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 ملخص تنفيذي

 
 
 يتجاوز االحتياجات املالية الالزمة لتمويل هذه العملية، كمتشك

ً
ا ل مرحلة إعادة اإلعمار تحديا

تتطلب هذه العملية املعرفة الدقيقة باالحتياجات، وبرمجة األولويات التنموية الوطنية، ووضع 

ات.  ضوابط تنموية ومالية خاصة بكل قطاع اقتصادي   وخدمي تتالءم مع األولوية والحاجة واإلمكاني 

ويجب أن تتضمن الخطة الوطنية إلعادة اإلعمار البرامج واملشاريع وحجم التمويل وتقدير املوارد 

  . كما يجب توجيه اإلنفاق الحكومياملالية املحلية املتاحة والفجوة التمويلية
ً
يات  ملعايير املسؤولوفقا

ة التقليدية للحكومة وأولوية البرنامج، وإسهام الشركاء اآلخرين. كما يجب التركيز على املصادر املحلي

للتمويل، في ضوء حقيقة صعوبة التنبؤ بإمكانية توفير دعم دولي  إلعادة اإلعمار في سورية. ولكن ذلك 

 خلصت الورقة إلى ضرورة ال يعني عدم التطرق للمصادر الخارجية املمكنة و 
ً
املحتملة للتمويل. وأخيرا

 توفير مجموعة من الضوابط واملتطلبات األساسية لنجاح عملية إعادة اإلعمار وهي:

 توفير األمن واالستقرار وتحقيق املصالحات الوطنية. .1

 تطوير املؤسسات الوطنية الفاعلة والكفؤة لتحمل مسؤولياتها. .2

ة الفساد بمكوناتها اإلدارية، والقضائية، واملشاركة وضع استراتيجية شاملة ملكافح .3

 املجتمعية في الرقابة على عمل اإلدارات الحكومية.

وضع خطة وطنية للتنمية، واضحة األهداف والبرامج واألولويات، وتوافر ديناميكية  .4

 عالية في التنفيذ.

التنظيم تحديد املسؤوليات واملهام ملختلف الجهات الحكومية؛ ذلك لضمان حسن  .5

 والتخصص.

 تعزيز حكم القانون وتعزيز النزاهة والشفافية. .6
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 مقدمة

 ما تخرج من هذه الحاالت
ً
 تشير تجارب الدول التي مرت في حاالت الدمار والكوارث إلى أنها غالبا

 مددون أي دخل أو إنتاج أو مدخرات، وبالتالي ال يمكنها االنطالق بعملية إعادة اإلعمار، ما يجعلها تعت

بشكل كبير على املساعدات الخارجية، حتى في نفقاتها الجارية؛ ذلك باالقتراض من املؤسسات املالية 

 اقتصادية معيارية ال يمكن تأمينها في ظروف ما بعد الحرب، ما يضعف 
ً
الدولية التي تفرض شروطا

"املساعدات  من دور الحكومات الوطنية في تلك الدول. وفي كثير من الحاالت ال يتم التمييز بين

اإلغاثية اإلنسانية" و"املساعدات اإلنمائية إلعادة اإلعمار" التي تضمن عودة النشاط االقتصادي 

والنمو املستدام. لذلك تحتاج مرحلة إعادة اإلعمار إلى سلطة وطنية مركزية ذات سيادة تمثل إرادة 

أمن هذا الشعب ومصالحه الشعب وتتمتع باالستقالل عن الهيمنة الخارجية، ويكون هدفها تحقيق 

بوساطة تقرير سياسات إعادة اإلعمار التي تتضمن تحديد  سياسية واالقتصادية واالجتماعية،ال

األهداف النهائية والوسيطة إلعادة اإلعمار، وكذلك وسائل التمويل املتاحة واملمكنة الداخلية 

هداف، وتبني تشريعات واتخاذ والخارجية لتمويل البرامج واملشاريع التي تعمل على تحقيق هذه األ 

سياسات وإجراءات وقرارات تنظيمية تخدم املصلحة الوطنية وتساعد في تحقيق األهداف التنموية 

 الوطنية.
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ا
 متطلبات أساسية إلنجاز إعادة اإلعمار -أول

ى في الخسائر الهائلة، واالختالل الكبير في معظم   تبد 
ً
 صعبا

ً
خلقت األزمة السورية واقعا

د للبنى التحتية، القطاعات االقتصادية واإلنتاجية والخدمية الناجمة عن الخراب والدمار املتعم  

واملمتلكات العامة والخاصة، وقطاعات اإلنتاج، وسرقة املعامل، األمر الذي أدى إلى خروج رؤوس 

ملحلي اإلجمالي، األموال خارج سورية، وتآكل املدخرات الوطنية، وبالتالي التقلص الكبير في الناتج ا

وانخفاض إيرادات املوازنة العامة. ترافق ذلك مع اتساع املسؤوليات امللقاة على عاتق الدولة، إضافة 

دمات املاء إلى مسؤولياتها التقليدية في توفير خدمات الصحة والتعليم وتوفير السلع األساسية وخ

لك ذودور اإليواء لألسر املهجرة، يضاف إلى  ... وغيرها، فقد ترتب عليها تأمين الغذاء والكساءوالكهرباء

  تكاليف إعادة األمن للبلد.

في خضم هذه الظروف تأتي عملية 

إعادة اإلعمار بما تتطلبه من تمويل هائل، 

يمكن القول: إنَّ توفيره ال يقل صعوبة عن 

توافر باقي العوامل، آخذين بالحسبان تميز 

من الحالة السورية عن تجارب العديد 

البلدان األخرى التي خاضت تجارب مماثلة، واملتمثلة في استمرار وجود الدولة املركزية ومؤسساتها 

التخطيطية والتنفيذية التي يمكنها القيام بإدارة عملية إعادة اإلعمار )من مرحلة وضع خطط وطنية 

رجي وتوزيعاته مفصلة تحدد أولويات العمل ومراحله بالتفصيل، ومصادر التمويل الداخلي والخا

وإدارته، حتى مصفوفات التنفيذ ومسؤولياته( مع االعتراف الصريح بالهزات الداخلية العنيفة التي 

لم القيمي لهذا املجتمع، وأسهمت  أصابت املجتمع السوري نتيجة هذه األزمة وأدت إلى اضطراب السُّ

ارسها الدول املعادية للدولة في تعظيم وتفش ي حاالت الفساد، إضافة إلى الضغوط الخارجية التي تم

 في قدرة هذه املؤسسات على القيام بمهمة إعادة اإلعمار بكفاءة 
ً
السورية، األمر الذي يؤثر سلبا

 وفاعلية، وإضعاف إلمكانية التمويل.

لذلك يبقى إنجاز املصالحات الوطنية، واتفاق السوريين على بناء سورية الوطن املوحد الركن 

عملية إعادة اإلعمار. إضافة إلى ضرورة توافر الشروط اآلتية لنجاح هذه األساس لالنطالق في 

 العملية:

يبقى إنجاز املصالحات الوطنية، واتفاق 

السوريين على بناء سورية الوطن املوحد الركن 

 اإلعمار.األساس لالنطالق في عملية إعادة 
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 على املستوى املؤسساتي .1

التقدير الصحيح للموارد املادية والبشرية املتاحة وتطويرها خالل الخطة الوطنية إلعادة  -

 اإلعمار.

 لها بكفاءة وفاعلية.للقيام بحشد املوارد واستعما ذلكتطوير املؤسسات اإلدارية التنفيذية؛  -

تحسين القوانين والتشريعات بما يخدم سرعة وحسن تنفيذ األعمال ويضمن الشفافية  -

 واملحاسبة.

 القتصادي على املستوى  .2

 ضرورة برمجة تنفيذ إعادة اإلعمار بتدرج مدروس لضمان النجاح والفاعلية.  -

 رى.اعتماد أولوية دعم وتقوية القاعدة اإلنتاجية على الخيارات األخ -

 تقديم خيار االستثمار على االستهالك حتى االنتهاء من تأهيل البنى التحتية األساسية. -

توجيه السياسات االقتصادية واملالية والنقدية لتشجيع القطاع الخاص على اإلنتاج  -

 والتوسع في االستثمار والتوظيف، وتشجيع املبادرات الخاصة واملحلية.
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ا
 اإلعمارصيغ تمويل إعادة  -ثانيا

 عن الخسائر التي تسببت بها األزمة السورية، على أساس قيم األضرار املادية 
ً
يتم الحديث دائما

التي وقعت على املمتلكات العامة والخاصة، وقطاعات اإلنتاج والبنى التحتية...، إضافة إلى الخسائر 

وتجري تقديرات تكلفة االقتصادية الناجمة عن توقف هذه املنشآت وخروجها عن العمل واإلنتاج، 

إعادة اإلعمار على هذا األساس للعودة إلى الوضع االقتصادي واالجتماعي قبل األزمة، ما يؤدي إلى 

الشعور باإلحباط والعجز أمام التكاليف الباهظة إلعادة اإلعمار. األمر الذي يستدعي مقاربة جديدة 

سيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في إحدى املراحل التنموية في م املرحلة إعادة اإلعمار كونه

سورية، وهذا يعني ضرورة إحداث تغييرات منهجية في ضوابط العمل التنموي وتمويله، لتحديد 

 في تحديد 
ً
 وضوحا

ُ
االستهدافات املرغوبة في الخطة الوطنية إلعادة اإلعمار. تتطلب هذه املقاربة

 اإلعمار، والتي تتلخص باملراحل اآلتية:منهجية تحديد حجم التمويل املطلوب لخطة إعادة 

1.  ،
ً
 دقيقا

ً
 ماديا

ً
عها الجغرافي والقطاعي، وتوصيفها توصيفا حصر األضرار املادية وفق توزُّ

بحيث تصنف إلى ثالث حاالت: متضررة لكنها قابلة لالستخدام مباشرة بوضعها الحالي؛ 

 وتحتاج للتأهيل من أجل التمكين الستخدامها؛ 
ً
 وتحتاج إلى ومتضررة جزئيا

ً
ومدمرة كليا

 إعادة بناء من جديد.

املباشرة بوضع ضوابط تنموية ومالية جديدة خاصة بكل قطاع، اقتصادي وخدمي، توجه  .2

عملية إعادة اإلعمار في هذا القطاع في ضوء األولوية والحاجة واإلمكانيات "وكمثل على ذلك: 

وتقرير وضع املنشآت املدمرة  إعادة النظر في الوظائف االقتصادية للمحافظات السورية

فيها على أساس الجدوى االقتصادية والفاعلية وامليزات النسبية للمحافظة. ووضع ضوابط 

جديدة لتوفير الخدمات االجتماعية من صحة وتعليم وطرق وصرف صحي لكل محافظة، 

 .عية"وتقرير وضع املنشآت الخدمية فيها في ضوء هذه الضوابط ومن منظور العدالة االجتما

بنتيجة اإلجراءين السابقين، يتم وضع خطط قطاعية وجغرافية، تتضمن جدولة زمنية  .3

إلعادة اإلعمار املادي في كل قطاع، والزمن الالزم لعودة القطاع لتحقيق املؤشرات التنموية 

بالحسبان املبادرات االقتصادية والخدمية  مة. تأخذ هذه الخطةالتي كانت قائمة قبل األز 

 وتمويالتها املحتملة )مبادرة طريق الحرير( املطروحة
ً
 وإقليميا

ً
 .دوليا

تجميع هذه الخطط في خطة واحدة هي خطة إعادة اإلعمار، تتضمن املشاريع موزعة على  .4

 وفق املراحل الزمنية 
ً
أساس جغرافي وقطاعي، وحجم التمويل املطلوب لكل مشروع موزعا
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ية املحلية املتاحة )الحكومية، والخاصة( وحساب لجدولة إعادة اإلعمار، وتقدير املوارد املال

 )قروض وهبات، واستثمار 
ً
الفجوة التمويلية لكل مرحلة ليصار إلى السعي لتمويلها خارجيا

 .مباشر(

يشكل مجموع التمويل املطلوب لكل مرحلة من مراحل الخطة، حجم التمويل الالزم إلنجاز  .5

 ملعايير املسؤوليات التقليدية هذه املرحلة، ويتم تحديد مجاالت اإلنفاق الح
ً
كومي وفقا

للحكومة وأولوية القطاع أو املشروع، وكذلك عدم جاذبيته لالستثمار من قبل الشركاء 

عملية إعادة إعمار اآلخرين )القطاع الخاص( وتسعى الحكومة لدعم مواردها املطلوبة لدعم 

لهبات واملنح، واملعونات القروض امليسرة، واالخارجي ) بوساطة التمويل التحتيةالبنى 

بوساطة آلية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، في حين يتم طرح باقي  الفنية( أو

املشروعات االستثمارية وفق أهميتها، لالستثمار من قبل الشركات املساهمة، واملستثمرين 

دى الزمني ذلك بحسب كل قطاع. ويبقى تحديد امل املحليين واالستثمار األجنبي املباشر؛

 للظروف الداخلية 
ً
 بالنهج التخطيطي املتبع وفقا

ً
للخطة، ولكل مرحلة من مراحلها، رهنا

والخارجية، بحيث يمكن اتباع نهج التخطيط باملتاح )وضع الخطط من منظور املقدرة املالية 

 املتاحة واملمكنة( أو التخطيط للتنمية، ومن ثم البحث عن مصادر التمويل.
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ا
 مصادر تمويل إعادة اإلعمار -ثالثا

تتم العملية األساسية إلعادة اإلعمار عبر تأمين التمويل الالزم للخطة الوطنية التي تتضمن 

مقدار األموال املطلوبة، ومصادر التمويل. ويمكن تأكيد أنَّ الحكومة السورية لن تنتظر تعهدات 

س املستفادة من التجارب املشابهة التي الدول بتقديم إسهاماتها عبر مؤتمرات املانحين في ظل الدرو 

لم تخلص إلى أية نتائج فعلية. لذلك فإن تمويل إعادة اإلعمار في سورية يجب أن يكون بمصادر 

ة بشكل رئيس، ومن املصادر الخارجية املحتملة:   محلي 

  املحليةاملصادر  .1

 في االعتماد على موارد املوازنة العامة  إن
ً
االنخفاض الكبير في اإليرادات العامة يشكل عائقا

للدولة في عملية إعادة اإلعمار، وُيشك في كفاية االعتماد على املصارف العامة والخاصة والسوق 

 على توفير 
ً
املالية املحلية املتوافرة حاليا

د التمويل. لذلك فإن االعتماد على املوار 

املحلية إلعادة اإلعمار يتطلب إجراءات 

ضرورية لحشد وتوظيف كامل الطاقات 

الداخلية لتعظيم املوارد املحلية وتقليل 

االعتماد على التمويل الخارجي، وبما يكفل 

  ة اإلعمار، نستعرضها في ما يأتي:املشاركة املجتمعية في تمويل إعاد

 السياسة املالية والنقدية .أ

تتطلب مرحلة إعادة اإلعمار سياسات وإجراءات اقتصادية ومالية ونقدية حازمة تستجيب 

لحاجات تنفيذ الخطة الوطنية إلعادة اإلعمار، وتتعدد وسائل قيادة القطاع الحكومي لهذه املرحلة 

 التي يضعها وأهمها املالية والنقدية. أو بالسياساتعبر االستثمار املباشر، 

 املوازنة العامة 

: العمل على زيادة إيرادات املوازنة، وتحسين عملية التحصيل، بوساطة في جانب اإليرادات

 اآلتي:

 استمرار العمل على مكافحة التهرب الضريبي، وزيادة التحصيل الضريبي. -

 فرض ضريبة على الثروة، لتحقيق مبدأ عدالة توزيع أعباء الدمار. -

تتطلب مرحلة إعادة اإلعمار سياسات 

وإجراءات اقتصادية ومالية ونقدية حازمة 

تستجيب لحاجات تنفيذ الخطة الوطنية 

 إلعادة اإلعمار
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 يعاد توظيفه منها في عمليات اإلنتاج الحقيقي.رفع معدالت الضريبة على األرباح، وإعفاء ما  -

ة غير الضرورية لزيادة اإلنتاج أو  - فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكمالي 

 إلشباع حاجات أساسية.

 فرض رسوم جمركية عالية على السلع التي لها بدائل داخلية. -

 وبخاصة الخدمية منها.إعادة النظر باإلعفاءات الضريبية للمشاريع االستثمارية،  -

 ضمان تحصيل عائدات أمالك الدولة بأشكالها املختلفة وبالشكل األمثل. -

اإلسراع في إعادة استثمار واستثمار حقول الغاز والنفط املمكنة، بموجب عقود مع شركات  -

 دولية، بما يوفر موارد إضافية للموازنة العامة للدولة.

 القابلة إلعادة اإلنتاج مباشرة.اإلسراع في تشغيل الشركات االقتصادية  -

 في جانب اإلنفاق

عدم التوسع في التوظيف غير املنتج، إلى أن ينمو اإلنفاق العام بنسب أقل من نمو الناتج  -

نسبة اإلنفاق الجاري من املوازنة، وكنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي مع  املحلي، وتالزم رفع

 تقدم برنامج إعادة اإلعمار.

القطاعات االقتصادية التي توفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل الدائمة أولوية دعم  -

 .وبأقل كلفة ممكنة )مثل الزراعة(

 دعم أسعار بعض السلع والخدمات وفق ضروراتها اإلنتاجية. -

 ضبط اإلنفاق وفق الخطة املوضوعة، وتحسين عمليات املتابعة واملراقبة على اإلنفاق. -

 للوحدات اإلدارية في بنود املوازنة.تشميل املوازنات املستقلة  -

 السوق املالية 

ة، :املصرف املركزي  ويسعى لتحقيق أهداف  بحسبانه املشرف األساس على السوق النقدي 

 الحكومة االقتصادية واالجتماعية، يتمثل دوره في مرحلة إعادة اإلعمار في:

ة - الشرائية للعملة املحلية  تأمين استقرار نسبي  لسعر الصرف، بهدف اإلبقاء على ثبات القو 

 وتعزيز الثقة بها، واستهداف معدالت تضخم منضبطة.

تحديد معدالت فوائد على حسابات التوفير طويلة األجل، تساعد على رفع معدالت االدخار  -

 بهدف زيادة حجم تمويل االستثمار.
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ذات العائد تحديد معدالت فوائد على التسليف داعمة لالستثمار في القطاعات االقتصادية  -

 األعلى للناتج.

 األدنى للسيولة، ونسبة االحتياطي القانوني للمصارف في  -
تطبيق قواعد استثنائية على الحد 

 تمويل العمليات االنتاجية ذات األولوية في عملية إعادة اإلعمار.

 املصارف

ية، إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل املصرفي، والتشريعات اإلدارية والتشغيل -

بحيث تكون أكثر مرونة وأكثر فعالية، لتتمكن من اإلسهام بفاعلية في تمويل عملية إعادة 

 اإلعمار.

إحداث بنك إلعادة اإلعمار )بنك التنمية( الذي سيشكل إلى جانب البنك املركزي أداة رئيسة  -

سرع ما ُيمكن للحكومة السورية استخدامها لتوجيه االئتمان إلنجاز عملية إعادة اإلعمار بأ

يمكن، ويوفر رأس املال األولي لهذا البنك بإصدار سندات حكومية يشتريها املواطن السوري 

في الداخل والخارج، ووضع النظام الخاص بعمل هذا البنك، وفق أفضل التجارب الدولية 

 بهذا الشأن.

يجب تطوير عمل الهيئة بشكل عام، وبشكل خاص للقيام بوظائفها  هيئة األوراق املالية:

 الهامة في تحفيز وتشجيع قيام الشركات املساهمة وتفعيل عملها في املرحلة القادمة، بوساطة اآلتي:

إدراج أسهم الشركات املساهمة في سوق األوراق املالية، بعد استكمال تأسيسها مباشرة، إذا  -

 لباته.حققت شروط اإلدراج ومتط

تخفيض كل من، رأسمال الشركات املساهمة املطلوب للدخول في هيئة األوراق املالية  -

 والرسوم واملصاريف األخرى.

 إجراءات داعمة أخرى  .ب

 بهدف حشد املوارد الوطنية لنجاح عملية إعادة اإلعمار، يمكن تقديم املقترحات اآلتية:

 إقامة صناديق استثمار بمشاركة الفعاليات االقتصادية العامة والخاصة  -
ً
 فيها، تحديدا

ً
 كافة

شركات التأمين، وصناديق التقاعد لألطباء، واملهندسين، والصيادلة، والجهات الحكومية 
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التي لديها فوائض مؤقتة أو دائمة كمؤسسة التأمينات االجتماعية، ومؤسسة التأمين 

 ديق اتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.واملعاشات، وصنا

إنشاء شركات مساهمة عامة تخصصية في مجاالت اإلسكان، واإلنشاءات، واإلسمنت ومواد  -

البناء، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، واإلنتاج الزراعي والحيواني، وشركات 

 التسويق الزراعي.

والخاص، كونه أحد املصادر التشاركية بين القطاعين العام التطبيق الجيد لقانون  -

على املشاريع  ذلك بالتركيز األساسية لتمويل إعادة االعمار في سورية، وخدمة عملية التنمية؛

اإلنتاجية األساسية والبنية التحتية، وتشكيل أقطاب نمو  في القطاعات االستراتيجية وفق 

 الخطة التنموية الوطنية املوضوعة.

 الصغيرة واملتوسطة. وضع ضوابط سليمة وواضحة لكيفية وآلية منح القروض للمشاريع -

  2010لعام  81تفعيل الشركة السورية لالستثمارات املحدثة باملرسوم التشريعي رقم  -

وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتحفيز وتشجيع عودة رؤوس األموال الوطنية  -

 املهاجرة.

التطوعي للقيام ببعض األعمال كترميم املدارس واملراكز الصحية تشجيع وتحفيز العمل  -

 والطرق وشبكات املياه والصرف الصحي وغيرها من األعمال.

 إعادة تدوير ركام املباني إلعادة استخدامه، وبما يمكن من تخفيض تكلفة إعادة البناء. -

ة، والتركيز في تصميم وضع أولوية متشددة في عملية إعادة بناء األبنية العامة بحسب الحاج -

 وبناء األبنية الحكومية على أساس اقتصادي وبما يخدم وظيفة البناء.

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ودمج املؤسسات ذات الوظائف املتشابهة، لالستفادة من  -

 املباني القائمة لهذه الغاية، وتخفيف الضغط على املوازنة العامة للدولة.

 بحسب موقعها،  إعادة النظر في استخدامات -
ً
 كامال

ً
مواقع الشركات واملعامل املدمرة تدميرا

 وتحويل توصيف أراضيها من صناعي إلى عقاري/تجاري، وبيعها بهذه الصفة.

 في ضوء حاجة السوق،  -
ً
إعادة النظر في جدوى استمرار الشركات الصناعية املدمرة جزئيا

 وتنافسية املنتج، وبيعها في حال عدم الجدوى.

ناطق املدمرة في مراكز املدن من االستخدام السكني  إلى مراكز تجارية ومرافق تحويل امل -

 خدمية، واالستفادة من عائداتها بإنشاء ضواحي سكنية جديدة.

ين لتفعيل استخدام موارد العمل الخيري في تمويل أعمال تنموية. -
 االستعانة برجال الد 
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 املصادر الخارجية  .2

، وإن كانت له محاذير، أحد السبل السريعة لتوفير جزء يشكل اللجوء إلى االقتراض الخارجي  

من التمويل الالزم إلعادة اإلعمار، وبالنظر إلى االشتراطات التي تحدثنا عنها من املؤسسات املالية 

الدولية، وكذلك فداحة الشروط التي يمكن 

أن تترتب على املديونية من األسواق املالية 

لسورية. يبقى نتيجة ضعف املكانة االئتمانية ا

السبيل األمثل لسورية في التوجه إلى مصادر 

التمويل امليسرة املمكنة واملحتملة، مع 

ضرورة مراقبة مستوى العبء املالي الذي 

سيترتب على املوازنة العامة للدولة. وتتمثل 

  هذه املصادر في الجهات اآلتية:

 من: وتتألف، الصناديق اإلنمائية العربية واإلقليمية والدولية .أ

ة - الصنننندوق  -)الصنننندوق الكويتي للتنمية االقتصنننادية العربية الصنننناديق الوطنية أو السنننيادي 

 صندوق أبو ظبي للتنمية(. -السعودي للتنمية

صننننننننننننندوق النقد  -)الصننننننننننننندوق العربي لدنماء االقتصننننننننننننادي واالجتماعي الصننننننننننننناديق اإلقليمية -

 العربي(.

تشنننننننننارك فيها جهات عربية وغير عربية )البنك املؤسنننننننننسنننننننننات والصنننننننننناديق اإلنمائية الدولية: و -

 .لصندوق الدولي للتنمية الزراعية(ا -صندوق األوبك للتنمية الدولية -اإلسالمي للتنمية

، من أهم املؤسننننسننننات التمويلية الداعمة ما قبل األزمةتعد هذه الصننننناديق اإلنمائية، في مرحلة 

ية العربية السننننننننننننورية؛ ذلك بإسننننننننننننهامها في تمويل ملسننننننننننننيرة التنمية االقتصننننننننننننادية واالجتماعية في الجمهور 

 -مياه شننننننننننرب -زراعة -ري  -اتصنننننننننناالت -املشنننننننننناريع الحيوية والهامة املتعلقة بتطوير البنى التحتية )كهرباء

لخ( ويتوقع أن يكون لهذه الصنننننننننننننناديق أو بعضنننننننننننننها دور  كبير  في تأمين التمويل ... إطرق  -صنننننننننننننرف صنننننننننننننحي

بحسننننننننننننننننب الظروف التي سنننننننننننننتنتلي إليهننننا األزمننننة في العالقننننة مع النننندول إلعننننادة العمننننار، الخننننارجي الالزم 

 اإلقليمية والدولية.

 من مصنننننننننننننادر 
ً
تتميز املعونات املقدمة من هذه الصنننننننننننننناديق بشنننننننننننننروط مالية وقانونية أكثر يسنننننننننننننرا

تي السنننننننننننننماح والسنننننننننننننداد، باإلضنننننننننننننافة إلى  التمويل األخرى، من حيث انخفاض سنننننننننننننعر الفائدة، وطول مد 

تعد الصناديق اإلنمائية، في مرحلة ما قبل 

األزمة، من أهم املؤسسات التمويلية الداعمة 

ملسيرة التنمية القتصادية والجتماعية في 

؛ ذلك بإسهامها في تمويل املشاريع سورية

 الحيوية والهامة املتعلقة بتطوير البنى التحتية
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في معنننننندالت الهبننننننات واملنح. يضنننننننننننننننننناف إلى ذلننننننك حريننننننة اختيننننننار املقنننننناولين واملوردين االرتفنننننناع النسنننننننننننننبي 

واالسنننننننننننتشننننننننننناريين في اسنننننننننننتخدام القروض املقدمة منها، األمر الذي يختلف عنه في املعونات املقدمة من 

، وتلزم الدول املسنننننتفيدة على شنننننراء منتجاتها وخدماتها باألسنننننعار واملواصنننننفات 
ً
دول متقدمة اقتصننننناديا

 في التقليل من املتوا
ً
 هاما

ً
د  االهتمام بالتمويل املشنننننننننننننترك لهذه الصنننننننننننننناديق عامال فرة في أسنننننننننننننواقها. وُيعا

املخاطر والظروف الطارئة غير املنظورة التي قد تتعرض لها إسنننننننننننننهامات الصنننننننننننننناديق اإلنمائية في حالة 

 املشاريع الكبيرة.

 ات فنيةومعونالتي ترتبط مع سورية باتفاقيات تمويل : الدول األسيوية .ب

  :بنننننننننننك االسننننننننننتيراد والتصنننننننننندير الصننننننننننيني  بوسنننننننننناطةيننننننننننتم تقننننننننننديم القننننننننننروض امليسننننننننننرة الصننننننننننين

محطننننننننات معالجننننننننة( والطاقننننننننة  –)اكننننننننزيم بنننننننننك(. ومجنننننننناالت اهتمامهننننننننا: البنننننننننى التحتيننننننننة )نقننننننننل 

فننننننننط( والطاقننننننننات املتجننننننننددة. إضننننننننافة إلننننننننى تقننننننننديم معونننننننننات فنيننننننننة يننننننننتم تحدينننننننند ن –)كهربنننننننناء 

الجانننننننننب املسننننننننتفيد. وتتميننننننننز الصننننننننين عننننننننن بنننننننناقي النننننننندول مجنننننننناالت اسننننننننتخدامها باالتفنننننننناق مننننننننع 

ة  بشننننننننننروط إقننننننننننراض أفضننننننننننل، مننننننننننن حيننننننننننث معنننننننننندل الفائنننننننننندة الثابننننننننننت ومنننننننننند 
ً
 املننننننننننذكورة الحقننننننننننا

السننننننننننداد وفتننننننننننرة الراحننننننننننة، ويننننننننننتم تنفيننننننننننذ املشنننننننننناريع املمولننننننننننة مننننننننننن هننننننننننذه القننننننننننروض مننننننننننن قبننننننننننل 

.
ً
 شركات صينية حصرا

 :التصنننننننننندير املنننننننننناليزي يننننننننننتم تقننننننننننديم القننننننننننروض امليسننننننننننرة بوسنننننننننناطة بنننننننننننك االسننننننننننتيراد و  ماليزيننننننننننا

ة وتتضننننننمن مننننننرول تمويننننننل مقبولننننننة مننننننن حينننننن   )اكننننننزيم بنننننننك( فنننننني مختلننننننف املجنننننناالت، مننننننند 

السننننننننداد وفتننننننننرة الراحننننننننة ومعنننننننندل فائنننننننندة متغيننننننننر. ويمكننننننننن االسننننننننتفادة مننننننننن املعونننننننننات الفنيننننننننة 

 التي تقدمها وحدة التخطيط االقتصادي، ويتم التنفيذ من قبل الشركات املاليزية.

  :ض امليسنننننننننننرة بوسننننننننننناطة بننننننننننننك االسنننننننننننتيراد والتصننننننننننندير الهنننننننننننندي ينننننننننننتم تقنننننننننننديم القنننننننننننرو الهنننننننننننند

)اكنننننننننننننزيم بننننننننننننننك( فننننننننننننني مختلنننننننننننننف املجننننننننننننناالت، وتتضنننننننننننننمن شنننننننننننننروط تموينننننننننننننل مماثلنننننننننننننة للقنننننننننننننروض 

املاليزينننننننننة. كمنننننننننا يمكنننننننننن االسنننننننننتفادة منننننننننن املعوننننننننننات الفنينننننننننة منننننننننن الوحننننننننندة الهندينننننننننة للتعننننننننناون 

 الفني واالقتصادي، ويتم التنفيذ من قبل الشركات الهندية.

  :القنننننننننننروض ينننننننننننتم تقنننننننننننديمإينننننننننننران   
وال توجنننننننننننند ، بوسننننننننننناطة بننننننننننننك تنمينننننننننننة الصنننننننننننادرات اإليرانننننننننننني 

اتفاقينننننننننات تموينننننننننل )قنننننننننروض( موقعنننننننننة منننننننننع الجاننننننننننب اإليرانننننننننني فننننننننني مرحلنننننننننة منننننننننا قبنننننننننل األزمنننننننننة، 

ومننننننننننننذ بداينننننننننننة األزمنننننننننننة قامنننننننننننت الحكومنننننننننننة اإليرانينننننننننننة بتقنننننننننننديم قنننننننننننروض ائتمانينننننننننننة خصصنننننننننننت 

طنننننننننناع لتمويننننننننننل تورينننننننننندات مننننننننننن مننننننننننواد غذائيننننننننننة وطبيننننننننننة، إضننننننننننافة إلننننننننننى بعننننننننننض التجهيننننننننننزات لق
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 علننننننننى إمكانيننننننننة التعنننننننناون االقتصننننننننادي واالسننننننننتثماري والتمننننننننويلي الننننننننذيالكهربنننننننناء. ينننننننندل ذلننننننننك 

 في عملية إعادة اإلعمار. لدسهام يمكن االعتماد عليه

 توقفنننننننننت الحكومنننننننننة اليابانينننننننننة عنننننننننن تقنننننننننديم القنننننننننروض امليسنننننننننرة منننننننننن بننننننننننك اليابنننننننننان اليابنننننننننان  :

للتعنننننننننننناون النننننننننننندولي للحكومننننننننننننة السننننننننننننورية منننننننننننننذ بدايننننننننننننة التسننننننننننننعينيات مننننننننننننن القننننننننننننرن املا نننننننننننن ي، 

واسننننننننتمرت فنننننننني تنفيننننننننذ اتفاقيننننننننة التعنننننننناون العلمنننننننني والفننننننننني املوقعننننننننة بننننننننين الحكومننننننننة السننننننننورية 

اون النننننننننندولي )جايكننننننننننا( بتوقيننننننننننع برنننننننننننامج والحكومننننننننننة اليابانيننننننننننة، عبننننننننننر الوكالننننننننننة اليابانيننننننننننة للتعنننننننننن

سننننننننوي للتعننننننناون املنننننننالي والفنننننننني منننننننع الحكومنننننننة السنننننننورية، يتضنننننننمن )تقنننننننديم مننننننننح اقتصنننننننادية 

 –قنننننننننديم تجهينننننننننزات ت –قنننننننننديم خبنننننننننراء ومتطنننننننننوعين يابنننننننننانيين ت –جنننننننننراء دراسنننننننننات تنموينننننننننة إ –

 البيئننننننننة، والصننننننننحة،  واملينننننننناه، ومعالجننننننننة وتتمثننننننننل مجنننننننناالت االهتمننننننننام اليابانيننننننننة فنننننننني: تنننننننندريب( 

النفاينننننننات الصنننننننلبة، والنقننننننننل داخنننننننل املننننننندن. وقنننننننند توقنننننننف هنننننننذا البرنننننننننامج منننننننع بداينننننننة األزمننننننننة، 

إال أنهنننننننننننا عنننننننننننادت لتقنننننننننننديم منحنننننننننننة لقطننننننننننناع الكهربننننننننننناء ولكنننننننننننن بالتنسنننننننننننيق منننننننننننع برننننننننننننامج األمنننننننننننم 

مننننننننا يمكننننننننن البننننننننناء عليننننننننه فنننننننني إمكانيننننننننة اسننننننننتمرار التعنننننننناون ، وهننننننننذا UNDPاملتحنننننننندة اإلنمننننننننا ي 

 الفني معها في املرحلة القادمة.

 ول األوروبيةالد .ج

تتننننننألف هننننننذه النننننندول مننننننن مجمننننننوعتين مننننننن النننننندول: األولننننننى، وهنننننني التنننننني سننننننبق لسننننننورية التعامننننننل 

معهنننننننا فننننننني مجنننننننال القنننننننروض امليسنننننننرة والتعننننننناون الفنننننننني، والتننننننني أوقفنننننننت تعاونهنننننننا منننننننن طنننننننرف واحننننننند فننننننني 

 وخسنننننننننائرا للجاننننننننننب السنننننننننوري نتيجنننننننننة عننننننننندم وفا هنننننننننا بالتزاماتهنننننننننا العقدينننننننننة، 
ً
األزمنننننننننة، وسنننننننننببت أضنننننننننرارا

وعنننننننة منننننننن دول أوروبنننننننا الغربينننننننة منهنننننننا أملانينننننننا االتحادينننننننة، وفرنسنننننننا، وإيطالينننننننا، وإسنننننننبانيا، وتضنننننننم مجم

والسنننننننننويد، ويجننننننننندر بالنننننننننذكر أن أملانينننننننننا االتحادينننننننننة هننننننننني الدولنننننننننة الوحيننننننننندة فننننننننني هنننننننننذه املجموعنننننننننة التننننننننني 

ننننننننان لنننننننننديها تموينننننننننل منننننننننالي )قنننننننننروض ميسنننننننننرة( منننننننننع سنننننننننورية منننننننننع بداينننننننننة األزمنننننننننة وتنننننننننم إيقننننننننناف التموينننننننننل  كن

 علننننننى التفننننننناوض مننننننع الجانننننننب األملنننننناني علنننننننى خاللهننننننا، ويمكننننننن أن تع
ً
مننننننل الحكومنننننننة السننننننورية مسننننننتقبال

ين أو مبادلتنننننننننه وفنننننننننق اآللينننننننننات املتعنننننننننارف عليهنننننننننا فننننننننني التعننننننننناون الننننننننندولي، إضنننننننننافة إلمكانينننننننننة  إلغننننننننناء الننننننننندَّ

اسنننننننننتمرار التعننننننننناون املنننننننننالي والفنننننننننني منننننننننع هنننننننننذه املجموعنننننننننة منننننننننن الننننننننندول. أمنننننننننا املجموعنننننننننة الثانينننننننننة التننننننننني 

 مننننننننن روسنننننننيا وبيالرو 
ً
سنننننننيا، وهنننننننني التننننننني حافظنننننننت علننننننننى عالقاتهنننننننا منننننننع سننننننننورية خنننننننالل األزمننننننننة تضنننننننم كنننننننال

 لالتفاقينننننننات العديننننننندة املوقعنننننننة معهمنننننننا، 
ً
 للتعننننننناون فننننننني مختلنننننننف املجننننننناالت وفقنننننننا

ً
 هامنننننننا

ً
فتشنننننننكل منننننننوردا

ويمكنننننننننن البنننننننننناء عليهنننننننننا فننننننننني الننننننننندور الهنننننننننام النننننننننذي يمكنننننننننن أن تقومنننننننننا بنننننننننه فننننننننني إعنننننننننادة اإلعمنننننننننار وبخاصنننننننننة 
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اقنننننننننننة والشنننننننننننركات الصنننننننننننناعية االسنننننننننننتثمار فننننننننننني قطاعنننننننننننات الصنننننننننننناعات االسنننننننننننتخراجية والط بوسننننننننننناطة

 املشتركة.

 التكتالت االقتصادية .د

   :بننننننننننننننك  –صنننننننننننننندوق البنننننننننننننريكس )بننننننننننننننك التنمينننننننننننننة الجديننننننننننننند( مؤسسنننننننننننننات تموينننننننننننننل إقليمينننننننننننننة

صنننننننننننندوق مبنننننننننننادرة طرينننننننننننق الحرينننننننننننر( يشنننننننننننكل  –االسنننننننننننتثمار اآلسنننننننننننيوي فننننننننننني البنينننننننننننة التحتينننننننننننة 

فننننننني تموينننننننل إعنننننننادة اإلعمنننننننار، باالسنننننننتفادة  لدسنننننننهامورية وجنننننننود هنننننننذه الصنننننننناديق فرصنننننننة لسننننننن

إذ إن أغلبيننننننننة النننننننندول املسنننننننناهمة فنننننننني  ،االئتمانيننننننننة التنننننننني توفرهننننننننا مننننننننن القننننننننروض أو العمليننننننننات

صنننننننننننديقة أو حيادينننننننننننة، أمنننننننننننا صنننننننننننندوق مبنننننننننننادرة طرينننننننننننق  حسنننننننننننبانهاهنننننننننننذه املؤسسنننننننننننات يمكنننننننننننن 

الحرينننننننننننننر فهنننننننننننننو صنننننننننننننندوق صنننننننننننننيني، يشنننننننننننننكل فرصنننننننننننننة لتطنننننننننننننوير البنينننننننننننننة التحتينننننننننننننة السنننننننننننننورية 

 لتحقينننننننننق التنمينننننننننة  بصنننننننننفتهاسنننننننننتفادة منننننننننن اسنننننننننتراتيجية هنننننننننذه املبنننننننننادرة باال 
ً
 جديننننننننندا

ً
نموذجنننننننننا

االقتصننننننننننادية فنننننننننني أرجنننننننننناء واسننننننننننعة مننننننننننن القننننننننننارات الننننننننننثالث آسننننننننننيا، وأفريقيننننننننننا، وأوروبننننننننننا، ومننننننننننا 

سننننننننننينجم عنهننننننننننا مننننننننننن إنشنننننننننناء لشننننننننننبكات طننننننننننرق جدينننننننننندة، وشننننننننننبكات ألنابيننننننننننب النننننننننننفط والغنننننننننناز 

إلنننننننننننننى املجمعنننننننننننننات السنننننننننننننكانية.   وامليننننننننننننناه وتأسنننننننننننننيس منننننننننننننناطق صنننننننننننننناعية وزراعينننننننننننننة، باإلضنننننننننننننافة

 منننننننننننننننن العالقنننننننننننننننات 
ً
ويجننننننننننننننندر بالنننننننننننننننذكر أن للننننننننننننننندول األعضننننننننننننننناء فننننننننننننننني هنننننننننننننننذه التكنننننننننننننننتالت تاريخنننننننننننننننا

االقتصننننننننادية مننننننننع سننننننننورية تمثننننننننل فنننننننني توقيننننننننع العدينننننننند مننننننننن االتفاقننننننننات الثنائيننننننننة للتعنننننننناون فنننننننني 

تعمينننننننق التعننننننناون معهنننننننا فننننننني املرحلنننننننة القادمنننننننة لالسنننننننتفادة مختلنننننننف املجننننننناالت، بمنننننننا يسنننننننتدعي 

ة شننننننننننراكات بينهننننننننننا وبننننننننننين القطنننننننننناعين العننننننننننام والخنننننننننناص فنننننننننني سننننننننننورية فنننننننننني مننننننننننن خبراتهننننننننننا وإقامنننننننننن

،
ً
وبالتننننننننننالي تقليننننننننننل الضننننننننننغوط عننننننننننن املوازنننننننننننة العامننننننننننة  املجننننننننناالت اإلنتاجيننننننننننة والخدميننننننننننة كافننننننننننة

للدولننننننننة فنننننننني تننننننننوفير القطننننننننع األجنبنننننننني الننننننننالزم لتنفيننننننننذ املشنننننننناريع الكبيننننننننرة، وفننننننننتح أسننننننننواق هننننننننذه 

 الدول للتصدير وكذلك تأمين مستلزمات إعادة اإلعمار.

  :لعبننننننننننت املسنننننننننناعدات برنننننننننننامال معونننننننننننات التحنننننننننناد األورو نننننننننني، وبنننننننننننك السنننننننننن ثمار األورو نننننننننني

الفنيننننننننننة املقدمننننننننننة مننننننننننن االتحنننننننننناد األوروبنننننننننني، وكننننننننننذلك املسنننننننننناعدات املاليننننننننننة )قننننننننننروض ميسننننننننننرة 

 فننننننننني دعنننننننننم الجهنننننننننود التنموينننننننننة فننننننننني سنننننننننورية 
ً
 هامنننننننننا

ً
ومننننننننننح( املقدمنننننننننة منننننننننن بننننننننننك االسنننننننننتثمار دورا

طننننننننوال العقنننننننند الننننننننذي سننننننننبق األزمننننننننة. وقنننننننند تننننننننم إيقنننننننناف جميننننننننع هننننننننذه املسنننننننناعدات مننننننننن قبننننننننل 

زمننننننننة، مننننننننا رتنننننننب خسننننننننائر كبيننننننننرة علنننننننى املشنننننننناريع املمولننننننننة مننننننننن الجاننننننننب األوروبنننننننني مننننننننع بداينننننننة األ 

هننننننننننذه القننننننننننروض، وقنننننننننند  ننننننننننجلت الجمهوريننننننننننة العربيننننننننننة السننننننننننورية موقفهننننننننننا لنننننننننندى املفوضننننننننننية 
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األوربيننننننننننة بحقهننننننننننا باملطالبننننننننننة باألضنننننننننننرار التنننننننننني ترتبننننننننننت علننننننننننى إيقننننننننننناف هننننننننننذه املشنننننننننناريع. ويبقنننننننننننى 

 ف
ً
 املوقننننننف رهننننننن التفنننننناوض بعنننننند نهايننننننة األزمننننننة، األمننننننر الننننننذي يتطلننننننب اسننننننتعدادا

ً
 وقانونيننننننا

ً
نيننننننا

 من الحكومة السورية للتعامل مع هذه القضية.

 منظمة األمم املتحدة .ه

تضنننننننننننننننننننم منظومنننننننننننننننننننة األمنننننننننننننننننننم املتحننننننننننننننننننندة 

ننننننننننننناالت التنموينننننننننننننننة  العاملننننننننننننننة فنننننننننننننني سنننننننننننننننورية الوكن

املتخصصنننننننننننننة، وينننننننننننننأتي فننننننننننننني مقننننننننننننندمتها برننننننننننننننامج 

الوكالننننننننننننننننة األمننننننننننننننننم املتحنننننننننننننننندة اإلنمننننننننننننننننا ي وهننننننننننننننننو 

فننننننننننننننني دعنننننننننننننننم قضنننننننننننننننايا  تخصصنننننننننننننننةالرئيسنننننننننننننننة امل

التنميننننننة فنننننني البلنننننندان الناميننننننة، ويقننننننوم بمهمننننننة 

تنسننننننيق جهننننننود منظومننننننة األمننننننم املتحنننننندة علننننننى 

البرننننننننننامج بهنننننننننذا الننننننننندور فننننننننني اإلعنننننننننداد وتنفينننننننننذ خطنننننننننة االسنننننننننتجابة اإلنسنننننننننانية التننننننننني  قنننننننننامأرض الواقنننننننننع. 

ون ينننننننننننتم تنفينننننننننننذها مننننننننننننذ بداينننننننننننة األزمنننننننننننة، وكنننننننننننذلك األمنننننننننننر فننننننننننني اإلعنننننننننننداد لدطنننننننننننار االسنننننننننننتراتي ي للتعنننننننننننا

التنمننننننننوي بننننننننين سننننننننورية واألمننننننننم املتحنننننننندة الننننننننذي يحنننننننندد مجنننننننناالت عمننننننننل منظمننننننننات األمننننننننم املتحنننننننندة فنننننننني 

تنفيننننننننذ أولوياتهننننننننا التنمويننننننننة. ويمكننننننننن أن تقننننننننوم هننننننننذه املنظومننننننننة دعننننننننم جهننننننننود الحكومننننننننة السننننننننورية فنننننننني 

بننننننندور هنننننننام فننننننني مرحلنننننننة إعنننننننادة اإلعمنننننننار باالسنننننننتمرار فننننننني وضنننننننع أطنننننننر اسنننننننتراتيجية للتعننننننناون معهنننننننا تبننننننننى 

املسننننننننناعدة فننننننننني تنفينننننننننذها. يضننننننننناف إلنننننننننى ذلنننننننننك  لهنننننننننا ن الخطنننننننننة الوطنينننننننننة التننننننننني يمكننننننننننعلنننننننننى محننننننننناور مننننننننن

إمكانينننننننة االسنننننننتفادة منننننننن الخبنننننننرة الدولينننننننة التننننننني يمتلكهنننننننا برننننننننامج األمنننننننم املتحننننننندة اإلنمنننننننا ي فننننننني تقينننننننيم 

االحتياجننننننننننننات، وإقامننننننننننننة شننننننننننننراكات مننننننننننننع حكومننننننننننننات ومنظمننننننننننننات مانحننننننننننننة بمننننننننننننا فيهننننننننننننا املنظمننننننننننننات غيننننننننننننر 

سننننننننننناعده علننننننننننى تنفينننننننننننذ الحكوميننننننننننة املحليننننننننننة والدولينننننننننننة، وبمننننننننننا ُيمكنننننننننننن مننننننننننن تننننننننننأمين منننننننننننوارد إضننننننننننافية ت

 النشاطات التي يتم االتفاق عليها.

  

يمكن أن تقوم هذه املنظومة بدور هام في 

مرحلة إعادة اإلعمار بالستمرار في وضع أطر 

استراتيجية للتعاون معها تبنى على محاور من 

املساعدة في لها الخطة الوطنية التي يمكن 

 تنفيذها.
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ا
 الستنتاجات -رابعا

يشكل كل  من األمن واالستقرار الضمان األهم لعملية إعادة اإلعمار والتنمية، لذا ينبغي  .1

تركيز الجهود لوضع نظام أولويات يركز في مقدمته على تحقيق املصالحات الوطنية وتحقيق 

طنية، وكذلك فرض سلطة القانون وهيبة الدولة. واستنفار الجهات الوحدة حول الهوية الو 

اإلعالمية والتربوية والتعليمية والثقافية والفعاليات الدينية الرسمية وغير الرسمية 

الستنباط أدوات فعالة ملقاربة موضوع تعزيز االنتماء واملواطنة وارتباطها بالحقوق 

والتمتع  الناظمة لحياة الفرد في هذا املجتمع والواجبات التي يقرها الدستور والقوانين

من حيث نشر وتعميم الحقوق السياسية للمواطن في ، باملسؤوليات وااللتزامات والواجبات

تأكيد حق الترشيح واالنتخاب ملختلف املجالس واملناصب، وتقدير قدرات األفراد وتكافؤ 

نشر منظومة القيم االجتماعية الفرص وحرية التعبير عن الرأي في إطار النظام العام. و 

األساسية للمجتمع السوري، وآليات تعزيز قبول هذه القيم لدى املواطن )التمتع بالحقوق، 

.( حفاظ على األمالك العامة..واإلحساس بالواجبات كالدفاع عن الوطن ودفع الضرائب وال

وتوظيف نشاطات هذه الجهات للتوجه إلى الفئات االجتماعية املختلفة لتعريفها بالنصوص 

الدستور التي تكرس وتعزز التماسك االجتماعي، وتصويب املكونات التربوية الواردة في 

والثقافية، من حيث املناهج التربوية وأداء املؤسسات الثقافية واملعرفية واملجتمعية 

لتفكير لدى أفراد املجتمع يُفيد في تعميم وتكريس سيادة املنهج العلمي في ااملختلفة، بما 

ال في تعزيز التماسك اال  وتحقيق كل  ذلك  جتماعي والتمسك بالهوية الوطنية،إسهام فع 

، وإعادة ترتيب قوى املجتمع ووقوفها إلى جانب النظام  يهدف إلى إعادة التوازن الوطني 

 عملية إعادة اإلعمار. امها فياالجتماعي العام وضمان إسه

يتطلب النجاح في التنمية وإعادة اإلعمار تطوير املؤسسات الوطنية الفعالة والقادرة على  .2

تحمل مسؤولياتها والقيام بأدوارها بكفاءة بإدارة البرامج بمراحلها املختلفة، وتهيئة القدرات 

الح إداري ومؤسساتي شامل . األمر الذي يستدعي وضع برنامج إص.البشرية الالزمة لذلك.

 ،  التي تعاني منها اإلدارة العامة السورية من ترهل إداري 
ً
وجدي يشمل معالجة القضايا كافة

وبيروقراطية، وروتين، وتعقيد اإلجراءات، وعدم الشفافية، وتسيب، وفساد، وتداخل في 

ضافة إلى الصالحيات بين الجهات العامة، وعدم تحديد املسؤوليات وضياع املساءلة، إ

أسس التعيين التي ال تضمن مبدأي الكفاءة والجدارة، وتولي املناصب القائمة على 
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، ما يعني تولي املسؤولية من قبل أشخاص غير 
ً
املحسوبية والواسطة وشراء املنصب أحيانا

 عن عمليات تقييم األداء، وضعف عمليات التدريب 
ً
اء، والترقية على أساس القدم بعيدا

ا
ف
ْ
ك
ا
أ

وافر أنظمة إدارية في املؤسسات وضعف في قانون العقود واملشتريات الحكومية بما وعدم ت

يساعد على عمليات الفساد، إضافة إلى ضعف عمليات الرقابة الداخلية وعدم جدواها. كل 

هذه املشاكل أدت إلى فقدان تام للثقافة التنظيمية للمؤسسات وخلق حالة من الالمباالة 

م العاملين. ويشكل تحدي عملية إعادة االعمار فرصة لوضع هكذا االنتماء عند معظوعدم 

، ومن املؤسف القول: إنه رغم مرور بيقه بجدية وبدعم سياس ي ومسؤوليةبرنامج والبدء بتط

بإعادة اإلعمار لم يتم وضع برنامج  أكثر من عامين على الحديث الحكومي للتهيئة للبدء

حتى اآلن، بما يخلق حالة من خيبة األمل وضياع اإلصالح املناسب، ولم يتم االنطالق به 

الوقت، وال يمكن التفاؤل بجدية التوجه مع االستمرار بآليات العمل الحكومي بالشكل 

 .
ً
 القائم حاليا

لعل من أخطر الظواهر التي تتسم  .3

بها اإلدارة الحكومية في هذه املرحلة 

اتساع ظاهرة الفساد بما يهدد أي 

ي لتطوير املشاريع 
د  توجه ج 

التنموية وتحقيق أهدافها، يتطلب 

ذلك وضع استراتيجية وطنية شاملة 

 ملك
ً
افحة الفساد تتضمن أهدافا

وإجراءات محددة وواضحة لتقوية عوامل موانع الفساد وهي بذلك تتمحور بشكل رئيس 

ز 
 
فيها على اإلصالح اإلداري واملؤسساتي وتعزيز الشفافية، في  األول حول ثالثة مكونات: يترك

ن  الثانيحين يتجه  فيتركز على  الثال  إلى اإلصالح القضا ي وتعزيز عوامل النزاهة، أما املكو 

وضع اآلليات املناسبة لتعزيز املشاركة املجتمعية في مكافحة الظاهرة. وتشكل عوامل هامة 

منطلقات رئيسة لهذه االستراتيجية منها توفير الدعم السياس ي على أعلى املستويات ملبادرة 

حة الفساد، مكافحة هذه الظاهرة، واستكمال البيئة التشريعية واملؤسسية املناسبة ملكاف

ة التي يتطلبها تنفيذ  ة الزمني   لطول املد 
ً
 إلى تحقيق استقالل القضاء وتحديثه. ونظرا

ً
إضافة

هكذا إجراءات، نرى من الواجب ترتيب أولويات العمل بحيث تظهر نتائج سريعة على أرض 

بادرة، الواقع يستطيع املواطن تلمسها بما يعزز ثقته بجدية التوجه الحكومي في تنفيذ هذه امل

يتطلب النجاح في التنمية وإعادة اإلعمار خطة 

 محددة، بما  واضحة
ا
تتضمن أولوياٍت وأهدافا

يكفل صياغة برامال قطاعية تحدد سلم 

على و  األولويات بوضوح على مستوى القطاع

 مستوى املشروع
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يترافق ذلك مع إجراءات عملية قانونية جدية مع حاالت فساد قائمة وإجراء املقتض ى 

 القانوني بحقها.

 محددة،  .4
ً
يتطلب النجاح في التنمية وإعادة اإلعمار خطة واضحة تتضمن أولوياٍت وأهدافا

،
ً
ثم  بما يكفل صياغة برامج قطاعية تحدد سلم األولويات بوضوح على مستوى القطاع أوال

، والتمتع بدينامية عالية إلعادة ترتيب هذه األولويات، بما يتناسب 
ً
على مستوى املشروع ثانيا

ما ليس ملشروعات " . يستلزم ذلك العمل وفق مبدأمع واقع التنفيذ والتطورات املستجدة

 يات،األولوية األولى من حاجة له من املوارد يتم تحويله إلى املشروعات التالية على سلم األولو 

وازنة وهكذا" وال يمكن تحقيق هذا املبدأ دون االنتقال بالعمل باملوازنة العامة للدولة من م

، من موارد داخلية وموارد خارجية،  ،البنود إلى موازنة البرامج
ً
وتعبئة املوارد املتاحة كافة

ووضعها تحت تصرف جهة واحدة تمتلك التفويض املناسب لتحريك هذا التمويل من جهة 

ونعتقد أن الجهة  .آخر وفق تطور اإلنجاز واألولوياتى أخرى ومن برنامج أو مشروع إلى إل

الوطنية التي يمكن أن تقوم بهذا العمل هي هيئة التخطيط والتعاون الدولي بما تمتلكه من 

خبرات متراكمة عبر سنوات طويلة من العمل التخطيطي في توزيع وتخصيص املوارد على 

ى املستويات القطاعية واملحلية ومتابعة تنفيذها، بما يخدم تحقيق مختلف املشاريع عل

 هي عملية اقتصادية وليست مالية تتم 
ً
 وأخيرا

ً
األهداف التنموية الوطنية، ألن العملية أوال

وفق أسس ومناهج علمية تقرها منهجيات التخطيط، يضاف إلى ذلك أن الهيئة هي الجهة 

، وهي بذلك تعمل على توفير الدعم املالي والفنالوطنية املسؤولة عن التعاون الدو  ي لي اإلنما ي 

من الجهات الخارجية للجهود التنموية الوطنية. وهذا يؤدي إلى تفادي إحداثات مؤسسية 

جديدة خاصة بإعادة اإلعمار، ويخفض التكلفة وُيسرع في إنجاز البرامج واملشاريع وتحقيق 

 املصلحة الوطنية.

عمار وضمان نجاحها، السرعة في إنجاز املهام واألعمال، األمر الذي تتطلب مرحلة إعادة اإل  .5

يتأتى كنتيجة لحسن التنظيم والتخصص ومعرفة كل جهة ملسؤولياتها ومهامها. ويشير واقع 

العمل الحكومي إلى حقيقة تداخل وتضارب الصالحيات بين الجهات الحكومية، بما يؤدي إلى 

وضياع املسؤولية وعدم تحملها، ورفع الكثير من القضايا إلى البطء في تنفيذ املهام واألعمال 

تقع في صلب اختصاص بعض رئاسة مجلس الوزراء وإشغال مؤسسة الرئاسة بموضوعات 

 للموضوعات التي ترفع للمستويات األعلى،  ،الوزارات
ً
ما يتطلب مراجعة سريعة وتصنيفا

والعمل بمبدأ أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها الكاملة للقيام بدورها الوارد في صكها 
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التأسيس ي، واالعتراف من باقي الجهات بهذا الدور والتعاون معها لضمان حسن تنفيذه. 

ات عن تنفيذ مهامها من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس وبالتالي مساءلة ومحاسبة هذه الجه

 الشعب. 

ركزت األفكار الواردة في هذه الورقة على اآلليات الداخلية لتمويل عملية التنمية وإعادة  .6

 من واقعية سياسية من جهة أولى، واملتمثلة في صعوبة التنبؤ بإمكانية 
ً
اإلعمار، انطالقا

رية في ضوء استمرار العقوبات االمريكية والغربية ومن توفير دعم دولي إلعادة اإلعمار في سو 

وليس من املبالغة القول: إنَّ هذه خلفها العربية املفروضة على الحكومة الوطنية السورية، 

العقوبات قد تؤثر بشكل أو بآخر في مبادرات الدول الصديقة في املشاركة بهذه العملية. ومن 

ة مؤشرات أداء العمل املؤسساتي في سورية، مثل جهة ثانية، الواقعية الناجمة عن حقيق

تأخر إلى الترتيب امل العوامل املعيقة لالستثمار الواردة في تقارير التنافسية العاملية التي تشير

لسورية في  جميع هذه املؤشرات حتى قبل األزمة، بما يعكس ارتفاع تكلفة القيام باألعمال 

 في ظل األزمة، وضعف جاذبية بيئة االستثمار، ونستطيع 
ً
الجزم بأن الوضع قد ازداد سوءا

وهذا منا تؤكده املؤشرات الواردة في التقارير الدولية التي استمرت في تضمين سورية ضمن 

تعكس الحاجة املاسة إلى تعزيز حكم القانون وتعزيز النزاهة والشفافية للحد  التيتقاريرها 

 من الفساد وخلق املناخ الجاذب لالستثمار.
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 لخاتمةا

نننننننننننة كبينننننننننننرة ملسنننننننننننألة تموينننننننننننل إعنننننننننننادة اإلعمنننننننننننار، إال أنَّ مرحلنننننننننننة إعنننننننننننادة  لنننننننننننكن كاننننننننننننت هنننننننننننناك أهمي 

 للحكومننننننننننننننة واملجتمننننننننننننننع السننننننننننننننوري يتجنننننننننننننناوز فنننننننننننننني بي تننننننننننننننه وشننننننننننننننروطه 
ً
 كبيننننننننننننننرا

ً
اإلعمننننننننننننننار تشننننننننننننننكل تحننننننننننننننديا

االحتياجننننننننننات املاليننننننننننة الننننننننننالزم توفيرهننننننننننا لتمويننننننننننل هننننننننننذه العمليننننننننننة. ويفننننننننننرض عليهننننننننننا جملننننننننننة مننننننننننن املهننننننننننام 

يجننننننننننننب القيننننننننننننام بهننننننننننننا مننننننننننننن أجننننننننننننل االسننننننننننننتعداد الجينننننننننننند ملواجهننننننننننننة هننننننننننننذه العمليننننننننننننة واملسننننننننننننؤوليات التنننننننننننني 

إذا قلننننننننا: إنَّ تنننننننوفير العوامنننننننل والشنننننننروط األخننننننننرى  نجننننننناح. ولنننننننن نكنننننننون فننننننني موقنننننننع املبالغنننننننةوتنفينننننننذها ب

 للعمننننننننل 
ً
 جننننننننادا

ً
 حكوميننننننننا

ً
 قنننننننند يكننننننننون أكثننننننننر صننننننننعوبة مننننننننن تننننننننوفير التمويننننننننل، ويتطلننننننننب اتفاقننننننننا

ا
علننننننننى  أول

 سنننننننننية والتشننننننننننريعية املناسنننننننننبة لالنطننننننننننالق بعملينننننننننة اإلعمننننننننننار، إذ إنَّ تهيئنننننننننة البيئنننننننننة االجتماعيننننننننننة واملؤس

شننننننننعور الفننننننننرد باالنتمنننننننناء لهننننننننذا املجتمننننننننع وتمتعننننننننه بحقوقننننننننه ومسننننننننؤولياته يحققننننننننان عمليننننننننة املشنننننننناركة 

املجتمعينننننننننننة فننننننننننني إعننننننننننننادة اإلعمنننننننننننار، كمننننننننننننا أن تنننننننننننوافر اإلدارة العامنننننننننننة املتمتعننننننننننننة بالشنننننننننننفافية وتنظننننننننننننيم 

اهنننننننننة كنننننننننل  ذلنننننننننك سنننننننننيخدم عملينننننننننة التنمينننننننننة، ويعنننننننننزز منننننننننن إداري فعنننننننننال وقنننننننننادة أكفننننننننناء يتمتعنننننننننون بالنز 

ثقنننننننننة املنننننننننواطن بهنننننننننذه املؤسسنننننننننات والتعامنننننننننل معهنننننننننا، والشنننننننننك فننننننننني أن وضنننننننننوح التشنننننننننريعات واألنظمنننننننننة 

عنننننننننننند  عوامننننننننننننل ستشننننننننننننجع الفعاليننننننننننننات الوطنيننننننننننننة واملسننننننننننننتثمر 
ُ
وسننننننننننننيادة القننننننننننننانون وتحقيننننننننننننق النزاهننننننننننننة ت

 األجنبننننننننني علنننننننننى العمنننننننننل فننننننننني سنننننننننورية. 
ا
أولوينننننننننات موضنننننننننوعية  علنننننننننى التحلننننننننني بالحكمنننننننننة فننننننننني وضنننننننننع وثانينننننننننا

ومدروسنننننننننننة وواقعينننننننننننة للقطاعنننننننننننات والبنننننننننننرامج واملشنننننننننننناريع وتقنننننننننننديم أحننننننننننندها علنننننننننننى اآلخنننننننننننر، أو تأجيننننننننننننل 

بعضننننننننها وفننننننننق أهميننننننننة كننننننننل قطنننننننناع فنننننننني تحقيننننننننق األهننننننننداف املرحليننننننننة، واالبتعنننننننناد عننننننننن التجاذبننننننننات بننننننننين 

الننننننننوزارات فنننننننني أهميننننننننة وأولويننننننننة نطنننننننناق عمننننننننل كننننننننل منهننننننننا ومحاولننننننننة إرضنننننننناء واالسننننننننتجابة لطلباتهننننننننا منننننننننن 

. املو 
ً
 ارد املالية املحدودة أصال

 فنننننني آليننننننات 
ً
 حتميننننننا

ً
يفننننننرض ذلننننننك تغييننننننرا

عمننننننل الحكومنننننننة فننننننني توجينننننننه هنننننننذه املنننننننوارد بمنننننننا 

يحقنننننننننننننق االسنننننننننننننتثمار األمثنننننننننننننل لهنننننننننننننا، ويتجننننننننننننناوز 

عمليننننننننننننات اإلنفنننننننننننناق علننننننننننننى مشنننننننننننناريع ال يمكننننننننننننن 

االتفنننننناق علننننننى أهميتهننننننا فنننننني الظننننننروف الحاليننننننة، 

نننننننننه 
 
منننننننننن الطبيعننننننننني بعننننننننند سننننننننننوات منننننننننن الحنننننننننرب علنننننننننى سنننننننننورية والننننننننندمار الكبينننننننننر النننننننننذي طنننننننننال كنننننننننل إذ إن

املكوننننننننننننننات املادينننننننننننننة لهنننننننننننننذا املجتمنننننننننننننع أن تكنننننننننننننون بعنننننننننننننض مظننننننننننننناهر الخننننننننننننندمات العامنننننننننننننة مثنننننننننننننل الطنننننننننننننرق 

ننننننننفات واألرصننننننننفة ليسننننننننت بحالتهننننننننا أيننننننننام الرخنننننننناء. ومننننننننن الطبيعنننننننني أن نعننننننننود إلننننننننى تطبيننننننننق نظننننننننام   
واملنص 

من الواجب تصنيف القطاعات وفق األهمية 

 نسبية في عملية توزيع املوارد 
ا
وإعطاؤها أوزانا

 وفق سنوات خطة اإلعمار.
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ن الننننننننقص الحاصننننننل فننننننني عننننننندد املنننننندارس نتيجنننننننة الننننننندمار النننننندوام النصنننننننفي فنننننني املننننننندارس للتعنننننننويض عنننننن

الننننننذي أصننننننناب العديننننننند منهنننننننا، وعنننننندم اإلسنننننننراع فننننننني بنننننننناء أي مدرسننننننة، إال فننننننني حننننننناالت عننننننندم وجودهنننننننا أو 

عطننننننننننى أولوينننننننننة البننننننننننناء ملركننننننننننز صننننننننننحي أو 
ُ
عننننننننندم كفايتهننننننننننا لتطبيننننننننننق هننننننننننذا التوجنننننننننه. ومننننننننننن الطبيعنننننننننني أن ت

ة إقامتنننننننه. ومننننننننن مستشنننننننفى علنننننننى بننننننننناء مركنننننننز ثقنننننننافي  لننننننننم تعقننننننند بنننننننه ننننننننندوة ثقافينننننننة وا حننننننندة طننننننننوال مننننننند 

عطننننننننننننى أولويننننننننننننة للسننننننننننننياحة، ولتشننننننننننننييد أيننننننننننننة أبنيننننننننننننة حكوميننننننننننننة، إال فنننننننننننني حننننننننننننال عنننننننننننندم 
ُ
الطبيعنننننننننننني أن ال ت

وجودهننننننا وتطبيننننننق معننننننايير مشننننننددة علننننننى بنا هننننننا، وقنننننند تطننننننول قائمننننننة األمثلننننننة. ومننننننن الطبيعنننننني التركيننننننز 

سنننننننين مؤشنننننننرات فننننننني توجينننننننه املنننننننوارد علنننننننى القطاعنننننننات األساسنننننننية التننننننني تخننننننندم البنينننننننة اإلنتاجينننننننة، وتح

 
ً
التنميننننننننننة البشننننننننننرية. لننننننننننذلك مننننننننننن الواجننننننننننب تصنننننننننننيف القطاعننننننننننات وفننننننننننق األهميننننننننننة وإعطاؤهننننننننننا أوزانننننننننننا

 نسبية في عملية توزيع املوارد وفق سنوات خطة اإلعمار. 

 
ا
، تعمنننننننننننل الحكومنننننننننننة علنننننننننننى وضنننننننننننع التشنننننننننننريعات التنظيمينننننننننننة والسياسنننننننننننات واإلجنننننننننننراءات وثالثنننننننننننا

 ،يننننننننة املمكننننننننننة واملحتملنننننننننة، إضنننننننننافة إلنننننننننى ذلنننننننننكالتنننننننني يمكنننننننننن أن تحشننننننننند جمينننننننننع املنننننننننوارد املالينننننننننة الداخل

تفعيننننننننننل دور السننننننننننفارات السننننننننننورية فنننننننننني الخننننننننننارج للتواصننننننننننل مننننننننننع السننننننننننوريين فنننننننننني الخننننننننننارج فنننننننننني محاولننننننننننة 

 لتيسننننننننننننير عننننننننننننودة األمننننننننننننوال املهنننننننننننناجرة لالسننننننننننننتثمار فنننننننننننني الننننننننننننوطن. 
ا
، التوجننننننننننننه إلننننننننننننى املسننننننننننننتثمرين ورابعننننننننننننا

األجانننننننننننب، وهننننننننننذا األمننننننننننر يتوقننننننننننف نجاحننننننننننه علننننننننننى منننننننننندى تحسننننننننننن وضننننننننننع املؤشننننننننننرات الخاصننننننننننة ببيئننننننننننة 

األعمنننننننال فننننننني سنننننننورية حتنننننننى تكنننننننون جاذبنننننننة لالسنننننننتثمار، إضنننننننافة إلنننننننى عملينننننننات التموينننننننل الخنننننننارجي عبنننننننر 

آليننننننننننننننننات التعنننننننننننننننناون النننننننننننننننندولي اإلنمننننننننننننننننا ي بشننننننننننننننننكل رئننننننننننننننننيس التنننننننننننننننني تننننننننننننننننوفر القننننننننننننننننروض امليسننننننننننننننننرة واملنننننننننننننننننح 

 منننننننن التموينننننننل الضنننننننروري بنننننننالقطع واملسننننننناعدا
ً
 بمنننننننا ينننننننؤمن جنننننننزءا

ً
ت، ونأمنننننننل أن يكنننننننون سنننننننبيله سنننننننالكا

، ويخفنننننننننف الضننننننننغط عنننننننننن املوازنننننننننة العامنننننننننة للدولننننننننة، ويسنننننننننهم فنننننننني تحسنننننننننين املعرفننننننننة الفنينننننننننة  األجنبنننننننني 

 والعلمية واإلدارية الضرورية؛ ذلك إلنجاز عملية التنمية وإعادة اإلعمار. 
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