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كلمة شكر

هذا التقرٌر من إعداد المركز السوري لبحوث السٌاسات ،وقد قام بوضعه لصالح وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل
الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن (األونروا) ،مستفٌداً من مجموعة متنوّ عة من األوراق البحثٌة واستشارات الخبراء .وٌتؤلف فرٌق
المركز السوري لبحوث السٌاسات من :نبٌل مرزوق (رئٌسا ً للفرٌق) ،وزكً محشً ،وربٌع نصر ،وخلود سابا ،وأحمد
نوّ ار عوّ اد ،وشامل بردان.
ٌو ّد المركز السوري لبحوث السٌاسات أن ٌُعرب عن امتنانه إلى الدعم القٌّم الذي قدّمه آلٌكس بولوك ،مدٌر التموٌل
الصغٌر فً األنوروا ،كما أن المركز ٌتقدّم بجزٌل الشكر إلى فرٌق األونروا فً دمشق على الدع ّم الذي قدمه لفرٌق
الدراسة.
كما ٌرغب المركز السوري لبحوث السٌاسات فً أن ٌُعرب عن امتنانه إلى كل من خبراء المكتب المركزي لإلحصاء،
وهٌئة التخطٌط والتعاون الدولً ،وهٌئة التخطٌط اإلقلٌمً فً سورٌة ،على العون الكبٌر الذي قدّموه ألعضاء الفرٌق،
والشكر موصول إلى كل من السٌّد فإاد اللحام ،الخبٌر االقتصادي والصناعً ،والسٌّد معن داوود ،الخبٌر فً القطاع
الزراعً.
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ّ
الملخص التنفٌذي
رغبة من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن (األونروا) فً تتبّع التغٌّرات االقتصادٌة الكلٌّة
واالجتماعٌة الرئٌسٌة فً سورٌة ،خالل األزمة الحالٌة ،فقد أوكلت إلى المركز السوري لبحوث السٌاسات مهمّة إعداد
خمسة تقارٌر ربعٌة تبدأ من الربع األول لعام  2013وحتى الربع األول لعام  .2014وهذا التقرٌر هو األول من بٌن
هذه التقارٌر الربعٌة الخمسة .وقد أشار تحلٌل المركز السوري لبحوث السٌاسات وتقدٌراته إلى ما ٌلً:

األثر االجتماعً


أدّى النزاع المسلّح فً سورٌة إلى تهجٌر ُم َمن َهج للمجتمعات الس ّكانٌة ،أخذ نمطا ً من النزوح القسري والطوعً نجم
عنه مغادرة ثلث الس ّكان تقرٌبا ً ( )%31أو هروبهم من أماكن سكنهم المعتادة ،حٌث انتقل  1,3ملٌون الجئ من
سورٌة (أي ما ٌُعادل  6فً المئة من الس ّكان) إلى الدول المجاورة ،بٌنما هاجر  1,33ملٌون إنسان طوعا ً من البالد
(أي ٌُعادل  6,2فً المئة من الس ّكان) ،بٌنما اضطر  3,92ملٌون إنسان (أي ما ٌُعادل  18,3فً المئة من الس ّكان)
إلى النزوح الداخلً ضمن أراضً سورٌة.



تراجعت مإشرات التنمٌة البشرٌة السورٌة  35سنة إلى الوراء.



أكثر من نصف الس ّكان البالغ عددهم  21,4ملٌون نسمة ٌعٌشون فً حالة الفقر ،حٌث أن  6,7ملٌون نسمة إضافٌٌن
دخلوا إلى دائرة الفقر أثناء فترة النزاع ،منهم  3,6ملٌون نسمة دخلوا إلى دائرة الفقر الشدٌد.



منذ بداٌة النزاع ،خسر أكثر من  2,3ملٌون نسمة وظائفهم ،فً حٌن حلّق معدّل البطالة لٌصل إلى  .%48.8وفً
حٌن شهد أصحاب الدخل الثابت تدهوراً فً القوّ ة الشرائٌة لرواتبهم حٌث ارتفع مإشر أسعار المستهلك بمقدار
 ،%84.4تراجعت قٌمة اللٌرة السورٌة أمّام الدوالر األمٌركً أكثر من  300فً المئة.



ٌعانً القطاع التعلٌمً من أزمة ،مع تع ّرض  3000مدرسة تقرٌبا ً لألضرار أو التهدٌم ،فً حٌن أن  1992مدرسة
إضافٌة تإمّن المؤوى للنازحٌن داخلٌاً .وقد تراجع الدوام المدرسً إلى  ،%46,2مع وجود نقص فً المدرّسٌن بما
أن اآلالف منهم انضمّوا إلى قوافل الالجئٌن والنازحٌن داخلٌاً.



تع ّرض قطاع الرعاٌة الصحٌّة إلى التخرٌب ،جرّاء خسارة  31مستشفى حكومٌاً ،و %31من وحدات الرعاٌة
الصحٌة األولٌة ،وانهٌار الصناعة الدوائٌة المحلٌة ،فضالً عن العقوبات الدولٌة التً تمنع استٌراد األدوٌة المنقذة
للحٌاة ،والتجهٌزات الطبٌة الحدٌثة المتخصّصة .كما تع ّرض النظام الص ّحً إلى ضغوط هائلة نتٌجة النقص فً
موظفً الرعاٌة الصحٌة ،ووفاة أكثر من  80,000شخص ،وإصابة وتشوٌه ما ٌُقارب  240,000شخص.

األثر االقتصادي


ٌواجه االقتصاد عملٌة تفكك القطاع الصناعً وهروب االستثمارات على نطاق واسع نظراً للتخرٌب ،وأعمال
النهب ،وهجرة رإوس األموال ،إذ بلغ إجمالً الخسائر االقتصادٌة  84,4ملٌار دوالر أمٌركً خالل العامٌن
الماضٌٌن ،أي ما ٌُعادل  %142من الناتج المحلً اإلجمالً فً  .2010وعلى أساس معدّل نمو سنوي ٌبلغ %5
مستقبالً ،فإن البالد تحتاج إلى  30سنة كً تعوّ ض خسائرها.



ُتقدّر الخسارة االقتصادٌة الناجمة عن األضرار التً تع ّرض لها مخزون رأس المال نتٌجة التخرٌب وأعمال النهب
بمبلغ  41,2ملٌار دوالر أمٌركً ،أو  %49من إجمالً الخسائر االقتصادٌة .وهذه الخسارة فً األصول المنتجة
ف مستقبلً فً االقتصاد السوري ،بما أن هناك حاجة إلى استبدال هذه األصول باستثمارات
سوف ُتبطئ أي تعا ٍ
جدٌدة.
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تراجع الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة  %3,7فً عام  ،2011وبنسبة  %28,9عام  2012وبمعدّل إضافً ٌبلغ
 %6,8فً الربع األول من العام  ،2013األمر الذي نجمت عنه خسارة بواقع  38,4ملٌار دوالر أمٌركً ،أو
 %45من إجمالً الخسائر االقتصادٌة اإلجمالٌة.



ولإلشارة إلى حجم هذا التراجع والتغٌر الهٌكلً فً بنٌة االقتصاد السوري ،فإن القطاع الزراعً ٌش ّكل اآلن %27
من الناتج المحلً اإلجمالً مقارنة مع  %17كان ٌش ّكلها عام .2010



مع تدهور االستثمار العام بنسبة تصل إلى  ،%75فإن استثمارات القطاع الخاص فاقتها فً التدهور وبنسبة تراجع
تصل إلى  .%81عالوة على ذلك ،هناك نسبة مئوٌة متزاٌدة من اإلنفاق العام ُتستثمر فً قطاع الدفاع ،إذ ٌُقدّر بؤن
 4,85ملٌار دوالر أمٌركً قد حوِّ لت لتستخدم فً األغراض العسكرٌة خالل فترة النزاع.



خالل هذه الفترة ،هبطت الصادرات بنسبة  ،%75والواردات بنسبة  ،%60فً حٌن أن االحتٌاطات األجنبٌة
تقلّصت من  23ملٌار دوالر أمٌركً إلى ملٌاري دوالر أمٌركً فقط.



على الرغم من أن عجز الموازنة الزال منخفضا ً بحسب المعاٌٌر الدولٌة ،إال أن تقدٌر هذا العجز قد وصل إلى
 %65من الناتج المحلً اإلجمالً .ومن المر ّجح أن ٌتنامى هذا العجز مستقبالً بما أن الحكومة قد خسرت مصادر
هامّة لإلٌرادات من النفط والصناعات الحكومٌة التً تؤثرت بصورة مباشرة جرّاء العقوبات واالستٌالء على بعضها
من قبل قوّ ات المعارضة.



تعانً اإلدارة المالٌة للموازنة من أزمة نتٌجة تآكل القاعدة الضرٌبٌة مع تراجع عوائد ضرٌبة الدخل نتٌجة لخسارة
عدد هائل من الوظائف ،إضافة إلى انخفاض عوائد ضرٌبة القٌمة المضافة التً قوّ ضها التراجع الهائل فً
االستهالك الخاص ،والذي انخفض بنسبة  %25,3عام  2012وبنسبة إضافٌة تبلغ  %4,8فً الربع األول من
العام .2013



مع تراجع االقتصاد الرسمً المنظم ،شهد االقتصاد السوري تنامٌا ً فً االقتصاد غٌر الرسمً (غٌر المنظم)،
والنشاطات الرٌعٌة سرٌعة الربح ،إضافة إلى ظهور اقتصاد العنف الذي سٌرخً بظالله على تنظٌم النشاط
االقتصادي ،واإلصالح ،ورأس المال الخاص ،والتنمٌة فً مرحلة ما بعد النزاع.
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المقدّمة
هذا التقرٌر هو األول من بٌن خمسة تقارٌر ربعٌة أوكلت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
(األونروا) إلى المركز السوري لبحوث السٌاسات مهمّة إعدادها وهً تهدف إلى تقدٌم تقٌٌم متواصل لألوضاع
االقتصادٌة و االجتماعٌة فً سورٌة خالل األزمة الحالٌة ،باالستناد إلى التحدٌثات الرسمٌة المتاحة ،ونماذج االقتصاد
القٌاسً لتقدٌر المإشرات الرئٌسة األخرى .وستش ّكل هذه التقارٌر أداة تخطٌطٌة وإطاراً لألونروا ،وستكون متاحة أٌضا ً
لوكاالت األمم المتحدة واألطراف المهتمّة ،من أجل صٌاغة السٌاسات والبرامج التً تتجاوز فً نظرتها الحالة اإلنسانٌة
الطارئة إلى التداخالت ذات الصلة وتوجٌه جهود إعادة اإلعمار والتنمٌة فً سورٌة .1وٌبنً هذا التقرٌر على اإلطار،
والتحالٌل ،والمنهجٌة ،التً طوّ رها المركز فً تقرٌره السابق "الجذور و اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة لألزمة السورٌة"
الذي حلّل األوضاع عام ( 2012المركز السوري لبحوث السٌاسات.)2013 ،
طوال أكثر من عامٌن ،شهدت سورٌة نزاعا ً داخلٌا ً مسلحا ً ولد من رحم أزمة اجتماعٌة وسٌاسٌة عمٌقة .صحٌح أن العامل
المبدئً المح ّفز للنزاع بدا محلٌاً ،إال أنه اتخذ الحقا ً أبعاداً وطنٌة ،وإقلٌمٌة ،ودولٌة معٌقةّ ،
تعزز أزمة مع ّقدة األبعاد وذات
عواقب سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة لن ٌكون من السهل حلّها من خالل الدبلوماسٌة أو الحرب .عالوة على ذلكٌ ،عمل
النزاع المسلّح وبوتٌرة متسارعة على استنزاف رأس المال البشري ،واألصول المنتجة ،والثروة االقتصادٌة للبالد ،مع
تعزٌز العنف وحالة العدائٌة التً تخرّب التماسك االجتماعً والتنوّ ع .وقد نجم عن النزاع تحوٌل الموارد من الفعالٌات
المنتجة إلى الفعالٌة الهدّامة فً بٌئة تزخر بالجرٌمة ،وانعدام القانون ،واإلرهاب .وسٌكون لتواصل هذه التوجّهات طوال
العام  2013آثار كارثٌة على التنمٌة اإلجمالٌة فً البالد.
ٌسعى هذا التقرٌر إلى تقدٌر آثار األزمة على المدى القصٌر خالل العامٌن  2011و 2012والربع األول من العام
 ، 2013باالعتماد إلى المفهوم االقتصادي "تكلفة الفرصة البدٌلة" لتقرٌر حجم الخسائر االقتصادٌة .وتستند المقاربة
المنهجٌة إلى مقارنة "سٌنارٌو األزمة" ،أو المإشرات الفعلٌة خالل األزمة ،مع "السٌنارٌو االستمراري" ،أو المإشرات
التً كانت على األرجح ستتحقق لو لم تندلع األزمة .إن الفارق أو الفجوة بٌن هذٌن السٌنارٌوهٌن تعادل الخسائر
االقتصادٌة االجتماعٌة التً ُتعزى إلى األزمةٌ .شتمل التقرٌر على عدد من مإشرات األداء االقتصادي الكلً
واالجتماعً التً جُمعِت وقٌّمت استناداً إلى مصادر رسمٌة ومشاورات مع عدد كبٌر من الخبراء ،وكذلك باالعتماد على
عدد من النماذج ،مثل البرمجة المالٌة ،ضمن إطار تنموي شامل .2وقد سمحت هذه المإشرات للفرٌق برسم صورة
واضحة نسبٌا ً عن التوجهات االقتصادٌة فً العامٌن  2011و 2012وفً الربع األول لعام .2013
ٌر ّكز القسم األول من التقرٌر على المإشرات االقتصادٌة وأثر األزمة على القطاعات االقتصادٌة ،والموازنة العامة،
ّ
فٌغطً األثر على المإشرات االجتماعٌة ،ومن ضمنها الفقر ،والصحّة ،والتعلٌم،
واألسعار ،والوظائف .أمّا القسم الثانً
ومإشر التنمٌة البشرٌة ،والتضامن االجتماعً.
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أوالا :األثر االقتصادي لألزمة
ٌستند هذا التقرٌر إلى أحدث البراهٌن المتعلقة بالوضع االقتصادي فً سورٌة والمتوفرة حتى اآلن ،وذلك كً نحدّث
معارفنا الراهنة حول الحالة االقتصادٌة للبالد منذ اندالع النزاع فً آذار /مارس  .2011وقد ت ّم ذلك من خالل تقدٌر
الخسائر االقتصادٌة حتى  ،2012وتو ّقع الخسائر اإلضافٌة للربع األول لعام  .2013وتستند المنهجٌة والتحالٌل المطبّقة
بصورة رئٌسة إلى التقرٌر السابق الذي أعدّه المركز السوري لبحوث السٌاسات بعنوان "الجذور و اآلثار االقتصادٌة
واالجتماعٌة لألزمة السورٌة" الذي حلّل األوضاع االقتصادٌة عام ( 2012المركز السوري لبحوث السٌاساتٌ ،ناٌر
.)2013
ٌواصل هذا التقرٌر ما بدأه من قبل ،وٌحلّل النمو/التراجع االقتصادي ضمن قطاعات مختلفة ،إضافة إلى التغٌّرات
األخٌرة فً نمط النزاع والتً ّأثرت تؤثٌراً أساسٌا ً على االقتصاد .عالوة على ذلكٌ ،سلّط هذا التقرٌر الضوء على
المإشرات الرئٌسة للمالٌة العامّة ،والتجارة ،واألسعار ،وسعر الصرف ،والتوظٌف.

االنكماش االقتصادي الحاد
النمو االقتصادي هو مإشر رئٌس على الثروة والنشاطات االقتصادٌة لبلد معٌّن ،وٌعكس التغٌّرات فً رفاهٌة شعبه مع
مرور الوقت .وتقدّر الدراسة النمو االقتصادي الحقٌقً استناداً إلى مإشرات كل قطاع خالل العامٌن  2011و2012
والربع األول لعام  2013باستعمال توقعات اقتصادٌة قٌاسٌة والبرمجة المالٌة .ومن ث ّم ٌقدّر التقرٌر التغٌّرات البنٌوٌة فً
الناتج المحلً اإلجمالً.
ٌبٌّن الجدول  1المعدّالت الحقٌقٌة للنمو/االنكماش فً الناتج المحلً اإلجمالً فً سورٌة بحسب القطاع ،ممّا ٌعكس حجم
االنهٌار فً االقتصاد السوري خالل األزمة الحالٌة .فلو لم تندلع األزمة ،ولو ظل "السٌنارٌو االستمراري" قائماً ،لكانت
سورٌة قد حققت معدّل نمو سنوي فً الناتج المحلً اإلجمالً ٌبلغ  %7,1تقرٌبا ً عام  ،2011و %6,5عام ،2012
و %1,7فً الربع األول من العام  .32013ولكن ،باستعمال اإلسقاطات من "سٌنارٌو األزمة" ،فإن الناتج المحلً
اإلجمالً لسورٌة انكمش بنسبة  %3,7عام  ،2011ومن ثم بنسبة  %28,9عام  ،2012و %6,8فً الربع األول لعام
 .2013فمنذ بداٌة العام  ،2011وحتى الربع األول من العام ُ ،2013تقدّر خسارة الناتج المحلً اإلجمالً لالقتصاد
السوري بمبلغ  1080ملٌار لٌرة سورٌة بحسب األسعار الثابتة لعام ( .2000الجدول  )1وتعادل هذه الخسارة %74.4
من الناتج المحلً اإلجمالً لسورٌة عام  ،2010وبحسب األسعار الجارٌة ،فإن هذه الخسارة تعادل  38,4ملٌار دوالر
أمٌركً.4
إن حجم هذا االنكماش االقتصادي ٌعتبر كبٌراً لدى مقارنته بمعدّالت النمو السابقة التً سُجِّ َلت فً سورٌة خالل العقد
الماضً ،كما ٌعتبر هذا التراجع مرتفع للغاٌة مقارنة مع تجارب الدول األخرى التً شهدت نزاعات مسلّحة مدٌدة.
لقد أرخى االنكماش فً الناتج المحلً اإلجمالً بثقله الكبٌر على أربعة قطاعات رئٌسة كانت لوحدها مسإولة عن أكثر
من ثلثً الخسائر فً الناتج المحلً اإلجمالً .الخسارة األهم كانت فً التجارة والتً فقدت  253ملٌار لٌرة سورٌة ،أي
ٌمثل  %23من الخسارة فً الناتج المحلً اإلجمالًّ .
ما ّ
ومثلت الخسائر فً النقل  %20من الخسائر الكلٌة فً الناتج
المحلً اإلجمالً وبقٌمة بلغت  218ملٌار لٌرة سورٌة ،بٌنما حصل تراجع فً الصناعة االستخراجٌة (وبصورة رئٌسة
النفط) بواقع  167ملٌار لٌرة سورٌة ،أي ما ّ
ٌمثل  %15من خسائر الناتج المحلً اإلجمالً ،أمّا الصناعة التحوٌلٌة فقد
تراجعت بواقع  138ملٌار لٌرة سورٌة وهً ّ
تمثل  %13من خسائر الناتج المحلً اإلجمالً.
عانى قطاع تجارة الجملة والتجزئة ،والذي ٌشمل المطاعم والفنادق ،معاناة هً األهم ج ّراء االنكماش فً الناتج المحلً
اإلجمالً؛ وبوصفه واحداً من أهم الجهات توظٌفا ً للعمّال ذوي المهارات المنخفضة ،أدّت عملٌات تقلٌص الوظائف
واإلغالق إلى خسارة عشرات آالف الوظائف فً هذا القطاع .وقد كان مستوى التدهور كبٌراً ،فقد بلغ حجم االنكماش
بحدود الثلث ( )%32,6فً عام  2012مع تراجع إضافً بنسبة  %8,1فً الربع األول من عام  .2013وكان
المحرّك األساسً لتقلٌص الوظائف هو النزاع بما أن القطاع قد تؤثر باإلفالس واإلغالق ،والتراجع فً الطلب ،وارتفاع
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التض ّخم ،ووجود عوائق فً سالسل التورٌد ،وارتفاع تكالٌف الطاقة واالستٌراد ج ّراء تدهور قٌمة اللٌرة السورٌة ،والقٌود
على حركة األشخاص والبضائع ،واألهم من كل ذلك ،غٌاب األمن مع تصاعد النزاع المسلّح .وقد لعبت العقوبات الدولٌة
دوراً فً التقلٌل من تدفق السلع ،وهذا أمر ٌحظى بؤهمٌة خاصّة فً القطاع الصحًّ الذي ٌعانً من عجز كبٌر فً عدد
األدوٌة الحٌوٌة بسبب العقوبات التجارٌة.
الجدول  :0الناتج المحلً اإلجمالً بحسب القطاع – 3101 ،الربع األول من عام  ،3102واآلثار المقدّرة لألزمة ،بملٌارات
اللٌرات السورٌة (باألسعار الثابتة لعام )3111
سٌنارٌو األزمة

الفعلً

آثار األزمة

السٌنارٌو االستمراري

3101

3100

3103

ربع أول
3102

3100

3103

ربع أول
3102

3100

3103

ربع أول
3102

حتى آذار
3102

الزراعة

240

263

247

49

263

276

73

0

29

23

52

االستخراجٌة

186

163

83

6

185

185

46

23

102

40

165

التحوٌلٌة

100

78

24

3

105

110

29

26

86

26

138

المرافق

37

39

35

8

42

48

13

3

12

5

20

البناء والتشٌٌد

52

59

41

7

54

55

14

-5

13

7

15

التجارة

297

263

177

30

311

326

85

49

149

56

253

النقل
واالتصاالت

191

158

104

17

208

227

62

51

123

45

218

مال وتأمٌن
وعقارات

80

87

61

10

88

96

26

1

35

16

52

الخدمات
الحكومٌة

207

228

163

37

230

257

71

3

94

35

131

الخدمات
االجتماعٌة

59

60

55

12

67

76

22

7

21

9

37

المنظمات غٌر
الحكومٌة

1

1

3

1

1

1

0

0

-2

-1

-3

الناتج المحلً
اإلجمالً

1452

1398

994

181

1555

1,656

442

157

662

261

1080

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على بٌانات أولٌة من هٌئة التخطٌط والتعاون الدولً والمكتب المركزي لإلحصاء.
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بالنسبة لقطاع السٌاحة ،كان تؤثٌر األزمة علٌه هدّاماً ،إذ تراجع بنسبة  %87عام  ،2012وبنسبة  %22إضافٌة فً
الربع األول من العام  .2013فهذا القطاع شدٌد الحساسٌة للوضع األمنً بما أن القلٌل فقط من السٌّاح ورجال األعمال
ٌسافرون إلى مناطق الحروب .لكن ثمّة مفارقة ٌنطوي النزاع علٌها وهً أن جزءاً من هذا القطاع الزال قائما ً وٌستفٌد
من تدفق الالجئٌن ومئات آالف النازحٌن داخلٌاً ،إضافة إلى عمّال اإلغاثة اإلنسانٌة ،الذٌن ٌستفٌدون حالٌا ً من خدمات
كانت سابقا ً تقدّم إلى السٌّاح األجانب.
الشكل :0التوزٌع النسبً للخسائر (األرباح) المقدّرة فً الناتج المحلً اإلجمالً حسب القطاعات فً  ،3100و ،3103والربع
األول من العام 3102
زراعة
5%

منظمات غٌر الحكومٌة
0%
خدمات
حكومٌة
12%

استخراجٌة
15%

تحوٌلٌة
13%

مرافق
 2%بناء وتشٌٌد
1%

خدمات
اجتماعٌة
4%

مال وتؤمٌن وعقارت
5%

النقل واالتصاالت
20%

تجارة داخلٌة
23%

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات

تع ّرض قطاع النقل إلى أضرار ضخمة نتٌجة للنزاع ،مع تراجع فً ناتجه المحلً اإلجمالً بنسبة  %57عام 2012
وبنسبة  %8,5إضافٌة فً الربع األول من العام  .2013فإضافة إلى اإلفالس واإلغالقات ،تؤُثر القطاع بعدد من العوامل
ذات الصلة بالنزاع ومن ذلك نهب المركبات العامّة والخاصة ومصادرتها لألغراض العسكرٌة؛ وانعدام األمن والخطورة
الفعلٌة فً التنقل على متن وسائل النقل العامّة األمر الذي قٌّد من تن ّقل الناس وخ ّفضه إلى الحد األدنى؛ والهجومات على
الشاحنات واألرتال التً تنقل السلع ممّا قلل حجم المواد المنقولة؛ ووجود العملٌات القتالٌة حول المناطق المتاخمة
للمطارات األمر الذي تسبّب فً انخفاض حاد فً النقل الجوي؛ وأخٌراً العقوبات الدولٌة التً قلّلت من نشاطات المرافئ
نتٌجة لتقلٌص حجم التجارة الدولٌة.
كان قطاع االتصاالت أقل تؤثراً من قطاع النقل ،رغم الضرر الهائل الذي أصاب البنٌة التحتٌة والتجهٌزات .فقد تراجع
الناتج المحلً اإلجمالً فً قطاع االتصاالت بحدود  %5,9عام  2012وبنسبة  %1,5إضافٌة فً الربع األول من العام
 . 2013وأحد األسباب التً تفسّر أن هذا التراجع كان أدنى بكثٌر ممّا حصل فً قطاعات أخرى هو الطبٌعة الفرٌدة
لعملٌة نقل أحداث هذا النزاع عبر الوسائل الرقمٌة ،ممّا استدعى وجود طلب مرتفع على خدمات االتصاالت .وذلك ناجم
عن استعمال غٌر مسبوق ألجهزة االتصاالت لتداول األخبار وتلقٌها حول النزاع واألهل واألصدقاء ،إذ أصبحت الهواتف
الرقمٌة ،والحواسب ،واالنترنت حاجة أساسٌة شاملة جدٌدة تقرٌبا ً.
شهد قطاع الصناعة االستخراجٌة أٌضا ً خسائر فادحة ،كانت فً بداٌة األمر ناجمة عن العقوبات الدولٌة وانسحاب
الشركات األجنبٌة بدءاً من شهر تشرٌن األول  .2011ولكن عام  ،2012أدّى النزاع المسلّح وغٌاب األمن إلى انكماش
الناتج المحلً اإلجمالً فً هذا القطاع بنسبة  .%49أمّا فً الربع األول من العام  ،2013فقد أصبح الوضع أكثر
مؤساوٌة مع خسارة الحكومة للسٌطرة على العدٌد من اآلبار النفطٌة ،األمر الذي قاد إلى تراجع إضافً فً هذا القطاع
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بنسبة  .% 18,1هذا الوضع جعل االقتصاد ٌخسر المصدر األساسً للقطع األجنبً .وعالوة على ذلك ،فإن إساءة
استعمال الموارد النفطٌة بطرٌقة غٌر قانونٌة وجرمٌة ٌمكن أن تقود إلى مخاطر بٌئٌة وزٌادة فً األخطار الصحٌة نتٌجة
لتلوّ ث التربة والمٌاه والهواء وانتشار األمراض ،مع تقوٌض االستدامة المستقبلٌة لهذا المورد .وبالتالً ،حصل شبه توقف
فً الصادرات النفطٌة ،بٌنم ا صار اإلنتاج المحلً أدنى بكثٌر من قدرة المصافً المحلٌة ،مع محدودٌة إمكانٌة استٌراد
المشتقات النفطٌة مثل وقود الدٌزل (المازوت) والغاز المنزلً للتعوٌض عن ذلك .وقد ّأثرت ندرة الطاقة على جمٌع
القطاعات االقتصادٌة واألسر ،بٌنما أسهم النقص فً األسواق المحلٌة فً تحلٌق األسعار وبالتالً حصول ارتفاع هائل فً
تكالٌف المعٌشة بالنسبة لجمٌع األسر.
عام  ،2012انكمش الناتج المحلً اإلجمالً فً قطاع الصناعات التحوٌلٌة بصورة حادّة بنسبة  %69,7وبنسبة 12,5
إضافٌة فً الربع األول من العام  .2013وفً كال القطاعٌن العام والخاص ،ارتفع حجم التدمٌر فً الشركات والبنٌة
التحتٌة نتٌجة للعملٌات العسكرٌة ،وانتشار أعمال السلب والنهب ،واإلفالس واإلغالقات ،إضافة إلى خطف العمّال
والمدراء على نطاق واسع .وقد تسارع االنحدار فً هذا القطاع مع اكتساب األزمة للزخم فً النصف األول من العام
 ،2012ومع التراجع الهائل فً القٌمة المضافة نتٌجة للعقوبات المفروضة على العملٌات المالٌة ،وارتفاع تكالٌف استٌراد
المستلزمات المستوردة ،والنقص فً الطاقة ،واالستعصاءات الناجمة عن اضطراب عملٌات النقل ،واألضرار التً
تعرضت لها البنٌة التحتٌة ،واألضرار المادٌّة الحاصلة فً الشركات الصناعٌة .إضافة إلى ما سبق ،وخالل النصف
َ
الثانً من العام  ،2012قاد النزاع فً حلب ورٌف دمشق ،وهما المركزان األساسٌان للنشاطات الصناعٌة ،إلى تخرٌب
معظم البنٌة التحتٌة الصناعٌة للبالد .كما قامت شركات عدٌدة بنقل أعمالها ضمن البالد إلى كل من طرطوس والالذقٌة
والسوٌداء ،أو نقلت استثماراتها إلى خارج البالد ،كمصر ،واألردن ،وتركٌا على سبٌل المثال .إن التراجع الحاد فً
االستثمارات العامّة والخاصة وخسارة مخزون رأس المال ستواصل إعاقة اإلنتاج الصناعً على المدٌٌن القصٌر
والمتوسط .وقد نجم عن التراجع الهائل فً الصناعات التحوٌلٌة انخفاض كبٌر فً الصادرات السورٌة ،ونقص حاد فً
السلع ضمن األسواق المحلٌة ،ممّا أدّى إلى تض ّخم األسعار وارتفاع أسعار الصرف .وهذا األمر أسهم فً تدهور حال
األسر فً جمٌع أنحاء سورٌة ،ولكن تحدٌداً فً المراكز الرئٌسة للصناعات التحوٌلٌة مع انضمام الموظفٌن السابقٌن إلى
صفوف الالجئٌن والنازحٌن داخلٌاً.
الزالت الزراعة فً سورٌة ،التً تضم واحداً من أكبر المجتمعات الفالحٌة فً الشرق األوسط ،من القطاعات الرئٌسٌة
فً االقتصاد السوري والتً تعتبر جوهرٌة بالنسبة لألمن الغذائً ،إذ أنها تو ّفر الوظائف إلى العمّال ذوي المهارات
المحدودة فً المناطق الرٌفٌة ،عدا عن كونها مصدراً هامّا للتخفٌف من الفقر .وفً حٌن أن الناتج المحلً اإلجمالً
للزراعة نما بنسبة  %9,5عام  ،2011إال أنه عاد وانكمش بنسبة  %6عام  ،2012وبنسبة  %5إضافٌة فً الربع
األول من العام  .52013وأسهمت الظروف المناخٌة التً شهدت شٌئا ً من التحسّن أثناء فترة النزاع فً أداء دور هام فً
تحسّن اإلنتاج النباتً ممّا خ ّفف من ال ّ
شدة المحتملة لألزمة ،وتحدٌداً على أكثر الفئات هشاشة فً المناطق الرٌفٌة .وعلى
الرغم من ذلك ،فإن العدٌد من المزارعٌن واجهوا مصاعب كبٌرة فً شحن منتجاتهم وتسوٌقها ،فً حٌن لم ٌتم ّكن آخرون
من الوصول إلى أراضٌهم بصور كاملة ج ّراء غٌاب األمن فً مناطقهم.
وقد شهد الربع األخٌر من العام  ،2012والربع األول من العام  2013تصعٌداً فً النزاع المسلّح ،والسٌما فً المناطق
الشمالٌة والشرقٌة ،األمر الذي تسبّب بتخرٌب هائل فً القطاع الزراعً وذلك من خالل التخرٌب الذي طال المزارع،
والمعدّات ،والمحاصٌل ،وأنظمة الري ،والبنٌة التحتٌة للمزارع .وعالوة على ذلك ،تقلّص حجم الفالحة فً األراضً
الخصبة جرّاء محدودٌة الوصول إلى البذار واألسمدة ،وغٌر ذلك من السلع الوسٌطة ،فضالً عن ندرة الوقود وارتفاع
أسعار الطاقة .وٌضاف إلى ذلك ،إلى أنه فً الوقت الذي شهدت فٌه األسعار الزراعٌة تض ّخما ً فً أسواق الجملة والمفرّق
(التجزئة) ،تد ّنت العوائد التً جناها المنتجون نتٌجة الزٌادة الهائلة فً تكلفة إنتاج المحاصٌل والتً بلغت  %22تقرٌبا ً
عام  . 62012عالوة على ذلك ،حصل انخفاض حاد فً االنتاج الحٌوانً عام  ،2012إذ تراجع الناتج المحلً اإلجمالً لإلنتاج
الحٌوانً بنسبة  ،%10فً حٌن ضاع المخزون الرأسمالً للثروة الحٌوانٌة جرّاء العنف ،والقصف ،والنهب ،والسرقة.

انكمش الناتج المحلً اإلجمالً للقطاع المالً والعقاري بنسبة  %30عام  2012وبنسبة إضافٌة تبلغ  %8فً الربع
األول من العام  2013بسبب القٌود المفروضة على العملٌات المالٌة ،وتدهور أسعار الصرف ،والعقوبات الدولٌة على
القطاع المالً ،وإخفاق مصرف سورٌة المركزي فً تحقٌق االستقرار فً النظام المالً والمحافظة على قٌمة اللٌرة
السورٌة ،األمر الذي دفع بالعدٌد من األسر التً تعٌش على الدخل الثابت إلى حال من الفقر ،ومن ضمنهم عمّال القطاع
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العام .وما فاقم هذه األوضاع كان لجوء المستثمرٌن ورجال األعمال إلى نقل رإوس أموالهم إلى خارج البالد ،فً حٌن
عمد المودعون العادٌون إلى سحب مدخراتهم وتحوٌلها إلى عمالت صعبة فً السوق السوداء ،للحفاظ على قٌمتها
مستقبالً .وفً ذات الوقت ،وبغٌة مواجهة المخاطر المالٌة المتنامٌة ،حدّت المصارف التجارٌة من إمكانٌة الحصول على
ّ
التضخم المالً ٌفوق معدّالت الفائدة التً تتقضاها .ورغم أن النظام المالً الزال ٌعمل ،إال أنه فً
القروض بعد أن بات
حالة من األزمة المتفاقمة التً قد تإدّي إلى انهٌار المصارف والمإسسات المالٌة .ومن العالمات الدالة على مستقبل
القطاع المالً الرسمً فً سورٌة األزمة الكبٌرة التً عصفت بقطاع القروض الصغٌرة الولٌد الذي تكبّد خسائر ضخمة
عام .2012
شهد قطاع المرافق انكماشا ً بنسبة  %9عام  2012وبنسبة إضافٌة بلغت  %2,3فً الربع األول من العام  .2013وهذا
األمر نجم إلى حد كبٌر عن االنكماش فً حصّة الكهرباء من الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة  %10,4عام ،2012
والمتوقع أن تنخفض بنسبة إضافٌة تصل حتى  %2,6فً الربع األول من العام  .2013ومع معاناة معظم المناطق من
انقطاعات مدٌدة فً التٌار الكهربائً فضالً عن التقنٌن ،ناهٌك عن االنقطاع الكامل للتٌّار فً مناطق النزاع الرئٌسة ،فإن
استهالك الكهرباء سجّ ل هبوطا ً حا ّداً .وما زاد فً تعقٌد الوضع ،كان تخرٌب محطات نقل الكهرباء وتولٌدها ،ومن ضمن
ذلك التدمٌر الواسع النطاق لخطوط التوتر العالً ممّا رفع من الفاقد الكهربائً ،فً حٌن ح ّد النزاع المسلّح من إمكانٌة
الصٌانة الفعّالة لشبكة الكهرباء.
ٌعتمد اإلنتاج فً قطاع البناء والتشٌٌد بصورة جزئٌة على االستثمارات فً القطاعات األخرى .وقبل تنامً حدّة
الصراع ،فً مطلع العام  ، 2011كان الناتج المحلً اإلجمالً لقطاع اإلنشاء فً حالة من االزدهار ،جرّاء االنتشار
الواسع لنشاطات بناء المساكن فً مناطق السكن العشوائً والتً ظهرت إلى حٌّز الوجود نتٌجة غٌاب تطبٌق أنظمة
البناء .لكن ذلك لم ٌستمر لفترة طوٌلة من الزمن ،وفً عام  ،2012تراجع قطاع اإلنشاء بنسبة  %29,7مع توقف
نشاطات اإلنشاء الخاصّة الجدٌدة بسبب تصاعد وتٌرة النزاع .وحصل تراجع إضافً فً هذا القطاع بنسبة  %8فً الربع
األول من العام  .2013ومن المر ّجح أن ٌتواصل هذا االنخفاض الحاد فً القطاعات األخرى ،ومن ضمن ذلك
االستثمارات العامّة فً البنٌة التحتٌة واالستثمارات الخاصة فً السكن واألبنٌة التجارٌة ،ممّا ٌزٌد من تآكل القٌمة
المضافة للقطاع .ومع ذلك ،فإن قطاع اإلنشاء سٌكون من المحرّكات الرئٌسة لالستثمار ،وإٌجاد الوظائف ،والتنمٌة فً
مرحلة ما بعد األزمة  ،مع حشد البالد لطاقاتها من أجل إعادة بناء الدمار الهائل فً األبنٌة السكنٌّة ،والتجارٌّة والعامّة،
وفً البنى التحتٌة التً محٌت من الوجود أثناء النزاع المسلّح.
فً الوقت الذي تؤثر فٌه تقدٌم الحكومة للخدمات الشخصٌة نتٌجة للنزاع ،زاد حجم خدمات المنظمات غٌر الحكومٌة التً
تقدّمها المنظمات االجتماعٌة ومنظمات المجتمع المدنً إلى  3ملٌارات لٌرة سورٌة أثناء األزمة ،بما أن المجموعات
االجتماعٌة والجمعٌات الخٌرٌة وغٌر ذلك من المإسسات تصدّت لتقدٌم الدعم اإلنسانً واالجتماعً .ومع ذلك ،وعلى
الرغم من هذه الزٌادة المالٌة فً انتشار الخدمات إال أنها تظل جزءاً صغٌراً ج ًداً من الناتج المحلً اإلجمالً على
المستوى الوطنً.
وبالنسبة للقطاع العام ،حصلت زٌادة هائلة فً الخدمات الحكومٌة عام  ،2011نتٌجة تعامل الحكومة السورٌة مع
األزمة .لكن ذلك لم ٌتواصل فً العام  ،2012مع تراجع حصة الخدمات العامة من الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة
 ،%28,4وبنسبة إضافٌة بلغت  %2,5فً الربع األول من العام  .2013إضافة إلى ذلك ،وفً عام  ،2012حصل
انكماش فً الخدمات الشخصٌة واالجتماعٌة ،المقدّمة من الحكومة بنسبة  ،%8,8بٌنما شهد انكماشا ً إضافٌا ً بواقع
 %2,8فً الربع األول من العام  .2013بٌد أن مواصلة الدولة لتحمّل تكالٌف الخدمات الحكومٌة تعرّ ضت لضغوط
هائلة جرّاء التنامً فً عجز الموازنة ،والذي فاقمه تقلص اإلٌرادات العامة ،مع غٌاب األرباح المرتبطة بالنفط ،وتالشً
المداخٌل من الضرائب المباشرة وغٌر المباشرة .وفً الوقت ذاته ،تم اختصار بنود أخرى فً الموازنة أو مناقلتها من
أجل تلبٌة النفقات العسكرٌة المتنامٌة .هذا اإلخفاق فً تقدٌم الدعم الكافً لألشخاص فً الفئات الهشة قد ٌخلق مشكلة
سٌاسٌة محفوفة بالكثٌر من المخاطر بالنسبة للدولة .ففً وقت حصل تدهور فً معٌشة األسرة ،وازدٌاد فً الفقر ،وتنام
فً البطالة ،وانتشار النزوح على نطاق جغرافً واسع ،بات القطاع العام أقل قدرة على تؤمٌن الخدمات المطلوبة لتخفٌف
األعباء عن كاهل األسر .ورغم أن ذلك ٌعوّ ض جزئٌا ً عن طرٌق التداخالت والمساعدات اإلنسانٌة المقدّمة من األمم
المتحدة ،والمنظمات الدولٌة األخرى ،والمنظمات غٌر الحكومٌة ،والجمعٌات الخٌرٌة ،إال أن هذه التداخالت والمساعدات
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لم تصل إلى المستوى والحجم والقٌمة الكافٌة لتعوٌض التراجع الحقٌقً فً اإلنفاق الحكومً على االحتٌاجات المعٌشٌة
واإلنسانٌة المتنامٌة للس ّكان.
وعلٌه ،ورغم االنخفاض الشامل فً الناتج المحلً اإلجمالً ،إال أن االنكماش لم ٌكن بنفس الحدة ضمن القطاعات ،حٌث
أن بعض القطاعات تكبّدت خسائر أكبر نسبٌا ً من غٌرها .بٌد أن االنكماش اإلجمالً ٌعكس "تحوّ الً بنٌوٌا ً سلبٌاً" فً
االقتصاد األمر الذي ٌنجم عنه استنزاف لرأس المال فً القطاعٌن العام والخاص .وفً حٌن أن الناتج المحلً اإلجمالً
بالمجمل قد انكمش بنسبة  %50,2بٌن  2010والربع األول من العام  ،2013إال أن الجزء األكبر من االستنزاف طال
قطاعات الصناعة التحوٌلٌة ذات الكثافة الرأسمالٌة والتً تراجعت خالل تلك الفترة بنسبة  ،%88,1واالستخراجٌة (ومن
ضمن ذلك النفط والبترول) والذي تدهور بنسبة  ،%87,7والنقل واالتصاالت اللذان تراجعا بنسبة  %64,2وتجارة
الجملة والمفرّق (التجزئة) التً تقلّصت بنسبة  .%59,8أمّا قطاعات المال والتؤمٌن والعقارات ،والبناء والتشٌٌد،
والخدمات الحكومٌة ،والزراعة ،فقد انكمشت بالنسب التالٌة  ،%48,4و %46,2و %29,1و %17,7على التوالً.
إن التركٌب الهٌكلً للناتج المحلً اإلجمالً الجدٌد الذي أفرزته األزمة هً انعكاس للنتائج االقتصادٌة التً جلبها النزاع
المسلّح  .وهذا ٌبٌّن أن الزراعة قد أصبحت المصدر الرئٌس للقٌمة المضافة فً البالد بما أن حصتها من الناتج المحلً
اإلجمالً قد قفزت بحدّة من  %17عام  ،2010إلى  %27فً الربع األول من العام ( 2013الشكل  .)2أمّا حصّة
الخدمات الحكومٌة من الناتج المحلً اإلجمالً فقد نمت أٌضاً ،وبٌنما حوفظ على حصّة الخدمات االجتماعٌة ،فقد زادت
حصّة الخدمات الحكومٌة من  %14عام  2010إلى  %20فً الربع األول من العام  ،2013فً حٌن حوفظ على
حصة قطاع الخدمات عند حوالً  .%7وحصل نمو إٌجابً بسٌط فً حصّة خدمات المنظمات غٌر الحكومٌة من الناتج
المحلً اإلجمالً ،لكن ذلك ٌظل مكوّ نا ً بسٌطا ً من الناتج المحلً اإلجمالً ألن حصّته هً األصغر بٌن جمٌع القطاعات.
غٌر أن هذه الحصص المتنامٌة نسبٌة لم تترافق مع أي زٌادة فً القٌمة المضافة.
الشكل  :3التوزٌع النسبً للناتج المحلً اإلجمالً حسب القطاعات فً  3101والربع األول من العام 3102
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أمّا سائر القطاعات األخرى فإنها إما فً حالة من الركود أو تشهد انتكاسا ً ممّا ّ
ٌمثل حالة من عملٌة تفكك القطاع
الصناعً ،أو هروب رإوس األموال ممّا ٌنتج حالة من التراجع فً التنمٌة أو ما ٌمكن تسمٌته بـ "التنمٌة العكسٌة" .فقد
تراجع نصٌب القطاع االستخراجً من الناتج المحلً اإلجمالً من  %13عام  2010إلى  %3فً الربع األول من العام
 ،2013فً حٌن تضاءل نصٌب قطاع الصناعة التحوٌلٌة من  %7إلى  .%2وانخفض نصٌب قطاع التجارة من %20
إلى  ،%17أمّا نصٌب قطاع النقل فقد هبط من  %13إلى  .%9وتعكس التركٌبة الجدٌدة للناتج المحلً اإلجمالً زٌادة
فً الخدمات والزراعة من حٌث حصص كل قطاع مكوّ ن للناتج المحلً اإلجمالً على حساب الصناعة والخدمات
المنتجة.
وقد ترافق هذا التخفٌض فً حجم األعمال والتقلٌص فً حجم المإسسات بسحب االستثمارات من قبل مستثمري القطاع
الخاص ،وهو أمر ٌمكن تلمّسه فً نشاط سوق دمشق لألوراق المالٌة .صحٌح أن هذه األخٌرة ال تستضٌف سوى عدد
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صغٌر نسبٌا ً من الشركات المدرجة ،إال أن سوق دمشق لألوراق المالٌة ٌمكن أن تعكس كالً من األداء االقتصادي فً
القطاع الخاص ،والتحوّ ل فً ثقة المستهلكٌن وشهٌة المخاطرة لدٌهم خالل األزمة .وبالتالً فقد خسر مإشر سوق دمشق
لألوراق المالٌة ما ٌُقارب  %45من قٌمته بٌن آذار  2011وآذار .2013

انهٌار الطلب
ٌنعكس التراجع الكارثً فً الناتج المحلً اإلجمالً فً تراجع االستهالك الخاص األمر الذي عرّض أمن األسر
ومعٌشتها للخطر ،وأدّى إلى زٌادة الفقر ،والبطالة وحالة من الهشاشة بٌن صفوف الس ّكان .وكما ٌبٌّن الجدول  ،2فإن
االستهالك الخاص انكمش عام  2012بنسبة  %25,3مقارنة مع العام  ،2011وبنسبة إضافٌة بلغت  %4,8فً الربع
األول من العام  2013مقارنة مع العام  .2012وحال النزاع المسلّح بٌن الغالبٌة العظمى من األسر السورٌة وبٌن
مصادر دخلها نتٌجة نزوحهم ،أو إغالق أعمالهم ،أو فقدانهم وظائفهم ،كما أدى تخرٌب الممتلكات العامّة والفردٌة فً
تدهور مع ٌشة الناس .عالوة على ذلك ،قاد االرتفاع الهائل لألسعار المترافق مع النقص فً البضائع والخدمات إلى
زٌادة أعداد الناس المهمّشٌن الذٌن ٌكابدون حالٌا ً للبقاء على قٌد الحٌاة ،ومعظمهم استهلك المدّخرات التً كان قد جمعها
سابقاً .وسٌإدّي التطوّ ر المتواصل لألزمة إلى مفاقمة حالة العجز لدى األسر التً لم تعد قادرة على ضمان احتٌاجاتها
األساسٌة من مؤكل ،ومؤوى ،وصحة ،وتعلٌم.
الجدول  :3الناتج المحلً اإلجمالً بحسب اإلنفاق ( – 3101ربع أول  ،)3102بملٌارات اللٌرات السورٌة باألسعار الثابتة لعام 3111
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الناتج المحلً اإلجمالً

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على بٌانات أولٌة من هٌئة التخطٌط والتعاون الدولً ،والمكتب المركزي لإلحصاء
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انكمش االستهالك العام بنسبة  %28,4فً  2012وبنسبة إضافٌة تبلغ  %7فً الربع األول من العام  ،2013إذ
تقلصت اإلٌرادات الحكومٌة ،بٌنما ُخصِّصت نسبة متزاٌدة من الموارد لإلنفاق العسكري .وتعتبر فاتورة األجور العامّة
المقدّمة إلى موظفً القطاع العام وسٌلة أساسٌة للمحافظة على الطلب المتبقً ،وحشد الدعم المتواصل للحكومة ،غٌر أن
هذا ٌتع ّرض حالٌا ً للضغوط بما أن قٌمة األجور الحقٌقٌة قد انخفضت ج ّراء ارتفاع األسعار.
عالوة على ما سبق ،حصل تراجع هائل فً االستثمار جرّاء األزمة ،مع تراجع فً االستثمار العام بنسبة  %60فً
 ،2012وبنسبة إضافٌة تبلغ  %5فً الربع األول من العام  .2013والحال أن الوضع األمنً وندرة الموارد حدّا من
عملٌة حشد االستثمارات المطلوبة إلصالح الضرر الذي أصاب البنٌة التحتٌة ،ومخزون رأس المال .واألهم من كل ذلك
هو أن االستثمارات الخاصة ،شهدت انكماشا ً غٌر مفاجئ نظراً للمخاطر الجمّة فً االقتصاد .وقد بلغ هذا االنكماش
 %69,7عام  ،2012مع تراجع إضافً بنسبة  %8فً الربع األول من العام  .2013وقد انعكس مستوى عدم الٌقٌن
بصورة درامٌة على االنهٌار الواسع النطاق للسوق فضالً عن التخرٌب المتعمّد والنهب للشركات والبنٌة التحتٌة.
وترافقت حركة اللجوء السكانٌة التً تنامت بصورة هائلة بهروب االستثمارات الخاصة من سورٌة ،إلى دول مثل مصر،
واألردن ،ولبنان ،وتركٌا .وبحلول الربع األول من العام  ،2013ش ّكلت استثمارات القطاعٌن العام والخاص  %9,8من
الناتج المحلً اإلجمالً ،وهذا رقم أدنى بكثٌر من معدّل االهتالك السنوي لرأسمال.
وبالنسبة للصادرات ،التً تعتمد على اإلنتاج المحلً ،فقد تراجعت بمقدار النصف تقرٌبا ً ( )%49عام  ،2012وشهدت
تراجعا ً إضافٌا ً بنسب  %11,9فً الربع األول من العام  .2013ومر ّد هذا التراجع هو الهبوط الحاد فً صادرات النفط
والمصانع ،ممّا حرم االقتصاد من مصادر هامّة من العملة الصعبة .وفً الوقت ذاته ،انخفضت المستوردات بنسبة %55
عام  ،2012لتعود وتشهد انخفاضا ً إضافٌا ً بنسبة  %4,8فً الربع األول من العام  .2013وتكمن المفارقة فً أنه مع
تراجع اإلنتاج المحلً الذي أدّى إلى حاالت نقص فً األسواق ،ثمّة حاجة أكبر إلى الواردات لتغطٌة االنخفاض فً السلع
والخدمات ،فً حٌن لم ٌعد االقتصاد قادراً على تؤمٌن األموال المطلوبة لسداد ثمن ذلك .وعالوة على ذلك ،تش ّكل
العقوبات الدولٌة عامالً أساسٌا ً وخطٌراً فً إثناء المستوردٌن عن العمل على الرغم أنهم كانوا فً غٌاب تلك العقوبات
مستعدٌّن للقبول بمخاطر أعلى .وبالتالً ،من المتوقع أن ٌشهد العجز التجاري والعجز فً الحساب الجاري ارتفاعا ً درام ٌَّا ً
فً العام .2013

إجمالً الخسائر االقتصادٌة تصل إلى  8848ملٌار دوالر أمٌركً
تعتبر خسائر الناتج المحلً اإلجمالً مج ّرد جزء من الخسائر االقتصادٌة اإلجمالٌة .ولكن ثمّة عنصر هام آخر ّ
ٌتمثل فً
أثر النزاع المسلّح على مخزون رأس المال ،الذي ٌُعتبر أساسٌا ً للنمو االقتصادي المحلً فً المستقبل .ومن خالل
استعمال منهجٌة المقارنة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو األزمة" ،فمن المقدّر أن الخسارة اإلجمالٌة فً مخزون
رأس المال بلغت  74.3ملٌار دوالر أمٌركً حتى الربع األول من العام ( 2013باألسعار الجارٌة) (الشكل  .)3وتتؤلف
هذه الخسارة من ثالثة مكوّ نات .أوالً ،التراجع فً صافً االستثمارات ،والذي ٌعادل  14,3ملٌار دوالر أمٌركً وقد أ ُخذ
بالحسبان فً تقدٌرات خسائر الناتج المحلً اإلجمالً.
ث ّم هناك الخسارة الناجمة عن ضعف االستفادة من القدرات ومخزون رأس المال المعطل نتٌجة توقف إسهام رأس المال
المادي فً االنتاج ،والخدمات ،وإضافة القٌمة .وٌعتبر قطاعا التعدٌن والسٌاحة من األمثلة على القطاعات التً تشهد
خموالً فً المخزون الرأسمالً ج ّراء العقوبات ،وانعدام األمن ،والطلب المتراجع ،وعدم كفاٌة مصادر الطاقة .وٌقدّر
تؤثٌر هذا المكوّ ن بمبلغ  18,8ملٌار دوالر أمٌركً ،وقد سبق وأدرج ضمن التقدٌرات السابقة لخسائر الناتج المحلً
اإلجمالً .فمن حٌث المبدأ ،وبما أن هذا المخزون الرأسمالً فً حالة خمود صرف ،فمن الممكن وضعه فً حالة استعداد
فً انتظار معاودة دوران عجلة اإلنتاج والخدمات بعد انتهاء األزمة لٌسهم بنصٌبه فً ذلك.
أخٌراً ،هناك قٌمة مخزون رأس المال المد ّمر جزئٌا ا أو كلٌا ا نتٌجة النزاع المسلّح ،وٌشمل ذلك الشركات ،والمعدّات ،واألبنٌة
المدمّرة .هذا المكوّ ن لم ٌإخذ بعٌن االعتبار فً التقدٌر السابق لخسائر الناتج المحلً اإلجمالً ،وٌجب أن ٌُضاف إلى
الخسائر االقتصادٌة اإلجمالٌة لتوفٌر تقدٌر أكثر شمولٌة للخسائر االقتصادٌة .ومن المق ّدر بؤن قٌمة الخسارة فً هذا
المكوّ ن تبلغ  41,2ملٌار دوالر أمٌركً (المركز السوري لبحوث السٌاسات.)2013 ،
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الشكل  :2الخسائر المقدّرة بٌن  3101والربع األول من العام  3102فً المخزون الرأسمالً ،بمالٌٌن الدوالرات األمٌركٌة
باألسعار الثابتة

-14338

التراجع فً االستثمار
رأس المال المعطل
رأس المال المتضرر

-41150
-18861

المصدر :حسابات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على (نصر ،ومحشً 2102ب :تقدٌرات مخزون رأسمال فً سورٌة )2101-0691

تعتبر الزٌادة فً النفقات العسكرٌة من الجوانب األخرى للخسارة االقتصادٌة .وهذه الزٌادة فً حصة النفقات العسكرٌة
هً عموما ً عبارة عن إعادة تخصٌص موارد معٌّنة فً الموازنة كانت ستذهب إلى الخدمات العامّة ،مثل التعلٌم،
والصحة ،والرفاهٌة االجتماعٌة ،لتذهب إلى اإلنفاق العسكري واألمنً .عالوة على ذلك ،بما أن التدفقات الخارجة على
النفقات العسكرٌة تعامل عموما ً على أنها بنود من خارج الموازنة ،فإنها لم ُتعكس عند احتساب خسارة الناتج المحلً
اإلجمالً .وبما أن البٌانات الشفافة غٌر متوفرة ،فمن الصعوبة بمكان تقدٌر مدى الزٌادة فً حساب النفقات العسكرٌة.
ولكن باالعتماد على البراهٌن التجرٌبٌة المقارنة من دول أخرىٌُ ،قدّر بؤن النفقات العسكرٌة من خارج الموازنة فً
سورٌة ازدادت سنوٌا ً خالل النزاع بمعدّل وسطً ٌبلغ  %2,2من الناتج المحلً اإلجمالً فً  ،2011و %8,8فً
 2012و  %13,2فً الربع األول من العام  7.2013ولكن من الجدٌر بالذكر أن النفقات العسكرٌة المموّ لة محلٌا ً
للمجموعات المسلّحة لم تقدّر (المركز السوري لبحوث السٌاسات.)2013 ،
الجدول  :2الخسائر االقتصادٌة اإلجمالٌة بملٌارات الدوالرات األمٌركٌة (باألسعار الجارٌة)
الربع األول
0240
0244
0242

اإلجمالً

خسارة الناتج المحلً اإلجمالً

6,460

24,020

7,896

38,376

أضرار رأس المال المادي

5,144

23.408

12,598

41,150

951

3,175

722

4,848

12,555

50,603

21,215

84,374

الزٌادة االستثنائٌة فً النفقات العسكرٌة
إجمالً الخسائر االقتصادٌة

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات 2102

بالتالً ،وبناء على التحلٌل السابق ،فإن النزاع المسلّح فً سورٌة قاد إلى خسائر اقتصادٌة إجمالٌة مقدّرة بمبلغ 84,37
ملٌار دوالر فً الربع األول من العام  ،2013وهذا ٌعادل  %142من الناتج المحلً اإلجمالً لعام  2010باألسعار
الثابتة (الجدول  .)3وتبلغ خسارة الناتج المحلً اإلجمالً  %45من الخسارة اإلجمالٌة .وش ّكل المخزون الرأسمالً
المتضرّر  ،%49فً حٌن ش ّكلت المخصصات المحوّ لة إلى النفقات العسكرٌة المتزاٌدة  %6من الخسارة االقتصادٌة
اإلجمالٌة.
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االرتفاع الهائل فً العجز المالً والدٌن العام
نما عجز الموازنة بؤربعة أضعاف تقرٌبا ً فً  ،2011ومن المتوقع أن ٌزداد بعشرة أضعاف تقرٌبا ً فً  ،2013فقد نما
من  2,2ملٌار لٌرة سورٌة فً  2010إلى  21,4ملٌار لٌرة سورٌة فً  .2013ووصلت اإلٌرادات الحكومٌة إلى نقطة
حرجة جرّاء التراجع الهائل فً الدخل المرتبط بالنفط ،والواردات الضرٌبٌة ،وإٌرادات المشارٌع العامة الضرورٌة
إلعادة تزوٌد الخزٌنة باألموال .وقد تراجعت موازنة الدولة من  26,5من الناتج المحلً اإلجمالً فً  2010إلى
 %23,8فً  ،2012رغم أن اإلسقاطات المتعلقة باإلنفاق فً الربع األول من العام  2013تبٌّن أن هذه النسبة ستنمو
إلى  ،%29,6بٌد أن ذلك ال ٌش ّكل سوى قطعة أكبر من كعكة أصغر بكثٌر ،األمر الذي ٌش ّكل تحدٌّا ً خطٌراً إلدارة
الموازنة العامة التً تفاقم وضعها جرّاء التراجع فً اإلٌرادات العامّة من  %16,4من الناتج المحلً اإلجمالً فً
 2011إلى  %8.1فً الربع األول من العام ( 2013الجدول .)4
التدخل الرئٌسً الذي قامت به الحكومة على مستوى السٌاسة االقتصادٌة الكلٌة لمواجهة هذه األزمة المالٌة تمثل فً
التخفٌض الهائل فً حجم االستثمارات العامّة لصالح النفقات الجارٌة .وعلٌه ،فقد تراجعت االستثمارات العامّة من
 %6,9من الناتج المحلً اإلجمالً فً  2011إلى  %4,1فً  ،2012بٌنما تقول اإلسقاطات أنها ستشهد زٌادة طفٌفة
إلى  %4,5فً الربع األول من العام  .2013وفً حٌن أن حصة اإلنفاق الجاري من الناتج المحلً اإلجمالً نمت من
 %19,6فً  2011إلى  %25فً الربع األول من  ،2013فإن ذلك كان مإلفا ً بصورة رئٌسٌة من التحوٌالت إلى
موظفً القطاع العام ،مع ازدٌاد حصّة األجور من الحساب الجاري من  %13,6فً  2011إلى  %19,3فً .2013
غٌر أن المحافظة على النفقات العامّة على عمّال القطاع العام تآكلت تآكالً هائالً نتٌجة تكالٌف المعٌشة المتزاٌدة التً
ترتفع بوتٌرة أسرع من وتٌرة ارتفاع رواتب القطاع العام.
الجدول  : 8اإلٌرادات ،والنفقات ،وعجز الموازنة الحكومٌة ( كنسب مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً) -3101 ،الربع األول من
العام 3102
المقدرة

األولٌة
3101

3100

3103

ربع أول 3102

23.0

16.4

9.3

8.1

عائدات النفط

7.1

5.7

3.6

2.7

اإلٌرادات الضرٌبٌة غٌر النفطٌة

9.5

6.7

3.9

4.3

اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة غٌر النفطٌة

6.4

4.0

1.8

1.1

25.2

26.5

23.8

29.6

16.4

19.6

19.7

25.0

األجور والرواتب

10.8

13.6

15.2

19.3

السلع والخدمات

1.3

1.4

0.9

0.9

مدفوعات الفوائد

0.8

0.9

0.6

1.6

إعانات وتحوٌالت

3.5

3.7

3.1

3.1

االنفاق التنموي

8.8

6.9

4.1

4.5

رصٌد الموازنة

-2.2

-10.1

-14.5

-21.4

اإلٌرادات

النفقات
االنفاق الجاري

المصدر :المصدر السابق
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بناء على ما سبق ،فإن النتٌجة كانت ارتفاعا ً إجمالٌا ً فً عجز الموازنة من  %10,1فً  2011إلى  %14,5فً
 ،2012و %21,4فً الربع األول من العام  ،2013فً حٌن قفز الدٌن اإلجمالً العام من  %33من الناتج المحلً
اإلجمالً فً  ،2011إلى  %48فً  ،2012و %65فً الربع األول من العام ( 2013الشكل  .)4وعلٌه ،فإن المجال
المالً النسبً الذي خلقه انخفاض الدٌن خالل الفترة الممتدّة بٌن  2004و 2010ضاق .عالوة على ذلك ،وكً تتم ّكن
الحكومة من التصدّي للعجز المحتمل عن اإلٌفاء بالدٌون ،فإنها بحاجة إلى زٌادة عبء دٌونها طوٌلة األجل ،وهو أمر فً
غاٌة الصعوبة ضمن الظروف الدولٌة الحالٌة.
مكونٌه المحلً وخارجً (كنسبة مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً) - 3101،الربع األول من
الشكل  :8إجمالً الدٌن بحسب ّ
العام 3102
70
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ربع أول_2013

إجمالً الدٌن العام

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات

تدهور سعر الصرف
لم تكن لتدخالت التً اتخذها مصرف سورٌة المركزي فً مواجهة األزمة أثر كبٌر فً التخفٌف من أثرها على
القطاعات االقتصادٌة المتنوّ عة .فمنذ تسعٌنٌات القرن الماضً ،تر ّكز االهتمام الرئٌسً للسٌاسة النقدٌة على تحقٌق
االستقرار فً سعر الصرف .وقد ظلت هذه المقاربة مُن َتهجة خالل األزمة الحالٌة إذ تد ّخل المصرف المركزي مباشرة فً
سوق سعر الصرف من أجل إحداث االستقرار .ورغم هذه التداخالت ،إال أن المصرف المركزي أ ُجبر على تخفٌض
السعر الرسمً للٌرة السورٌة بنسبة  %82حتى آذار  .2013وقد جرى هذا األمر للح ّد من المضاربة على اللٌرة
ولتعزٌز الصادرات غٌر النفطٌة .وعلى العكس من ذلك ،فإن تخفٌض قٌمة العملة هذا أسهم فً توسّع السوق غٌر
الرسمٌة ،مع تجاوز سعر الصرف غٌر الرسمً فً إحدى المرّات فً الربع األول من العام  2013مبلغ  118لٌرة
سورٌة للدوالر األمٌركً الواحد .إضافة إلى ذلك ،فإن التراجع فً سعر الصرف االسمً ترافق بسعر صرف حقٌقً
مستقر نسبٌا ً لٌس له أي أثر إٌجابً على الصادرات غٌر النفطٌة ،والتً كانت قد تدهورت أصالً جرّ اء العقوبات
واألضرار المرتبطة بالنزاع (الشكل .)5
قاد األثر الكارثً للنزاع المسلّح على االقتصاد السوري إلى زٌادة هائلة فً أسعار المستهلك المحلٌة ،إذ باتت األسعار
رهٌنة للسٌاسات االقتصادٌة الكلٌة ،والخلل فً األسواق ،والعقوبات ،واالستعصاءات فً سلسلة التورٌد التً أدّت إلى
حاالت من النقص والندرة فً السلع .فعلى سبٌل المثال ،حصلت صدمات سعرٌة هامّة فً شهري كانون األول 2011
وأٌلول  2012بالتوازي مع التخفٌض المفاجئ فً سعر الصرف والزٌادة فً أسعار الطاقة .وزاد مإشر أسعار المستهلك
بنسبة  %84,4منذ بداٌة األزمة حتى شهر آذار  .2013وفً الفترة الواقعة بٌن آذار  2011وتشرٌن الثانً ،2012
تضخمّت أسعار مواد غذائٌة مثل اللبن ،والجبن ،والبٌض بحدود  .%101أمّا أسعار الكهرباء والغاز فقد تضاعفت
تقرٌباً ،بٌنما شهدت أسعار الخبز والحبوب زٌادة بواقع  ،%78وصعدت أسعار المالبس واألحذٌة بنسبة  .%57وبالتالً
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وقع التؤثٌر األكبر لزٌادة التكالٌف على األسر الفقٌرة والهشة التً تكرّس معظم نفقاتها بصورة رئٌسٌة لتغطٌة تكالٌف
المواد الغذائٌة واالحتٌاجات األساسٌة .وتفاوت األثر ما بٌن المحافظات المختلفة ،وسجّلت حلب أعلى مستوى من تض ّخم
األسعار.
الشكل  :3سعر الصرف االسمً والحقٌقً من كانون الثانً  3100حتى آذار ( 3102لٌرة مقابل كل واحد دوالر أمٌركً)
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المصدر :مصرف سورٌة المركزي وحسابات المإلفٌن

ّ
التضخم حسب الفئات الرئٌسٌة (آذار  3100حتى تشرٌن الثانً )3103
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المصدر :مصرف سورٌة المركزي وحسابات المإلفٌن
* مإشر أسعار المستهلك الرسمً مستخدم حتى تشرٌن الثانً  ،2100أمّا خالل الفترة بٌن كانون األول  2102وآذار  2102فإن هذا المإشر
ٌستند إلى تقدٌرات هٌئة التخطٌط والتعاون الدولً
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معدّ ل البطالة ٌصل إلى مستوى  8848فً المئة
لم ٌكن أداء سوق العمل فً سورٌة جٌّداً فً مرحلة ما قبل األزمة عاكسا ً حاالت عجز بنٌوٌة رئٌسٌة فً االقتصاد ،حٌث
أن معدّل المشاركة فً قوة العمل شهدت انخفاضا ً ملموسا ً من  %52فً  2011حتى  %42,7فً  .2010وفً حٌن أن
ذلك أثر على مناطق المدن والرٌف على ح ّد سواء فً سورٌة ،إال أنه كان أكبر حجما ً فً المناطق الرٌفٌة .وقد قدّرت
نسبة مشاركة اإلناث بحدود  %12,9فً  ،2010والذي ٌعتبر واحد من أخفض المعدّالت على نطاق العالم.
ٌظهر المسح الذي أجراه المكتب المركزي لإلحصاء لقوة العمل فً  2011أن معدّل التشغٌل قد انخفض من  %39فً
 2010إلى  %36,1فً  ،2011ولكن خالل هذه الفترة زاد حجم العاملٌن فً القطاع العام ،وبصورة رئٌسٌة فً
قطاعات اإلدارة العامة ،والتعلٌم ،والدفاع .كما أظهر المسح أن معدّل البطالة قد ارتفع من  %8,6فً  2010إلى
 %14,9فً  ،2011إال أن عدد العاطلٌن عن العمل ازداد بنسبة  ،%80من  475,000شخص إلى 865,000
شخص.
الجدول  :3أثر األزمة على سوق العمل (باآلالف)
السٌنارٌو االستمراري
العالقة بقوة العمل

سٌنارٌو األزمة

3100

3103

ربع أول
3102

3100

3103

ربع أول
3102

مشتغل

5,226

5,389

5,432

4,949

3,367

3,112

متعطل

589

636

646

865

2,653

2,965

خارج قوة العمل

7,594

7,857

7,926

7,594

7,862

7,926

إجمالً السكان النشطٌن اقتصادٌا ا

13,409

13,881

14,003

13,409

13,881

14,003

معدّل البطالة

10.12%

10.55%

10.63%

14.88%

44.07%

48.79%

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على مسوح سوق العمل ( ،)2100 – 2119المكتب المركزي لإلحصاء

وبهدف تقٌٌم أثر األزمة على سوق العمل فً  2012والربع األول من العام  ،2013قامت هذه الدراسة بتطوٌر تحلٌل
مشابه لذاك التحلٌل المطبّق لتقدٌر النمو/التراجع االقتصادي .فمن خالل المقارنة بٌن السٌنارٌو "االستمراري" وسٌنارٌو
"األزمة" ،تبٌّن النتائج أن قوة العمل فً سورٌة خسرت ما ٌقارب ملٌونً فرصة عمل فً  ،2012بٌنما ارتفع هذا الرقم
إلى أكثر من  2.3ملٌون فرصة عمل بحلول الربع األول من العام  .2013وقد زادت األزمة من معدّل البطالة فً
 2012من معدّل "السٌنارٌو االستمراري" البالغ  %10,6إلى معدّل "سٌنارٌو األزمة" البالغ  .%44,1وفً نهاٌة شهر
آذار  ،2013قدّر معدّل البطالة بـ ( %48,8الجدول  .)5ومن المقدّر أن تإثر الزٌادة فً أعداد العاطلٌن عن العمل إلى
مستوى  2.3ملٌون نسمة بحلول نهاٌة الربع األول من العام  2013بشكل كبٌر على الحالة المعٌشٌة لحوالً  9.6ملٌون
شخص تقرٌباً ،بناء على معدّل اإلعالة لعام  2010والذي كان .4.14
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ثانٌا ا :األثر االجتماعً لألزمة
بالمقارنة مع الدول العربٌة والنامٌة األخرى ،حققت سورٌة خالل العقد الماضً تقدّما ً جٌداً فً إنجازاتها على الصعٌد
االجتماعً ،وكانت أبرز النتائج فً مجالً الصحة والتعلٌم .ومع ذلك ،فإن هذه النتائج كانت قد أنجزت مع مستوى
ضعٌف نسبٌا ً فً جودة تقدٌم الخدمات الذي أعاقه عدم الكفاءة المإسساتٌة ،وضعف أنظمة الرصد والتقٌٌم ،وغٌاب
البرامج المناسبة ذات الصلةٌ .سلّط هذا الجزء من التقرٌر الضوء على أن النزاع المسلّح واألزمة االقتصادٌة قد قادا إلى
وضع أكثر سوءاً بكثٌر للحالة االجتماعٌة فً سورٌة والتً كانت تنطوي على تحدٌّات كبٌرة أصالً .وقد كان لهذا التدهور
أثر كارثً فوري على معٌشة الس ّكان ،األمر الذي من المرجح أنه سٌإثر على التنمٌة بعٌدة المدى فً سورٌة.

مؤشر التنمٌة البشرٌة تراجع  23سنة إلى الوراء
بهدف تقٌٌم أثر األزمة على الوضع التنموي حتى الربع األول من العام  ،2013قام التقرٌر بإجراء تحلٌل مقارنة بٌن
"السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو األزمة" على مإشر التنمٌة اإلنسانٌة الذي ٌتؤلف من ثالثة مكوّ نات رئٌسٌة هً:
الدخل ،والتعلٌم ،والصحّة .بالنسبة للمكوّ نٌن األولٌن ،سبق وقدر نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً أما عدد سنوات
االلتحاق بالمدرسة فتم تقدٌره فً القسم المتعلق بالتعلٌم فً حالتً "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو األزمة" .بٌنما
احتسب العمر المتوقع عند الوالدة كمإشر ٌعكس حالة الصحة ،وهً المكوّ ن الثالث من مكوّ نات مإشر التنمٌة البشرٌة.
وتم تقدٌر هذا المإشر بناء على ما ٌمكن اكتسابه فً العمر المتوقع عند الوالدة من خالل تخفٌضه فً حاالت وفٌات
العنف (فٌرغسون وآخرون  )2010مستخدمٌن منطقة شرق البحر األبٌض المتوسط كمرجع بالنسبة لسورٌة .وقد
أظهرت النتائج أن تقدٌرات العمر المتوقع عند الوالدة فً سورٌة تراجعت بنسبة  7.9سنوات فً الربع األول من العام
 2013إلى  68سنة.
الشكل  :7مؤشر التنمٌة البشرٌة فً سورٌة 3108 – 3113
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المصدر :تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  2100وتقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات (مإشر التنمٌة البشرٌة بٌن  2102و)2102

أدّى األثر الكارثً للنزاع المسلّح على الدخل ،والتعلٌم ،والصحة إلى تقهقر سجل سورٌة فً التنمٌة البشرٌة .وتبٌّن النتائج
أنه فً حالة "السٌنارٌو االستمراري" ،كان مإشر التنمٌة البشرٌة لسورٌة سٌرتفع من  0,632فً  2011إلى 0,640
فً الربع األول من العام  82014بٌنما ٌبٌّن "سٌنارٌو األزمة" انخفاضا ً درامٌا ً فً مإشر التنمٌة البشرٌة فً سورٌة من
 0,632فً  2011إلى  0,473فً الربع األول من العام ( 2014الشكل  .)7وبناء علٌه ،فالمقدّر أن مإشر التنمٌة
البشرٌة فً سورٌة قد خسر  %25,2من قٌمته كمإشر مقارنة مع العام  ،2011و %26,2من الرقم الذي كان ٌحتمل
أن ٌصل إلٌه فً  .2014هذا التراجع المقدّر فً المإشر ٌعنً أن سورٌة قد خسرت ما ٌقارب  35سنة من اإلنجازات
فً مجال التنمٌة اإلنسانٌة خالل سنتٌن من األزمة .وعلى الرغم من أنه فً فترة ما بعد النزاع ،سٌكون هناك ودون أدنى
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شك ،حشد كبٌر للموارد الرأسمالٌة والبشرٌة على المستوٌٌن الوطنً والدولً فً مسعى إلعادة تؤهٌل األسس االجتماعٌة،
والسٌاسٌة ،واالقتصادٌة للبالد وترسٌخ هذه األسس ،إال أن حجم التراجع فً مإشر التنمٌة البشرٌة هو دلٌل على مدى
جسامة المهمّة المنتظرة مستقبالً وضخامتها.
إن االنسجام والتعاٌش السابقٌن قد تضرّرا بشكل ّ
ٌتعذر محوه إلى درجة أنهما ٌبدوان غٌر قابلٌن لإلصالح .وفً حٌن أن
الغالبٌة العظمى من السورٌٌن تتوق إلى األمن وانتهاء العنف ،إال أن التدمٌر ،وسفك الدماء جرّاء النزاع المسلّح آخذان
ّ
بالتجذر وبصور متنامٌة فً حالة من عدم التسامح والتعصّب آذت التضامن االجتماعً واألخوّ ة ،وعمّقت الفجوتٌن
االجتماعٌة والثقافٌة بٌن المجموعات والجماعات المختلفة بطرٌقة تبرّر الحقد والعنف تجاه "اآلخر" .فحتى اإلطار
المعٌاري للتفاعل االجتماعً والقٌم اإلنسانٌة تقوّ ض أٌضا ً ج ّراء عدم االلتزام بالقوانٌن واألنظمة .كما أن سلوك عدد هائل
من العناصر المسلّحة التً تعمل فً تجاوز للقانون واالنضباط العسكري هو مثٌر لألحقاد وجرمً الطبٌعة فً آن معاً.
وأدّى غٌاب حكم القانون فً مناطق عدٌدة إلى نشوء اقتصادات العنف التً تشمل :االتجار بالبشر ،واألسلحة،
والمخدّرات؛ ومصادرة األبنٌة الخاصة والعامة؛ ونهب المإسسات التجارٌة ،والمعامل الصناعٌة ،والمنازل الخاصة،
والمتاحف ،والمدارس ،والمستشفٌات؛ وابتزاز رجال األعمال واألقلٌات؛ والخطف وأخذ الرهائن بغٌة الحصول على
فدٌة .لكن هذا األمر ال ٌشمل تنامً اإلساءة إلى حقوق اإلنسان من الرجال ،والنساء ،واألطفال ممن ٌنتمون إلى "اآلخر"،
أو ٌتحدّون سلطة هذه المجموعات.
وفً حٌن أن بٌئة الخوف وانعدام الٌقٌن دفعت مئات آالف المواطنٌن إلى الهروب من البالد ،فً حٌن أصبح المالٌٌن
نازحٌن داخلٌا ً ٌنشدون المؤوى فً مناطق غٌر مناطقهم ،إال أن ذلك قاد المجتمعات األخرى إلى التروٌج لألشكال األقدم
من التضامن التقلٌدي القائم على االرتباط أو عالقات االنتماء إلى عائلة ،أو قبٌلة ،أو منطقة ،أو اثنٌة ،أو دٌانة معٌّنة.
صحٌح أن هذا قد ٌكون شكالً من التضامن المجتمعً وحماٌة الذات فً وضع تغرق فٌه الدولة والمجتمع فً حالة من
االستقطاب والتشتت ،إال أن هذا الشكل البدائً من الوالءات االثنٌة ال ٌش ّكل بدٌالً عن المجتمع المدنً الحدٌث ،الذي
ٌعتبر ضرورٌا ً للتنمٌة االقتصادٌة والتنظٌم المعٌاري ،أي بعبارة أخرى :القرابة لٌست بدٌالً قابالً للحٌاة عن المواطنة.

التحوالت الس ّكانٌة (الدٌموغرافٌة) الدرامٌة
ّ
لم ٌإ ّد النزاع المسلّح إلى خلق حالة من التش ّتت االجتماعً فحسب ،وإنما ترك أثراً هائالً أٌضا ً على العدٌد من المإشرات
السكانٌة والدٌمغرافٌة الهامة ،ومن ضمن ذلك معدّل النمو الس ّكانً والذي ٌقدّر بؤنه قد تراجع سنوٌا ً من  %2,45فً
 2010إلى ناقص  %4فً  ،2012ومن ثم إلى ناقص  %5,2فً الربع األول من العام  .92013مع مرور عامٌن
على األزمة ،تراجع عدد س ّكان سورٌة اإلجمالً بنسبة  .%9وفً حٌن أن تضاعف معدّل الوفٌات بٌن  2011والربع
األول من العام  2013قد أسهم إسهاما ً هامشٌا ً فً هذا االنخفاض ،إال أن العامل األساسً الذي قاد إلى ذلك كان مغادرة
الالجئٌن والمهاجرٌن الطوعٌٌن إلى خارج البالد .عالوة على ذلك ،أدّت حركة النزوح الداخلٌة لعدد هائل من الناس إلى
تغٌٌر التو ّزع الس ّكانً ضمن سورٌة ،وتحدٌداً بعد أن تحوّ ل عدد من القرى والمراكز العمرانٌة إلى مدن أشباح.
وصل العدد اإلجمالً لالجئٌن السورٌٌن فً البلدان المجاورة إلى  1,299,822نسمة بحلول آذار ( 2013المفوضٌة
السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن) مع استضافة لبنان واألردن للعدد األكبر ( 31,5لكل بلد من البلدٌن) ،بٌنما
تستضٌف تركٌا والعراق  %23,1و %9,8على التوالً (مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة (أوتشا)
 .)2013ما ٌُقارب  %75من الالجئٌن السورٌٌن هم من النساء واألطفال ،ونصفهم تقرٌبا ً هم دون سن الثامنة عشرة.
وٌشٌر التو ّزع بحسب المدن /المناطق التً ٌنحدر منها األشخاص أصالً إلى أن الربع تقرٌبا ً ( )%23,3من حمص ،فً
حٌن أن  % 15,1هم من درعا .أما المناطق األخرى الرئٌسٌة التً ٌنحدر منها الالجئون فتشمل الحسكة (بنسبة
 )%14,1ورٌف دمشق (( )%13,2المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن .)2013 ،وإضافة إلى الالجئٌن
السورٌٌن فً الدول المستضٌفة لهم والذٌن تتولى شإونهم المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن ،فإن الالجئٌن
الفلسطٌنٌٌن من سورٌة ٌخضعون فً شإونهم لألونروا بحسب المهمّة الرسمٌة الموكلة إلى كلتا المنظمتٌن .أمّا ضمن
سورٌة ،فإن األونروا تقدّم مجموعة من الخدمات للالجئٌن الفلسطٌنٌٌن البالغ عددهم  .522,000وبحلول الربع األول من
العام  ،2013قدّر عدد الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن المحتاجٌن إلى مساعدة إنسانٌة بحدود  400,000شخص ،فً حٌن هرب
 40,000الجئ فلسطٌنً من سورٌة إلى لبنان ،بٌنما هرب  5,000نسمة منهم إلى األردن ،وتلقى هإالء الالجئٌن
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مساعدات إنسانٌة وخدمات تعلٌمٌة فً الدول المستضٌفة (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون الالجئٌن 14 ،نٌسان
.)2013
عالوة على ما سبق ،ازداد معدّل الهجرة الطوعٌة خالل هذه الفترة .فبحسب تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات،
بلغ عدد المهاجرٌن الطوعٌٌن بناء على التغٌّرات التً حصلت فً سوق العمل خالل السنتٌن الماضٌتٌن 1,374,727
شخصا ً بحلول الربع األول من العام  ،2013وكان هذا الرقم قد ارتفع من  1,167,100شخص فً نهاٌة  .2012غٌر
أن أكثر األنماط درامٌة للتحرّكات البشرٌة كان ناجما ً عن الزٌادة المتنامٌة فً أعداد النازحٌن داخلٌاً ،الذي أجبروا على
االنتقال من مناطقهم ،وحتى من مكان إلى آخر بحثا ً عن األمان وعن مالذ بعٌداً عن النزاع المسلّح .هذا األمر قاد إلى
توزع الس ّكان المستقرٌن فً سورٌة .ووفقا ً لوزارة اإلدارة المحلٌة ،فقد بلغ عدد النازحٌن داخلٌا ً
تغٌّرات جذرٌة فً أنماط ّ
 3,92ملٌون بحلول نهاٌة شهر آذار  ،2013والذي فرّوا بصورة رئٌسٌة من مناطق النزاع ،مثل حلب ،ودٌر الزور،
وإدلب ،وحمص .وقد اضطرت عائالت عدٌدة إلى النزوح عدّة مرّ ات نظراً لألوضاع األمنٌة .وعالوة على ذلك ،من
الصعوبة بمكان تتبع حركة السكان بصورة دقٌقة بٌن المحافظات ،فً حٌن الغالبٌة العظمى من النازحٌن داخلٌا ً انتقلوا
ضمن المحافظات ذاتها.

ازداد عدد الفقراء بواقع  646ملٌون نسمة
جرى تقٌٌم الفقر المادي فً سورٌة فً دراسات عدٌدة؛ واألبرز بٌنها كانت تلك التً قام بها برنامج األمم المتحدة
اإلنمائً فً عام  2005و . 2010وتبٌّن نتائج هذه الدراسات أن النسبة اإلجمالٌة للسكان الذٌن ٌعٌشون دون خط الفقر
األعلى قد ازدادت من  %30,2فً  2004إلى  %33,6فً  .2007وعلى المنوال ذاته ،فإن النسبة اإلجمالٌة للسكان
الذٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر األدنى قد ازدادت من  %11,4فً  2004إلى  %12,3فً  . 102007بالتالً ،وحتى قبل
األزمة ،فإن ثلث س ّكان سورٌة ،أي ما ٌقارب  9مالٌٌن نسمة ،كانوا ٌعٌشون تحت خط الفقر األعلى .وقد أشارت
الدراسات إلى أن الفقر المدقع كان أكثر انتشاراً فً المناطق الرٌفٌة مقارنة مع المدن ،إذ أن  %01,0ممّن ٌعٌشون فً
المناطق الرٌفٌة كانوا ٌرزحون تحت خط الفقر األدنى ،مقارنة مع  %6,6من إجمالً س ّكان المدن.
الشكل  :8النسبة المئوٌة للزٌادة فً إجمالً الفقر فً الربع األول من العام  3102مقارنة مع  3101بحسب المنطقة
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المصدر :حسابات المركز السوري لبحوث السٌاسات

لجؤت هذه الدراسة إلى منهجٌة المقارنة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو األزمة" وتقنٌة المحاكاة الجزئٌة
ووضعت عدداً من االفتراضات بغٌة تقدٌر معدّل الفقر .وبافتراض عدم حصول تغٌّر فً تو ّزع النفقات وبناء على
االنخفاض المقدّر فً اإلنفاق الحقٌقً لألسر حتى نهاٌة الربع األول من العام ٌُ ،2013قدّر بؤن هناك  6,7ملٌون شخص
إضافً قد انضمّوا إلى قائمة الفقراء فً الربع األول من العام  ،2013منهم  3,6ملٌون نسمة من األشخاص الفقر
المدقع .وبالتالً ،فإن أكثر من نصف س ّكان سورٌة ٌعٌشون حالٌا ً فً حال من الفقر .وٌبٌّن الشكل  8أنه بالرغم من
حصول زٌادة إجمالٌة كبٌرة فً الفقر فً كل منطقة فً أنحاء البالد ،إال أن هذا األمر كان أكثر وضوحا ً فً المناطق
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الجنوبٌة ،والوسطى والشمالٌة ،بٌنما كان أقل ظهوراً فً المناطق الشرقٌة والساحلٌة .عالوة على ذلك ،حصل تسارع فً
معدّل الفقر أثناء الربع األخٌر من العام  2012والربع األول من العام  .2013وعلٌه ،فإن تواصل األزمة سٌقود إلى
زٌادة كبٌرة فً مستوى الفقر فً سورٌة بحلول نهاٌة العام .2013
هذه الزٌادة فً الفقر المادي ناجمة عن مجموعة من المحدّدات ومن ضمنها:
 االرتفاع الهائل فً تكالٌف السلع والخدمات ،والسٌما الزٌادة الحادّة فً أسعار الغذاء والمحروقات؛
 التراجع فً الدخل الحقٌقً ألصحاب الدخل الثابت والرواتب الشهرٌة ،األمر الذي قاد إلى تحوّ ل العدٌد من
األشخاص العاملٌن ،بل وحتى أبناء الطبقة الوسطى ،إلى فقراء؛
 انخفاض دخل األسر جرّاء غٌاب فرص التوظٌف ،وخسارة الوظائف الحالٌة ،وتضرّر األصول المادٌة ممّا دفع
العدٌد من األسر التً كانت فً حالة من االكتفاء الذاتً سابقا ً إلى الفقر.
إضافة إلى ما سبق ،شهدت سورٌة زٌادة هائلة فً الفقر المتعدّد األبعاد ،والذي ٌشمل التعلٌم ،والصحّ ة ،ومستوٌات
المعٌشة ،ومن المر ّجح أن ٌصعد هذا النوع من الفقر إلى مستوٌات أعلى حتى بعد االنتشار الواسع النطاق للتخرٌب
واألضرار فً البنٌة التحتٌة والمنشآت الخاصة .ومن المتوقع أٌضا ً أن ٌتحوّ ل الفقر الموجود فً أوساط  3,9ملٌون نازح
داخلٌا ً (وزارة اإلدارة المحلٌة) و  1,3ملٌون الجئ سوري (مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة (أوتشا)
 )2013إلى فقر مزمن نتٌجة لغٌاب ظروف المعٌشة المناسبة ،والمؤوى ،وفقدان مصادر العٌش ،وتدهور الظروف
الصحٌة.

خسارة رأس المال البشري
إن التصعٌد الذي شهده النزاع عبر تزاٌد العنف ،والعملٌات العسكرٌة ،وحاالت الحصار وانعدام األمن ،إضافة إلى
عملٌات النزوح الضخمة وانتقال الس ّكان إلى خارج البالد ،قادت كلها إلى تؤثٌرات درامٌة فً العملٌة التربوٌة والنظام
التعلٌمً ،مع فقدان العدٌد من األطفال لفرصة مواصلة تعلٌمهم .وحتى عندما سنحت الفرصة لهإالء األطفال بؤن ٌلتحقوا
بالمدارس ،فإن فرصتهم فً المواظبة على الدوام المدرسً المنتظم وغٌر المتقطع كانت غالبا ً ضعٌفة .وٌص ّح األمر ذاته
على الطالب فً مرحلتً التعلٌم الثانوي وما بعد الثانوي .ونتٌجة لذلكٌ ،ظل الدوام المدرسً متدنٌا ً فً بٌئة قلما تساعد
فً التعلّم الفعّال ،والسٌما معدّل دوام الفتٌات فً المدارس الذي تؤثر بصورة خاصّة.
تبٌّن األرقام الصادرة عن وزارة التربٌة بالنسبة للربع األول من العام  ،2102أن زهاء  26692مدرسة قد تعرّ ضت إلى
تدمٌر كلً أو جزئً منذ بداٌة األزمة ،وتقدّر قٌمة األضرار بمبلغ  9,6ملٌار لٌرة سورٌة (الجدول  .)9وهذا ٌشٌر إلى أن
الغالبٌة العظمى من المدراس المتؤثرة واقعة فً مناطق النزاع فً إدلب ،وحلب ،ودرعا ،ورٌف دمشق .عالوة على ذلك،
استعملت  0,662مدرسة إضافٌة إلٌواء النازحٌن داخلٌا ً فً أنحاء البالد .وفضالً عن المدارس ،تع ّرضت األصول
التعلٌمٌة األخرى لألضرار أو التدمٌر ،ومن ضمن ذلك المخازن والحافالت (الباصات) المدرسٌة .كما عانى القطاع
التربوي من خسائر بشرٌة مؤساوٌة مع مقتل  222مدرّسا ً ومدرّسة (وزارة التربٌة) ،فً حٌن تعرّض عدد أكبر من هإالء
إلى األذى ،أو الخطف ،أو االعتقال ،أو التهدٌد.
وإضافة إلى ما سبق من وقائع ،فإن المصاعب المالٌة والمخاوف األمنٌة جعلت العدٌد من األهالً ٌبقون أطفالهم ،وتحدٌداً
البنات ،فً المنزل .هذا األمر قاد إلى ارتفاع هائل فً معدّل التسرّب المدرسً على المستوى الوطنً ،والذي قدّر بنسبة
 %20,7فً العام الدراسً  ،2102/2100والذي وصل إلى  %29,2فً الربع األول من العام  .112102وبالتالً ،فإن
نصف أطفال المدارس تقرٌبا ً لم ٌلتحقوا بالمدارس .وتشٌر البٌانات المتو ّفرة إلى وجود تفاوتات واسعة فً معدّالت
االلتحاق ما بٌن المحافظات ،وهذا األمر ٌفسّره التقلبات فً الوضع األمنً ومدى شدّة الصراع فً مختلف المناطق .وبناء
على ذلك ،وصل معدّل الدوام المدرسً فً الالذقٌة فً الربع األول من العام  2102إلى نسبة  ،%011فً حٌن وصل
هذا المعدّل فً إدلب إلى  ،%23بٌنما لم ٌتجاوز  %9فً حلب.
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المتضررة والتكلفة المقدّرة ()3102 / 3103
الجدول  :6عدد المدارس
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المصدر :وزارة التربٌة ،فً دمشق بسورٌة
ً
* تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات استنادا إلى البٌانات المستقاة من وزارة التربٌة

من أجل الوصول إلى تحدٌد كمًّ لألثر السلبً لتدهور معدّالت الدوام المدرسً على مستقبل رأس المال البشري ،ت ّم
احتساب قٌمة كل عام مدرسً كمعدّل وسطً بٌن العامٌن  2119و ،2101من خالل تقسٌم الناتج المحلً اإلجمالً
باألسعار الجارٌة على العدد اإلجمالً لسنوات التمدرس .وقد بلغت قٌمة الرقم الناتج  931دوالراً أمٌركٌا ً لكل عام من
الدوام المدرسً (المركز السوري لبحوث السٌاسات .)2102 ،وضرب هذا الرقم بعدد السنوات الدراسٌة التً تمّت
خسارتها جرّ اء األزمة باالستناد إلى معدّل تسرّب مدرسً بلغ  %29,2فً الربع األول من العام  ،2102األمر الذي نجم
عنه خسارة  0,9ملٌار دوالر أمٌركً ممّا زاد من الخسائر اإلجمالٌة المجمّعة منذ بداٌة األزمة إلى  2,0ملٌار دوالر
أمٌركً .عالوة على ذلك ،وبناء على المقارنة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"السٌنارٌو األزمة" فإن التقرٌر ٌقدّر
حصول انخفاض بنسبة  %2,7فً المتوسط الحسابً "لسنوات التمدرس" منذ  ،2100وهذا أمر سٌكون له تؤثٌر هام على
جودة رأس المال البشري ،وبالتالً ،على مستقبل النمو االقتصادي ،والتوظٌف ،واإلنتاجٌة.
خالل الفترة الحالٌة ،تؤثرت قدرة الحكومة على التخفٌف من أثر األزمة نتٌجة التراجع فً االستثمار العام فً القطاع
التعلٌمً .وبالتالً ،تراجع اإلنفاق العام على التعلٌم من  21,2ملٌار لٌرة سورٌة عام  2101إلى  29ملٌار لٌرة سورٌة
فً  ،2100ومن المتوقع أن ٌنكمش هذا الرقم إلى حوالً  09ملٌار لٌرة سورٌة عام .2102
رغم أن إدارة النظام التعلٌمً فً سورٌة تقع على عاتق وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً ،إال أن هناك جهات فاعلة أخرى
من القطاع الخاص ،والجمعٌات الخٌرٌة واإلنسانٌة التً تعمل على التوازي مع هاتٌن الوزارتٌن .وعلى الرغم من غٌاب
أي معلومات حول مستوى الضرر الذي تعرّضت له الحضانات والمنشآت المدرسٌة المدارة من الجمعٌات الخٌرٌة أو
القطاع الخاص ،إال أن وكالة األونروا التً تش ّغل  003مدرسة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً سورٌة ،أغلقت  13مدرسة من
مدارسها فً دمشق ج ّراء تدهور األوضاع األمنٌة والنزاع المسلّح فً مخٌّمات الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن( .األونروا)2102 ،
وقد حاولت األونروا التخفٌف من آثار إغالق المدارس على تعلٌم الطالب ،من خالل تؤمٌن مواد التعلٌم عن بعد إلى
األطفال فً المناطق المتؤثرة.
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كما أرخت األزمة أٌضا ً بثقلها على جودة التعلٌم فً المدارس التً الزالت أبوابها مفتوحة والتً تؤثرت نتٌجة لنقص
الموظفٌن جرّاء هجرة الكادر التدرٌسً أو اضطراره إلى النزوح .عالوة على ذلك ،فقد أجبر الوضع االقتصادي
المتدهور العدٌد من األطفال على الدخول إلى سوق العمل من أجل تؤمٌن الدعم لعائالتهم .وخلق النزاع المسلّح أزمة
تعلٌمٌة رئٌسٌة ستإثر على مسار حٌاة أطفال المدارس الٌوم وحتى آخر ٌوم فً عمرهم .فالنزاع قاد إلى تعرٌض حق
مالٌٌن األطفال والطالب السورٌٌن فً التعلٌم إلى الخطر.

الصحً
تدمٌر النظام
ّ
تسبّب النزاع المسلّح بؤذى كبٌر فً النظام الصحًّ نتٌجة األضرار التً تع ّرضت لها المنشآت الطبٌة ،وتخرٌب البنٌة
التحتٌة للرعاٌة الصحٌة ،وهجرة المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة ،ووفاة العاملٌن فً الحقل الطبً ،وانهٌار
الصناعة الدوائٌة .كما أنه أثر على األوضاع الصحٌة الوطنٌة ج ّراء الزٌادة الهائلة فً أعداد الوفٌات ،والجرحى،
واإلعاقات التً تحتاج إلى عالج ،وكلّها ش ّكلت تحدٌّا ً لقدرة النظام على التكٌّف معها .ونتٌجة لذلك ،فإن النظام الصحًّ
العام فً مناطق عدٌدة فً سورٌة هو فً حالة من االنهٌار ،ممّا ٌلقً بؤعباء هائلة على كاهل المنشآت التً الزالت
عاملة ،فً الوقت الذي تعانً فٌه المنشآت الصحٌة التابعة للقطاع الخاصّ والمجتمع المدنً قٌود خطٌرة فً قدراتها .وقد
أفادت وزارة الصحّة عن أن  22من أصل  33مستشفى عام فً أنحاء البالد هً خارج الخدمة .وٌقع العدد األكبر من
المشافً غٌر العاملة فً حلب ( 7مستشفٌات) ،ورٌف دمشق ( 7مستشفٌات) ،وحمص ( 9مستشفٌات) ،ودٌر الزور (9
مستشفٌات) . 12عالوة على ذلك ،غالبا ً ما تمٌل المستشفٌات الخاصة والخٌرٌة إلى امتالك منشآت محدودة ،وهذه المنشآت
كانت تعمل فوق طاقتها بصورة كبٌرة أثناء األزمة جرّاء تزاٌد أعداد الناس الباحثٌن عن خدمات الرعاٌة الصحٌة التً
تقدّمها.
كما تؤثرت البنٌة التحتٌة لمراكز خدمات الرعاٌة الصحٌة األولٌة ،مع خروج  %20منها من الخدمة (وزارة الصحة،
 .)2102وٌتجلّى الخلل فً خدمات الرعاٌة الصحٌة األولٌة ضمن البالد فً انخفاض تغطٌة اللقاحات بنسبة .%11
وإضافة إلى ذلك ،فإن األدوٌة التً كانت تقدّمها مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة إلى من لدٌهم أمراض مزمنة فً أنحاء
البالد توقفت ،ممّا جعل الناس دون أدوٌة منقذة للحٌاة أو عقاقٌر أساسٌة فً العدٌد من مناطق النزاع .وسٌكون لهذا
التراجع والتوقف فً خدمات منشآت الرعاٌة الصحٌة األولٌة أثر كبٌر على المإشرات الصحٌة الرئٌسٌة ،ومن ضمن ذلك
معدالت وفٌات األطفال الرضّع ،وص ّحة األطفال وبقائهم على قٌد الحٌاة ،وصحّة األمهات ،إضافة إلى ازدٌاد انتشار
األمراض المُعْ دٌِة وتلك غٌر المُعْ دٌِة.
وقد تفاقمت الندرة فً األدوٌة ج ّراء النزاع المسلّح فً حمص وحلب ،وهً مراكز أساسٌة للصناعة الدوائٌة .وأغلقت
شركات عدٌدة أبوابها أو تع ّرضت للتدمٌر أو النهب ،إذ أفادت وزارة الصحّة أن زهاء  %61من هذه الصناعة قد توقفت
(وزارة الصحّة .)2102 ،وكنتٌجة لذلك ،لم تعد صناعة األدوٌة المحلٌة التً كانت سابقا ً تإمّن غالبٌة ما تحتاجه األسواق
المحلٌة قادرة على أداء هذا الدور .إضافة إلى ما سبق ،كان نظام العقوبات الدولٌة قد أثر أصالً على استٌراد األدوٌة
المنقذة للحٌاة كتلك المستعملة فً عالج التهاب الكبد الوبائً ،والسرطان ،ومجموعة متنوّ عة من اللقاحات غٌر المنتجة فً
سورٌة .وأدّت العقوبات أٌضا ً إلى حصول تقطع فً استٌراد التجهٌزات الطبٌة المتخصّصة وقطع التبدٌل والغٌار.
إضافة إلى ذلك ،تؤثرت الموارد البشرٌة العاملة فً النظام الص ّحً تؤثراً مباشراً ج ّراء النزاع ،إذ أفادت وزارة الصحّة
عن فقدان  022شخصا ً من الكادر الطبً لحٌاتهم أثناء ممارستهم لواجبهم منذ بداٌة األزمة .وفً الوقت ذاته ،غادر العدٌد
من المختصٌن والعاملٌن الصحٌٌن المدربٌن والمإهلٌن البالد .وقد تبٌّن خالل تقدٌر سرٌع لألوضاع قامت به وكاالت
األمم المتحدة فً حلب فً شهر آذار  2102أن  29طبٌبا ً فقط كانوا ٌمارسون مهامهم فً المدٌنة التً كانت تض ّم ٌوما ً
 1,111طبٌب . 13وال ٌمكن لفقدان رأس المال البشري القٌّم هذا إال أن ٌترك تبعات خطٌرة على جودة الرعاٌة الصحٌة
المقدّمة للس ّكان وعلى تدرٌب طالب الطب.
وأسهم غٌاب القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاٌة الصحٌة وندرة األدوٌة بالتوازي مع الحركة الهائلة للنازحٌن
داخلٌا ً ضمن سورٌة  ،وكذلك تدفق الالجئٌن على نطاق واسع خارج حدود البالد ،فً زٌادة عدد حاالت المرض ،مثل
األمراض الشبٌهة باألنفلونزا ،واإلسهال بٌن صفوف األطفال الذٌن تق ّل أعمارهم عن  1سنوات ،والتهاب الكبد الوبائً
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(أ) ،واللشمانٌا .وٌعانً معظم الالجئٌن والنازحٌن داخلٌا ً من الفقر وظروف المعٌشة التً ت ّتسم باالكتظاظ ،إذ أنهم
ٌشتركون فً افتقارهم إلى الوصول إلى المٌاه النظٌفة أو صرف صحً الئق .كما أنهم ٌنتقصون إلى األموال المطلوبة
لضمان الوصول إلى الرعاٌة الصحٌة ذات الجودة فً الدول المستضٌفة لهم .وإضافة إلى ذلك ،ومع تراجع التغطٌة فً
الرعاٌة للصحة اإلنجابٌة ،فإن األمهات المرضعات وحدٌثً الوالدة ٌواجهون مخاطر صحٌة متزاٌدة جرّاء زٌادة حاالت
الوالدة قبل األوان (الخدّج) ،وارتفاع معدّل األطفال الذٌن ٌعانون من نقص الوزن عند الوالدة ،واالختالطات المرافقة
لحاالت الوالدة.
وتظل أرقام الوفٌات المرتفعة واحداً من أكثر الجوانب مؤساوٌة للنزاع المسلّح ،فً حٌن أن هشاشة النظام الصحّ ً وانعدام
القدرة على الوصول إلى الرعاٌة الطبٌة المنقذة للحٌاة أدّت إلى زٌادة عدد حاالت الوفاة والمعاناة ،بما أن العدٌد من
حاالت الوفاة التً كان ٌمكن الحٌلولة دون حصولها كان ٌمكن أال تقع لو تو ّفرت الرعاٌة والمرافق المناسبة .وبحلول
الربع األول من العام  ،2102ومع تصاعد مستوى العنف والعملٌات العدائٌة ،شهدنا زٌادة مسجّلة فً عدد حاالت الوفاة
بمعدّل الثلث مقارنة مع الفترة السابقة .فقد ارتفع العدد اإلجمالً للوفٌات من  91,111إلى  31,111وفقا ً لتقدٌرات األمم
المتحدة .14وتبٌّن خارطة الخسائر فً األرواح النمط الجغرافً المترقً للعنف فً الربع األول من العام  ،2102إذ سجّل
معظم هذه الزٌادة فً حلب ( 7,122حالة وفاة) ،ودمشق ( 2,970حالة وفاة) ،ورٌف دمشق ( .)2,269وتشٌر هذه
ّ
السجالت إلى أن العنف والعملٌات العدائٌة الزالت تتر ّكز فً بٌئات المدن المؤهولة سكانٌا ً بكثافة بٌن صفوف الس ّكان
المدنٌٌن غٌر المسلّحٌن بغالبٌتهم العظمى (مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة (أوتشا)  .)2013وهناك عدد
أكبر من األفراد والعائالت التً تعرّضت لصدمات نفسٌة جرّاء األذٌات خالل النزاع ،مع وجود زهاء  240,000جرٌح
ومشوّ ه .وبنهاٌة الربع األول من العام  ،2013كان ما ٌقارب  %1,5من الس ّكان قد تو ّفوا ،أو جرحوا ،أو تعرّ ضوا
للتشوٌه .15وبٌن صفوف المشوّ هٌن والجرحى ،هناك عدد متزاٌد من األشخاص الذٌن أصبحت لدٌهم إعاقات مدى الحٌاة
وغٌّرت مجرى حٌاتهم إلى األبد ،فضالً عن الحاالت المزمنة التً تفاقمت جرّاء عدم إمكانٌة الوصول إلى الرعاٌة
الصحٌة والجراحٌة المناسبة ،والنقص فً الكادر الطبً ،واألدوٌة المنقذة للحٌاة.
إن تزوٌد المتحاربٌن بالمزٌد من القوّ ة الف ّتاكة من خالل تجهٌزهم باألسلحة األثقل واألكثر قدرة من حٌث القوّ ة النارٌة التً
تعتمد على التكنولوجٌا الحدٌثة لن تسهم إال فً زٌادة معاناة مئات آالف العائالت اإلضافٌة وآالمهم ،إضافة إلى مئات
اآلالف اآلخرٌن الذٌن ُدمّرت حٌاتهم نتٌجة لوفاة أحبائهم أو تع ّرضهم لألذى .وٌتعٌّن على المعنٌٌن أن ٌساهموا فً االنتقال
من تحبٌذ العسكرة إلى الدفع باتجاه استباب السالم من خالل التركٌز على المؤساة ،والمعاناة االقتصادٌة والمصاعب
المادٌة التً أرخت بعبء ثقلها على كاهل مالٌٌن السورٌٌن ،إذ أن مجتمعات برمتها تعٌش ضمن ظروف من الرضوض
المتواصلة والدائمةٌ ،تع ّرض األطفال فٌها إلى وحشٌة الموت والحروب ،وسفك الدماء ،والعنف ممّا ٌإدّي إلى حاالت من
اضطرابات الكرب ما بعد الصدمة ،فً حٌن تواجه النساء مخاطر عدٌدة من العنف واالنتهاكات ،ومن ضمن ذلك
التحرّش الجنسً ،واالعتداء ،واالغتصاب.
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خالصة موجزة
بدأت األزمة السورٌة الحالٌة بالمظاهرات العامة ،لكنها سرعان ما تصاعدت إلى نزاع داخلً مسلّح ،اتخذ بدوره أبعاداً
إقلٌمٌة ودولٌة دفع األمور نحو العسكرة والصراعات المناطقٌة واالثنٌة التً أخذت تدمّر النسٌجٌن االجتماعً
واالقتصادي للبالد .وبالنظر إلى األمور من زاوٌة التنمٌة البشرٌة ،فقد كان األثر كارثٌا ً بما أن رأس المال االقتصادي،
واالجتماعً ،والبشري للبالد قد تخرّب ودمّر بصورة شاملة ،ممّا قاد إلى حالة من تفكك القطاع الصناعً وهروب
االستثمارات الرأسمالٌة ستغرق األجٌال الحالٌة والمستقبلٌة فً مستقنع من عدم التنمٌة والفقر.
ٌُظهر هذا التقرٌر اآلثا ر االقتصادٌة للنزاع ،إذ وصلت الخسائر االقتصادٌة اإلجمالٌة خالل هذه الفترة إلى  84,4ملٌار
دوالر أمٌركً ،أي ما ٌُعادل  %142من الناتج المحلً اإلجمالً لسورٌة عام  .2010وتبلغ خسارة الناتج المحلً
اإلجمالً خالل الفترة  38,4ملٌار دوالر أمٌركً جرّاء االنكماش بنسبة  %3,7فً  ،2011و %28,9فً ،2012
و %6,8فً الربع األول من العام  .2013لكن ذلك ال ٌش ّكل سوى  %45من إجمالً الخسارة االقتصادٌة ،بٌنما بلغت
قٌمة خسائر مخزون رأس المال جرّاء التخرٌب والتدمٌر  41,15ملٌار دوالر أمٌركً أي  %49من إجمالً الخسارة
االقتصادٌة ،فً حٌن ش ّكلت النفقات العسكرٌة اإلضافٌة  %6من هذه الخسارة ،إذ أعٌد تحوٌل  4,85ملٌار دوالر
أمٌركً من الفاتورة العامة ،إلى فاتورة الحرب .أمّا إجمالً الدٌن العام فٌبلغ حالٌا ً  %65من الناتج المحلً اإلجمالً ،فً
حٌن ارتفع مإشر أسعار المستهلك بنسبة  %84,4خالل عامٌن .وخسر سوق العمل  2,3ملٌون وظٌفة ،بٌنما وصل
معدّل البطالة إلى رقم قٌاسً بلغ .%48,8
بالنسبة لألثر االجتماعً ،أظهر التراجع فً أداء مإشر التنمٌة البشرٌة عودة البالد  35سنة إلى الوراء نتٌجة لتدهور
مإشرات الصحة ،والتعلٌم ،والدخل .نصف س ّكان البالد حالٌا ً ٌقبعون فً الفقر ،كما تراجع فٌه عدد الس ّكان  %9نظراً
لتحوّ ل  1,3ملٌون نسمة إلى الجئٌن ومغادرة  1,33ملٌون نسمة إضافٌٌن بصفة مهاجرٌن "مإقتٌن" .عالوة على ذلك،
شهّدت األنماط السكانٌة والمجتمعات المستقرة تغٌّرات ناجمة عن نزوح ما ٌُقارب  4مالٌٌن نسمة من بٌوتهم ومناطقهم
نتٌجة للعنف ،والتش ّرد ،والخوف ،والترهٌب .أمّا النظام التعلٌمً فهو فً حالة أزمة نتٌجة األضرار والتخرٌب التً طالت
 2,936مدرسة بتكلفة تصل حتى  6,1ملٌار لٌرة سورٌة ،فً حٌن تستضٌف  1,992مدرسة أخرى النازحٌن داخلٌاً.
وصل معدّل التسرّب من المدارس إلى  ،%46,2فً حٌن تعانً المدارس من النقص فً المدرّسٌن ،بما أن عدد كبٌر من
الكادر التدرٌبً أصبح نازحا ً وانضم إلى صفوف الالجئٌن والمهاجرٌن .كما تع ّرض نظام الرعاٌة الصحٌة إلى التخرٌب
جرّاء أضرار الحرب مع خروج  32مستشفى ،و %31من مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة من الخدمة ،فً حٌن حصل
ّ
تقطع فً الخدمات نتٌجة مغادرة جزء من المختصٌن بالرعاٌة الصحٌة .وتعانً الخدمة أٌضا ً من نقص فً األدوٌة
األساسٌة والمنقذة للحٌاة جرّاء التدمٌر الواسع واالنهٌار فً الصناعة الدوائٌة المحلٌة ،والعقوبات الدولٌة التً تحول دون
استٌراد األدوٌة األكثر تقدّما ً والمعدّات الطبٌة الحدٌثة.
ٌُقدّر أنه بنهاٌة الربع األول من العام  ،2013كان هناك  80,000حالة وفاة مرتبطة بالنزاع ،فً حٌن أصٌب أكثر من
 240,000شخص أثناء النزاع ،والعدٌد من هإالء األشخاص أصبحت لدٌهم إعاقات مدى الحٌاة وغٌّرت مجرى حٌاتهم
إلى األبد ،فضالً عن الحاالت المزمنة التً ستثقل كاهلهم مستقبالً وكذلك كاهل نظام الرعاٌة الصحٌة .إضافة إلى ذلك،
تراجعت معدالت التلقٌح الوقائً إلى مستوٌات تبعث على القلق ،فً حٌن تشهد األمراض واألوبئة تزاٌداً ،وأكثر الفئات
عرضة للخطر هً النساء ،واألطفال ،والالجئٌن.
عالوة على ما سبق ،من الواضح أن الحكومة تفتقر إلى استراتٌجٌة شاملة لالستجابة إلى األزمة ،ولم تكن قادرة على
التجاوب بفعالٌة مع االحتٌاجات المل ّحة فً القطاعات الحرجة ،والسٌما فً مناطق النزاع .وتجلّى هذا األمر بوضوح فً
غٌاب الموارد وضعف التعامل مع الس ّكان النازحٌن داخلٌاً .فعامّة الس ّكان ٌفتقرون إلى الثقة بالمإسسات العامّة نظراً
لغٌاب الشفافٌة ،والمساءلة ،وضعف االلتزام بالسٌاسات المعلنة .وٌنتشر الموقف ذاته على نطاق واسع بٌن صفوف
الس ّكان تجاه مإسسات األمم المتحدة العاملة فً الشؤن اإلنسانً .وبالتالً ،هناك حاجة إلى بناء استراتٌجٌة إنسانٌة تكون
ذات طبٌعة تشاركٌة وجامعة للكل ،بحٌث تشترك فٌها الحكومة ،ومإسسات المجتمع المدنً ،والقطاع الخاص ،والمجتمع
الدولً بطرٌقة تعٌد بناء االستقرار االجتماعً والوحدة ،مع االعتراف بالتحدٌّات السٌاسٌة والدبلوماسٌة التً تنشؤ عن
ذلك.
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Endnotes
 1إن مصادر البٌانات الواردة فً هذا التقرٌر هً بصورة رئٌسٌة المكتب المركزي لإلحصاء ،وهٌئة التخطٌط والتعاون الدولً ،ووزارة
الصحة ،ووزارة التربٌة ،ووزارة اإلدارة المحلٌة ،ووزارة الشإون االجتماعٌة ،ومصرف سورٌة المركزي ،ووكاالت األمم المتحدة .إضافة إلى
ذلك ،أجرٌت لقاءات مع عدد من الخبراء والشخصٌات المطلعة.
 2البرمجة المالٌة هً نظام متكامل من الحس ابات االقتصادٌة الكلٌة التً تشمل الحسابات القومٌة ،ومٌزان المدفوعات ،والحسابات المالٌة
والنقدٌة ،والتً تقدّم المعلومات المطلوبة لتقٌٌم أثر األزمة على االقتصاد السوري والخٌارات المتاحة لتعدٌل السٌاسات .كما أن هذه األداة توفّر
أٌضا ً إطاراً لتحلٌل السٌاسات وتتضمّن عدداً من االختبارات الرئٌسة  ،وقد جمع المركز السوري لبحوث السٌاسات ما بٌن حسابات مخزون رأس
المال ،والفقر المادي على مستوى األسرة ،وأداء سوق العمل ،من جهة والبرمجة المالٌة القٌاسٌة من جهة أخرى .وقد اختٌرت أداة البرمجة المالٌة
على حساب نماذج السالسل الزمنٌة االقتصادٌة الكلٌة ونموذج التوازن العام ،بما أن هذه النماذج ال تؤخذ بعٌن االعتبار التحوّ الت الدراماتٌكٌة فً
المتغٌّرات االقتصادٌة بطرٌقة كفوءة .كما أن نموذج البرمجة المالٌة ٌعكس بكفاءة أكبر الوضع الحالً لالقتصاد السوري فً وقت تعصف به
تغٌّرات دراماتٌكٌة.
 3إن التقرٌر ،وفً جمٌع أقسامهٌ ،حتسب معدّل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للربع األول لعام  2013من خالل مقارنته مع كامل الناتج المحلً
اإلجمالً لعام  ،2012بما أن الناتج المحلً اإلجمالً للربع األول لعام  2012غٌر متوفر.
 4تعتبر خسائر الناتج المحلً اإلجمالً جزءاً فقط من الخسائر االقتصادٌة اإلجمالٌة .وثمّة عنصر هام آخر أال وهو أثر خسارة مخزون رأس
المال ،وهً مصدر أساسً للنمو االقتصادي (المركز السوري لبحوث السٌاسات.)2013 ،

5

إسقاطات المركز السوري لبحوث السٌاسات.

 6تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات ،استناداً إلى البٌانات والمعلومات المستقاة من وزارة الزراعة والمركز السوري لبحوث
السٌاسات.
 7الحسابات أجرٌت باستعمال بٌانات استقٌت من ( .)Collier and Hoeffler, 2002bفً  2012والربع األول من عام  2013تواصلت
المعارك الكثٌفة فً حلب ،ورٌف دمشق ،وإدلب ،ودٌر الزور ،وحمص.

8

ٌقٌس مإشر التنمٌة البشرٌة لعام  2014مإشرات التنمٌة البشرٌة فً .2013

9

تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات.

ٌ 10عكس خط الفقر المادي األعلى النفقات االستهالكٌة الفعلٌة للفقراء والتً لبّت مستوى معٌّن من االحتٌاجات األساسٌة ،فً حٌن أن خط
الفقر األدنى ٌحسب المتطلبات األساسٌة الغذائٌة وغٌر الغذائٌة للفقراء.

11

تستند هذه التقدٌرات إلى بٌانات وزارة التربٌة ،إضافة إلى حسابات المركز السوري لبحوث السٌاسات.

 12لٌس هناك أي مشفى عامل فً دٌر الزور

13

تقدٌر مشترك سرٌع فً شمال سورٌة 27 ،آذار 2013

14

مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة (أوتشا)  26نٌسان.2013 ،

 15وفقا ً لمعدل  1إلى  4نسبة الوفٌات إلى الجرحى
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الملحق
االستجابة المؤسساتٌة
قوبلت المطالب التً ُ
ط ِر َحت منذ زمن من قبل منظمات المجتمع المدنً ،والمثقفٌن ،والمعارضٌن السٌاسٌٌن فٌما ٌخص
الحرٌات المدنٌة ،واإلصالح السٌاسً ،والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة عبر المإسسات الكفوءة والشفافة والتمثٌلٌة ،إلى
ح ّد كبٌر برد فعل أمنً عوضا ً عن التجاوب معها .ورغم أن الحكومة شرعت فً السٌر على طرٌق اإلصالح السٌاسً
واالقتصادي ،إال أن األمور سارت بوتٌرة بطٌئة ،وأقل ما ٌُقال هً أنها لم تكن شاملة للجمٌع ،ممّا أبقى شرائح ومناطق
واسعة من سورٌة فً حالة من التهمٌش وعدم التنمٌة .وبالرغم من أن الحكومة السورٌة كانت واثقة بداٌة من أن ألسنة
اللهب التً أشعلها الربٌع العربً لن تصل إلى سورٌة ،إال أن المظاهرات العامّة التً اندلعت فً جنوب سورٌة فً آذار
 2011كان الشرارة األولى التً أذنت بوصول هذه النٌران .لكن فً سورٌة ،سرعان ما شهدت األمور انعطافة مؤساوٌة
باتجاه النزاع المسلّح الذي أتى على عقود من إنجازات التنمٌة اإلنسانٌة فً سورٌة من خالل تفكك القطاع الصناعً،
وهروب االستثمارات ورإوس األموال .ولسوء الحظ ،أصبحت األمور أكثر تعقٌداً وعسٌرة على المعالجة جرّ اء اتخاذها
منحى إقلٌمٌا ً ودولٌاً.
تكمن الجذور العمٌقة لألزمة فً حاالت "االختناق المإسساتً" ،التً تعكس العٌوب فً طبٌعة المإسسات الرسمٌة التً
منعت شرائح واسعة من المجتمع من اإلسهام بفعالٌة فً التنمٌة االقتصادٌة ،والسٌاسٌة ،واالجتماعٌة ،واالستفادة من
مكاسب ذلك التقدّم المحقق (المركز السوري لبحوث السٌاسات .)2013 ،ورغم إدراك الحكومة لنتائج الضعف
المإسساتً ،وغٌاب المشاركة ،والفساد ،إال أنها واصلت معالجة هذه القضاٌا بصورة تشرٌعٌة فقط عبر إصدار المراسٌم
والقوانٌن ،حتى وإن كان البعض ٌعتبر أن ذلك جاء بعد فوات األوان.

القوانٌن واألنظمة
صحٌح أن استجابة الدولة إلى النزاع المسلّح ا ّتسمت بالقوّ ة ،إال أنها افتقرت إلى استراتٌجٌة توازٌها قوّ ة تكون قادرة على
تجاوز التبعات االجتماعٌة واالقتصادٌة للنزاع ،كما بٌّنا فً مجاالت األزمة المختلفة المشار إلٌها فً هذا التقرٌر .فهً لم
تتجاوب بفعالٌة ،على سبٌل المثال ،مع المتطلبات الملحة فً القطاعات األساسٌة ،والسٌما فً مناطق النزاع .وٌتجلّى هذا
األمر بصورة واضحة فً سوء التعامل مع األعداد الهائلة من الس ّكان النازحٌن ومن غٌاب الخدمات المقدّمة إلٌهم .فالفشل
فً التعامل مع احتٌاجات س ّكان ٌشعرون بحالة متنامٌة من الٌؤس بطرٌقة شفافة وقائمة على المساءلة ٌقوّ ض ثقة الناس
فً مإسسات الدولة.
ومن منظور القانونً ،طرحت الحكومة عدداً من القوانٌن واألنظمة عبر مجلس الشعب (البرلمان) والرئاسة .وخالل
الربع األول من العام  ،2013صدر عدد من المراسٌم والقوانٌن .ومن بٌنها ما ٌلً:


المرسوم التشرٌعً رقم  10تارٌخ  2013/1/15والقاضً بإحداث نٌابة عامة مالٌة تختص بالنظر فً الجرائم
المتعلقة باألموال العامة .وٌهدف المرسوم إلى حماٌة األموال العامة وإلى تحقٌق شفافٌة اإلدارة المالٌة للدولة.



القانون رقم  3تارٌخ  2013/3/20الناظم للعقوبات االقتصادٌة الهادفة إلى محاربة الجرائم االقتصادٌة
والمالٌة ،وحماٌة االقتصاد الوطنً .وهو ٌنص على عقوبات ضد كل من ٌسًء استعمال األموال العامة.



المرسوم التشرٌعً رقم  16الذي ٌنص على االعفاء من جمٌع الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفٌن بضرٌبة
دخل األرباح الحقٌقٌة إذا سددوا الضرٌبة أو الرسوم حتى غاٌة شهر حزٌران  .2013وتهدف هذه اإلعفاءات
إلى تحفٌز عملٌة تحصٌل وزارة المالٌة للضرائب فً ضوء تراجع اإلٌرادات الضرٌبٌة.



المرسوم التشرٌعً رقم  15والذي قسّم وزارة الشإون االجتماعٌة والعمل إلى وزارتٌن عوضا ً عن وزارة
واحدة ،بحٌث أنشؤت وزارة منفصلة للشإون االجتماعٌة ،ووزارة أخرى للعمل.
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قرار وزارة االقتصاد والتجارة الخارجٌة رقم  3تارٌخ  2013/1/3الذي ٌسمح للقطاع الخاص باستٌراد الغاز،
والنفط ،والوقود من أمواله الخاصّة .وٌعتبر هذا تدبٌراً قصٌر األجل ٌنتهً مفعوله فً شهر حزٌران .2013
والغاٌة من هذا القرار هً محاولة االلتفاف على المصاعب التً تواجهها الحكومة فً إٌصال المشتقات النفطٌة
إلى األسواق الداخلٌة ،ومحدودٌة قدرتها على تموٌل المستوردات بالعمالت األجنبٌة.



المرسوم التشرٌعً رقم  2لعام  2013القاضً بؤن تحدث مراكز للرعاٌة االجتماعٌة لتقدٌم خدمات رعائٌة
لبعض الفئات فً المجتمع مثل المسنٌن والفقراء.

ٌشٌر العدٌد إلى أن هذه القوانٌن ورغم أنها تتعامل مع بعض التحدٌّات التً تواجه الحكومة فً األزمة الحالٌة ،إال أن
األساس الذي تستند إلٌه هذه القوانٌن ٌعانً من غٌاب رإٌة واضحة للتعامل بشكل استراتٌجً مع التحدٌّات الكبٌرة التً
تواجه البالد خالل هذه الفترة االستثنائٌة.
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