
 دعم سبل كسب العيش والتعافي االقتصادي في سورية والمنطقة

 

عشر سنوات من الصراع في سوريا تسببت بتداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية على مستوى المنطقة في العراق واألردن 

ولبنان، يستدعينا ذلك ضرورة اتباع إستراتيجية على مستوى المنطقة لمواجهة األزمة ، وتأتي جائحة كورونا لتزيد المخاطر 

على المجتمع الدولي البحث عن سبل التعافي واالستجابة السريعة لذلك بما  وتكشف عن هشاشة الوضع االقتصادي مما يحتم

 . يجنب المنطقة واالقليم والعالم االرتدادات السلبية للجوع والفقر إذا لم تتم االستجابة الفعالة

، ر أسواق العمللقد شملت تداعيات الصراع السوري على الدول في المنطقة زيادة في معدالت الفقر وأعباء الديون، وتدهو

 .خاصة للشباب والنساء، وازدياد القيود على إمكانية الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء

 . و تراجعات للنمو االقتصادي وارتفاع معدالت الفقر في العراق، واألردن، ولبنان

 المية الثانية ،وتسبَّب في الوقت نفسه في أكبر أزمة لجوء منذ الحرب الع

 . بتجاوز عدد الالجئين ربع السكان المحليين في األردن ولبنان و إقليم كردستان في العراق

 

ال تتوفر للدولة في سورية سوى موارد قليلة من أجل توفير الخدمات األساسية بشكل كاف ) في ظروف االزمة والحرب .. ( 

 .والقرى اتساعا، كما تزداد الفجوة بين مستوى الحياة في المدن 

إن منظمات المجتمع ) المدني ( على عالقة وثيقة بالسكان. وتساهم بشكل فعال في تنمية المجتمعات ، البشرية والمستدامة 

 ... واالنتاجية

 . لبناء عمل مجتمعي قوي يمكن أن يستجيب بفعالية وكفاءة لالحتياجات اإلنسانية والتطويرية

عي المدني والتشبيك على مستوى القاعدة الشعبية ومن مختلف الخلفيات االجتماعية عبر نقل ويعزز دور العمل المجتمعي التطو

 .المعرفة وإنشاء شبكات التواصل مع المنظمات الوطنية والدولية بغية تبادل المعرفة

املة م والتنمية الشيضاف الى ذلك مناقشة وطرح المواضيع ذات األهمية واألولوية لتحقيق االستقرار والسالم واألمن المستدا

المتوازنة بناء على استبيانات حقيقية واقعية من ارض الواقع والتفاعل مع المجتمع بشفافية ومصداقية ) عودة الالجئين والنازحين 

لجندرة انشر قيم العدالة والتسامح ..، -األطفال  -..، الدستور وتعديالته ، الالمركزية ..، تمكين الشباب ، تمكين المرأة ، االسرة 

وإمكانية تطبيق القرارات األممية في المجتمعات المحلية وتشريعها بالدولة ، حقوق االنسان ومنظومتها  ٥٢٣١، سيداو ، القرار 

 ، المشاريع التنموية، تأمين سبل العيش ، التعليم ، الصحة والدعم النفسي ...(

 



 . االقتصادي االجتماعي واالستقرار السياسيالتحديات الثالثة التي يجب مواجهتها لتحقيق النمو والنجاح 

التعامل بين المواطنين السوريين من كل األطياف بمصداقية وشفافية ومن خالل حكومات تسمع اصواتهم وتلبي طلباتهم الحقة -

 ة... وتوفير جميع مقومات تحسين سبل الحصول على الخدمات االجتماعية والصحية والتعليم والرعاية واالتصال وسهول

الحصول على البيانات وتكنولوجيا المعلومات والسكن ... للوصول الى مجتمع محلي متضامن لمواجهة مجمل التحديات كالفقر 

 .والمناطقيوردم الهوة بين األغنياء والفقراء والتمييز الطبقي  والجهل والكوارث

ديد ذلك االجتماعية وتح -ي يكتنف الهوية االقتصادية معاناة المواطن المعيشية في جميع أنحاء سورية تتطلب كسر الجمود الذ-

وتوسيع الالمركزية اإلدارية * وتفويض المجالس المحلية المنتخبة بشفافية لتُودي الى المضي قدما بالبرنامج  -بجرأة وشجاعة 

ي ويجنبنا حالة االنقسامات التالتنموي المستدام الشامل العادل المتوازن بما يحقق خدمة البالد والمواطنين في جميع أنحاءها ، 

 هددتها جغرافيا وسيكولوجيا ،

 .العادلالحفاظ على الملكيات العامة والخاصة يضمنه المجتمع و الدستور والقانون -

التعويض على المتضررين وجبر الضرر عنهم ، وإعفاءات مالية وضريبية وبنكية للسوريين المتعثرين الذين اصابت منشآتهم -

 .والتخريبدمار ومساكنهم ال

التغيير نحو دولة تعتمد على المواطن والمجتمع لصناعة التقدم والتنمية ، من هنا ال بد من التشبيك مع المجتمع المدني واألهلي -

والمحلي ، فال يمكن للحكومات ان تحل مشاكلها وأزماتها لوحدها ، حيث ان للمجتمع المدني ومنظماته دور كبير في التنفيذ 

دة للعمل الحكومي والرقابة وتعبئة موارد وطاقات بشرية وتحقيق العدالة االجتماعية ومكافحة التحديات كالفقر والجهل والمسان

 .التأييدوالعنف ، والعمل الثقافي والبيئي واالجتماعي والتنموي وتقييم األداء وتحفيز العمل وكسب 

 : رية علينا النظر الى االمور االتيةوبالتالي اذا اردنا البحث في التعافي االقتصادي في سو

 التوجهات المستقبلية لالقتصاد السوري . ) هوية االقتصاد (- ٥

 . النمو االقتصادي وسبل تحسين المستوى المعيشي للسكان- ٣

 . الفساد وآثاره االقتصادية واالجتماعية- ٢

 سياحيا وتجاريا وخدماتيا(تحفيز البيئة االستثمارية بشفافية ومنع االحتكار ) زراعيا وصناعيا و- ٤

 . حماية الملكية وعودة الرساميل الوطنية المهاجرة- ١

 

من أجل إحداث تغيير حقيقي في حياة األفراد، على المنظمات غير الحكومية ان تقدم البرامج والمشاريع التي تتضمن أهدافاً 

لفة من خالل استخدامها للعديد من االستراتيجيات المختونتائج محددة لالحتياجات الفورية في االستجابة للوضع االنساني ، وذلك 



بما فيها المناصرة ) التنموية المستدامة(، بناء القدرات والمشاريع، البحوث والمعلومات واالتصاالت وغيرها. لذا، يتعين على 

اشر مع ى التنفيذ بالتنسيق المبالمنظمات غير الحكومية أن تؤمن تحقيق هذه األهداف بكفاءة وفعالية بدءاً من مرحلة التخطيط إل

 . المنظمات الدولية التي تسعى الهداف مماثلة والدول المانحة للتمويل الالزم وعلى االخص االتحاد االوروبي

من المالحظ ان البرنامج والنقاط المحددة مرتبطة مع بعضها وتشكل سلة واحدة اذا اردنا تحقيق السالم واالستقرار المستدام 

المبكر سواء من اثر االزمة والصراع أم من أثر جائحة كورونا أو الكوارث الطبيعية في خال حدوثها ) مثل الزالزل والتعافي 

 والهزات االرضية التي تتعرض لها المنطقة اضافة لالزمات الموجودة ..(

ي مواجهة االقليمية والتعافي ف فالعدالة والتماسك االجتماعي تتطلب تعزيز دور الشباب والنساء وتمكينهم ، وكذلك االستجابة

الكوارث وتلبية االحتياجات الفورية في االستجابة للوضع االنساني ، وحماية ودعم مهجري سورية باالضافة لتمكينهم من العودة 

 فاالمنة الى بلدانهم ضمن حرية خياراتهم ... ولتحقيق كل ذلك ال بد من الوصول الى الحل السياسي الذي يرضي جميع االطرا

وجهود االمم المتحدة والمبعوث الدولي  5522ويحظى بتوافق اقليمي وقبول دولي ، وبالتالي فان قرار مجلس االمن الدولي 

السيد بيدرسون وفريقه تعتبر االلية االولى من اجل تحقيق وقف اطالق النار الدائم والحوار من اجل تنفيذ السالل االربعة ، 

تورية في جنيف من أجل الدستور السوري الجديد الذي سيكون بمثابة نقطة االنطالق في سباق وإنجاز وإتمام عمل اللجنة الدس

 . مستقبل سوري زاهر

إن االندماج في المجتمع وإعادة التأهيل وجبر الضرر عن المتضررين والمصابين جراء االزمة بشتى االشكال سواء الجسدية 

ام النزوح ام الحصار ام االعتقال ام الهجرة ام فقدان االسرة والمعيل الخ ... يعتبر حجر االساس لعودة االستقرار والسالم 

دادات ذلك على الدول االخرى سواء االقليمية او الجوار ، ويلقي بالمسؤولية على جميع المستدام في المجتمع السوري وارت

الدول والمنظمات بالمشاركة الفعالة والحقيقية للمساهمة في عودة االستقرار على المستوى المحلي واالقليمي ويساعد في تحقيق 

دة ولكن اهمها ، المواطنة وسيادة القانون على المستوى إن الحوامل االساسية لالستقرار هي عدي االمن والسالم العالمي ،

 . االقتصادي -االجتماعي  -والخد من الفقر والجهل على المستوى  -السياسي 

 . أي علينا النظر الى مختلف زوايا الصراع واالزمة واسبابها لنستطيع وضع الحلول المناسبة

دات في سورية قد يكون أصعب المشاكل المتوجب حلها وعلى االخص إن التسرب من التعليم خالل فترة حصار المناطق والبل

ان العديد من االطفال والشباب شاركوا مع المجموعات المسلحة سواء بالترغيب أو الترهيب وأن سبل العيش لديهم اصبحت 

لتنفيذ أهيل ) مرفق مشروع قابل لمعدومة تقريباً ، مما استدعى التفكير بإنشاء معاهد او مراكز للتعليم المهني والفني وإعادة الت

 عند توفر التمويل الالزم ، ويستهدف المتسربين من التعليم في ريف دمشق مبدئياً (

إن الناس تقوم بإجراءات غير مسبوقة على المستوى المحلي واالقليمي و الدولي، لتساعد في تحريك األنشطة االقتصادية مرة 

المنظمات والدول االقليمية والعالمية من اجل تحقيق النمو واالزدهار والتقدم ، مع  أخرى وهذا يتطلب التنسيق والتعاون مع

 .5202التعاون المثمر بين جميع هذه الفعاليات للوصول الى خطة التنمية المستدامة االممية 



اة إنسانية مستقبلية جديدة حان الوقت للبدء بصياغة حي نحن بشر ، نخطىء ، نتغير ، نندم ، نشعر بالحسرة على التأخير أحياناً ،

 . خالية من كسر االخرين وتبرير السلبيات ، إنه نوع من التجدد الذاتي الشامل في كافة وجوه الحياة

 . فالتغيير يبدأ من أنفسنا لنساهم في تحييد الفشل واليأس من حياتنا ، الن األمل ال يموت أبداً ما دمنا نعيش على هذه األرض


