع الرئيــــس الصينــــي ،وتعييــــن ســــفير
للبحريـــن فـــي ســـورية ،واالتفـــاق علـــى اســـتضافة ســـورية
لمؤتمــــر الطاقــــة العربــــي لعــــام  ،2024باإلضافــــة إلــــى
لقــــاءات وزيــــر الخارجيــــة لبعــــض الدبلوماســــيين العــــرب
فــــي نيويــــورك خــــال أعمــــال الجمعيــــة العامــــة لألمــــم
المتحــــدة .الحديــــث عــــن خــــط الغــــاز المصــــري والكهربــــاء
ً
ً
وافــــرا
قســــطا
األردنيــــة عبــــر ســــورية إلــــى لبنــــان نــــال
مـــن االهتمـــام اإلعالمـــي والمؤسســـاتي .وعقـــدت لتنظيمـــه
لقــــاءات واجتماعــــات وســــط تطمينــــات أميركيــــة بإعفــــاء
هــــذا الخــــط مــــن العقوبــــات األميركيــــة علــــى ســــورية
والمتعامليــــن معهــــا.
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المؤسسات الحكومية وتنظيمها
صــــدر القانــــون المالــــي الجديــــد للوحــــدات اإلداريــــة.
وتــــم إحــــداث صنــــدوق دعــــم الطاقــــات المتجــــددة ورفــــع
ّ
كفــــاءة الطاقــــة .كمــــا شــــكّلت وزارة الشــــؤون االجتماعيــــة
والعمــــل المجلــــس االستشــــاري للعمــــل والحــــوار الوطنــــي
لمتابعـــة شـــؤون العمـــل مـــع الجهـــات ذات الصلـــة .بالنســـبة
تــــم اعتمــــاد الهيــــكل
للهيــــاكل التنظيميــــة للــــوزارات ،فقــــد ّ
التنظيم ــي ل ــكل م ــن وزارة التنمي ــة اإلداري ــة ووزارة ش ــؤون
رئاســــة الجمهوريــــة .وأحدثــــت الهيئــــة الوطنيــــة للجــــودة
واالعتماديــــة فــــي التعليــــم العالــــي.
ـم تعديـــل األنظمـــة الداخليـــة لـــكل مـــن المؤسســـة العامـــة
تــ ّ
للتأميـــن والمعاشـــات والمؤسســـة العامـــة لإلســـكان .وصـــدر
النظــــام الداخلــــي لنقابــــة الفنانيــــن .كمــــا أصــــدرت وزارة
األوقـــاف النظـــام الداخلـــي للمـــدارس الشـــرعية اإلســـامية.
وتــــم إحــــداث محكمــــة مذهبيــــة للموحديــــن الــــدروز فــــي
ّ
عدليـــة ريـــف دمشـــق .كمـــا أجريـــت تعديـــات فـــي قانـــون
األوق ــاف أع ــادت تنظي ــم المجل ــس الفقه ــي وألغ ــت منص ــب
مفتـــي الجمهوريـــة.
صــــدرت التعليمــــات الخاصــــة بالمرســــوم  19لســــنة 2021
الخـــاص بأجـــور المدرســـين المياوميـــن والعامليـــن بالـــدوام
الجزئــــي .كمــــا صــــدرت عــــن رئاســــة مجلــــس الــــوزراء
تعليمــــات حــــددت المعاييــــر االساســــية للترشــــح لشــــغل
منصــــب معــــاون وزيــــر أو مديــــر عــــام ،وأخــــرى حــــددت
المس ــار الوظيف ــي للمدي ــر الع ــام .كم ــا أص ــدر المجل ــس نظ ــام
العقــــود للشــــركة الســــورية لالتصــــاالت.
صــــدرت الالئحــــة الداخليــــة لمجلــــس الدولــــة .كمــــا
أحدثــــت مديريــــة تنميــــة اداريــــة فــــي هيئــــة تنميــــة
المشــــروعات الصغيــــرة والمتوســــطة .وأقــــرت بطاقــــات
الوصـــف الوظيفـــي للمديريـــات المركزيـــة ودوائرهـــا فـــي
عم ــم مجل ــس ال ــوزراء بإل ــزام الجه ــات
وزارة الدف ــاع .كم ــا ّ
العامــــة كافــــة بتســــوية أوضــــاع آلياتهــــا ومركباتهــــا
وســــياراتها غيــــر المســــجلة.
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منحــــت وزارة النفــــط العامليــــن فــــي مصفــــاة حمــــص
والشــــركة الســــورية للغــــاز والســــورية لتخزيــــن وتوزيــــع
المــــواد البتروليــــة عــــاوات إنتــــاج .كمــــا منحــــت وزارة
الصناعــــة عــــاوات إنتــــاج للعامليــــن فــــي كل مــــن شــــركة
حلــــب لصناعــــة الكابــــات والشــــركة العامــــة للمنتجــــات
البالســـتيكية والشـــركة العامـــة لإلســـمنت والشـــركة الطبيـــة
العربيـــة (تاميكـــو) .ومنحـــت وزارة النقـــل عـــاوات إنتـــاج
للعامليـــن فـــي المؤسســـة العامـــة للطيـــران المدنـــي وكذلـــك
وزارة التربيــــة للعامليــــن فــــي المؤسســــة العامــــة للطباعــــة.
بالنســــبة لــــوزارة الكهربــــاء ،فقــــد عدّ لــــت ســــقف اإلعانــــات
الصحي ــة للعاملي ــن فيه ــا ،ومنح ــت ع ــاوات إنت ــاج للعاملي ــن
ـم رفـــع
فـــي مؤسســـتي توليـــد ونقـــل وتوزيـــع الكهربـــاء .وتــ ّ
ســــقف المكافــــآت الســــنوية للعامليــــن لــــدى المؤسســــات
التابعـــة لـــوزارة التجـــارة الداخليـــة وحمايـــة المســـتهلك.

تركيز العمل الحكومي
الصحة

كمــــا فــــي الثلــــث الماضــــي ،فقــــد تصــــدّ رت موضوعــــات
الصحــــة تركيــــز اإلعــــام الحكومــــي .أعيــــد تأهيــــل مراكــــز
صحيـــة فـــي عـــدة محافظـــات .وتـــم افتتـــاح عـــدّ ة مراكـــز
صحيــــة جديــــدة بالتعــــاون مــــع جمعيــــات ومنظمــــات.
وحظيـــت دعـــوات التلقيـــح والمعلومـــات حـــول اللقاحـــات
والمراكــــز وانتشــــارها بتغطيــــات واســــعة .كمــــا شــــغلت
القــــرارات المتعلقــــة بمنــــع دخــــول المؤسســــات الحكوميــــة
ـزا واســ ً
لغيـــر الملقحيـــن حيــ ً
ـعا مـــن اإلعـــام .وقامـــت وزارة
الصحــــة بتحديــــد الشــــروط الصحيــــة والفنيــــة الواجــــب
تمــــت زيــــادة البــــدل
توافرهــــا فــــي كل الصيدليــــات .كمــــا ّ
النقــــدي لمرضــــى الجــــذام فــــي مصــــح الوليــــد فــــي ريــــف
دمشــــق .وحــــددت شــــروط منــــح التراخيــــص الفتتــــاح
مكاتــــب علميــــة للدعايــــة الطبيــــة.
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المحور االقتصادي
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الزراعة واألرياف

ّ
ً
تاليــــا فــــي تركيــــز اإلعــــام
حــــل المحــــور االقتصــــادي
الحكومــــي .صــــدرت التعليمــــات التنفيذيــــة لقانــــون
االســـتثمار  2021فـــي وقـــت قياســـي .وقـــررت رئاســـة
مجلــــس الــــوزراء إلــــزام جميــــع المصدريــــن بتنظيــــم
تعهــــد إعــــادة قطــــع التصديــــر لــــدى أحــــد المصــــارف
المرخــــص لهــــا قبــــل القيــــام بعمليــــة التصديــــر النهائــــي
أو المؤقــــت .وصــــدر عــــن مصــــرف ســــورية المركــــزي
نظــــام إصــــدار شــــهادات اإليــــداع بالليــــرة الســــورية
وبالقطــــع األجنبــــي.

ّ
ً
تاليــــا فــــي
وحلــــت
تقدمــــت الزراعــــة فــــي هــــذا الثلــــث
نصيبــــا وافــــراً
ً
تركيــــز اإلعــــام الحكومــــي .كمــــا نالــــت
مـــن القـــرارات الحكوميـــة التـــي أعـــادت تحديـــد أجـــور
تحليــــل عينــــات المنتجــــات النباتيــــة والمــــواد النباتيــــة
فــــي وزارة الزراعــــة .وعدّ لــــت أســــعار المنتجــــات
الحراجيـــة وأســـعار األشـــجار المثمـــرة وبـــدل الخدمـــات
التـــي تقدمهـــا الهيئـــة العامـــة للبحـــوث العلميـــة الزراعيـــة.
كمـــا منعـــت الـــوزارة اســـتيراد فســـائل وغـــراس وأشـــجار
النخيــــل إال بشــــروط.

عدّ لــــت نقابــــة مقاولــــي اإلنشــــاءات الرســــوم الســــنوية
واالنتســـاب والغرامـــات للشـــركات العربيـــة واألجنبيـــة.
كمــــا أخرجــــت وزارة الماليــــة مكلفيــــن مــــن فئــــة
مكلفــــي ضريبــــة الدخــــل المقطــــوع إلــــى فئــــة مكلفــــي
ضريبــــة االربــــاح الحقيقيــــة .وعدّ لــــت بــــدالت الخــــزن
عــــن البضائــــع فــــي الســــاحات والمخــــازن التابعــــة
للرقابــــة الجمركيــــة.

أعيــــد تعديــــل أجــــور المكلفيــــن بالتدريــــس فــــي
مـــدارس ومراكـــز التدريـــب المهنـــي فـــي وزارة الزراعـــة
تــــم تعديــــل أجــــور
والجهــــات المرتبطــــة بهــــا .كمــــا
ّ
التعقيــــم الحــــراري ،وتأميــــن لقاحــــات التحصينــــات
الوقائيــــة .بالنســــبة لمحصــــول القمــــح لموســــم -2021
وتــــم تحديــــد
تــــم تحديــــد ســــعر الشــــراء.
ّ
 ،2022فقــــد ّ
شــــراء الكيلــــو غــــرام مــــن محصــــول الشــــوندر الســــكري
وتحديــــد ســــعر مبيــــع الكيلــــو غــــرام الواحــــد مــــن بــــذار
الشــــوندر الســــكري المســــتورد .كمــــا صــــدرت التعليمــــات
الخاصـــة بإنتـــاج الغـــراس الحراجيـــة والشـــروط الفنيـــة
وأقــــرت الــــوزارة
الناظمــــة لتــــداول وتصنيــــع األســــمدة.
ّ
حصــــر بيــــع الغــــراس مــــن مراكــــز إنتــــاج الغــــراس
المثمــــرة ،وأحدثــــت حقــــل أمهــــات لألنــــواع الحراجيــــة
فــــي منطقــــة القرداحــــة.

وتــــم تعديــــل نســــب الرســــوم الجمركيــــة فــــي جــــدول
ّ
التعرفــــة الجمركيــــة ،وكذلــــك تعديــــل البــــدالت التــــي
وأقــــر
تتقاضاهــــا المؤسســــة العامــــة للمناطــــق الحــــرة.
ّ
اســــتيفاء رســــم مالــــي عنــــد منــــح وترخيــــص شــــركات
الحمايــــة والحراســــة الخاصــــة .أعيــــد تحديــــد أســــعار
مبيــــع االســــمنت والمــــازوت الصناعــــي والتجــــاري.
وأقــــرت بمرســــوم زيــــادات فــــي الرواتــــب واألجــــور
والمعاشــــات التقاعديــــة وأعيــــد تحديــــد التعويــــض
ـم منـــح أعضـــاء الهيئـــة التعليميـــة تعويـــض
العائلـــي ،وتــ ّ
تفـــرغ اضافـــي شـــهري وإعـــادة تحديـــد الحـــدود الدنيـــا
والقصــــوى لرواتــــب أعضــــاء هيئــــة الطاقــــة الذريــــة.
ً
أيضــــا تعرفــــة أجــــور انتقــــال العامليــــن فــــي
وعدّ لــــت
دوائــــر الدولــــة ومؤسســــاتها .وأعيــــد تحديــــد أجــــور
قاعــــات الشــــرف المأجــــورة فــــي بعــــض المطــــارات.

المجتمع المحلي

ّ
ً
تاليــــا فــــي تركيــــز اإلعــــام
حلــــت موضوعــــات المحليــــات
تمـــت إعـــادة تحديـــد
الحكومـــي .بالنســـبة للقـــرارات ،فقـــد ّ
تعرفــــة نقــــل األشــــخاص فــــي وســــائل النقــــل العامــــة
العاملـــة علـــى المـــازوت .كمـــا أعيـــد تحديـــد الكلـــف غيـــر
المباشــــرة للبيانــــات والخدمــــات المقدمــــة فــــي مركــــز
خدمـــة المواطـــن .وصـــدرت التعليمـــات والقواعـــد الناظمـــة
لعمــــل محــــال بيــــع األختــــام بســــورية.
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أعــــادت وزارة األوقــــاف تحديــــد البــــدالت الشــــهرية
التــــي يتقاضاهــــا المكلفــــون بالعمــــل الدينــــي .وقامــــت
وزارة الثقافــــة بتحديــــد البــــدالت والرســــوم الدراســــية
فــــي مرحلــــة اإلجــــازة فــــي المعهــــد العالــــي للفنــــون
الســـينمائية ،وكذلـــك تحديـــد البـــدالت المســـتوفاة مـــن
الطلبــــة فــــي مراكــــز الفنــــون التشــــكيلية والتطبيقيــــة.
الحلبيــــة الســــورية
كمــــا أدرجــــت اليونســــكو القــــدود
ّ
علــــى الئحــــة التــــراث اإلنســــاني بجهــــود مــــن األمانــــة
الســــوريّ ة للتنميــــة التــــي أعــــدّ ت الملــــف وتابعتــــه
بحســــب وزارة الثقافــــة.
تــــم تجديــــد الترخيــــص لمحاســــبين قانونييــــن.
ّ
وصــــدرت تعليمــــات تنفيذيــــة جديــــدة للقانــــون 34
لســــنة  2004المتعلــــق بشــــؤون اإلعاقــــة .كذلــــك
صــــدرت شــــروط ترخيــــص وعمــــل المكاتــــب الخاصــــة
لتشــــغيل العمــــال الســــوريين .وأعيــــد تحديــــد قيمــــة
وتــــم
رخصــــة ســــير المركبــــة عــــن وزارة النقــــل.
ّ
التجديـــد لتراخيـــص شـــركات حمايـــة وحراســـة .وأقــ ّـر
تفويــــض وتعييــــن رؤســــاء مجالــــس بلــــدات ومــــدن
ّ
وحــــل بعضهــــا.
وفــــي قضايــــا الســــكن واإلعمــــار ،اســــتملكت عقــــارات
فــــي درعــــا والســــويداء وحمــــاة وحلــــب وطرطــــوس
والالذقيـــة لتـــؤدّ ي خدمـــات ذات نفـــع عـــام .وافتتحـــت
أعمــــال إعــــادة تكويــــن الوثائــــق العقاريــــة المتضــــررة
فـــي منطقـــة المياديـــن وفـــي بعـــض المناطـــق العقاريـــة
التابعـــة لمحافظـــة ديـــر الـــزور .وأحدثـــت منطقـــة فـــي
مدينــــة تــــل ســــلحب بحمــــاه لتضــــم ناحيتــــي جــــب
تــــم إحــــداث منطقــــة
رملــــة وعيــــن الكــــروم .كمــــا
ّ
تنظيــــم مدخــــل دمشــــق الشــــمالي ،باإلضافــــة إلــــى
إقــــرار القانــــون المالــــي للوحــــدات اإلداريــــة.
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ّ
ً
تاليــــا .بــــدأت المــــدارس والجامعــــات فــــي
حــــل التعليــــم
موعدهـــا رغـــم تحذيـــرات مـــن انتشـــار موجـــات جديـــدة
مــــن كوفيــــد .19-افتتحــــت اختصاصــــات جديــــدة
وأقـــرت عشـــرات برامـــج اإلجـــازة والماســـتر والدكتـــوراه
ف ــي جامع ــات دمش ــق وتش ــرين والبع ــث والف ــرات وحل ــب
وطرطــــوس .وصــــدرت التعليمــــات التنفيذيــــة لمرســــوم
وتــــم تعديــــل قــــرار
منــــح المكافــــآت للطــــاب األوائــــل.
ّ
تعييــــن أعضــــاء الهيئــــة التدريســــية خــــارج الكليــــة .كمــــا
أعيــــد تحديــــد رســــوم اإلقامــــة فــــي المدينــــة الجامعيــــة
ابتــــداء مــــن العــــام القــــادم .وأعيــــد تحديــــد أجــــور
ً
المتعاقديـــن مـــن غيـــر المتقاعديـــن عـــن مجلـــس التعليـــم
العالــــي .وعدّ لــــت مــــواد فــــي نظــــام مــــدارس التمريــــض.
وأقـــرت لوائـــح داخليـــة لبعـــض الكليـــات .وأصـــدرت وزارة
التربيــــة التعليمــــات الخاصــــة بمجلــــة المعلــــم العربــــي.

االتصاالت واالنترنت

الحكومي ــة.
ن ــال ه ــذا المح ــور حص ــة جي ــدة م ــن الق ــرارات
ّ
ـم تعديـــل أســـعار خدمـــة  IPTVوتعديـــل أســـعار خدمـــة
تــ ّ
االتصــــاالت الخلويــــة .كمــــا عدّ لــــت الالئحــــة الداخليــــة
لالتصــــاالت الالســــلكية الراديويــــة .وصــــدرت الئحــــة
المواصفــــات الفنيــــة للطرفيــــات الخاصــــة والضوابــــط
الفنيــــة واإلداريــــة بخصــــوص إدخــــال وتركيــــب مقاســــم
عـــن مجلـــس المفوضيـــن فـــي الهيئـــة الناظمـــة لالتصـــاالت
ـم اعتمـــاد خدمـــات االســـتضافة فـــي الهيئـــة
والبريـــد .وتــ ّ
الوطنيــــة لخدمــــات الشــــبكة.
صــــدر نظــــام الترخيــــص النمطــــي الســــتخدام التطبيــــق
اإللكترونــــي فــــي تقديــــم خدمــــة نقــــل الــــركاب .كمــــا
أقــــرت سياســــة اعتمــــاد النــــوع للتجهيــــزات التــــي
تســــتخدم الطيــــف التــــرددي الراديــــوي .وصــــدر نظــــام
ترخيـــص البائـــع الثانـــوي ،ونظـــام منـــح ترخيـــص خدمـــة
تغذيـــة الحســـابات االلكترونيـــة الخاصـــة بزبائـــن شـــركات
االتصـــاالت النقالـــة عـــن مجلـــس المفوضيـــن فـــي الهيئـــة
الناظمــــة لالتصــــاالت والبريــــد.
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العمل الحكومي

المحور الصناعي

أقــ ّـر اســـتيفاء مركـــز تطويـــر اإلدارة اإلنتاجيـــة بـــدالً لقـــاء
ـم تحدي ــد س ــعر
الخدم ــات المقدم ــة ع ــن نش ــاطه واعمال ــه ،ت ـ ّ
الكيلــــو واط ســــاعي الســــتجرار الكهربــــاء ،أعيــــد تحديــــد
أســــعار مبيــــع الزيــــوت المعدنيــــة إلــــى شــــركة محروقــــات
ـم تمديـــد إعفـــاء المـــواد األوليـــة
وإلـــى المســـتهلكين ،كمـــا تــ ّ
المســــتوردة كمدخــــات للصناعــــة المحليــــة مــــن الرســــوم
الجمركيــــة ،أجريــــت تعديــــات علــــى قانــــون الكهربــــاء
تســـمح بشـــراء الكهربـــاء المنتجـــة مـــن مشـــاريع الطاقـــات
المتجــــددة ،وصــــدر نظــــام اســــتثمار وتوزيــــع الكهربــــاء.

محاور أخرى

ُصــــدّ ق اتفــــاق التعــــاون فــــي مجــــال الســــياحة المتبــــادل
مـــع أبخازيـــا .وصدّ قـــت االتفاقيـــة المشـــتركة بشـــأن أمـــان
التصـــرف فـــي الوقـــود المســـتهلك وأمـــان التصـــرف فـــي
النفايــــات المشــــعة لســــنة .1997

ـم ف ــي ه ــذا الثل ــث إص ــدار نظ ــام من ــح تراخي ــص تقدي ــم
تـ ّ
خدمـــات الطـــرود البريديـــة مـــن خـــال مكاتـــب الشـــحن.
ـجلت فـــي عـــداد المواقـــع األثريـــة مواقـــع الممســـخين
وســ ّ
بريــــف دمشــــق ،ومبنــــى الشــــبيبة وســــينما الكنــــدي فــــي
حمـــص وتـــل تاليـــن بطرطـــوس.
أعيـــد تســـمية د نجـــاح العطـــار نائبــ ًـا لرئيـــس الجمهوريـــة.

وأقــ ّـر النظـــام الداخلـــي لـــدار األمـــان لرعايـــة األيتـــام وأبنـــاء
الشــــهداء فــــي طرطــــوس عــــن وزارة األوقــــاف .صــــدرت
التعليمـــات التنفيذيـــة لقانـــون الثـــروة الســـمكية واألحيـــاء
المائي ــة .كم ــا ص ــدرت التعليم ــات تنفيذي ــة للقان ــون الخ ــاص
ـم الترخي ــص
بترخي ــص مكات ــب تش ــغيل عم ــال المن ــازل .وت ـ ّ
لحـــزب سياســـي جديـــد فـــي ســـورية.
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الحكومية
اهتمامات المستويات
ّ
فــــي مراجعــــة اإلعــــام الحكومــــي ،فقــــد تبايــــن اهتمــــام
المســـتويات الحكوميـــة بالقطاعـــات والخدمـــات .حظيـــت
التطبيقـــات الحكوميـــة بنصـــف المـــواد المدروســـة تقريبــ ًـا.
وبقيــــت فــــي هــــذا الثلــــث المحافظــــات متقدمــــة علــــى
الحكوميـــة كافتتـــاح مشـــاريع
الـــوزارات فـــي التطبيقـــات
ّ
ً
ً
المحلي ــة مح ــدودا ج ــدا ف ــي
وخدم ــات .كان دور الس ــلطات
ّ
الخطــــط والقــــرارات .وحظــــي المســــتوى الــــوزاري بأكبــــر
عـــدد مـــن الخطـــط إلـــى جانـــب القـــرارات والتصريحـــات.
بالنســــبة للتفاعــــل مــــع األحــــداث اليوميــــة ،كان أقــــل
مــــن نصــــف المــــواد اإلعالميــــة متفاعــــ ً
ا مــــع األحــــداث
اليوميـــة ،وكان المســـتوى الـــوزاري األكثـــر تفاع ــ ً
ا ،فيمـــا
ّ
ً
تاليــــا كل مــــن المديريــــات والمحافظــــات.
حلــــت
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80

تســــتند البيانــــات المتعلقــــة بالشــــركات
الجديــــدة فــــي هــــذا الجــــزء إلــــى البيانــــات
المنشـــورة رســ ً
ـميا حـــول الشـــركات المســـجلة
بحســــب أعــــداد الجريــــدة الرســــمية بيــــن
أيلــــول وكانــــون األول  .2021واســــتخلصت
البيانـــات المتعلقـــة بحالـــة ســـوق العمـــل مـــن
اســــتبيان الناشــــطين المجتمعييــــن.
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الشركات الجديدة
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مثلـــت الشـــركات محـــدودة المســـئولية  ٪98مـــن الشـــركات
الجديـــدة المســـجلة ،مقابـــل  ٪2شـــركات مســـاهمة مغفلـــة
خاصــــة .مــــن ناحيــــة عــــدد الشــــركات ،فــــإن  ٪62مــــن
الشــــركات الجديــــدة تنشــــط فــــي قطــــاع تجــــارة الجملــــة
واالســــتيراد والتصديــــر .ويمثــــل مجمــــوع رســــاميل هــــذه
الشـــركات  ٪32مـــن الرســـاميل المســـتثمرة فـــي تأســـيس
الش ــركات ف ــي ه ــذه الفت ــرة .م ــن ناحي ــة حج ــم الرس ــاميل،
ّ
مثلـــت الشـــركات فـــي قطـــاع إدارة الشـــركات والمؤسســـات
ربـــع الرســـاميل المســـتثمرة فـــي هـــذا الثلـــث ،ممثلـــة فـــي
شــــركتين فقــــط .وأســــس فــــي هــــذا الثلــــث  41شــــركة
تنشـــط فـــي قطـــاع التصنيـــع ،باإلضافـــة إلـــى  7شـــركات
فـــي قطـــاع النقـــل والتخزيـــن.

2020/9

القطاع
الخاص
وسوق
العمل

خ ــال الثل ــث الثال ــث م ــن ع ــام  ،2021س ــجلت
 294شــركة خاصــة جديــدة مــن خــال القنــوات
الرس ــمية ،وه ــو أق ــل بقلي ــل م ــن 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  4.2مليــــار 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  10شـــركات لكـــي
تتوافـــق مـــع قانـــون أحـــكام الشـــركات رقـــم 29
الصــــادر فــــي عــــام .2011

20

شــــكل  :12خــــط زمنــــي
للـــــعــــــدد التـــــــراكــمـــــــــــي
للشــــركات المســــجلة
منــــذ شــــهر أيلــــول 2020
بم ــا فيه ــا المس ــجلة ف ــي
الثلـ ــث الثالـ ــث مـ ــن عـ ــام
 ،2021وتشــــمل الرخــــص
الجديــــدة والمعدلــــة

38

القطاع الخاص وسوق العمل

ﺗﺠﺎرة واﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ
1,322,280,000

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
477,900,000

39
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ش ــكل  :14ع ــدد الش ــركات
الجديــــدة المســــجلة فــــي
الثلــــث الثالــــث مــــن عــــام
 2021حســــب المحافظــــة

135

دﻣﺸﻖ

117
13

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ
0
ﺣﻠﺐ

12

ﺣﻤﺺ

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
465,250,000

9

إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
1,010,000,000

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
540,000,000

اﻟﺮﺳـــﻢ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄــــــﺎﻋﺎت ﻓﻲاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻋﺒــــــــــﺮ ﻋﻦ رأس اﻟﻤـــــــــــــــﺎل
379,000,000
اﻟﻤﺴـــــــــــــــــﺘﺜﻤﺮ ﺑـــــﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻲ
ﻛــــــﻞ ﻗﻄـــــــــــﺎع

شــــكل  :13الشــــركات
الجديــــدة المســــجلة فــــي بالليــــرة الســــورية
الثلــــث الثالــــث مــــن عــــام
 2021حســـب رأس المـــال
المســــتثمر والقطــــاع

مجمــــوع رســــاميل الشــــركات

ﻋﺪد اﻟﺸــــــﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄــــــــﺎع
ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة
 10ﺷﺮﻛﺎت

ً
جغرافيــــا ،ال تــــزال الحصــــة األكبــــر مــــن عــــدد الشــــركات
الجديــــدة المســــجلة فــــي محافظتــــي دمشــــق وريــــف
دمشــــق ،حيــــث أســــس  ٪86مــــن الشــــركات الجديــــدة
هنــــاك .وبقــــي عــــدد الشــــركات الجديــــدة المســــجلة هــــذا
ً
منخفضــــا فــــي جميــــع المحافظــــات األخــــرى.
الثلــــث
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اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

20

مــــن ناحيــــة المســــتثمرين األجانــــب ،بــــرز المســــتثمرون
اإليرانيــــون فــــي هــــذا الثلــــث ،الذيــــن ســــاهموا فــــي
تأســــيس  29شــــركة ،ال ســــيما فــــي قطاعــــي تجــــارة
الجملــــة واالســــتيراد والتصديــــر والمعلومــــات والكمبيوتــــر.
تلــــى هــــؤالء المســــتثمرون اللبنانيــــون ،الذيــــن ســــاهموا
فــــي تأســــيس  12شــــركة فــــي قطاعــــات تجــــارة الجملــــة
واالســـتيراد والتصديـــر والتصنيـــع وغيرهـــا .وتضمنـــت ٪38
مـــن الشـــركات الجديـــدة مســـاهمات إنـــاث (مقارنـــة بنســـبة
 ٪29فـــي الثلـــث الماضـــي) ،وبلـــغ مجمـــوع حصـــص هـــؤالء
النســـوة مـــن ملكيـــة رأس مـــال هـــذه الشـــركات ( ٪9مقارنـــة
بنســــبة  ٪2فــــي الثلــــث الماضــــي).
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17
مــــن  5إلــــى  :1ســــهل جــــد ًا
ســــهال وال صعبــــاً
ً
ســــهل – ليــــس
صعــــب – صعــــب جــــد ًا – ال أدر ي

–
–
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ﺳﻮرﻳﺔ
ادﻟﺐ

بحســــب إجابــــات الناشــــطين عــــن اســــتبيان رصيــــد
تنمــــوي ،بقــــي مؤشــــر صعوبــــة إيجــــاد عمــــل مناســــب
لخبــــرة وخلفيــــة المجيبيــــن التعليميــــة عنــــد نفــــس
مســــتوى الثلــــث الماضــــي وهــــو  2.1علــــى مقيــــاس
ســــجل فــــي محافظتــــي
متــــدرج  .17أفضــــل مســــتوى
ّ
ســــجلت أدنــــى
الســــويداء والقنيطــــرة عنــــد  ،2.5فيمــــا
ّ
مســـتويات (أعلـــى صعوبـــة) فـــي ديـــر الـــزور عنـــد 1.5
والرقــــة عنــــد  .1.7وتســــاوت قيمــــة المؤشــــر فــــي هــــذا
الثلـــث لـــكل مـــن الذكـــور واإلنـــاث .أمـــا بالنســـبة للفئـــات
العمريـــة ،فلـــم يظهـــر فـــي هـــذا الثلـــث أي تبايـــن يذكـــر
فــــي مــــدى صعوبــــة إيجــــاد عمــــل مناســــب بحســــب
العمــــر .وأبــــدى المجيبــــون الحاصلــــون علــــى دراســــات
عليـــا أو دكتـــوراة ،باإلضافـــة إلـــى الذيـــن لـــم يتجـــاوزوا
االبتدائيــــة ،ســــهولة أكبــــر فــــي إيجــــاد عمــــل مقارنــــة
بالفئــــات األخــــرى فــــي هــــذا الثلــــث.

اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﺮﻗﺔ

شـ ــكل  :15مـ ــدى صعوبـ ــة
أو ســ ـــهولة إيج ـــاد عمــــل
مناسب للخبرة والخلفيـة
التعليميـــــة للمجيبيـــــــن
بحســــــــــــب المحـــــــافظة
والجنـــس والفئـة العمرية
والمؤهــــل الدراســــي فــــي
الثلــــث الثالــــث مــــن عــــام
2021
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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
الرجــال والنســاء فــي ســوق
العمــــل عندمــــا يمتلكــــون
نف ــس المؤه ــات بحس ــب
المحافظــــة فــــي الثلــــث
الثالــــث مــــن عــــام 2021

فيمــــا يتعلــــق بتســــاوي األجــــور والحوافــــز بيــــن الرجــــال
والنســــاء فــــي ســــوق العمــــل عندمــــا يمتلكــــون نفــــس
المؤهــــات ،تشــــير إجابــــات الناشــــطين إلــــى أن األجــــور
تميــــل ألن تكــــون أعلــــى بقليــــل للرجــــال فــــي هــــذه
الحالـــة ،فقـــد بلـــغ متوســـط اإلجابـــات  0.7-علـــى مقيـــاس
متــــدرج ،18وهــــو مســــتوى أســــوأ ممــــا كان الحــــال عليــــه
فــــي الثلــــث الماضــــي ،حيــــن بلــــغ المعــــدل  .0.5-علــــى
مســــتوى المحافظــــات ،شــــهد المؤشــــر تغيــــرات عديــــدة.
أكبـــر التغيـــرات شـــهدتها محافظـــة حلـــب حيـــث انخفـــض
مؤشـــر تســـاوي األجـــور والحوافـــز بشـــكل كبيـــر مـــن 0.3-
إلـــى  .0.9-بالمقابـــل ،ارتفـــع المؤشـــر فـــي الرقـــة مـــن 0.3-
ـجلت أدنـــى مســـتويات لهـــذا المؤشـــر فـــي
إلـــى  .0.1وســ ّ
درعــــا عنــــد  1.8-وديــــر الــــزور عنــــد .1.7-

مـــن خـــال مقارنـــة بيانـــات الثلـــث الثانـــي والثالـــث مـــن
عـــام  ،2021يمكـــن مالحظـــة مـــا يلـــي:
ــزي ــادة ف ــي مس ــاهمة النس ــاء ف ــي الش ــركات الجدي ــدة
المؤسســــة ،ســــواء مــــن ناحيــــة عــــدد الشــــركات أو
مجمـــوع الحصـــص
ــتراجــــع مؤشــــر تســــاوي األجــــور والحوافــــز بيــــن
الرجـــال والنســـاء فـــي ســـوق العمـــل ،لتتقلـــص أجـــور
ً
نســــبيا مقارنــــة بالرجــــال
النســــاء

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

2
أﺟﻮر اﻟﻨﺴﺎء
أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ

1
أﺟﻮر اﻟﻨﺴﺎء
أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ

0
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ

1أﺟﻮر اﻟﺮﺟﺎل
أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ
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تمـــت
خـــال الثلـــث الثالـــث مـــن ســـنة ّ ،2021
دراس ــة  1569م ــادة إعالمي ــة متعلق ــة بالتنمي ــة
والخدمـــات فـــي ســـورية .صـــدرت هـــذه المـــواد
عــــن  18وســــيلة إعالميــــة ســــورية خاصــــة،
ً
إلكترونيــــا .تــــم
متنوعــــة ومتباينــــة تنشــــر
تحليـــل هـــذه المـــواد مـــن ناحيـــة موضوعـــات
التركيــــز والتغطيــــة الجغرافيــــة.

موضوعات التركيز

اإلعالم
السوري
الخاص

نالــــت كل مــــن التجــــارة والمــــال والبنــــوك،
الحصــــة األبــــرز
كمــــا فــــي الثلــــث الماضــــي،
ّ
مــــن التغطيــــات اإلعالميــــة الخاصــــة .غلبــــت
األوضــــاع االقتصاديــــة المحليــــة وارتفــــاع
األســــعار ونقــــص المــــواد التموينيــــة علــــى
معظــــم األخبــــار .وتناولــــت التغطيــــات
احتجاجــــات فــــي شــــمال شــــرق ســــورية،
وتأثــــر الســــوق فــــي شــــمال غــــرب ســــورية
بتهــــاوي أســــعار الليــــرة الســــورية .وحظيــــت
متابعــــات أســــعار صــــرف العمــــات مقابــــل
الليـــرة ،والتوقـــف المؤقـــت لشـــركات تحويـــل
ماليــــة ببعــــض االهتمــــام .وغطــــت بعــــض
المـــواد خدمـــات الدفـــع اإللكترونـــي الجديـــدة،
وافتتــــاح عــــدّ ة مؤسســــات ماليــــة جديــــدة،
والحديــــث عــــن إعــــادة تحديــــد ســــقف
الســــحوبات اليوميــــة مــــن البنــــوك ،وزيــــادات
الرواتــــب واألجــــور ،وإخــــراج فئــــات متعــــددة
مـــن مكلفـــي ضريبـــة الدخـــل المقطـــوع نحـــو
الحقيقيــــة.
ضريبــــة األربــــاح
ّ

تقدّ مــــت موضوعــــات الزراعــــة واألريــــاف
فــــي هــــذا الثلــــث بالنســــبة لإلعــــام الخــــاص.
وشــــملت التغطيــــات أوضــــاع المزارعيــــن
وتصريــــف اإلنتــــاج وواقــــع زراعــــة القمــــح
وتحدياتــــه .كمــــا شــــغلت ســــاالت القمــــح
الموزعـــة مـــن الوكالـــة األميركيـــة للتنميـــة فـــي

شـــمال شـــرق ســـورية حيــ ً
ـزا ال بـــأس منـــه مـــن التغطيـــات
اإلعالميـــةُ .
وخ ّصـــص بعـــض االهتمـــام اإلعالمـــي لبيانـــات
المســـاحات المزروعـــة فـــي المحافظـــات وخطـــط التشـــجير
ومواجهـــة الحرائـــق صيـــف هـــذا العـــام ووعـــود الحكومـــة
بتوفيــــر مســــتلزمات الزراعــــة.
ج ــاء التعلي ــم تالي ـ ًـا ف ــي تركي ــز اإلع ــام الخ ــاص .وكالع ــادة
فــــي هــــذا الوقــــت مــــن العــــام ،شــــغلت موضوعــــات
المفاضلــــة الجامعيــــة ،واســــتيعاب الناجحيــــن بالثانويــــة
ف ــي الجامع ــات والمعاه ــد ،وافتت ــاح الجامع ــات والم ــدارس
ـزا واســ ً
حيــ ً
ـعا مـــن التغطيـــات .ونالـــت موضوعـــات أخـــرى
حصصــ ًـا مـــن التغطيـــة اإلعالميـــة ،مثـــل تحديـــات افتتـــاح
المــــدارس المرتبطــــة بكوفيــــد ،19-وتأميــــن المــــازوت
للتدفئــــة ،وأعمــــال ترميــــم المــــدارس فــــي مختلــــف
المحافظــــات ،وإقــــرار قانــــون جديــــد للتعليــــم المهنــــي.
ـم افتتـــاح إجـــازات ودرجـــات
بالنســـبة للجامعـــات ،فقـــد تــ ّ
جامعيـــة جديـــدة ،والترخيـــص لجامعـــة جديـــدة ،وتوســـيع
مبان ــي لجامع ــة دمش ــق ،وأنش ــطة االتح ــاد الوطن ــي لطلب ــة
ســــورية وصنــــدوق التســــليف الطالبــــي.

تراجــــع فــــي هــــذا الثلــــث تنــــاول اإلعــــام الخــــاص
لموضوعــــات الصحــــة رغــــم تناولهــــا أوالً فــــي اإلعــــام
الحكومــــي .وعلــــى الرغــــم مــــن حمــــات التلقيــــح
الحكوميــــة للوصــــول ألكبــــر قــــدر مــــن المواطنيــــن ،فقــــد
ّ
تراجــــع االهتمــــام اإلعالمــــي باألخبــــار المحليــــة النتشــــار
كوفيـــد .19-وكان التركيـــز األكبـــر علـــى األخبـــار العالميـــة
المرتبطــــة بمتحــــورات الفيــــروس .بالنســــبة للمراكــــز
ً
حديثــــا ،فقــــد نالــــت حصــــة مــــن
الصحيــــة المفتتحــــة
التغطيـــات .وكان للتأميـــن الصحـــي الطالبـــي والمؤتمـــرات
العلميــــة فــــي الجامعــــات وحمــــات مكافحــــة ســــرطان
الثــــدي وفقــــدان األدويــــة وارتفــــاع أســــعارها بنســــبة ٪30
ً
أيضــــا مــــن اهتمــــام اإلعــــام الخــــاص.
حصــــة وافــــرة
ً
تاليــــا فــــي التركيــــز اإلعالمــــي .وحظيــــت
حــــل النقــــل
المحروقـــات وارتفـــاع أســـعارها وصعوبـــة إيجـــاد وســـائل
ً
وخصوصــــا فــــي دمشــــق وريفهــــا باهتمــــام
النقــــل العامــــة
إعالمــــي .كمــــا كان لطلــــب الحكومــــة ترخيــــص تطبيقــــات

45

46

اإلعالم السوري الخاص

نق ــل ال ــركاب االلكتروني ــة وإيق ــاف بعضه ــا لحي ــن اس ــتكمال
ترخيصــــه نصيــــب مــــن تغطيــــة اإلعــــام الخــــاص .ولــــم
يغفـــل اإلعـــام الخـــاص عـــن أوضـــاع الحـــدود والنقـــل مـــع
كل مـــن األردن ولبنـــان ،وبـــدء وجهـــات جديـــدة لشـــركات
الطيــــران مــــن ســــورية.
حظيـــت الصناعـــة ببعـــض التغطيـــات .وكان أهمهـــا عقـــد
المؤتمــــر الرابــــع لالتحــــاد العربــــي للمــــدن والمناطــــق
الصناعيــــة العربيــــة فــــي دمشــــق نهايــــة  .2021تناولــــت
الصناعيــــة واســــتعادة حيويــــة
األخبــــار أوضــــاع المــــدن
ّ
بعضهـــا ،واألخبـــار وتعليقـــات االقتصادييـــن والصناعييـــن
حــــول نظــــام إنتــــاج الطاقــــات المتجــــددة الجديــــد
وقانـــون االســـتثمار .ولـــم تغفـــل المـــواد اإلعالميـــة بعـــض
التراشــــقات اإلعالميــــة بيــــن التجــــار والصناعييــــن علــــى
ً
أيضــــا فــــي
خلفيــــة قــــرارات االســــتيراد .وافتتحــــت
هــــذا الثلــــث بعــــض المعــــارض للمنتجيــــن الســــوريين
ً
أيضــــا أخبــــار
داخــــل وخــــارج ســــورية .وتناولــــت المــــواد
التســــهيالت والقــــروض الجديــــدة للمشــــاريع الصغيــــرة
ومتناهيــــة الصغــــر.
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بالنســــبة للمحروقــــات والكهربــــاء ،فقــــد كانــــت كمــــا
العــــادة حديــــث الســــوريين عبــــر وســــائل التواصــــل
االجتماعــــي دون اهتمــــام كبيــــر مــــن وســــائل االعــــام
الســــورية الخاصــــة .كذلــــك موضوعــــات الثقافــــة
والميــــاه واللجــــوء والعــــودة والمــــرأة واإلصــــاح
اإلداري والنظافــــة حظيــــت بتغطيــــات محــــدودة فقــــط
فــــي الثلــــث األخيــــر مــــن .2021
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حظيـــت موضوعـــات الســـكن واإلعمـــار لبعـــض المناطـــق
المتضــــررة ببعــــض التغطيــــات .فيمــــا شــــملت تغطيــــات
اإلدارة المحليــــة تفاصيــــل القانــــون المالــــي الجديــــد
للوحــــدات اإلداريــــة ،وحــــل وتشــــكيل بعــــض المجالــــس
المحليـــة وغيرهـــا .أمـــا فـــي االتصـــاالت واالنترنـــت ،فقـــد
تنــــاول اإلعــــام ضعــــف التغطيــــة الخليويــــة فــــي كثيــــر
مــــن المناطــــق نتيجــــة ضعــــف الكهربــــاء ،وتصريحــــات
حـــول دخـــول المشـــغل الثالـــث فـــي ســـورية قريبــ ًـا .كمـــا
كان للتغطيـــات حـــول تراخيـــص التطبيقـــات االلكترونيـــة
وإيقــــاف بعضهــــا مؤقتــــا عــــن العمــــل نصيــــب مــــن
االهتمــــام اإلعالمــــي.
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شــــكل  :17مســــتوى
تغــــــطيــــــــــة اإلعــــــــــــــام
الخـــــــــــــــاص للمواضيــــع
التنـــمويـــــــــة بحســــــــــــــب
القطـــــــــــ ــاع فـــــ ــي الثلـ ــث
الثالــــث مــــن عــــام 2021
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تفاعالت المناطق

حظي ــت الجغرافي ــا الس ــورية ككل بثل ــث التغطي ــات تقريب ـ ًـا
فــــي هــــذا الثلــــث .وتقدمــــت هــــذا الثلــــث المــــواد التــــي
ّ
غطــــت الحســــكة ومحيطهــــا علــــى مختلــــف المحافظــــات،
ـم كان التركي ــز عل ــى حل ــب
تلته ــا العاصم ــة دمش ــق وم ــن ث ـ ّ
وتلتهــــا إدلــــب .أمــــا التغطيــــات التــــي تناولــــت الســــوريين
فــــي الخــــارج أو ســــورية فــــي المحافــــل الدوليــــة فقــــد
كانـــت محـــدودة جــ ً
ـدا .وبقيـــت كل مـــن الرقـــة والســـويداء
األقـــل ّ
ـم التركيـــز عليهـــا مـــن
حظــ ًـا بيـــن المناطـــق التـــي تــ ّ
قبــــل وســــائل اإلعــــام الســــورية الخاصــــة المدروســــة.

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
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.

50

لماذا؟

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
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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