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لعام  68مرسوم إحداث الهيئة العليا للبحث العلمي رقم ( من 3تنفيذًا للفقرة )أ( من المادة )

"رسم السياسة ، تم إصدار ونشر هذا التقرير الناتج عن إنجاز مشروع ((1)الملحق ) 2005

الصادر بقرار السيد رئيس مجلس  الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار واستراتيجيات تنفيذها"

وافقة المجلس األعلى للهيئة العليا للبحث ، بعد م16/10/2007تاريخ  4323الوزراء رقم 

العلمي على تقرير السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار واعتماده، في اجتماعه المنعقد 

 .((2)الملحق ) 29/10/2015، واجتماعه المنعقد بتاريخ 27/1/2013بتاريخ 
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 قديمت

 بما يلبي متطلبات التنمية المستدامة تنفيذها خططإعداد و  ،والتطوير التقاني السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي سمر  دُيع
من  31المادة وقد نصت . 2005لعام  68حداثها رقم إمرسوم وفقًا ل ،من أولى مهام الهيئة العليا للبحث العلمي ،في سورية

رسم الوزراء قد أطلقت مشروع وكانت رئاسة مجلس الجديد على دعم الدولة للبحث العلمي بكل متطلباته.  الدستور السوري 
 االستراتيجيةووضع  ،لراهن للعلوم والتقانة في سوريةالوضع ا إلى فعر تالبهدف  ،السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار

نتيجة األزمة   - الذي أصبح ضرورة أكثر منه حاجة - المشروع هذا وتم تطوير العمل في .تنفيذها خططالوطنية العلمية و 
  .اإلعماركافة مراحل إعادة  في سهامعلى اإلوالتطوير التقاني البحث العلمي  توضيح قدرةالتي تعصف بسورية، بهدف 

في  ستراتيجيةاالتحقيق األهداف طنية للعلوم والتقانة واالبتكار نحو لتوجيه جهود المنظومة الو عامًا شّكل هذه السياسة إطارًا تُ 
التنسيقي بين و  األساسي المرجعيدورها  من خاللها تمارس نصة للهيئة العليا للبحث العلميم، ولتكون التنموية كافةً القطاعات 

والمساعدة في التغلب على آثار األزمة،  ،وطنياالقتصاد ال تحسين بنيةو  ،في سورية الجهات المعنية لالرتقاء بالبحث العلمي
وفق  القطاعات هذه في تطويرودوره البحث العلمي  ويكتسب هذا العمل أهميته من أهمية .الخ، ...ورفد مرحلة إعادة اإلعمار

وترجمتها على أرض الواقع. وستقوم الهيئة العليا  السياسة، ويبقى الفيصل في ذلك هو التنفيذ العملي لهذه أساليب علمية متطورة
محتويات هذه ، حرصًا على تنفيذ ات الحكومية ذات العالقةوالجه العلمية البحثية الجهاتبالمتابعة والتعاون والتنسيق بين 

 .إمكانية التنفيذ متوفرة شرط وجود اإلرادة والمبادرة. مع اإلشارة إلى أن ةممكنالق ائطر الالسياسة بأفضل 

تبلور لو  ،المختلفةالتنموية في القطاعات  والخبراء والمختصين من الباحثين ،فرق الوطنيةالتأتي الوثيقة الحالية لتكلل نتائج عمل 
ّعبر عن رغبة وطنية في كما تُ  إعادة اإلعمار. مرحلة البحث العلمي في مساهمةو متضمنة أولويات  ،السياسةوُتجّسد هذه 

فراد وتمتاز بالتشاركية الواسعة في إعدادها على صعيد األ ،البحث العلميواستثمار مخرجات  ،التوجه نحو اقتصاد المعرفة
 .هذه الوثيقة محاور لمواضيع ومشاريع علمية بحثية ومقترحات علمية عامة تشمل كافة هذه القطاعاتوتحتوي  والمؤسسات.

أن هذه الوثيقة مثالية أو ثابتة، فهي قابلة للتطوير والتحديث حسب المستجدات والظروف المتغيرة، لكنها نا اإلدعاء بال يمكن
، لكي تكون قادرة حديث. والحكمة من التالتي تضم سياسة متكاملة للعلوم والتقانة واالبتكارفي تاريخ سورية الوثيقة األولى 

وكان اإلصرار  إلى أساليب متطورة وأدوات جديدة. رعلى تلبية مطالب العلم المتجددة، حيث إن التقدم العلمي يحتاج باستمرا
والتطوير  ة البحث العلميمنطلقًا من إيماننا العميق بأهمي ظروف الصعبة التي تمر بها البالدم من العلى إنجازها على الرغ

 .ةديثالح إعادة إعمار سوريةفي تنمية المجتمعات، باإلضافة إلى الدور الحيوي للعلوم والتقانة في  التقاني

 المدير العام
 صالح عزيز حسين كتور المهندسدال
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 الجهات المشاركة

البحثية والجهات  العلمية الجهاتبين مختلف  بالتشاركية الواسعة للعلوم والتقانة واالبتكار إلنجاز السياسة الوطنيةامتاز العمل 
الهيئة العليا  مع التي شاركتهات الج أهم وفيما يلي قائمة بأسماء العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة،

 :(مشاركينالأسماء كافة  (3الملحق )يحوي و ) هذه السياسةمشروع تنفيذ ب للبحث العلمي
 

 الوزارات:
 وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية وزارة الكهرباء وزارة التعليم العالي

 وحماية المستهلكوزارة التجارة الداخلية  وزارة الموارد المائية وزارة المالية
 وزارة النقل وزارة اإلدارة المحلية والبيئة وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وزارة الثقافة وزارة التربية
 وزارة السياحة وزارة األشغال العامة واإلسكان والتقانة وزارة االتصاالت

 وزارة األوقاف وزارة التنمية اإلدارية وزارة الصحة
  وزارة النفط والثروة المعدنية وزارة الصناعة

 
 الجامعات:

 جامعة الفرات البعثجامعة  جامعة دمشق
 الجامعة االفتراضية السورية جامعة طرطوس جامعة حلب

 أكاديمية األسد للهندسة العسكرية جامعة حماة   جامعة تشرين
 

 البحثية: المراكز والهيئات العلمية
 الصناعيةمركز االختبارات واألبحاث  الهيئة العامة لالستشعار عن بعد مركز الدراسات والبحوث العلمية

  الهيئة العامة للتقانة الحيوية هيئة الطاقة الذرية
  المركز الوطني لبحوث الطاقة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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 :العليا المعاهد
 المعهد العالي للبحوث البحرية المعهد العالي إلدارة المياه والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية

 المعهد الوطني لإلدارة العامة المعهد العالي لبحوث البيئة العالي للدراسات والبحوث السكانيةالمعهد 
 

 :مهنيةالنقابات والمنظمات ال
 الزراعةغرف  نقابة الصيادلة السوريين نقابة المهندسين

 غرف التجارة نقابة المعلمين نقابة المهندسين الزراعيين
 السياحةغرف  غرف الصناعة  نقابة األطباء

 
 :والجهات األخرى  هليةاألجمعيات الالهيئات الحكومية و 

  هيئة االستثمار السورية في رئاسة مجلس الوزراءمديرية دعم القرار   هيئة التخطيط والتعاون الدولي
 هيئة األوراق واألسواق المالية الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان هيئة التخطيط اإلقليمي

 السورية للمعلوماتية العلمية الجمعية مصرف سورية المركزي  المركزي لإلحصاءالمكتب 
 الجمعية السورية للبيئة جمعية العلوم االقتصادية السورية مؤسسات قطاع خاص

  األمانة السورية للتنمية مركز األعمال والمؤسسات السوري 
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 بطاقة شكر

)ويحوي  كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، من الخبراء والباحثين والفنيين واإلداريين تشكر الهيئة العليا للبحث العلمي
الذين بذلوا أقصى جهدهم في إعداد التقارير  اللجان القطاعيةأعضاء  وتخص بالذكر ( أسماء كافة المشاركين(،3الملحق )

رير وإغنائها ة العليا لعرض ومناقشة هذه التقاالقطاعية وتدقيقها، وشاركوا بفعالية في ورشات العمل التي نظمتها الهيئ
 .بالمقترحات القّيمة

 ، الذين عملوا على إعداد مقترحات خاصة بمعالجة آثار األزمةأعضاء اللجان القطاعية الجديدةوتشكر الهيئة العليا جميع 
، واقع البحث العلمي في سوريةالخاصة بدراسة  مجموعة العملعضاء أل مع شكر إضافي .على القطاعات التنموية المختلفة

 .الذين شاركوا في مناقشة "تقرير مساهمة البحث العلمي في إعادة اإلعمار" وتطويره

المعهد ، وتخص بالذكر إعداد هذه الوثيقةفي  عبر ممثليها التي شاركت ،كما تشكر الهيئة العليا جميع الجهات العامة والخاصة
على استضافتهما لجميع ورشات العمل التي ناقشت تقارير اللجان العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة دمشق، 

 القطاعية.

)المديرين العامين السابقين  غسان عاصيالدكتور األستاذ و  آصف ديابلدكتور لألستاذ امع الشكر الخاص والعرفان بالجميل 
 هما النواة األولى وإسهامهما في وضع أسس هذه السياسة.للهيئة العليا(، لوضع

 )رئيس مكتب سياسات العلم والتقانة واالبتكار في الهيئة العليا(، الذي أعطى بسخاء عمران أحمدوالشكر موصول للمهندس 
 وآثر أن يبقى عاماًل بصمت.

، موقع المسؤولية ولم يقف عائقًا أمام إتمام هذه الوثيقةتقدم الهيئة العليا شكرًا خاصًا لكل من كان في ، وليس آخرا   ،أخيرا  و 
 .الواردة فيها البحثية للمقترحات العلمية العمليموصول لكل من سيعمل على التنفيذ  الجزيل والشكر
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 جدول المحتويات

 

 v ___________________________________________________________    تقديم

 vi _____________________________________________________ الجهات المشاركة

 ix _________________________________________________________ بطاقة شكر

 xi _____________________________________________________ جدول المحتويات

 xx ______________________________________________________ فهرس األشكال

 xxi _____________________________________________________ فهرس الجداول

 1 _____________________________________________________ الخالصة التنفيذية

 16 ___________________________________________________ مقدمة عامة .1

 16 ___________________ ودوافع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار تاريخي. السياق ال1.1

 16 __________________________ . السياق التاريخي لتطور السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار1.1.1

 18 __________________________________ . دوافع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار2.1.1

 19 ____________________________ الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار. منهجية إعداد السياسة 2.1

 19 ___________________ . معلومات أساسية عن مشروع إعداد السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار1.2.1

 19 _________________________________________________ . مراحل العمل في المشروع2.2.1

 24 ________________________________________________ . مرحلة مستجدة نتيجة األزمة3.2.1

 26 _________________ رؤية السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار ومحاورها وأهدافها .2

 26 ___________________________________________________ . المبادئ والمنطلقات1.2

 26 ____________________________________________________________ . الغاية2.2

 26 ____________________________________________________________ . الرؤية3.2

 26 _____________________________________________________ . المحاور الرئيسة4.2

 26 ______________________________________________________ . األهداف العامة5.2
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 28 ____________________________ الراهن للعلوم والتقانة واالبتكار في سورية الوضع .3

 28 _______________________________________________________ . مدخل تاريخي1.3

 28 ______________________ . التطورات الحاصلة في االقتصاد السوري ودور العلوم والتقانة فيه2.3

 29 ______________________________________________ . رأس المال البشري والمعرفي3.3

 30 ____________________________________ . منظومة العلوم والتقانة واالبتكار في سورية4.3

 31 ________________________________________________ . التعليم العالي والبحث العلمي1.4.3

 32 ____________________________________________________ . الجهات العلمية البحثية2.4.3

 32 ________________________________________________ . المؤسسات الوسيطة والداعمة3.4.3

 33 _______________________________________ . االبتكار التقاني ودوره في التنمية المستدامة4.4.3

 33 _______________________ . تحليل الواقع الراهن لمنظومة العلوم والتقانة واالبتكار في سورية5.3

 34 ____________________________________________________________ . نقاط القوة1.5.3

 34 _________________________________________________________ ط الضعف. نقا2.5.3

 35 _____________________________________________________________ . الفرص3.5.3

 36 ____________________________________________________________ . المخاطر4.5.3

 37 _____ قادمينالرؤية المستقبلية للعلوم والتقانة واالبتكار على المستوى العالمي في العقدين ال .4

 37 ________________________________________ . اتجاهات التطور العام للعلوم والتقانة1.4

 38 ________________________________ . اتجاهات التطور في بعض مجاالت العلوم والتقانة2.4

 38 __________________________________________________________ . علوم األحياء1.2.4

 38 ___________________________________________________ . المعلومات واالتصاالت2.2.4

 38 ______________________________________________________ . إدارة البيئة والموارد3.2.4

 39 ________________________________________________ . المواد الجديدة والتقانة النانوية4.2.4

 39 _____________________________________________________ . إدارة الصحة البشرية5.2.4

 39 ____________________________________________ . نشوء قضايا وقيم وممارسات جديدة6.2.4

 40 _______________________________________ التحديات العلمية والتقانية أمام سورية. 3.4

 41 ________________________________________ المعرفة واستدامة التنمية مجتمع. نحو 4.4

 42 ___________ واالبتكاراألنشطة والفعاليات لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقانة  .5
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 42 ___________________________________________ . صياغة السياسات ووضع الخطط1.5

 42 __________________________________________ . التطوير المؤسساتي وبناء القدرات2.5

 43 _______________________________________________________ . تأمين التمويل3.5

 44 ___________________________________________________ ذ إلى المعلومات. النفا4.5

 44 _________________________________________ . المحاور والمواضيع العلمية البحثية5.5

 45 ____________________________________________________ . مصفوفة التدخالت6.5

 48 _______________________ اإلطار المنطقي للسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار .6

 53 ____________________________ حوكمة السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار .7

 53 ____________________________ تقانة واالبتكار. هيكلية حوكمة السياسة الوطنية للعلوم وال1.7

 53 _________________________________________________ الهيئة العليا للبحث العلمي. 1.1.7

 53 _____________________ . اللجنة العليا لمتابعة مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار2.1.7

 53 __________________________________________________ . اللجان القطاعية التنفيذية3.1.7

 54 _________________________________________________________ . لجان الخبراء4.1.7

 54 ____________________________________________________ . فريق المتابعة والتقييم5.1.7

 54 ______________________________ . وثائق تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار2.7

 54 __________________________________________________ تقرير سير العمل السنوي . 1.2.7

 54 _____________________________________________________ . تقرير الخطة السنوية2.2.7

 55 ____________________________ منهاج تحديد األولويات والقطاعات ذات األولوية .8

 55 _____________________________________ . معايير التقييم المعتمدة للقطاعات وأوزانها1.8

 56 ____________________________ القطاعات التنموية مرتبة بحسب أهميتها ودورها التنموي . 2.8

 58 ________________________ التنمويةالقطاعات في  واالبتكار العلوم والتقانةسياسات  .9

 58 _________________________________ في قطاع الزراعة واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة1.9

 58 ______________________________________________________________ . تمهيد1.1.9

 58 ____________________________________________________ اقع الراهنتوصيف الو . 2.1.9
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م والتقانة واالبتكاروالسياسة الوطنية للعل  |   

 

 الخالصة التنفيذية
هذا المضمار، م والتقانة واالبتكار في سورية في طور البناء مقارنة بمنظومات الدول التي سبقتها في و منظومة العل ما زالت

ية، لتتمكن من القيام بدورها اتنشاء تحالفات استراتيجية مؤسسإويحتاج تطويرها إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص و 
 التنمية المستدامة، كما أن المؤسسات الوسيطةتحقيق و  وفق أساليب علمية متطورة، الحيوي في النهوض باالقتصاد الوطني

 التكون. والداعمة مازالت في طور

في  (لها رئيسة ة)كمهم تنفيذ مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكارعلى الهيئة العليا للبحث العلمي  دأبتلقد 
وضع وذلك بهدف  سورية للعقدين المقبلين على األقل، وقد أصبح ضرورة أكثر منه حاجة، نظرًا للوضع الذي تمر به البالد.

 اعد، بما يسالتقاني البحث العلمي والتطوير منظور من ،ةتنموية المختلفال للقطاعات التطوير ومقترحات واألولوياتالتوجهات 
في إعادة  همويسا، الحالية التحديات التي فرضتها األزمةخاصة و  ،في مواجهة التحديات التي تفرضها عملية التنمية المستدامة

 وتقانات حديثة. علمية بأساليب الحديثة إعمار سورية

أول سياسة وطنية ن إنجاز بإنهاء تقرير السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار، تكون الهيئة العليا للبحث العلمي تمكنت م
إن تنفيذ هذه السياسة  البالد.ب األزمة القاسية التي تعصفعلى الرغم من  ،في تاريخ سورية للعلوم والتقانة واالبتكار متكاملة

 مااألزمات، ودوره والتطوير التقاني خاللسيتأثر باألزمة الراهنة، لكنها فرصة إلثبات أهمية البحث العلمي  -من دون شك  –
 في المساهمة بإعادة النهوض للقطاعات التنموية المختلفة.

A.  انة واالبتكار وأهدافهالعلوم والتقل الوطنية سياسةال ؤيةر 

 ،بنية االقتصاد الوطني في تنويعلارفع درجة التنافسية و  ة، المتطلبسورية تحديات التنمية فيطبيعة مع هذه السياسة  تتجاوب
مواتية التي تشكل الحاضنة والبيئة ال ،منظومة العلوم والتقانة واالبتكار علىعتماد المتزايد االو البيئة، حماية واستدامة الموارد و 

 .هذه السياسة اغم والتفاعل فيما بين مكوناتللتن

متكاملة للعلوم والتقانة واالبتكار،  وطنية منظومة امتالك"السياسة على الشكل اآلتي:  هذه التي تستند إليها الرؤيةختصر تُ 
 بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة". مساهمة في

 ي:ما يل والمنبثقة عن هذه الرؤية لسياسةهذه ال األهداف العامة ومن أهم

 أسوة ببعض الدول اإلقليمية المتقدمة. االبتكارللعلوم والتقانة و بناء وتطوير منظومة متكاملة  .1

 . 1العلمية البحثية الجهاتالخ( المتوفرة لدى ...االستخدام واالستفادة المثلى من البنى التحتية )مخابر، تجهيزات،  .2

 .مخرجاتهما في خدمة القطاعات اإلنتاجية والخدميةاالرتقاء بنوعية البحوث العلمية والتطوير التقاني وتوظيف  .3

                                                           

1
سات، يُقصد بالجهات العلمية البحثية: كل الجهات العامة والخاصة التي تقوم ببحوث أو دراسات علمية. وتشمل: الجامعات ومراكز البحوث والدرا 

 ... الخ.الهيئات البحثية، المعاهد العليا، 
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، وخاصة المؤسسات ألنشطة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني في القطاعين العام والخاصلتنسيق رفع درجة ال .4
 .التي تحتاج إلى البحث العلمي وتستفيد منه

 .المؤسسات اإلنتاجية والخدميةالبحثية، وفيما بينها وبين  العلمية الجهات تحقيق التشبيك فيما بين .5

 .لعلمي والتطوير التقانيتعزيز الموارد المادية والبشرية الالزمة للبحث ا .6

 .( مالئمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفةالخ...تطوير بيئة وطنية )تشريعية، إدارية، تحفيزية،  .7

 العلمية البحثية الوطنية ونظيراتها في العالم. الجهاتتقوية التواصل والتفاعل والتعاون بين  .8

توفير إمكانية الربط مع بنوك المعلومات العلمية العالمية للحصول على أحدث المعلومات والمعطيات التي يحتاجها  .9
 البحث العلمي والباحثون في سورية.

 المساهمة في إعادة إعمار سورية وفق أساليب علمية وتقانات حديثة. .10

B. ع الراهن لمنظومة العلوم والتقانة واالبتكارتحليل الواق 

 الغاية المرجوة في لتحقيق موجود ويمكن البناء عليه. أساسهاالرغم من عدم اكتمال هذه المنظومة في سورية، إال أن على 
الحالي لهذه تحليل الواقع  من البد ؛مبنية على البحث العلمي والتطوير التقاني الوصول إلى منظومة مؤسساتية متكاملة

 إلى وتحويلها الستثمارها أمامها المتاحة الفرص معرفة المهم من هأن كما ضعفها. نقاط وتجاوز قوتها نقاط المنظومة لتعزيز
 ُيظهر تحليل الواقع الراهن لهذه المنظومة ما يلي: .لها المناسبة الحلول إليجاد تواجهها التي والمخاطر ،قوة نقاط

 البحثية المستقلة ماليًا وإداريًا، وسعة  العلمية الجهاتوجود العديد من نقاط القوة في هذا المجال بتتمثل أهم : نقاط القوة
، ووجود وبعض المراكز والهيئات البحثية وتوفر موارد ذاتية جيدة للجامعات العامة والخاصة انتشار المؤسسات التعليمية،

  ، الخ.إضافة إلى توفر موارد بشرية مؤهلة لخ( في بعض القطاعات،قاعدة جيدة من البنية التحتية )مخابر، تجهيزات، ...ا

 ستراتيجية وتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد في غياب الرؤية اال نقاط الضعف تتركز :نقاط الضعف
الفجوة بين التقاني في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، إضافة إلى اتساع  انخفاض المكون االستثمار، وتدني المهارات و 
البحثية، كما أن هيكلية األجور الجامدة ال  العلمية الجهاتية، وضعف التنسيق بين التنمو المجتمع العلمي والقطاعات 
 .الخ...، تحفز على التطوير واالبتكار

 المعلومات، التي يمكن االستفادة منها، كالثورة الهائلة في تقنيات االتصاالت وتدفق يوجد العديد من الفرص  :الفرص
العديد من الدراسات والمشاريع العلمية البحثية  ووجود سوق محلي واعد لالستثمار بالتقانات العالية، إضافة إلى وجود

 العلمية الجهاتتوجه لدعم البحث العلمي والتطوير التقاني في ووجود  المنجزة سابقًا والتي يمكن استثمار مخرجاتها،
ن ، وإمكانية االستفادة مالبحث العلمي والتطوير التقانيبأهمية  يةوالخدم يةقطاعات اإلنتاجالالبحثية، مع زيادة القناعة لدى 

 . الخ...، فرص التعاون الدولي
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 والبطء في خطوات اإلصالح  ،تجة عن هجرة العقولناالمخاطر التي تواجه هذه المنظومة  أهميمكن أن تكون  :المخاطر
، ومقاومة التغيير، وعدم القدرة على خلق بيئة تمكينية مالئمة ومحفزة، إضافة إلى التحديات التي واالقتصادي اإلداري 

 الخ....تفرضها العولمة وزيادة المنافسة، 

C.  لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكارالداعمة األنشطة والفعاليات 

التي يمكن و  ،األنشطة والفعالياتجملة من تحقيق  تطلبالسياسة ي هذه من تنفيذإن الوصول إلى األهداف والنتائج المتوخاة 
 إدماجها في خمسة محاور رئيسة:

المختلفة، التنموية الخاصة بالقطاعات  الخطوة األولى في صياغة السياسات تتمثل: ووضع الخطط صياغة السياسات .1
ق منها كافة السياسة كوثيقة مرجعية لجميع األنشطة والفعاليات ذات الصلة، وأن تكون المنصة التي تنطل هذه اعتمادب

مشاريعها  ، وبما يخدمالبحث العلمي والتطوير التقانيخططها المؤسساتية المرتكزة على  الجهات المعنية لوضع وتنفيذ
 .وخططها التنفيذية البحثية

أظهر  وقدوجود مؤسسات عالية الكفاءة والفعالية، يقتضي السياسة هذه  إن تنفيذالقدرات: التطوير المؤسساتي وبناء  .2
مجموعة من العوامل  مرده إلى هذاو  ،هامكونات بعضفي  مؤسساتياً  لمنظومة، بأن هناك قصوراً ا لهذه تحليل الوضع الراهن

في  والتراخي بطءال، صعوبات إدارية ومالية وبشرية ناظمة،والقوانين والتعليمات ال يةتأسيسالليات ضعف في اآل أهمها:
 .الخ...عملية اإلصالح اإلداري، 

 ، ويعتبر تمويل فعالياتها وأنشطتها شرطاً هذه السياسة إن تأمين المتطلبات المالية عامل حاسم في تنفيذالتمويل:  تأمين .3
التمويل عن طريق رصد االعتمادات الالزمة في هذا تأمين يمكن  ألهداف والمؤشرات الخاصة بها.للوصول إلى ا الزماً 

واالستفادة المثلى من  تمويل،عملية ال اص والمشترك فيوتشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخ ،الموازنة العامة للدولة
 . الخ...، االتفاقيات والشراكات مع الجهات الدولية المانحة

للمعلومات وإدارتها، ولما كانت  الفّعالرتكز على االستثمار إن االنتقال إلى عصر المعرفة يالنفاذ إلى المعلومات:  .4
فإن الوصول إلى المعلومة وتحديد آليات مشاركتها واالستفادة منها يعتبر من  ،السياسة هذه في ومخرجاً  المعلومات مدخالً 

 السياسة.هذه تنفيذ  العوامل المساعدة علىأهم 

تأتي لتخدم التي  ،المقترحة البحثيةالعلمية تتضمن السياسات القطاعية الكثير من المواضيع  البحثية: العلمية المواضيع .5
ألنشطة ومشاريع البحث العلمي  مرجعياً  . تعتبر هذه المواضيع إطاراً ةً كافالتنموية  في القطاعات احتياجات آنية ومستقبلية

 بين الصلة البد من توثيقهذه المواضيع  لالستفادة المثلى من .بعيدالقطاعات على المدى القصير والمتوسط والهذه في 
 البحوث التعليم، :وهي التقاني للتقدم الذهبي المثلث أضالع بين ، والتفاعليةوالخدم يةاإلنتاج قطاعاتالو  التطبيقية البحوث

 .واالبتكار والتطوير،
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D.  وطنية للعلوم والتقانة واالبتكارالسياسة الحوكمة 

 اللجان القطاعية التنفيذية،أهمها: السياسة من مجموعات عمل ترتبط بالهيئة العليا،  هذه حوكمةل األساسية هيكليةالتتكون 
هذه المجموعات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا، التي تأخذ على تعمل  .هذه السياسة تنفيذ لعملية فريق المتابعة والتقييمو 

والتأكد من التزام الجهات المعنية بالقرارات  ،السياسة على المستوى الوطنيهذه تنفيذ لمتابعة وال اإلشراف عاتقها مسؤولية
إجراء التعديالت الالزمة ب -التعاون مع كافة الجهات المعنية ب – ذلك، ستقوم الهيئة العليا إضافة إلى .والتوجهات المنبثقة عنها

 .عملية التنفيذ مراحل أثناء لظروف والمستجدات الطارئةوذلك وفقًا ل ،باستمرار هاوتطوير  هامع تحديث السياسة هذه على

E. التنموية القطاعاتالعلوم والتقانة واالبتكار في  اتسياس 

قد ل .الدولي والتعاون  التخطيط هيئة المعتمد في تصنيفال من انطالقاً  هااعتماد تم   ،قطاعاً  خمسة عشرالسياسة  هذه تغطي
 تتلخص في تطوير معايير وأوزان لتقييم القطاعات ،القطاعات وفق منهجية محددة اعتمدتها الهيئة العلياجرى تحديد أولوية هذه 

عدد كبير من الخبراء  عرضها ومناقشتها مع، وقد تم ستراتيجيةواال واالجتماعية والعلمية االقتصادية األهمية ناحية من
 ،الصناعة ،الطاقة ،الزراعةتم التوصل إلى الترتيب التالي:  بالنتيجةو  .2010واالختصاصيين في ورشة عمل في آذار 

قطاع قطاع بناء القدرات البشرية و  يتضمنالذي ) التمكينية القدرات بناء ،تقانة المعلومات واالتصاالت ،المائية الموارد ،الصحة
النقل، التنمية االجتماعية والثقافية، التنمية المحلية واإلقليمية، المال،  ،البناء والتشييد البيئة، ،التطوير اإلداري والقانوني(

، ف الجهات المعنية العامة والخاصةأعضاًء من مختل ، تضمقطاعخاصة بكل لجان جرى بعد ذلك تشكيل  .السكانو السياحة، 
ختصين من العاملين في المجال خبراء ومباحثين و أعضاء من مستويات إدارية عليا، إضافة إلى أكاديميين و  من ضمنهم

 التطبيقي للقطاعات المعنية.

 هاعرض تم التي النهائية تقاريرها وقدمت أعمالها أنهت حتى متعددة اجتماعات دورية تعقدو  عملها القطاعية اللجان باشرت
 بمقترحات وتم الخروج ،قطاع بكل خاصة عمل ورشات في مناقشتها جرت عليها الموافقة وبعد العليا، الهيئة إدارة مجلس على

وعرضه  لهذه السياسة . تم بعد ذلك صياغة التقرير النهائيالتقاني والتطوير العلمي البحث منظور من القطاعات لتطوير نهائية
يتضمن هذا  المجلس األعلى للهيئة العليا ومناقشته واعتماده. مجلس إدارة الهيئة العليا، وبعد الموافقة عليه تم عرضه على على

لبحث العلمي فيه، ا واقعو  ،فصل بتوصيف الواقع الراهن للقطاع بشكل عامكل يبدأ  ، حيثذه القطاعاتخاصة له فصوالً  تقريرال
 .هلتطوير عامة مقترحات علمية بحثية و  علمية لمواضيعمحاور مقترحة وينتهي بتقديم  ،البحث العلمي فيهواقع تحليل القطاع و  ثم

إعادة النظر بترتيب هذه  ، فإنه من الواجبمن مشكالت وتناقضات األزمة التي تمر بها سوريةنظرًا لما أفرزته وأبرزته 
فاألولويات تبدلت، ومساحة الجهل والتخلف المستترة ظهرت، واألضرار التي أحدثتها األزمة بالقطاعات  .القطاعات وأولويتها

تم  تجدر اإلشارة إلى أنه قدو  نفسها، ...الخ.فرضت عمار غيرت من واقعها األول إلى واقع آخر، كما أن متطلبات إعادة اإل
إعادة اإلعمار، وتم ترتيب في  ومساهمته أخذ منعكسات األزمة بعين االعتبار في الفصل الخاص بأولويات البحث العلمي

 اإلعمار. إعادة احتياجاتًا لألولويات التي فرضتها األزمة و البحثية المقترحة ضمن القطاعات وفق العلمية المحاور
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 قطاع الزراعة: -1
أهمية كبيرة في أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية  تهتحتل تنميو  ،من أهم قطاعات االقتصاد الوطني ةيعد قطاع الزراع

واضحة للعمل  سياسات وخططيعاني من غياب  ومع ذلك، .بتنوع البيئات الزراعية وتنوع اإلنتاجالقطاع ، ويمتاز في سورية
 إضافة إلى تدهور األراضي والمراعي وانخفاض اإلنتاجية ،ستراتيجيةوعدم ارتقاء البحوث فيه إلى مستوى التحديات اال ،فيه

 بحثية، من أهمها:علمية . يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور وتأثره المباشر بالتغيرات المناخية

  الزراعيةمدخالت المستلزمات و التحسين كفاءة استخدام. 
 تحديد وتطوير المعادالت السمادية المتوازنة لكافة المحاصيل في الظروف الطبيعية. 
 تنمية الغابات والحراج والمراعيو  صيانة التربة ومكافحة التصحر. 
 تكامل اإلنتاج الحيواني والنباتيو  تحسين اإلنتاجية والنوعيةو  التحسين الوراثي. 
 الصحةوالتغذية و  فيزيولوجيا التناسل واإلدرارمتضمنًا  رعاية الحيوان ونظم اإلنتاج. 

 قطاع الطاقة: -2
يعتبر قطاع الطاقة في سورية قطاعًا استراتيجيًا ويحتل أولوية خاصة، فالطلب على الطاقة يتزايد باستمرار بينما تتناقص 

من وجود احتياطي اقتصادي من النفط والغاز في سورية مع بنية تحتية جيدة إال أن الفاقد  على الرغم .مصادرها التقليدية
يستلزم التوجه نحو زيادة  ،واتجاه الوقود األحفوري نحو النضوب ،المرتفع في الطاقة الكهربائية في اإلنتاج وعبر شبكات التوزيع

يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن  لهذا القطاع.اء بحوث علمية معززة االستثمار في الطاقات المتجددة وإجر 
 بحثية، من أهمها:علمية محاور 

 ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها على مستوى قطاعات االستهالك واإلنتاج. 

 .تطوير واستحداث آليات جديدة الستثمار الطاقات المتجددة  

  سياسات الطاقة والتشريعات المرتبطة بهاتطوير. 

  ازن بين استهالك الطاقة واألثر البيئي لها.التو 

 قطاع الصناعة: -3
خاصة في  ،هو المحرك األساسي للتنمية االقتصادية، ومع ذلك ال توجد رؤية استراتيجية واضحة لتطويره ةإن قطاع الصناع

الرغم من توفر مزايا نسبية في العديد من الصناعات وتوفر يد عاملة منخفضة التكلفة ومؤهلة، ال تزال على  .القطاع العام
تنسيق بين الصناعة والبحث إضافة إلى غياب ال التقاني،الصناعة السورية تعاني من ضعف القدرة التنافسية وانخفاض المكون 

 بحثية، من أهمها:علمية اور يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن مح العلمي.

 والتطوير التقاني تطوير العالقة بين الصناعة ومنظومة البحث العلمي. 

 تطوير إدارة الجودة في الصناعة ومتطلباتها. 
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 تطوير نظم وإدارة اإلنتاج ودعم التكامل التقاني للصناعات السورية. 

 واإلقليمية والدولية ةتطوير طيف الصناعات السورية حسب متطلبات السوق المحلي. 

 قطاع الصحة: -4
في سورية تقدمًا ملحوظًا من خالل تطور بعض المؤشرات األساسية، ويعود ذلك للتوسع في حجم اإلنفاق  قطاع الصحةحقق 

ما زال القطاع الصحي يعاني من  ،ذلك الرغم منعلى  وتطور الصناعة الدوائية. الصحية والتوسع في إحداث مؤسسات الرعاية
تزايد تفشي إضافة إلى  ،وغياب العدالة في توزيع الخدمات الصحية ،ظم المعلومات الصحية وضعف حوكمتهضعف ن

 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور  .األمراض المزمنة بين الفئات األصغر سناً 

 بحوث طبية حيوية، سريرية ووبائية. 

  وسلوكيةبحوث اجتماعية طبية. 

 جودة الخدمات الطبية، التأمين الصحي، نظام المعلومات الصحي، ... الخ( بحوث عمليات األنظمة الصحية(. 

 قطاع الموارد المائية: -5
 يةعوامل المناخالتناقصها بفعل قطاع من محدودية الموارد المائية و هذا ال ويعاني ُتصنف سورية من الدول الجافة وشبه الجافة،

ووجود كوادر وخبرات علمية وبنية  ،البحث العلمي في هذا القطاع بوجود قاعدة معلوماتواقع . يمتاز عليها الطلب ازديادو 
م من البحوث وضعف كفاءة استثمار البنى التحتية وابتعاد قس ،تحتية جيدة، لكنه يعاني من تعدد المرجعيات وتباين المعايير

 بحثية، من أهمها:علمية قطاع من خالل العمل ضمن محاور يمكن تطوير هذا ال الواقعية. كالتعن المش

 تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية. 

  حماية الموارد المائية، مكونات الميزان المائي لألحواض المائية السطحية والجوفيةتحديد. 

 توطين تقانات حديثة في عدة مجاالت مائية. 

 قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت: -6
من أصل  133( 2010)عام وكان ترتيب سورية فيه عالميًا  ،اً واضعاالتصاالت في سورية متتقانة المعلومات و ما زال قطاع 

م قدّ وبدء نشوء شركات تُ  وإحداث كليات للمعلوماتية، ،الرغم من انتشار الهاتف الثابت والنقال والحواسيبعلى  مرتبة. 192
المؤهلة، إضافة إلى الحصار  وفي الكوادر ،وفي صناعة البرمجيات ،في البنية التحتيةضعف  ما زال هناكف خدمات معلوماتية،

يمكن تطوير هذا القطاع من  .والذي يعتبر من أبرز المخاطر التي يعاني منها هذا القطاع ،ي المفروض على سوريةقانالت
 بحثية، من أهمها:علمية خالل العمل ضمن محاور 

  وأمنها وتطبيقاتهابنية الشبكات الحاسوبية. 

 متضمنة األتمتة والنمذجة ونظم التواصل والتطبيقات الذكية وغيرها ،صناعة البرمجيات. 

 معلوماتية التقنيات الجيووعلوم الفضاء و  (الويبالشبكة العنكبوتية ) المحتوى الرقمي والتطوير على. 
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 :قطاع بناء القدرات التمكينية -7

 قطاعين:يتكون هذا القطاع في واقع الحال من 

 بناء القدرات البشرية:قطاع  -7-1
% عام 9.1في ارتفاع نسبة موازنة التعليم من الموازنة العامة للدولة من  ،ألهمية هذا القطاع السورية د تجلى إدراك الحكومةلق

مازال  ،العاليرغم التحسن النسبي لواقع بناء القدرات البشرية في وزارتي التربية والتعليم و  .2010% عام 18.3إلى  1990
غالبًا ال تتناغم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، كما أن واقع التدريب في القطاعات و هناك خلل في العملية التعليمية، 

 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور المختلفة بحاجة لمزيد من االهتمام والتطوير. 

  القدرات البشريةتطوير مؤسسات بناء. 

 والربط بين الخطط الخمسية ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل مع/ التكييف. 

 تطوير منظومة التدريب. 

 التطوير اإلداري والقانوني:قطاع  -7-2
ووجود الرغم من التطور الكمي للتشريعات والقوانين لنظام اإلداري العام في سورية. وعلى تغلب صفة المركزية اإلدارية على ا

متخلفة وبعيدة عن  في سورية - والبيروقراطيةالتي يشوبها الفساد  - ةدار اإلزالت  ما بعض المعاهد المعنية بالتطوير اإلداري،
 ،والتطوير التقانيتعزيز البحث العلمي  إنه من الضرورة بمكان ،في هذا المجال المتطورة. يةالعلم واألساليب المنهجيات

بغية دعم وتعزيز عملية اإلصالح  بما ينسجم مع البيئة السورية ،وتطوير الدراسات في مختلف المجاالت القانونية واإلدارية
 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور  .كافةً  اإلداري في القطاعات التنموية

 تحديث القوانين وتطويرها. 

 بما فيها القيادات اإلدارية والبنى التنظيمية  مال البشري واستثماره وتطوير الهياكل واألنظمة اإلداريةإدارة رأس ال(
 (.الخ...، وأساليب وأدوات اإلدارة

 القطاعات تطوير األنظمة والتشريعات لكافة. 

 قطاع البيئة: -8
راخي في التاالستخدام الجائر للموارد الطبيعية، و في تزايد مستمر بسبب  لمعظم النظم البيئية الطبيعية مازال التدهور البيئي

لم يرق االهتمام بالقطاع البيئي في سورية إلى المستوى المطلوب، فالتلوث حتى اآلن، و  .، الخالناظمة تطبيق التشريعات البيئية
المعنية بالحفاظ على البيئة، م كافة الجهات هذا القطاع ال بد من دع حسين واقعلت .في ازدياد والبحث العلمي البيئي شبه غائب

 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور  .البيئةو  اإلدارة المحلية زارةوخاصة و 

 سالمة الهواء والمياه. 

  حماية التنوع الحيوي. 
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 والسائلة إدارة النفايات الصلبة. 

 .مواجهة التغيرات المناخية 

 قطاع البناء والتشييد: -9
د، ويتميز بوجود تتنوع منتجاته وتنتشر على مساحة البالحيث ُيعد هذا القطاع بمثابة صناعة خدمية للقطاعات األخرى، 

من تقادم التقانات الموجودة فيه، وضعف نظام مراقبة الجودة،  هذا القطاع يعاني .شركات عقارية، ويعمل فيه كادر كبير
البحثية وهذا القطاع، إضافة إلى الدمار الهائل في  العلمية الجهاتلعالقة بين والتراخي في تطبيق أنظمة البناء، وضعف ا

 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور األبنية والبنية التحتية جراء األزمة. 

  مواد البناء واإلنشاء.تطوير 

 .التخطيط وأنظمة البناء، والتصميم وطرائق التنفيذ 

  نظم الجودة والمواصفات والمعايير، واألمان والسالمة اإلنشائية.تطوير 

 .توطين التقانة ونقل المعرفة، ودراسة الجدوى والتكاليف 

 قطاع النقل: -11
قطاع النقل ويتأثر ببقية القطاعات، وله أثره على النمو االقتصادي، ومساهمته الواضحة في الناتج المحلي اإلجمالي.  يؤثر

يعتبر الموقع الجغرافي المتميز لسورية، مع وجود المنفذ البحري، من الفرص الهامة لهذا القطاع، لكنه يعاني من الضعف الفني 
يمكن تطوير هذا القطاع من فيه بقوة، كما أن األزمة قد قلبت وضعه رأسًا على عقب.  ني، رغم دخول القطاع الخاصاوالتق

 بحثية، من أهمها:علمية خالل العمل ضمن محاور 

 .تقييم معايير ومؤشرات أداء نظم النقل 

 المتقدمة والدراسات االستشرافية )منظومة النقل الذكية(. ناتاقالت 

 صادية.السالمة المرورية، ودراسات جدوى اقت 

 قطاع التنمية االجتماعية والثقافية: -11
أظهرت الواقع المزري و طاع عد التنمية االجتماعية والثقافية المدخل الطبيعي للتنمية الشاملة، وقد أبرزت األزمة أهمية هذا القتُ 

تتواصل معظم شرائح المجتمع  فإند، التراث الحضاري الغني للبال االنتشار الواسع لبناه التحتية، إضافة إلى من رغمعلى الف له.
أكثر من تواصلها مع المؤسسات  ،( وتخضع لهاالخ... القبلية، العشائرية، الطائفية، )الدينية، المجتمعية التقليدية الزعاماتمع 

 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور لألنظمة والقوانين.  امتثالهاالثقافية، أو 

 ومهنيته لخطاب اإلعالمي ووسائله ومنابرهتطوير ا. 

 واالستفادة من حوامل الثقافة المتاحةتقييم طبيعة الخطاب الثقافي وحوامله ،. 

  تحسين السلوك االجتماعي، و توسيع دور الفنون. 
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 ،دعم التراث الحضاري و  تصويب األفكار والمعتقدات. 

 قطاع التنمية المحلية واإلقليمية: -12
االنتشار الواسع  من رغمعلى الو  .التنمية المحلية واإلقليمية مع كافة القطاعات، لذا تتعدد الجهات المعنية بهيتداخل قطاع 

ألجهزة اإلدارة المحلية، وتوفر بنية مؤسساتية قائمة، يعاني هذا القطاع من غياب التخطيط االستراتيجي، وسيطرة المركزية 
المحافظات المختلفة، إضافة إلى ما أفرزته األزمة من تغيير في التوزع الديموغرافي. اإلدارية، وتباين المؤشرات التنموية بين 

 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور 

 .بناء أنظمة مؤسساتية حديثة في مجال التنمية المحلية واإلقليمية 

  التنمية المحلية واإلقليمية.تطوير األطر البشرية وبناء قدراتها في مجال 

 .إعداد برامج للتنمية المحلية واإلقليمية كمحرك للتنمية المتوازنة والمستدامة 

 :يلقطاع الماال -13
 : فرعية ثالثة قطاعات يضم هذا القطاع في واقع الحال

 من خالل أدوات السياسة  إلى استقرار المستوى العام لألسعار، واستقرار سعر الصرف هذا القطاع يهدف :القطاع النقدي
القطاع الخاص بقوة في مجال العمل المصرفي، وتخفيف القيود على حركة رؤوس األموال،  الرغم من انخراطعلى  النقدية.

إال أن القطاع النقدي ما زال يعاني من تدخل السلطات التنفيذية في عمل المصرف المركزي، واستمرار االعتماد على 
 .الخ...، لعي، وازدياد القروض المتعثرةالنقود في التداول الس

 تحديث  الرغم منعلى مصادر إيرادات الدولة، وأوجه إنفاقها لهذه اإليرادات. هذا القطاع يتضمن  :2القطاع المالي البسيط
يعاني من خلل في تركيب الهيكل  إال أنه ما زالفي السنين األخيرة،  الخاصة بهذا القطاع وتطوير األنظمة والقوانين

الضريبي، وارتفاع نسب التهرب الضريبي، والهدر الكبير في القطاع العام، وضعف فعالية وكفاءة أساليب الدعم المتبعة، 
 .الخ...، لتغطية متطلبات إعادة اإلعمار قد ال تكفي موارد الدولةباإلضافة إلى أن وضعف الوعي التأميني، 

 إلى توفير الخدمات والسلع للمواطنين، وتنظيم عملية االستيراد  هذا القطاع يهدف :بفرعيها الداخلي والخارجي قطاع التجارة
يجد قسم كبير من اليد العاملة فرصة في قطاع التجارة الداخلية، كونه ال يحتاج لشهادة علمية، ولكنه يعاني  والتصدير.

 قطاع . أماالخ...، مستوى التضخم، وعدم وجود برامج تدريبية للعاملينمن صعوبة الحصول على التمويل الالزم، وارتفاع 
ستراتيجية لصالح االصادرات، واستيراد مواد وسلع و  ودعم اإلنتاج المحلي متاز بوجود هيئة تنميةيالتجارة الخارجية، ف

في صالحيات الجهات ذات الصلة بعالقات التعاون التجاري مع الدول األخرى، مع  اً الجهات الحكومية، لكن هناك تضارب
 .الخ...، تقلص مهام وأعمال مؤسسة التجارة الخارجية

                                                           

2
 تم إطالق تسمية القطاع المالي البسيط، لتمييزه عن القطاع المالي في عنوان الفقرة، الذي يضمه مع القطاعين النقدي والتجاري. 
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 من أهمها: بحثية،علمية من خالل العمل ضمن محاور  المال قطاعالمكونات المختلفة ل يمكن تطوير

I. :القطاع النقدي 

 .تطوير العمل المصرفي االستثماري 

 .تحسين وتطوير السياسة النقدية 

II. :القطاع المالي البسيط 

 .تطوير نظم الضرائب والرسوم 

 .تحديث وتطوير النظام المحاسبي 

III. :القطاع التجاري 

 .التجارة الداخلية: تطوير اآلليات واألنظمة 

 .التجارة الخارجية: تطوير السياسة التجارية العامة 

 قطاع السياحة: -14

تتنوع األنماط السياحية في سورية بسبب الغنى الثقافي والتنوع التاريخي والحضاري، وقد تصدرت السياحة مجاالت النشاط 
ة، مباشرة وغير مباشرة، وخرج جسيمتعرض القطاع السياحي نتيجة األزمة ألضرار لقد االقتصادي وموارد القطع األجنبي. 

 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور . الخ...، بعض المواقع السياحية من الخدمة

 .تدريب وتأهيل واستثمار سياحي 

 .تطوير المنتجات السياحية 

 بعض المواقع السياحية. واستثمار دراسات جدوى اقتصادية لتطوير 

 قطاع السكان: -15

ت الجهود المبذولة في هذا القطاع. يتميز يشتهذا في ت وتسببتعنى بشؤون السكان، في سورية ال توجد جهة تنفيذية محددة 
المجتمع السوري بأنه مجتمع فتي، تنمو فيه القوة البشرية بمعدل أعلى وأسرع من معدل النمو السكاني، لكنه يعاني من اختالل 

علميًا جهدًا تفرض زمة حاليًا األ إضافة إلى ذلك، فإنالجغرافي وارتفاع نسبة البطالة وتنامي ظاهرة السكن العشوائي،  في التوزع
 بحثية، من أهمها:علمية يمكن تطوير هذا القطاع من خالل العمل ضمن محاور بحثيًا كبيرًا لمعالجة آثارها في هذا المجال. و 

 الطبيعي للسكان السكاني والنمو النمو. 

 .النمو السكاني وسوق العمل 

 .السكان والتنمية 
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F.  إعادة اإلعمار مرحلة فيومساهمته البحث العلمي أولويات 

واجب المشاركة في إعادة إعمار سورية،  -العامة والخاصة  الجهاتمع باقي  –العلمية البحثية  الجهاتيقع على عاتق 
على المساهمة بالنهوض بواقع  ما، وقدرتهماوجدواه والتطوير التقاني ومعالجة منعسكات األزمة، وإثبات أهمية البحث العلمي

لهيئة العليا للبحث العلمي في رسم السياسة الوطنية للعلوم األساسية لمهمة المن هنا، وانطالقًا من  القطاعات التنموية المختلفة.
في سورية، دراسة واقع البحث العلمي الخاصة ب مجموعة العملاجتماعات والتقانة واالبتكار، واستجابة لما تم االتفاق عليه في 

أولويات البحث العلمي الملحة على تحديد  جرى ، 25/10/2016تاريخ  3106رقم كلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء شّ المُ و 
 في مختلف القطاعات التنموية. لمرحلة إعادة اإلعمار المدى القصير

فيها تقديم مقترحات علمية بخصوص معالجة المنعكسات السلبية لألزمة  تمفقد تم عقد اجتماعات مكثفة مع اللجان القطاعية، 
 مناقشته مع توتم ،"مساهمة البحث العلمي في إعادة اإلعمار"صياغة تقرير جرى بعدها والتحضير لمرحلة إعادة اإلعمار، 

، تم عرضه على والموافقة عليه ومناقشته عرضه على مجلس إدارة الهيئة العليا وبعدمالحظاتهم،  أعضاء مجموعة العمل وأخذ
مواضيع ومحاور  كفصل في هذه السياسة يحوي  ذا التقريره . وتم وضعاجتماع مجلس التعليم العالي والموافقة عليه واعتماده

تساعد في التخفيف من آثار األزمة  مرتبة بحسب األولوية واألهمية، بحيث ،لكل قطاع بحثية ومقترحات علمية عامةعلمية 
 :كما يلي القطاعاتكافة ، والتي من شأنها المساهمة برفد مرحلة إعادة اإلعمار في ومعالجة منعكساتها

 قطاع الزراعة: (1

  ،تبني تركيبة محصولية اإلنتاج النباتي: إنتاج وإكثار بذار، إعادة تشكيل بساتين األمهات، استعمال بدائل األسمدة
 .طبيق أنظمة الزراعة المعتمدة على الموارد المحليةجديدة، ت

  :االستفادة من المخلفات الزراعية كأعالف.تربية وتحسين الثروة الحيوانيةاإلنتاج الحيواني ، 

 قطاع الطاقة: (2

 وتعزيز استثمار الطاقات المتجددة.رفع كفاءة استخدام الطاقة ، 

  البحث عن مصادر جديدة وبديلة عن الوقود األحفوري. 

 قطاع الصناعة: (3

 اإلعمار للمؤسسات الصناعية. دةتلبية متطلبات إعا 

 .دراسات جدوى وتطوير صناعات جديدة تعتمد على مواد أولية محلية 

 قطاع الصحة: (4

 .األمراض التي نجمت عن األزمة: دراستها وتحري انتشارها، واالستفادة من الطب الترميمي 

 عالجة واقع الموارد البشرية في القطاع.تطوير ودعم الصناعات الدوائية الوطنية، وم 



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | الخالصة التنفيذية 12

 

 قطاع الموارد المائية: (5
 استكمال إدارة الموارد المائية: األحواض األكثر استنزافًا، تحديد حرم لمصادر مياه الشرب، فصل المياه الرمادية ،

 .سالسل الرصد

 تعقيم مياه الشرب. مياه الشرب والصرف الصحي: إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، تطوير تقنيات 

 المعلومات واالتصاالت: تقانة قطاع (6
  إعادة تأهيل البنى التحتية.دراسة 

 سوق المعلوماتية واالتصاالت. وتطوير دراسة 

 :قطاع بناء القدرات التمكينية (7

 بناء القدرات البشرية: (7-1

  وفقًا للمتطلبات الجديدة لسوق العمل. النقص استدراكالحفاظ على الموارد البشرية و 

 ودراسة متطلباتها الجديدة وإمكانية تطبيق فرص التعليم البديلةتحسين واقع البيئة التعليمية ،. 

 تطوير إداري وقانوني: (7-2

 .التطوير القانوني: التشريعات الناظمة لعمل الشركات األجنبية والمصارف والوزارات 

 العامة، تخفيف الشكليات وتبسيط اإلجراءات، معالجة الترهل في القطاع العام. ةالتطوير اإلداري: تنظيم الوظيف 

 قطاع البيئة: (8
 جراء األزمة من مخلفات األعمال الحربية األراضي سالمة. 

 .الحفاظ على الموارد الطبيعية 

 قطاع البناء والتشييد: (9

  االستفادة من األنقاض والردمياتدراسة كيفية. 

 اإليواء، واألنماط السكنية في التشييد السريعة نماذج سكن دراس. 

 قطاع النقل:  (11

 ولية محليةأ، واستخدام مواد إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية. 

 منظومة النقل بما يتناسب مع متطلبات إعادة اإلعمار. تحديث 

 قطاع التنمية االجتماعية والثقافية:  (11
 .بناء وتمكين ثقافة الحوار واالنفتاح الثقافي 

 وتعزيز دور الثقافة في التنمية. ،روابط التكافل االجتماعي تقوية 
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 قطاع التنمية المحلية واإلقليمية:  (12

 دراسة وضع المنظومة الوطنية إلدارة األزمة وإعادة اإلعمار. 

  على المستوى الوطني.بكافة أنواعها تصميم وبناء نظام معلومات إلدارة الكوارث 

 قطاع المال:  (13
I. :القطاع النقدي 

a. تطوير اإلدارة النقدية والمصرفية. 

b. .تحديث ومعالجة نظام القروض والودائع 

II. :القطاع المالي البسيط 

a. .تطوير اإلدارة المالية والضريبية 

b. تحسين وترشيد الدعم الحكومي. 

III. :القطاع التجاري 

a. .التجارة الداخلية: ضبط األسعار 

b. الخارجية: تعزيز الصادرات، تسهيل وضبط االستيراد. التجارة 

 قطاع السياحة:  (14

 المنتجات السياحية. وحماية صيانة 

  سياحي.وتسويق المنتج الترويج 

 قطاع السكان:  (15

 3االستعداد لفرصة انفتاح النافذة الديموغرافية. 

  التوزع الجغرافي للسكان.الهجرة الداخلية و 

G.  واالبتكاروطنية للعلوم والتقانة لتنفيذ السياسة ال األساسيةالخطوات التحضير العملي و 

انطالقًا من المهمة األساسية للهيئة العليا للبحث العلمي في رسم هذه السياسة ووضع المؤشرات الخاصة بها، فقد عملت الهيئة 
العليا منذ البدء بمشروع رسم هذه السياسة على التحضير العملي وتهيئة البيئة المناسبة لعملية تنفيذها، وذلك من خالل القيام 

 اعمة وفعاليات علمية ذات صلة، من أهمها:بعدة أنشطة د

                                                           

3
 يشكل الحجم النسبي لمن هم في سن العمل أكثر من ثلثي السكان حيث مرحلة انفتاح النافذة الديموغرافية تقدم عرضاً فريداً للتركيبة العمرية للمجتمع 
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 الذي يهدف إلى تعريف الباحثين والممولين والصناعيين  "نظام المعلومات الوطني للبحث العلمي": أنظمة معلوماتية
العلمية  الجهاتللتعرف على جميع الموارد العلمية المتاحة والمطلوبة لدى  إدارة الموارد العلمية" "نظامبعضهم ببعض. و

 البحثية والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية المسجلة في هذا النظام.

 بهدف خلق بيئة معرفية تفاعلية بين الجهات المعنية، والمساهمة في نشر المعرفة وتنسيق الجهود ووضع شبكات معرفية :
 اتفي مجاالت متعددة هي: الطاق معرفية الخ. وقد تم إحداث شبكات...والمساعدة على تنفيذ السياسة، الرؤى المستقبلية، 

في مجاالت أخرى  جديدة المتجددة، حماية البيئة، الزراعة، المياه والموارد المائية. ويتم حاليًا متابعة إحداث شبكات
 )كالصحة والصناعة والبناء والتشييد(.

 ان الهيئة العليا، أو تعاملوا معها، : تحوي بيانات االتصال لجميع الخبراء والباحثين الذين عملوا في إحدى لجقواعد بيانات
 أو حضروا إحدى الفعاليات العلمية التي قامت بها، وذلك لالستفادة من هذه البيانات في عملية تنفيذ السياسة.

  المالمح  ، الذي يهدف إلى إيجاد"العلمية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية المؤسسات"آليات الترابط بين مشروع
الرئيسة آلليات ترابط فعالة وعملية تساعد في تحقيق االستفادة من مخرجات البحث العلمي، ومن الباحثين، في تطوير 

 االقتصاد الوطني وفق الرؤية الموضوعة في هذه السياسة.

  د التوصيات الناجمة وقد تم اعتما، 2014تشرين الثاني في  "دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة اإلعمار"مؤتمر
 عنه من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

  وجرى فيها وضع أطر التطبيق العملي 2015في أيار  "تسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي"ورشة عمل حول ،
 واالستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلمي، وقد تم اعتماد التوصيات الناجمة عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

  جرى فيه 2015 تشرين الثاني في "تعزيز البنية المعرفية والثقافية واألخالقية للمواطن السوري"منتدى حواري بعنوان ،
 .التي ستكون إحدى ركائز إعادة اإلعمار تبادل األفكار والخبرات، وتم الخروج بتوصيات تعزز هذه البنية

  تم فيها عرض أهم 2017في آب استثمارها ودورها في التنمية" "المشاريع البحثية المنجزة: إمكانية ورشة عمل بعنوان ،
 المشاريع العلمية البحثية التي دعمتها الهيئة العليا والتي يمكن استثمارها تنمويًا.

 وتوقيع يران(إبداع والتعاون التقني في اتفاقية تعاون في البحث العلمي مع مركز اإل)أهمها  عقد اتفاقيات تعاون دولية ،
 .)أهمها مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي( وطنيةمذكرات تفاهم مع جهات 

تعمل الهيئة العليا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، على توفير السبل الالزمة لتنفيذ المواضيع العلمية البحثية والمقترحات س
 ة تتضمن مجموعة من خطوات التنفيذ العملية، من أهمها:العلمية العامة الواردة في هذه السياسة، وذلك عبر آلية مناسب

 : تحضير األرضية المناسبة لالنطالق بالعمل التنفيذي.إجراءات تمهيدية .1
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العلمية البحثية والجهات المعنية األخرى. في هذا  الجهات: وضع خطة تنفيذية لكل قطاع بالتعاون مع خطط تنفيذية .2
المجال، سيتم أيضًا التنسيق بين الهيئة العليا وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من أجل تأمين المتطلبات المالية والخبرات 

 النوعية التي تلزم إلنجاز بعض المشاريع البحثية النوعية.

 من خالل تقارير سنوية ودورية تتضمن الخطوات المنجزة وتوصيات لتحسين األداء.: يتم توثيق عملية التنفيذ توثيق العمل .3

في  التقانة واالبتكارأداء منظومة العلوم و تقيس التي  مؤشرات القياسسيتم األخذ بعين االعتبار في مرحلة التنفيذ مجموعة من 
د البشرية، مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية ، ومن أهمها ما يتعلق بـ: الموار سعيها لتحقيق األهداف العامة للسياسة

الوطنية، العاملين في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، اإلنفاق على التعليم والبحث والتطوير، مخرجات البحث والتطوير، انتشار 
ل: المجموعة اإلحصائية، من الوصول إلى المؤشرات السابقة من خال مصادر وطرائق للتحققالخ. وهناك ...التقانات الجديدة، 

 الخ....لبحث العلمي، تقرير التنافسية العالمي، ل الوطني السنوي  تقريرالتقارير تتبع األداء، 

خطوة هامة من مهمتها قد أنجزت تكون الهيئة العليا للبحث العلمي  ؛بإنهاء تقرير السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار
تعتمد فاعلية هذه الخطوة على عدة عوامل، و األساسية في رسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني في سورية. 

 . هذه السياسة عن المنبثقة والخاص بتنفيذ اآلليات والبرامج الجهات المعنية في القطاعين العام كافة التزامأهمها 

لجميع الجهات المعنية في  هاتوجيه، و مرتبط بدعم القيادة السياسيةهذه السياسة في تنفيذ نجاح الرة إلى أن ومن المفيد اإلشا
 :بضرورة ،الحكومة

 الجديد قد نص في  الدستور السوري وتجدر اإلشارة إلى أن  .هاتلبية المتطلبات اإلدارية والمالية والبشرية الالزمة لتنفيذ
 .بكل متطلباته الدولة للبحث العلميدعم منه على  31المادة 

  والتأكيد على دورها األساسي الهيئة العليا للبحث العلمي كجهة مرجعية للبحث العلمي في سوريةالتنسيق الكامل مع ،
 .في إدارة ومتابعة اإلشراف على عملية التنفيذ في كافة مراحلها

  إلى أن إمكانية التنفيذ متوفرة شرط وجود اإلرادة والمبادرة. مع اإلشارة
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 عامة مقدمة .1

 رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكاردوافع و  السياق التاريخي .1.1

 السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار السياق التاريخي لتطور .1.1.1
المعنية ؤسسات المالهيئات و وضعت العديد من حيث  ،في سورية عن خطة وطنية للعلوم والتقانة واالبتكار ليس جديداً  إن التكلم

الوصول إلى وثيقة وطنية شاملة للعلوم للوصول إلى أهداف محدودة األبعاد، إال أن  خططاً  التقاني والتطوير يالعلم البحثب
 الخبراء من بعدد التقانة وتطوير نقل لشؤون  الدولة وزارة استعانت، 2002ل. ففي عام نابعيد الم والتقانة واالبتكار بقي هدفاً 

 على التركيز بضرورة المبدئية ونادت التصورات مرحلة تتجاوز لم هذه الخطة أن إالللتقانة؛  وطنية خطة مشروع الوطنيين إلعداد

، ستراتيجيةاال أن تتضمنها يجب التي والبرامج التنظيمية واإلجراءات التشريعات من ةواقترحت جمل ،محورية وتقانات علوم مجموعة
 وسرعان ما تم إلغاء وزارة الدولة لشؤون نقل وتطوير التقانة.

 وضع هدفه مشروعاً  ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون  ،السورية العربية الجمهورية حكومة في الوقت ذاته، أطلقت
 لتقانات العليا اللجنة االستشارية قبل من ستراتيجيةالا هذه نوقشت سورية. في والمعلومات االتصاالت لتقانات وطنية ستراتيجيةا

عرضت في ورشة عمل بتاريخ ثم  ،4/1/2004في  قرار وأصحاب خبراء ضم موسع اجتماع في والمعلومات االتصاالت
 .وزارة االتصاالت والتقانة إال أن الحكومة لم تعتمدها بشكل رسمي بعد ذلك اعتمدتها، و 15/1/2004

 الرؤية ضااستعر تم فيه  ،والتقانة العلوم قطاع عن فصالً  2010 – 2006لألعوام  العاشرة الخمسية تضمنت الخطة كما
 :على النحو اآلتي ةيالمستقبل

 تعميم إلى ترتكز ،اقتصاد المعرفة إلى لالنتقال سورية تؤهل واالجتماعية االقتصادية البنى في جوهرية تغييرات إحداث" -
 .والخدمات واإلنتاج التعليم في المعلومات واالتصاالت، تقانات خاص وبشكل ،والتقانية العلمية المستجدات استخدام

 .اإلجمالي االقتصادي لنموا في ذلك إسهام درجة ورفع واالجتماعية، االقتصادية التنمية ألغراض والتقانة مو العل تسخير -

 التنمية استدامة وتحقيق النسبية، ميزاته من االستفادة وتعظيم الدولية، التنافسية والقدرة التطور من السوري  االقتصاد تمكين -
  .عالية مستويات إلى السوري  جتبالمن والوصول

 .المختلفة" والخدمية االقتصادية القطاعات في ،اإلنتاج بمتطلبات الوطنية والتقانية العلمية العاملة القوى  وتطوير إعداد ربط -

الحادية مشروع الخطة الخمسية العاشرة و  ةالخمسي ةتضمنتها الخط التي ،بعيدة المدىواالبتكار  والتقانة غايات العلومأما 
 :يلي تلخص بماتف عشرة،

 ة.المستدام الوطنية التنمية لخدمة الالزم والتقاني العلمي التقدم تحقيق -
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 تقانات وابتكار وتطويرها واستنباط التقانة توطين على قادرة تكون  والتقانة، للعلوم ومتطورة صلبة وطنية قاعدة إرساء -
 تحقيق على القدرة ضمان عن فضالً  قدراتها التنافسية، من ويرفع ،المختلفة التنموية القطاعات يخدم بما محلية،

 .السريعة بديناميته المعاصر العالمياالقتصاد  يتيحها التي للفرص األمثل االستثمار

 سيشهدها التي عليها التحوالت تنطوي  التي التحديات لمواجهة الوطنية القدرات البشرية من كافية أعداد تخريج -
 .العالمية التحوالت ظل في السوري  االقتصاد

 المائية والمصادر العامة والصحة والزراعة والغذاء الطاقة حقول في للعلوم المستدام والتطبيق االبتكار تطوير -
  .البيئة وحماية والصناعة

  .جديدة أساسية علمية معارف وابتداع واكتشاف نشرها، لىمل عوالع المتوفرة العلمية المعرفة في التوسع -

 .والتقانة وتطبيقاتهما العلم وتوطين لنقل والخاصة العامة المتعددة الجهات بين الشراكة من االستفادة تعظيم -

 من ،الغايات تلك بلوغ نحو سعيها فيواالبتكار،  والتقانة للعلوم يةالوطن سياسةال قنطالإلى ضرورة ا تانالخطأشارت و 
 التي تحض اإلنسانية والقيم المبادئ من وتستمد واالجتماعية، االقتصادية األنشطة مختلف تحكم راسخة وأسس مبادئ

 اآلتية: األهدافوتم وضع  .واإلتقان والتعلم العلم على

 . الوطني المستوى  على واالبتكار والتقانة العلوم مؤسسات ووظائف لبنية منظوماتي شامل منظور تبني -

 .مستدام بشكل كمًا ونوعاً  واالبتكار العلمي والبحث والتقانة العلوم مجاالت في الوطنية البشرية القدرات ببناء االهتمام -

 .واالبتكاري المحلي اإلبداعي بالمستوى  لالرتقاء وحيد كخيار التقاني والتطوير العلمي البحث جهود تعزيز -

 في أساسياً  العباً  واالبتكارية وجعله التقانية قدراته تنمية بهدف ،والخدمي اإلنتاجي الخاص القطاع مع التشارك تعزيز -
 .واالبتكار والتقانة العلوم منظومة

 مع ويتماشى ،المعاصرة العالمية االتجاهات يوائم بما آلياته وتطوير الخارجي، العالم مع والتقاني العلمي التعاون  تعزيز -

 .سورية في المنشود والتقاني العلمي التقدم واحتياجات خصوصيات

 .واالبتكار والتقانة العلوم منظومة أداء يعزز بما المساندة والتقانية العلمية الخدمات دعم -

 يدعم بما والتقانة، وتنظيمها بالعلوم العالقة ذات والمالية اإلدارية واألنظمة للتشريعات المستمر بالتطوير االهتمام -

 .واالبتكار والتقانة للعلوم الوطنية المنظومة

 .والتقانة العلوم أنشطة تمويل وآليات مصادر وتنويع تطوير -

 .السوري المجتمع  مستويات كافة على إليها الولوج سبل وتيسير والتقانية العلمية للمعرفة المستدام النشر -
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 الكمية للخطة الخمسية العاشرة فكانت: المراميأما 

 .2020 عام% 2و  2010عام%1 اإلجمالي إلى  القومي الناتج من العلمي البحث على إلنفاقا الوصول بنسبة -

  .الدكتوراه  حملة من باحث لكل سنوياً  المؤلفة والكتب المنشورة األبحاث عدد زيادة متوسط -

 والتطوير البحث ألغراض والمشترك والخاص العام القطاع وشركات العامة المؤسسات ميزانية في (5%) نسبة رصد -
 في البحثية المراكز نجاح حال في تمويل إلى مصادر المخصصات هذه تتحول أن يمكن .مؤسسة بكل الخاصة

 المؤسسات.  هذه لصالح أعمال على التعاقد

 العلمية في الفروع األولى الجامعية المرحلة خريجي إلى دكتوراه( –العليا )ماجستير الدراسات خريجي رفع نسبة -
  .%10عن  يقل بشكل ال التطبيقية

 . دوافع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار2.1.1
)بحث علمي، تأهيل أطر  ةعمل وطني طللتنفيذ وخط معتمدة ستراتيجيةاو  ،عدم وجود سياسة وطنية للعلوم والتقانة واالبتكار إن

تشتيت وبعثرة الجهود التي بذلتها المؤسسات المنضوية تحت كان أحد أهم أسباب  ،( في سورية، الخبشرية، نقل وتوطين التقانة
مما حرمها تأكيد وإظهار الدور الفاعل الذي يمكن أن تكون قد قامت به لتحقيق بعض  ،واالبتكار والتقانة إطار منظومة العلوم

المؤسسات من  هذه الوطنية. كما أن عدم وجود منظومات لقياس األداء وتقييمه أدى لحرمان ستراتيجيةاالاألهداف  أو كل
 فرصة إعادة تقويم أعمالها بغية تحقيق مستويات أداء أفضل.

يؤدي إلى إن من شأنه أن  بل ،وحسب توليد قيم مضافةعدم إن االستمرار بالواقع الراهن للعلوم والتقانة واالبتكار لن يؤدي إلى 
 ،وخطط تنفيذية هامن خالل رسم سياسة وطنية ل هال الحالي الواقعوبالتالي ينبغي تغيير  ،تكون له آثار خطيرة تدهور تنموي 

 استجابة . يأتي هذا الواقعالبحث العلمي والتطوير التقانيواستنهاضية قائم على  واقعيةتنموي ذي طبيعة  واقعالنتقال إلى ل
المتزايد على االستثمار و اقتصاد المعرفة  التي باتت قائمة علىعة لألسواق العالمية العالية السر  الدينامية لتحديات التي تفرضهال

. في الواقع، إن الكيان المولد لرأس المال الفكري مكونه الرئيسوالذي يشكل رأس المال الفكري  ،في العلوم والتقانة واالبتكار
الذي تزداد  و منظومة مؤسسات العلوم والتقانة واالبتكار، التي أصبحت المحرك األساسي لالقتصاد الجديده وللمعرفة عموماً 

تحتم البحث عن أفضل  ،الوطنيةالمؤسسات على  خطيرةمما يخلق تحديات  ،فيه حدة الضغوط التنافسية التي تفرضها العولمة
 .والتطور خلق ميزات تنافسية جديدة لتعزيز فرص البقاءو  ،السبل في االستفادة من الميزات التنافسية الموجودة

في  كما أن الضغوط االستثنائية التي تولدها سياسات العقوبات والحظر المفروضة على سورية منذ عشرات السنين، وخصوصاً 
المتميز لتحقيق قدر من لمعرفي المنتجات التقانية، تستلزم السعي إليجاد البديل الوطني للعديد من المنتجات ذات المكون ا

واالبتكار فرصة  التقاني والتطويرالعلمي أنشطة البحث  وهنا يمكن أن تشكلكتفاء الذاتي واألمن الوطني واالستقاللية. اإل
 .لمواجهة تلك الضغوط وتجاوز آثارها السلبية
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بالدول المتقدمة، ويشهد المجتمع مياًل  إن المجتمع السوري مجتمع يافع حيث تشكل الشريحة العمرية الشابة نسبة مرتفعة مقارنة
مما يستدعي حاجة وطنية ماسة لتوليد فرص عمل جذابة في فروع الصناعة والخدمات  ،نحو ارتفاع نسبة قوة العمل المتعلمة

 العالية. العلمية والتقانية ذات القيمة المضافة

مع  ،وكفاية موارد الطاقة ،الطبيعيةواستدامة الموارد  ،البيئيالمستدامة على سورية تحديات هامة تتمثل في البعد  التنميةتفرض 
وضع ل وطنية للعلوم والتقانة واالبتكار بات ضروريا   سياسةوجود ومن هنا فإن  ،تحسين مستوى معيشة الفرد من كافة الجوانب

 .التنمية االقتصادية واالجتماعيةيسّرع عملية السابقة و  مواجهة التحدياتبما يسهم في  ،األولويات للبحث العلميو  التوجهات

، إال أن أهميته السياسةهذه ُيضاف إلى الدوافع السابقة، سبب آخر، وإن كان مستجدًا وغير موجود عند إطالق مشروع رسم 
، فرضت تحديات 2011عام آذار . فاألزمة التي تمر بها البالد منذ المساهمة في إعادة إعمار سورية، وهو احاليًا تفوق سواه

حيث تراجع واقع بعض تلك القطاعات عقودًا نحو  التي ظللت كافة القطاعات التنموية دون استثناء،ديدة نتيجة آثارها السلبية ج
وتحديثها، وصواًل  هاالقطاعات، ومن ثم تطوير هذه ثتها األزمة في في ترميم الفجوات التي أحد السياسةهذه وتكمن أهمية  .الوراء

 إلى التنمية المستدامة.

 إعداد السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار ية. منهج2.1

 إعداد السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار مشروع عن أساسية معلومات .1.2.1
  ُلعام/ 68/ التشريعي المرسوم وفق العلمي للبحث العليا الهيئة أهداف أبرز ألحد عملياً  تجسيداً  المشروعهذا  شكلي 

 .هابإحداث القاضي 2005

 13/ الفصل في العاشرة الخمسية الخطة متطلبات حدأ المشروع دّ يع./ 

   27/8/2007 بتاريخ المنعقد العلمي للبحث األعلى المجلس قبل من المشروع إقرار تم. 

   (.4الملحق ) ،16/10/2007 تاريخ/ 4323/ رقم الوزراء مجلس رئيس السيد بقرار المشروع إحداث تم 

  ُهب العمل فترة تمديد تم   لفترة هوتوقيففيه  العمل واجهت التي لصعوباتل نظراً  ولكن بعامين، المشروع مدة دتدّ ح. 

 المشروع في العمل مراحل .2.2.1
 :اجتماعات أقرت  عقدت اللجنة عدة وقد عليا، متابعة لجنة تشكيلتم  المشروع، إحداث قرار وفق المرحلة األولى

 المشروع لوثيقة أولي تصور وضع، كما تم العمل على العمل فيه وفريق المجموعات وأسماء، هبنتيجتها دلياًل تنفيذيًا ل
بعض العوائق أثناء  بعد ذلك اللجنة واجهت .تنفيذه ومتابعة المشروع على باإلشراف المعنيين من عدد فيها شارك
 .مما أدى إلى إيقافه المشروعطالق إل في التحضير العمل
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 :التالية بالمقاربات هفي المتبع النهج تميز وقد ،2009 عام في للمشروع جديد مقترح تقديم جرى  المرحلة الثانية: 
 العلمي البحث منظور من تطويرها سبل وتحديد المختلفة التنموية القطاعات دراسة على تعتمد: قطاعية مقاربة 

 .التقاني والتطوير

 ذات قطاعات بأنها ووصفها ستراتيجيةاال القطاعات من عدد على السياسة تركيز خالل من: حسب األولوية مقاربة 
 .الحكومة من خاص دعم على الحصول بغية أولوية،

 تحديدقدر المستطاع  فيها يجري  ،للمقترحات الواردة فيها تنفيذية عمل برامج إلطالق السياسة تسعى: عملية مقاربة :
 ورصد لمقترحاتا تنفيذ متابعة موضوع على وتؤكد الخ.... الالزمة، الموارد المسؤولة، الجهاتالخطة الزمنية للتنفيذ، 

 .والعمل على تصحيحه وجد إن الخلل

 سورية في للتنمية توجهات الحكومة مع متوافقةتكون : المقترحة والبرامج الخطط. 

 .السياسةهذه  المقترحة في إعداد العمل عرض لخطوات (1يظهر في الشكل )

 
 : خطوات العمل المقترحة في إعداد السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار(1الشكل )
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 التخطيط هيئةالمعتمد في  تصنيفال من انطالقاً  هااعتماد تم   طاعاً خمسة عشر ق دراسة (1شكل )ال في المبينة الخطواتتغطي 
تقانة المعلومات  ،الصحة ،البيئة ،الصناعة ،الزراعة ،الطاقة ،المائية الموارد: هي القطاعاتهذه و  .الدولي والتعاون 

بناء ) التمكينية القدرات بناء ،الماليالقطاع  ،السكان ،والثقافية االجتماعية التنمية ،السياحة ،النقل ،والتشييد البناء ،االتصاالتو 
 . واإلقليمية المحلية التنمية ،(قانونيالو  داري اإل تطويرال - بشريةالقدرات ال

 ،الصناعة، تقانة المعلومات واالتصاالت ،المائية الموارد ،الزراعة): وهي ،ثمانية وعددها األولوية ذات القطاعات تحديد تم  وقد 
تجدر  .من مراحل العمل في المشروعفي المرحلة الثالثة وضح هو مكما  ،(التمكينية القدرات بناء ،الصحة ،البيئة، الطاقة

اإلشارة إلى أن األزمة التي تمر بها سورية، أبرزت أهمية قطاع التنمية االجتماعية والثقافية وأولويته، حتى على القطاعات التي 
في  أعاله المبينة الخطوات تحقيق سبيل في تنفيذها جرى  التي العملية اإلجراءات (2شكل )ال ظهريُ  تم اعتبارها ذات أولوية.

 .الشكل السابق

 – للمشروع العليا المتابعة لجنة مع باالتفاق - (2شكل )ال في مبين هو ما وفق ،"العلمي البحث أولويات لجنة" تشكيل تم  
 عشرة، الحادية الخمسية الخطةمشروع  مع يتوافق وبما الحكومة توجهات مع يتقاطع بما العلمي البحث أولويات تحديد مهمتها

 :تياآل تسلسلال وفق

 .المختارة المعايير من مجموعة على بناء أهميتها ودرجات التنموية القطاعات تحديد -1

 .المختلفة للقطاعات بالنسبة أهميتها وتقدير والتطوير البحث محاور تحديد -2

 التي يتم واالختصاصيين الخبراء تقييمات على بناء أولويتها حسب فئات في والتطوير البحث محاور تصنيف -3
 .التقييم عملية في ااعتماده

 الورشة هدفت. 2/3/2010 بتاريخ عمل ورشة بعقد انتهت أشهر، أربعة مدى على مكثفة اجتماعات األولويات لجنة عقدت
، ممن عملوا واالختصاصيين الخبراء من كبير عدد هافي شاركو  سورية، في التقاني والتطوير العلمي البحث أولويات وضع إلى

 امب آرائهم الستمزاج الورشة أثناء المشاركين على استمارات توزيع جرى  وقد ،واالبتكار والتقانة مو العل منظومة تطوير على
 :(5) الملحق ،نماذج ثالثة االستمارات تتضمن. العلمي البحث أولويات يخص

 .العلمي البحث منظور من ستراتيجيةواال واالجتماعية والعلمية االقتصادية األهمية ناحية من القطاعات تقييم/ A/ النموذج -

 .التنموية القطاعات في رهايتأث جهة من التقاني والتطوير العلمي البحث مواضيع تقييم استمارة/ B/ النموذج -

 .المشارك نظر جهةو  من األولوية ذات التقاني والتطوير العلمي البحث مواضيع تحديد يتضمن/ C/ النموذج -
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 اإلجراءات العملية لتنفيذ خطوات إعداد السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار: (2الشكل )
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 :بناء على  العليا الهيئة قامت، فيها المشاركين آراء استمزاجو  "العلمي البحث أولويات" عمل ورشة عقدبعد  المرحلة الثالثة
. للمشروع العليا المتابعة لجنة وموافقة العليا الهيئة في اإلدارة مجلس موافقة بعد األولوية ذات القطاعات بتحديدنتائجها 

 تم   التي ،القطاعية اللجان لعضوية مختصين ترشيح أجل من قطاع بكل المعنية الجهات بمخاطبة العليا الهيئة قامت كما
 مجلس رئيس السيد موافقة ثم ومن العليا الهيئة إدارة مجلس موافقة أخذ بعد ،منها بكل خاصة قرارات بموجب تشكيلها
)تم  قطاعات ثمانيةتسع لجان ل وعددها األولوية ذات القطاعات لجان األولى الدفعة ضمت :دفعتين على وذلك الوزراء،

بينما  ،تشكيل لجنتين لقطاع بناء القدرات التمكينية الذي يتكون من بناء القدرات البشرية والتطوير اإلداري والقانوني(
 .لجان سبع وعددها األخرى  القطاعات لجان الثانية ضمت الدفعة

مراعاة وجود  مع، المدنيوالمجتمع  من مختلف الجهات المعنية العامة والخاصةلة أعضاًء طاعية المشكّ ضمت اللجان الق
من  ومختصينخبراء باحثين و و  ،، إضافة إلى أكاديميين من أساتذة الجامعاتأعضاء من مستويات إدارية عليا في مؤسساتهم

 لقطاعات المعنية.ل العاملين في المجال التطبيقي

 عقد تخللها ،2011 عام نهاية حتى واستمرت 2010 عام خالل عملهاللقطاعات ذات األولوية  القطاعية اللجان باشرت
 مجلس على التقارير هذه مقترحات عرض تم. النهائية تقاريرها وقدمت أعمالها أنهت حتى القطاعية للجان اجتماعات دورية

 لتطوير نهائية بمقترحات للخروج قطاع بكل خاصة عمل ورشات في مناقشتها تمت عليها الموافقة وبعد العليا، الهيئة إدارة
 .التقاني والتطوير العلمي البحث منظور من القطاعات

موافقة لجنة المتابعة العليا للمشروع( حيث أقرت الهيئة العليا )بعد  -جرى بعد ذلك صياغة الجزء األول من تقرير السياسة، 
عن المالمح العامة للسياسة، إضافة إلى السياسات الخاصة  موجزاً  بحيث احتوى  -إعداد التقرير النهائي للمشروع على جزأين 

بالقطاعات ذات األولوية، وبعد عرضه على لجنة المتابعة العليا للمشروع وعلى مجلس إدارة الهيئة العليا والموافقة عليه، تم 
 .وتمت الموافقة عليه واعتماده 27/1/2013في المجلس األعلى للهيئة العليا،  اجتماع عرضه على

، حيث تم تشكيل لجان قطاعية لهذا الغرض، وقد قامت 2011كان قد بدأ العمل إلنجاز الجزء الثاني من تقرير السياسة عام 
تلك اللجان باجتماعات متعددة، أثمرت عن وضع مسودة تقرير أولية لكل قطاع. توقف العمل آنذاك بسبب األزمة، ولما تبين 

، بعد إجراء تعديل على اللجان القطاعية 2013متابعة العمل في هذه القطاعات عام أن األزمة ليست عابرة وقد تطول، تمت 
 .المشكلة سابقًا، إلعطائها زخمًا إضافيًا ورفدها بخبرات جديدة

لتقارير التي أعدتها اللجان األولى، ومع ل الُنسخ األوليةانطالقًا من  ،2013 عام خالل عملهاالمعدلة  القطاعية اللجان باشرت
تم إنجاز التقارير النهائية للقطاعات، على غرار العمل الذي جرى في وبعد اجتماعات مكثفة،  2014نهاية العام وبداية عام 

ت الحل من الجزء األول من تقرير السياسة للقطاعات ذات األولوية، دون إغفال أثر األزمة على هذه القطاعات، وإدراج مقترحا
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 ،عليها الموافقة وبعد العليا، الهيئة إدارة مجلس على التقارير هذه مقترحات عرض تم. منظور البحث العلمي والتطوير التقاني
 .القطاعاتهذه  لتطوير نهائية بمقترحات للخروج ،قطاع بكل خاصة عمل ورشات في مناقشتها تمت

وبعد  اصة بالقطاعات التنموية المتبقية.السياسات الخ على السياسة، حيث احتوى جرى بعد ذلك صياغة الجزء الثاني من تقرير 
المجلس  اجتماع عرضه على لجنة المتابعة العليا للمشروع وعلى مجلس إدارة الهيئة العليا والموافقة عليه، تم عرضه على

 .واعتماده تمت الموافقة عليهو  29/10/2015في  األعلى للهيئة العليا

 ة مستجدة نتيجة األزمةمرحل. 3.2.1

والتاريخي، وحل الدمار والخراب في  أزمة عنيفة، طالت بنيانها البشري والمادي والحضاري  2011تواجه سورية منذ آذار عام 
الرغم من ذلك على جوانب كثيرة من القطاعات الحيوية فيها، ولم يسلم أي قطاع في البلد من األضرار واآلثار السلبية لألزمة. 

في أداء مهامها   -ما أمكن  –أنواعها، مستمرًة ن مسيرة الحياة لم تتوقف، وبقيت مؤسسات الدولة تعمل بكافة أشكالها و فإ
 األساسية من جهة، ومتطلعًة لمرحلة إعادة اإلعمار من جهة أخرى.

وإن  –مل العلمي والبحثي فيها العلمية البحثية على أداء مهامها، كغيرها من مؤسسات الدولة، إذ لم يتوقف الع الجهاتواظبت 
"دور ، وهي تستعد أيضًا لمرحلة إعادة اإلعمار من خالل الفعاليات المختلفة التي تقوم بها، كمؤتمر -تراجع بعض الشيء 

في هذا السياق، . 2014، الذي نّظمته الهيئة العليا في تشرين الثاني عام المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة اإلعمار"
الذي أنجزته  ،من تقرير السياسة الوطنية، الخاص بالقطاعات ذات األولويةبدأت الهيئة العليا بإعداد ملحق متمم للجزء األول 

 العمل بدأ. من هذا المنطلق، على تلك القطاعات هاالهيئة العليا قبل أن تأخذ األزمة أبعادها الحالية، فلم يتم التطرق إلى آثار 
، وقد تم تشكيل قطاعات ذات األولويةالة اآلثار السلبية لألزمة على مقترحات علمية بحثية لمعالج ثيقة تتضمنو عداد إ على 
  على التوازي. وباشرت عملها القطاعات، بأحد هذه، كل لجنة مختصة 2016لهذا الغرض في آب  لجانتسع 

المكلفة بدراسة واقع البحث العلمي في سورية  - 4العمل تفاق في االجتماع الرابع لمجموعةاال ، جرى 2017في بداية عام 
تتضمن المواضيع دراسة بإعداد  بالسرعة الممكنة على أن تقوم الهيئة العليا -ووضع استراتيجية له وفق سياسة تتبناها الدولة 

اللجان التسع اآلنفة  عملتسريع قامت الهيئة العليا ب وقد العلمية والمحاور البحثية التي تساهم في رفد مرحلة إعادة اإلعمار.
كما ، والتحضير إلعادة إعمارها خاصة بمعالجة آثار األزمة على القطاعات ذات األولوية علمية مقترحاتإعداد بغية  الذكر،

وسعت الهيئة العليا من نطاق نشاطها، إذ طلبت من أعضاء اللجان المختصة التي عملت على القطاعات السبعة الواردة في 
 .هذا الجزء الثاني من تقرير السياسة الوطنية تحديث مقترحاتهم العلمية المتعلقة باألزمة والواردة ضمنالجزء 

                                                           

4
تاريخ  3106أينما وردت في هذه السياسة: المجموعة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالكتاب  رقم  "مجموعة العمل"يُقصد بعبارة  

25/10/2016. 
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العلمية البحثية، عبر  الجهاتبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ومن ضمنها  الدراسة تلك قد قامت الهيئة العليا بإنجازل
وإداريين من مستويات إدارية عليا، إضافة إلى مراسالت  ،العمل التطبيقيلجان تضم باحثين وأكاديميين وخبراء ومختصين في 

فقد تم عقد اجتماعات مكثفة مع تلك اللجان، تم فيها تقديم مقترحات علمية بخصوص  .وتواصل مباشر مع تلك الجهاترسمية 
"مساهمة البحث العلمي في معالجة المنعكسات السلبية لألزمة والتحضير لمرحلة إعادة اإلعمار، جرى بعدها صياغة تقرير 

. وتمت مناقشته مع أعضاء مجموعة العمل وأخذ مالحظاتهم، (6الملحق ) لالطالع على التقرير الكامل انظر ،إعادة اإلعمار"
اجتماع مجلس التعليم العالي ومناقشته  في، تم عرضه عرضه على مجلس إدارة الهيئة العليا ومناقشته والموافقة عليه وبعد

علمية عامة لكل  مواضيع ومحاور علمية بحثية ومقترحات هذا التقرير . يحوي 24/9/2017في جلسته المنعقدة في  واعتماده
قطاع على المدى القصير، تساعد في التخفيف من آثار األزمة ومعالجة منعكساتها، مرتبة بحسب األولوية واألهمية، والتي من 

قد ورد في الواردة فيه  مع التنويه بأن قسما  من المقترحات .شأنها المساهمة برفد مرحلة إعادة اإلعمار في كافة القطاعات
توصيات مؤتمر "دور المؤسسات العلمية  بعض الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار، كما ورد قسم آخر في تقرير السياسة

 .، والتي حظيت بموافقة رئاسة مجلس الوزراءالسالف الذكر والبحثية في إعادة اإلعمار"

بجمعهم  ، قامت الهيئة العلياالدراسة الخاصة بمساهمة البحث العلمي في إعادة اإلعمار ، وإعدادالسياسة هذه ن تم إنجازأبعد 
التي كان جميع الجهات المعنية،  بالتعاون والتكامل بين معًا في هذه الوثيقة لتسهيل عملية اإلطالع عليها والمباشرة بتنفيذها،

 وإخراجها إلى النور.لها الفضل األكبر والدور األساس في إعداد هذه السياسة 

وذلك من خالل نسيق مع جميع الجهات ذات العالقة، ستعمل الهيئة العليا بعد ذلك على إعداد الخطة التنفيذية، بالتعاون والت
بالتعاون مع لجان الخبراء وفريق  العلمية البحثية المعنية بالتنفيذ، وتعمل الجهات تضم ممثلين عنتنفيذية قطاعية  لجان

مسؤولة عن إعداد الخطط التنفيذية القطاعية، وإنجاز تقارير تنفيذ  اللجانتكون هذه  التقييم تحت إشراف الهيئة العليا.المتابعة و 
األداء، واإلشارة إلى المعوقات والصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ، وتقديم مقترحات وتوصيات لتحسين األداء، باإلضافة 

 سير العمل في القطاعات المختلفة إلى مجلس إدارة الهيئة العليا. سنوي شامل عن دوري  إلى تقديم تقرير

سيتأثر باألزمة الراهنة، فاألزمة قد تعيق أو تؤخر تنفيذ بعض مكوناتها، لكن وفي  -من دون شك  – السياسةهذه إن تنفيذ 
وقدرته على معالجة وتخفيف  ،والحروب وقت األزمات والتطوير التقاني ، هذه فرصة إلظهار أهمية البحث العلميذاته الوقت

ومن هنا كان اإليمان بأهمية وضرورة إتمام هذه  اآلثار السلبية لها، ودوره في المساهمة بالنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة،
 .، ووفق األولويات المحددةالسياسة، للمباشرة بتنفيذها وفق اإلمكانات المتاحة
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 لعلوم والتقانة واالبتكار ومحاورها وأهدافهاالوطنية لسياسة ال رؤية .2

 . المبادئ والمنطلقات 1.2

سواء من  ،تنطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار من القيم العامة والمعتقدات والمبادئ التي تحكم المجتمع السوري 
 إنسانية رفيعة لهم والسعي الدؤوب لتميزهم.أبنائه وتوفير حياة  تقدير واحترامحيث الوالء للوطن ورفع شأنه أم من حيث 

 ،بنية االقتصاد الوطني في تنويعلة رفع درجة التنافسية وا، المتطلبسورية طبيعة تحديات التنمية في مع هذه السياسة تجاوبتو 
التقاني عماد التنمية  . ويشكل البحث العلمي والتطويرنةاعلى العلوم والتقعتماد المتزايد االو البيئة، حماية واستدامة الموارد و 

 ، التي تشكلللعلوم والتقانة واالبتكار متكاملة وذلك ضمن منظومة ،المستدامة والمحور األساسي الذي تدور حوله هذه السياسة
 حاضنة وبيئة مواتية للتناغم والتفاعل فيما بين مكوناتها. 

 . الغاية2.2

التحول نحو اقتصاد معرفي قادر على توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها السياسة إلى تهيئة البيئة العامة باتجاه هذه تسعى 
الستدامة التنمية الوطنية، وذلك بإرساء منظومة وطنية للعلوم والتقانة واالبتكار جناحاها تطوير التعليم الجامعي وما قبل 

  الجامعي، وإنشاء جامعات ومراكز ومدن حاضنة للبحث العلمي والتطوير التقاني.

 الرؤية . 3.2

 بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. مساهمة فيمتكاملة للعلوم والتقانة واالبتكار،  وطنية منظومة امتالك

 الرئيسة  ورامحال .4.2
 .رعاية الموهبة واإلبداعو  تهاوتنمي البشرية العلمية والتقانية القدرات بناء -

 .والتطوير التقاني العلمي البحث تعزيز -

 .ودعمها بشبكات المعلومات العلمية والتقانية  التحتية البنى تطوير -

 منها بشكل خاص.  لعاليةالتركيز على التقانات األساسية وا -

 . األهداف العامة 5.2
 :م األهداف العامة لهذه السياسة والمنبثقة عن هذه الرؤية ما يليمن أه

 أسوة ببعض الدول اإلقليمية المتقدمة. االبتكارللعلوم والتقانة و بناء وتطوير منظومة متكاملة  .1
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، وخاصة المؤسسات ألنشطة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني في القطاعين العام والخاصلتنسيق رفع درجة ال .2
 .التي تحتاج إلى البحث العلمي وتستفيد منه

 في خدمة القطاعات اإلنتاجية والخدميةوتوظيف مخرجاتهما  الموائم، االرتقاء بنوعية البحوث العلمية والتطوير التقاني .3
 .بما يلبي حاجات المجتمع

 العلمية البحثية.  الجهاتالخ( المتوفرة لدى ...االستخدام واالستفادة المثلى من البنى التحتية )مخابر، تجهيزات،  .4

 .والخدميةالمؤسسات اإلنتاجية العلمية البحثية، وفيما بينها وبين  الجهاتتحقيق التشبيك فيما بين  .5

 المؤسسات اإلنتاجية والخدمية. دعم االبتكار في .6

، لتوفير الدعم المادي والتخفيف عن كاهل لعلمي والتطوير التقانيتعزيز الموارد المادية والبشرية الالزمة للبحث ا .7
 الدولة، ودعم عمليات التطوير والتحديث واإلنتاج.

 .( مالئمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفةالخ...تطوير بيئة وطنية )تشريعية، إدارية، تحفيزية،  .8

 العلمية البحثية الوطنية ونظيراتها في العالم. الجهاتتقوية التواصل والتفاعل والتعاون بين  .9
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 في سورية الوضع الراهن للعلوم والتقانة واالبتكار .3

 مدخل تاريخي. 1.3
 نت مهدًا لالبتكار وريادة األعمالسورية مهد الحضارة، حيث تشهد آالف من السنين بأن هذه البقعة من األرض كاكانت 

 من األلفية الثانية قد شهدت نظاماً وعلى الرغم من أن العقود الخمسة األخيرة لتبادل التجاري. للمهن والحرف واالناظمة  والشرائع
عن  هاتأخر توحي بأن معظم مؤشرات االبتكار ، مع لم تغب والمبادرة الفردية إال أن روح الريادة ،مركزي التخطيط اقتصادياً 

 دولة. 125من  115أن سورية في المرتبة  2011لعام INSEAD  من العالمي االبتكار مؤشر يورد .ةمثيالتها في دول المنطق

على الرغم من و  يًا في اإلنتاج الزراعي والتصنيع،المنصرمة نجاحات هامة وأداًء جيدًا نسب ةثالثاللقد حققت سورية خالل العقود 
كانت رغم الصعوبات قادرة  ، ...الخالغذائة واألدوية نتاجمحفزة لألعمال، إال أن قطاعات صناعية كالنسيج واإلالبيئة الضعف 

العاملة  الجهاتوقد استطاعت  .الخارجيةوحققت فوائض تصديرية إلى األسواق  ،على تلبية نسبة كبيرة من االحتياجات المحلية
أن تحقق قدرًا معينًا من النجاح، إال أنها لم تتمكن من  صناعة الدواءفي البحث العلمي والتطوير التقاني في قطاعات الزراعة و 

 ث.و بسبب ضعف التطبيق المباشر والواسع النطاق لنتائج البح تحقيق قيم إضافية تراكمية على مخرجاتها

ة إلى أسباب عد ويعزو بعض الباحثين هذا التراجع .وراء تراجع ترتيب سورية فيما يخص االبتكار تقفت األسباب التي و تعدد
، إضافة إلى هجرة لحة متكررة هددت أمنها واستقرارهانزاعات مسل من أهمها الموقع االستراتيجي لسورية، الذي جعلها عرضة

الوطن  الرغم من ذلك، ُيشهد للسوريين فيعلى  ....الخ ،األدمغة وعدم وجود بيئة محفزة لإلبداع أو مناسبة الستقطاب الكفاءات
 بعض من نجاحات كبيراً  هذه الشهادة إلى إرث ثقافي من القيم والتقاليد، إال أن عدداً تستند . و اإلبداعيةوالقدرات العربي بالجد 

البشرية  تتفاوت في قدرتها على تعظيم االستفادة من الموارد فالجهات. الستثمارهايئة المالئمة لم تجد الب العلمية الجهات
وذلك بسبب تعقيد األنظمة والتشريعات السائدة وعدم مواءمتها لطبيعة ومتطلبات  ،للبحث العلمي )على ندرتها( والمادية المتاحة

 . ...الخ ،واالبتكاري  األنشطة البحثية ذات الطابع العلمي

 التطورات الحاصلة في االقتصاد السوري ودور العلوم والتقانة فيه. 2.3
جمود األنظمة اإلدارية  هو تهذه المشكالمن أهم أسباب و  بنيوية، مشكالتو وترهل العام الصناعي من ضعف القطاع  يعاني

الصناعية لتواكب التغيرات المتسارعة في  اإلنتاجتحديث أدوات وأنظمة من  مما يمنع هذا القطاع ،ري االستثما اإلنفاقوضعف 
وير التقاني سواء من والتطمعالم أنظمة التصنيع الحديثة. أما القطاع الخاص الصناعي، فما زال خارج قاطرة البحث العلمي 

 .ما أو االستفادة من مخرجاتهمافي توليد الطلب عليهأو ي تمويل أنشطتهما سهامه فناحية إ

النتقال إلى ل من خالل سعيهاوتعد بالمزيد منها  ؛االقتصادي واإلداري  اإلصالحطريق في  عدة خطوات سوريةلقد خطت 
إلى االستمرار في تشير  (2015 – 2011)الخطة الخمسية الحادية عشرة مشروع توجهات  كانتاقتصاد السوق االجتماعي. و 
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إن  عمليات إصالح وتحرير االقتصاد بشكل تدريجي من أجل زيادة النمو والتشغيل باالعتماد على توظيف مدخالت تقانية.
النفط  إنتاجكتراجع  ،امةعن عوامل ه ناتجةمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية  ى اقتصاد معرفي تفرضهاالتحول إلحتمية 
 ..الخ..، الشباب من الداخلين إلى سوق العمل وزيادة عدد العاطلينوما يرافقها من زيادة عدد  ،السكانوالزيادة في عدد  ،والغاز

المخرج الوحيد من خالل التحول إلى اقتصاد معرفي أكثر ويبدو  ،وطنياً  إن الحديث عن هذه التحوالت والتحديات بات شأناً 
 توسيع استخدامات التقانة على ثانيا  و ،الخدمية للمؤسساتعلى قطاع رائد  أوال   :االبتكاري مع التركيزالتقاني و للمكون  تكثيفاً 

 أولها :محاور ةثالث العمل وفقنصب أعينها السورية وضعت الحكومة تجاوبًا مع ذلك،  .في القطاعات الجزئية القائمة المتطورة
من  كبيراً  بما فيها التوسع العمودي في القطاعين الزراعي والسياحي الذين باتا يناالن حظاً  اإليراداتالتخطيط لزيادة مصادر 

 ثالثهاو ،وريادة األعمال واالستثمارات األجنبية اإلنتاجيةتنويع الفعاليات االقتصادية عن طريق تشجيع زيادة  ثانيهااالهتمام، و
 .الضرورية تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع العام

 . رأس المال البشري والمعرفي3.3
في االرتقاء بمخرجات المنظومة الوطنية  أساسياً  عامالً  ينالمستمر  والتدريب والتأهيلفي تنمية رأس المال الفكري يعّد االستثمار 

متكاملة ومستمرة فقد نجح البعض منها في وضع خطط  ،في تعاملها مع هذا المكون  الجهاتللعلوم والتقانة واالبتكار. وتتفاوت 
حملة الشهادات العليا مما ب االهتمامبينما اقتصر البعض اآلخر على  ،جميع المستويات على بشريةالموارد ال وتدريب تأهيلل

الدخل للفئة نتيجة انخفاض مستويات  تسرب الكفاءات وهجرة األدمغةمن ظاهرة العامة  الجهات. وتعاني عليها أثر سلباً 
 .لهذه الكفاءاتوالمحفزة وغياب البيئة العلمية الحاضنة  المؤهلة من أطرها البشرية

كارتفاع  بشكل خاص، األساسيةعامة و التعليمية  مراحلهلتعليمي بنجاحات متعددة في المجال ا حققت سوريةالرغم من أن على و 
نسب االلتحاق وانخفاض مستويات التسرب وانخفاض معدالت األمية وزيادة عدد المؤسسات التعليمية وزيادة عدد الكوادر 

 بقطاع الفصل الخاصالجامعي مازالت متدنية نسبيًا )انظر  بالتعليم اإلجماليةإال أن نسبة االلتحاق  ،العاملة في مجال التعليم
وبغض النظر عن المقدرة المعرفية والتقانية لخريجي الجامعات السورية، فإن عدد العاملين في البحث  بناء القدرات البشرية(.

وعدد المختصين في العلوم الهندسية  ،% من إجمالي قوة العمل0.1بحدود  ،متواضعاً مازال في سورية  التقاني العلمي والتطوير
 الذين يعملون في البحث والتطوير أقل من مثيالته في كثير من دول المنطقة.

 ،والمتمثل في انخفاض عدد الدارسين للمجاالت العلمية ظاهرة التصحر أو الهجر العلميتعاني منظومة التعليم في سورية من 
القادرين على إدارة أية عملية  النخفاض عدد الخريجين المختصين علمياً نظرًا  ،لمما يهدد االقتصاد السوري على المدى الطوي

تطويرية صناعية أو خدمية أو تجارية. ويمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى انخفاض القدرة االستيعابية للقطاعات االقتصادية 
هيكلية الرواتب واألجور إضافة إلى على التقانة  اً والتوجه نحو قطاعات أقل اعتماد ،مخرجات التعليم العلمي والتقانيلالحالية 
 ضعف اإلدارة، وقدم البنى المؤسساتية القائمة.و القائمة 
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وانخفاض القدرة االستيعابية للقطاعات االقتصادية وغياب الوعي بأهمية االستثمار في رأس  إن عدم وجود بيئة جاذبة محلياً 
 إلى خارج الوطن، حيث تشكل الهجرة عامالً  هاتسربو  النابذة للكفاءات البشريةالعوامل المال البشري والمعرفي كانت من أهم 

نه انتقائي ويستهدف النخبة من الكوادر وذلك أل سلبية، آثار اقتصادية واجتماعية البد من الوقوف عنده لما له من إضافياً 
 .ستثمار فيها دون أن تؤخذ بالحسبان مسألة الحفاظ عليهاالوطنية التي تم اال

  في سورية منظومة العلوم والتقانة واالبتكار. 4.3
ية ومعلومات ومعارف اتبشرية وبنى مؤسس مواردفي أنشطة العلوم والتقانة واالبتكار، من  الداخلةالمنظومة العناصر  هذه تمّثل

هذه األنشطة من براءات االختراع، والنشر العلمي، ونتائج البحوث التطبيقية،  مخرجاتعلمية وتقانية ومخصصات مالية، و
 كما هو مبين في ،المتصلة بالتفاعل مع البيئة المحلية والخارجيةالعمليات المؤسسات و والطرائق الجديدة أو المعّدلة لإلنتاج، و

بمنظومات الدول التي سبقتها في هذا المضمار،  بأنها في طور البناء مقارنة سوريةمنظومة في هذه ال . توصف(3الشكل )
، لتتمكن من القيام يةاتمؤسس ستراتيجيةاتحالفات  وإنشاءوالمشترك والخاص  عامويحتاج تطويرها إلى تضافر جهود القطاع ال
 التنمية المستدامة.وفق أساليب علمية متطورة، وتحقيق  بدورها الحيوي في النهوض باالقتصاد الوطني

 
 : منظومة العلوم والتقانة واالبتكار(3)الشكل 

 

 :همهافيما يلي عرض أل ((،7) الملحق)انظر  أخرى تحيط بهاو  العلوم والتقانة مؤسساتضمن جملة من  المنظومةهذه  تتفاعل

 .والتطوير التقاني البحث العلميالعليا إلدارة وتطوير  مؤسساتال -

كل الجهات العامة والخاصة التي تقوم ببحوث أو دراسات علمية. وتشمل: مراكز العلمية البحثية )وُيقصد بها  الجهات -
 .(الخالبحوث والدراسات، الهيئات البحثية، الجامعات، المعاهد العليا، ...

 .التقانية اإلنتاجيةالمؤسسات  -

 .المؤسسات الوسيطة والداعمة -
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 حيث يظهر مدى شدة وضعف هذه العالقة. لمنظومة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكارمكونات ابين العالقة  (4)يبين الشكل 

 

 : العالقة الترابطية لمكونات المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار(4الشكل )

 . التعليم العالي والبحث العلمي1.4.3
 :على التوسع بشقيه األفقي والعمودي وتم إحداث وافتتاحعليم العالي تركزت سياسات الت

وكان إلحداث  ،تنتمي في غالبيتها إلى االختصاصات التقانية، كليات اختصاصية جديدة في الجامعات الحكومية -
 في ردم الفجوة المعرفية في مجال المعلومات واالتصاالت. كبير   كليات للهندسة المعلوماتية أثر  

 .وغيرهاالسورية مفتوح والجامعة االفتراضية التعليمية غير التقليدية كنظام التعليم الاألنماط وعة من ممج -

 لتعليم العالي نحو:ا لمنظومة جهت السياسة العامةكما ات

تسمح بتقديم ذات طابع اقتصادي تشجيع الكليات واألقسام العلمية على تأسيس وحدات للبحث العلمي ووحدات  -
 ارتباط الجامعة بالمجتمع. خدمات علمية وتعزز

 إقرار مبدأ التمويل الذاتي لمشاريع البحث العلمي في الجامعات باالعتماد على مواردها الذاتية. -

إضافة إلى تشجيع  ،االنطالق نحو العالمية من خالل إطالق برامج بحثية مشتركة مع جهات عربية وأجنبية تشجيع -
  .ت البحث العلمي والتفرغ لهوتشجيع مهما في مجالت محكمةالخارجي النشر 
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والئحته التنفيذية، وقوانين جديدة عديدة تناولت التفرغ  2006لرغم من صدور قانون تنظيم الجامعات الجديد لعام إال أنه، وعلى ا
 يواجه صعوبات عديدة من أهمها: والبحث العلمي في الجامعات، ال زال البحث العلمي في منظومة التعليم العالي

 البحثي. العملحساب  وكان ذلك غالبًا علىجامعات بالوظيفة التعليمية إغراق ال -

 .على بحوث العلوم األساسيةيتم تركيز ، والبأثر تطبيقي أو تنموي  البحوث المنجزةعدم تمتع معظم  -

 .ضعف التخطيط والتنسيق على المستوى القطاعي والوطني -

وضعف الثقة  والخدمية اإلنتاجيةضعف الروابط مع القطاعات لنتيجة ندرة الطلب الجدي على البحث العلمي  -
  .بأهميته

  .النزعة الفردية في إجراء البحوث وندرة تكوين الفرق البحثية المتكاملة -

 آليات تمويل المشاريع البحثية المحبطة للباحثين نتيجة التعقيد والبيروقراطية.  -

 .المتسارع في العلوم والتقانةللتطور البنية التحتية للبحث العلمي عدم مواكبة  -

 علمية البحثيةال الجهات. 2.4.3

 برئاسةيرتبط بعضها  ،وإدارياً  مستقلة مالياً البحثية ال العلمية الجهاتالكثير من تأسست في سورية خالل العقود القليلة الماضية 
 ،وهيئة الطاقة الذرية ،مركز الدراسات والبحوث العلمية :الجهاتومن أهم هذه  .مجلس الوزراء والبعض اآلخر بالوزارات المعنية

والمركز الوطني  ،عن بعد ، والهيئة العامة لالستشعاروالهيئة العامة للتقانة الحيوية ،الزراعية العلمية والهيئة العامة للبحوث
وتتفاوت هذه المراكز بقدراتها  ،والبحثي المنتظم العلمي اإلنتاجدخل بعضها حيز . و (7، انظر الملحق )الخ ... ،لبحوث الطاقة

 فاعلية مقبولة لبعضها ودور غائب للبعض اآلخر نتيجة عوائق إدارية ومالية وقانونية. يعطيمما  اتهاوإمكان

 . المؤسسات الوسيطة والداعمة3.4.3

 المخبر الوطني للمعاييرو  ،العربية السورية مثل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس يتلخص دور المؤسسات الوسيطة والداعمة
 .لبحث العلمي والتطوير التقانيالدعم لبتقديم (، 7، انظر الملحق )... الخ ،والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ،المعايرةو 

منها من  ظهرت بوادر تأسيس وإحداث لبعض هذه المؤسسات واستفاد البعض ثحي ،ومازالت هذه المنظومة في طور التكون 
مما شكل ازدواجية  ،أو تعمل بشكل منفرد ومنعزل عن بعضهاذات مصالح متضاربة أحيانًا، نظرية الفراغ فتكونت مؤسسات 

 إعادة ترتيب البيت الداخلي لمنظومة المؤسسات الوسيطة والداعمة أساسياً  . ويعدّ للصالحيات والمسؤوليات في المهام وتكراراً 
كما أن تأسيس مكونات جديدة كاألقطاب التقانية ومدن  .للمرحلة القادمة لتعظيم القيمة المضافة المتأتية عن هذه المنظومة

 في هذا السياق. هامالعلوم والتقانة والحاضنات المتخصصة عامل 
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   ودوره في التنمية المستدامة التقاني . االبتكار4.4.3

مخارج وحلول لتجاوز العقبات  إيجاديمكن اعتبار االبتكار إحدى الوسائل التي تستخدمها المجتمعات خالل مسار تطورها في 
تجديد وتوسيع في المنتجات من سلع وخدمات وفي األسواق المرتبطة "هو  االبتكارفوالقيود التي تقف بوجه تقدمها وازدهارها، 

ج والتوريد والتوزيع وإدخال تغييرات مفيدة في أساليب اإلدارة والتنظيم وظروف العمل وتطوير وإيجاد طرق جديدة في اإلنتا ،بها
ني في المنتجات اعلى االبتكار التق (OECD, 1997) ويركز دليل أوسلو "،وتوظيف الكفاءات والمهارات وأدوات اإلنتاج

 االبتكاروإحداث تطوير هام من الناحية التقنية. ويعتبر  "إيجاد وتطبيق منتجات وعمليات جديدة تقنياً والعمليات ويعرفه بأنه 
 أو بمجرد استخدامه في عملية إنتاج ما )ابتكار في عملية(، ،ني قد تم بمجرد وصوله إلى السوق )ابتكار في منتج(االتق

 ."لتجاريةلتقانية والتنظيمية والمالية وامعنى سلسلة من األعمال العلمية واني بهذا الاالتق االبتكارويتضمن 

بقدرة األجيال  اإلضراراجات األجيال الحاضرة دون تيحاالمنظومة االقتصادية نحو مسار تنموي مستدام بتأمين  توجيه يسمح
ن التنمية المستدامة تتطلب الحفاظ على الحد األدنى من ميزات بيئية تستجيب إلى حيث أ ،هااجاتتيحاالقادمة على تأمين 

 ،ة وتلك الضرورية لألجيال القادمةاألجيال الحاضرة المحروم اجاتتيحابين تلبية ادمة. ويكمن هنا صراع األجيال الق اجاتتيحا
  احترامًا للبيئة الطبيعية.و  حفاظاً  نات جديدة أكثراوالوسيلة الوحيدة هي عدم التضحية بإحداها لصالح األخرى وبالتالي تصميم تق

 -التقاني  واالبتكار التقانة على االعتماد في الصناعية المجتمعات إلفراط السلبية للتداعيات نتيجة -من المهم اإلشارة إلى أنه 
 والتوجهات التيارات وهذه المذكورة، السلبيات معالجة إلى هدفت االبتكار في جديدة واتجاهات تيارات األخيرة نينالس في بزغت

 انبثق الذي األخضر واالبتكار المستدام باالبتكار يسمى ما حالياً  نشهد فأصبحنا جديدة ابتكار أنماط شكل على برزت البازغة
 االجتماعية بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق إلى تسعى التي" ةمستدامال" التقانات سقف تحت تعمل األنماط هذه وجميع عنه،

 على االعتماد ناحية من كسورية، نامية لدولة بالنسبة فائقة أهمية االبتكار من الجديدة األنماط لهذه إن. والبيئية واالقتصادية
وسيلة فعالة لمواجهة التحديات االجتماعية وذلك عن الذي يمكن أن يكون  االجتماعي االبتكار إلى والحاجة ،ستدامةالم التقانة

 .ةمحدودعند أفراد المجتمع بغية تطوير حلول وإيجاد استخدامات أفضل للموارد ال اإلبداعطريق تعبئة 

 التقني لالبتكار األولوية تعطي فإنها التقني، غير الطابع ذي االبتكار إلى السوري  االقتصاد حاجة تراعي إذ السياسة،هذه  إن
  .وجدوى  عائدية أكثر نياالتق االبتكار ألنشطة والتشجيع الدعم إجراءات تكون  حيث الطابع

 في سورية منظومة العلوم والتقانة واالبتكارالواقع الراهن ل. تحليل 5.3
شكل وارتباطها باهتمامات وحاجات المجتمع، وتفاعلها معها وقدرتها على تلبيتها وتحقيقها، يُ ، منظومةهذه ال إن التعرف على 

هذه  اكتمال عدم من لرغمعلى االسياسة بما يتوافق مع الرؤية التنموية والتطويرية العامة للدولة. و  هذه المنطلق األساسي لرسم
 مؤسساتية منظومة إلى للوصول مكوناتها وتطوير والنهوض بها عليها البناء ويمكن موجودة نواتها أن إال ،سورية في المنظومة

 قوتها نقاط تعزيزهذه المنظومة لل الواقع الحالي تحليل من بد ال المرجوة الغاية إلى وللوصول .واالبتكار والتقانة للعلوم متكاملة
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 التي المخاطر ومعرفة ،قوة نقاط إلى وتحويلها الستثمارها أمامها المتاحة الفرص معرفة المهم من أن كما ضعفها، نقاط وتجاوز
 .   لها المناسبة الحلول إليجاد تواجهها

  نقاط القوة. 1.5.3

  مستقلة ماليًا وإداريًا، يحوي بعضها على تجهيزات متطورة وكادر بحثي مؤهل. علمية بحثية عدة جهاتوجود 

  وتفردها بتدريس الجزء األعظم من  ،المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتنوع االختصاصات فيهاسعة انتشار
 .الهندسيةالتخصصات باللغة العربية وعلى رأسها العلوم الطبية و 

 حيث أن سياسة االنفتاح العلمي على الخارج سمحت  ،ةرموقتوفر عدد من األساتذة المتخصصين من جامعات م
 عودتهم إلى مؤسساتهم البيئة العلمية المحلية. أثرتو  ،عالماللعلم السوريين في مختلف جامعات بانتشار طلبة ا

 ة التعليم الجامعيوانخفاض نسبي في تكلف عدد المنتسبين إلى الجامعاتنسبي في  ازدياد. 

 في قطاع التعليم على االستثماراع الخاص القط إقبال. 

 والخاصة. توفر موارد ذاتية جيدة للجامعات العامة 

  دول االغترابشبكة من العلماء واألكاديميين والمستثمرين السوريين في وجود. 

  مؤهلة موارد بشريةتوفر. 

  (.الموارد المائيةو زراعة كقطاعي ال) في بعض القطاعات قاعدة جيدة من البنية التحتيةوجود 

  كالتقانة الحيوية(. قاعدة أساسية في بعض المواضيع التقانيةوجود( 

 . نقاط الضعف 2.5.3

  االستثماروتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد  ستراتيجيةاالغياب الرؤية. 

  البيئة التمكينية لتنمية العلوم والتقانة واالبتكارضعف. 

  مقارنة مع دول الجوار العاملين في مجال البحث العلميانخفاض دخل.  

  في عملية التحديث التقاني ضعف المبادرة الحكوميةالمحلية و انخفاض المحتوى التقاني في البنية الصناعية. 

 تصادية واالجتماعية.قالقطاعات االالعلمي و  قطاع البحثبين  وضعف الثقة اتساع الفجوة 

 وضعف التنسيق بين العلمي البحث قطاع في والطلب العرض لتوليد المعنية والجهات الوزارات بين التنسيق ضعف ،
 البحثية.العلمية  الجهات
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 ضعف الموارد العامة والخاصة المخصصة للبحث العلمي والتطوير التقاني. 

 بشكل كاٍف. مؤسسات القطاع الخاص بالبحث العلمي والتطوير التقاني عدم اهتمام 

  وغياب االستثمار المطلوب لتطوير المهارات والتقانات ،اإلنتاجيةتدني المهارات والتخلف التقاني في المؤسسات. 

 تطويرب البطءو  ،تحتية غير وافية لتقانة االتصاالت والمعلومات وضعف في االتصاالت والتشبيك المحلي والدولي بنية 
 .التقانية التحتية البنية

  واالبتكار وإتقان العمل تطوير المهاراتز على يحفالمناسب للتشكل الب وغير متمايزة جامدةهيكلية األجور. 

 وتقادم المهارات القائمة الجديدة التخصصات التقانية العديد منالماهرة في  نقص الموارد البشرية. 

 ضعف الدعم المصرفي لالستثمار الصناعي واالبتكار. 

 قصور في البنية التمكينية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

 في مجال العلم والتقانة. المباشر األجنبي غياب االستثمار 

  . الفرص3.5.3

  رأسمال بشري فتي قادر على مواكبة التقدم العلمي والتقاني.وجود 

  زيادة القيمة المضافة لهاعند  الولوج إلى أسواق جديدة باالعتماد على المزايا النسبية للمنتجات وتكاليفهاإمكانية. 

  المشتركاعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص و. 

  الذي أتاحته العولمة. التواصلالثورة الهائلة في تقنيات االتصاالت وتدفق المعلومات وبناء جسور 

 لتقانات العالية مثل المعلوماتية والتقانة الحيوية والتقانة النانوية والطاقةبا وجود سوق محلي واعد لالستثمار. 

 مؤسسات والربط مع ال البحثية األخرى  الجهاتو  دعم البحث العلمي والتطوير التقاني في الجامعاتل وجود توجه
دعم البحث العلمي واإلبداع وتشجيع ، وخاصة مع وجود مادة في الدستور الجديد تحض على اإلنتاجية والخدمية

 .االختراعات والكفاءات والمواهب

 الستثمار األجنبي المباشرل وفتح المجال فرص التعاون الدولي. 

  مرتكزة على تقانة المعلومات واالتصاالت مؤسساتقيام. 

 عتماد أساليب الترقية التقانية بأهمية العلم والتقانة واالبتكار وسعيها ال يةوالخدم يةاإلنتاجقطاعات ال لدى ةتبلور قناع
 ورفع مهارات اليد العاملة.
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  . المخاطر4.5.3

 لدى السلطات العليا بدور العلم والتقانة واالبتكار في النهوض بالواقع المتخلف بدعم  الفعلية عدم تجسيد القناعة
 حقيقي فعال لمنظومة العلوم والتقانة واالبتكار.

 الخارجوسعي العاملين المهرة للهجرة إلى  والكفاءات هجرة العقول. 

 على سورية الدول الغربية الحظر التكنولوجي المطبق من واستمرار اإلقليمية األمنية األوضاع تدهور. 

  االقتصادي واإلداري وغياب االستراتيجيات اإلجمالية اإلصالحالبطء في خطوات. 

 االستراتيجي. التخطيط في والتقانة العلوم الستخدام الداعي التغيير وبخاصة التغيير، مقاومة 

 العلمي البحث اعتمادإلى  تدعو التي تلك وبخاصة المطروحة، العلمية للمبادرات والمؤسسات الوزارات استجابة عدم 

 الحديثة. التقانات واستخدام

 التعليم والتدريب ومناهج البطء في تطوير أنظمة. 

 العلمي. البحث في واالستثمار لنقل التقانة ومحفزة مالئمة تمكينية بيئة لخلق الالزمة األنظمة تطوير في الفشل أو التأخر 

 العلمي. البحث في لالستثمار الخاص القطاع تحفيز عدم 

  تزايد المنافسة من الدول اآلسيوية واألوروبية التحديات التي تفرضها العولمة على قطاعات اإلنتاج والخدمات، و
 .نتيجة انفتاح األسواق الشرقية

  اقتصاد المعرفةعدم مواكبة التطور العالمي نحو.  
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 في العقدين القادمين العالميعلى المستوى الرؤية المستقبلية للعلوم والتقانة واالبتكار  .4

 للعلوم والتقانة  اتجاهات التطور العام. 1.4
مجتمع بللتقانة واالبتكار، تقفز  في معظمها، ونمو منظومة عالمية متوقعةقفزات تقانية غير  الماضيةشهد العالم خالل العقود 

ثورات عدة  وجودأبعد من ذلك، حيث يرون  5ويذهب بعض المفكرينإلى مجتمع الثورة المعرفية. وتنقله  الثورة الصناعية
هي  الثانيةو ،ةتقود إلى الفصل بين االقتصاد والسياسالتي هي العولمة االقتصادية،  األولى :يما بينهامتفاعلة فمتداخلة و 
قد عملية التحكم بها وإدارتهابالتي تتسع حدودها إلى ما ال نهاية و  ،واالتصاالت المعلوماتية فهي الجينية،  الثالثةأما  ،شكل يعِّّ

 ،التي تسير نحو تطوير األجناس البشرية والنباتية والحيوانية، وتقلب بدورها مفاهيم الحياة واإلنجاب وتحديد األجناس الحّية
 تها.ئياجز و المادة ب حكملتأكبر لقيد البزوغ هي: النانوتكنولوجيا، التي تمنحنا قدرة  الرابعةوالثورة 

 أن:من المتوقع  حيث ،بحت الرؤية المستقبلية للعلوم والتقانة في المنظور القريب واضحة المعالمفي خضم هذه التطورات أص

  التغييرات المتوقعة خالل العقود الخمسة القادمة ما حصل من إنجازات خالل القرون األربعة الماضية.تفوق 

  والنتـــائج العلميـــة والقيمـــة المضـــافة االقتصـــادية هلين ؤ والمـــ اءالعلمـــ ويتزايـــد عـــددهـــذا القـــرن قـــرن علـــوم األحيـــاء، يكـــون
 واالهتمام األخالقي بآثار العلوم وسلبياتها.

  في السنة، بينما يقتصر نمو المنتجات 66متحكمة بالسبل الجديدة للعلوم، وتنمو المعلومات بنسبة  الحواسيبتظل %
 آفاقًا واسعة في تطبيقاتها العلمية المتشعبة. الحاسوب التطورات الجارية علىتفتح %؛ و 7على  المادية

 ــد ت ، بشــكل يتزايــد فيــه اإلســهام كبيــر   دور   واالبتكــار الجمــاعي حيــث يكــون للمعرفــة الجماعيــة ،جديــدة للمعرفــةســبل توّل
 بالبحوث والتطوير واألوراق العلمية بشكل أسي.

  ِّالمتسارع وتزايد تعقيد بنيتها تقترب من الدماغ البشري.نترنت بتطورها فاالالعلوم  مستويات جديدة للتفكير: د تول  

تندمج مع الوعي قد وأن التقانة  ان يتجه نحو االندماج مع التقانة؛المجتمعات الصناعية اعتقاد يتمثل في أن اإلنس في كما يسود
قات لجسم اإلنسان سواء ويتصاعد تطوير أدوات وأجهزة متناهية الصغر تستخدم كملح ،لتحاكي خصائص المعرفة عند البشر

وهكذا تتماه تدريجيًا مظاهر التمايز واالختالف بين البشر واآلالت ليبدأ معها عصر  ،قدراتهالستبدال أعضاء منه أو لمضاعفة 
 حضارة التقانة الواعية أو عصر ما بعد المعلوماتية.

                                                           

5
 Jean-Claude Guillebaud, le principe d’humanité, Le SeuiL , 2001 

http://www.alapage.com/mx/?tp=L&type=1&id=51751071047216&donnee_appel=BAN10&mot_editeur=LE+SEUIL
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 العلوم والتقانةفي بعض مجاالت  تطورالاتجاهات . 2.4

  األحياءعلوم . 1.2.4 
التي تدعمها تطورات علم الجينات والبيولوجيا الجزيئية، ثورة حقيقية في مجال التحكم  ،حدث التقانة البيولوجيةمن المتوقع أن تُ 

( للكشف عن العوامل DNAوأن تتمكن أجهزة الحوسبة في غضون عقدين من الزمن من تحليل سالسل ) ،باألمراض والتغذية
مما سيحدث ثورة كبرى في  ،ضة في استنبات أعضاء بشرية حية لزرعها داخل الجسم البشري الممرضة. وهناك آمال عري

 عمليات استبدال األعضاء الحيوية في الجسم.

تتجه نحو فتح الطريق أمام تنوع األطعمة البشرية وتوفير أغذية خضعت لتحويرات وراثية هادفة، إضافة  الهندسة الوراثيةكما أن 
حكم والتحوير في الحالة الصحية والعامة لنباتات وحيوانات معينة لتحسينها أو القضاء عليها، مع إمكانية إلى المساعدة في الت

 الحصول على أجهزة عضوية صغرية متعددة االستعماالت.

 المعلومات واالتصاالت. 2.2.4
إن التطور المتسارع لتقانة المعلومات واندماجها باالتصاالت أصبح في مركز التحوالت العالمية االقتصادية واالجتماعية. ويبني 

بين  تبادل المعلوماتالمجتمع المعلوماتي تطوره على االندماج التقاني بين الحاسبات وشبكات االتصاالت وبروتوكوالت 
معلوماتية التي تتعامل مع المعلومات بدءًا من جمعها وتحليلها وتنسيقها ثم تسويقها وبيعها األجهزة؛ ويقوم على الصناعات ال

 أو خدمات. منتجاتللمستهلكين على هيئة 

األلياف و  ويتجه العالم في هذا المضمار إلى بناء شبكة عالمية للمعلومات مؤلفة من شبكات االتصاالت )األقمار الصناعية
البيولوجية(، والتوسع في بناء مصادر واسيب ح(، وتطوير تجهيزات االتصاالت فائقة الذكاء )الالخ...، البصرية والهواتف

لكترونية، الحكومات والجامعات (، ونشر التطبيقات )التجارة االالخ... المعلومات )قواعد المعطيات، ووسائل التعليم والترفيه،
 (.الخ... ،شبكات المعلومات لنقل المعلومات الطبية الدقيقةوالمكتبات االفتراضية، والعالج عن بعد باستخدام 

 إدارة البيئة والموارد. 3.2.4
الطاقات األحفورية من أهم مسبباتها، كما  استخدامو  ،حاليالتي تواجه القرن ال الهامة القضايا منمسألة التلوث البيئي  تعتبر 

إصالح هذا العمل على تطلب من العلوم ي ، وهذاحصول خلل في الطبيعة سببًا فياالستغالل الجائر للموارد الطبيعية  يشكل
لتطوير مصادر . كما أن مواجهة التحديات البيئية تفرض المزيد من بذل الجهد والبحث على التوازن البيئي ةحافظوالمالخلل 

 . البيئية تهامشكال، وقد تعاود الطاقة النووية نموها في حال التغلب تقنيًا على مخاطرها و طاقة بديلة

، إضافة إلى استمرار البحوث في مجال إنتاج دفعًا كبيراً  إن بروز مفهوم التنمية المستدامة، أعطى بحوث الطاقة المتجددة
 قد ال تكون  الهيدروجين بطريقة اقتصادية، ومن المتوقع استمرار تلك البحوث وتطورها. وعلى الرغم من أن الطاقات المتجددة
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الحجري على المدى الطويل، وعلى نسق ما حصل من تحول من الفحم  إال أنهاية على المدى المتوسط، ر و حفألللطاقات ا بديالً 
 إلى المتجددة في الربع الثاني من هذا القرن. األحفوريةفي بداية القرن العشرين، فيمكن أن يتم التحول من الطاقة  النفطإلى 

 والتقانة النانوية المواد الجديدة. 4.2.4
 ثورة في إنتاج المواد يزداد االهتمام بها وأن ُتحدثأن من المتوقع و  ،معظم دول العالم المتقدم اهتمامًا كبيرًا بالتقانة النانوية تبدي

ورفع الحواسيب  إمكاناتتسهم في زيادة  التطبيقات التي تلك منها عديدة، تطبيقات في والمفيدة الجديدة المواصفات ذات
ويتجه العالم الصناعي بشكل عام نحو استخدام تقنيات  .تعقيداً العالم  مشكالتالمقدرات البرمجية مما يساعد في حل أكثر 

نتاج صفائح ذات سطوح إلطرائق الدرفلة  على الصب المستمر وإنتاج سبائك نقية جدًا وصفائح رقيقة، وإدخال التحكم اآللي
أن تتطور و  ،أن تستمر اللدائن بالحلول محل المواد التقليدية يتوقع ،سبة للمواد البوليميريةوبالن مستوية وخالية من العيوب.

يتوقع أن يزيد اإلنفاق على البحث العلمي ، كما صناعة البوليميرات وتقنيات تصنيع البولي ايثيلين بسبب ارتفاع الطلب عليه
 .منها وابتكار مواد جديدة هاتصنيعو  هاوتجهيز  هاتحضير و  هااصمن أجل تحسين خو  في مجال المواد الخزفية والتطوير التقاني

 إدارة الصحة البشرية . 5.2.4
تعزيز القدرات الفيزيائية والفكرية  قد يفتح الطريق أمام برامج تتعدى الوقاية من األمراض إلى لوراثة البشريةإن الفهم األوسع ل

 . ومن المرجحالوسيطة التي تقود إلى التعبير عن المرض أو االضطرابية ئايالعمليات البيوكيم ، إضافة إلى توضيحلألشخاص
الوصول إلى فهم عام لألسس الكيميائية والفيزيولوجية والوراثية للسلوك اإلنساني بحيث تصبح ممارسة التدخل الهادف لمكافحة 

لتحكم باالنفعاالت، والقدرة على التعلم، ا منالتقانات المؤثرة على الدماغ والفكر  تمكنتقد و  ،المرض وتقوية الفرد شائعة ويومية
 وحدة الحواس، والذاكرة وحاالت نفسية أخرى.

في ، وبحوث توظيفها في استعماالت أخرى لوفي مجال األدوية، تجرى بحوث متعددة إلعادة اكتشاف أدوية ومواد معروفة 
في مجال المناعة وإيجاد الطعوم واألمصال والمستحضرات  إضافة إلى البحوث ،مجال توظيف األحياء الدقيقة في إنتاج األدوية

أدوية حسب الطلب، تكون مضمونة وفّعالة كتلك التي يصنعها الجسم البشري والحيواني  وغيرها. ومن المتوقع توفر المناعية
والصور ثالثية  في مجال تقنيات الطب: التصوير الطبي، والطب النووي  المرجح تعزيزها ومن أبرز التطورات بشكل طبيعي.

 الخ.… استخدام تقنيات الليزر في التشخيص والمعالجة والجراحة، وتقنيات تشخيص ومعالجة أمراض القلب،و  ،األبعاد

 نشوء قضايا وقيم وممارسات جديدة. 6.2.4
، إضـافة ورفاهيتـهأن تزداد مطالبة شعوب العالم بتحسين نوعية الحياة ووضع أنظمة وطنيـة شـاملة للعنايـة باإلنسـان من المرجح 

 إلى نشوء قضايا وممارسات جديدة، حيث من المتوقع أن:

تحتل القضايا األخالقية المنبثقة عن بعض التقانات الحديثة )خاصة التقانة الحيوية( حيزًا واسـعًا مـن النقـاا والجـدال  -
 ...الخ. ،حول شرعية تطبيقها على البشر، كاالستنساخ والتعديل الوراثي
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 ما يتبع ذلك من تغير في القيم اإلنسانية.ًا بختبارات أو االستشارات الوراثية شائعيصبح إجراء اال -

 ثقافة جماهيرية عالمية متنوعة.لتوّلد  توفر التقانات الحديثة للمعلومات واالتصاالت سهولة تبادل األفكار والمعلومات -

 .يكون للجرائم االجتماعية ذات الداللة عالقة باالقتصاد والمعلوماتية -

 .على مؤسسات دول العالم النامي استمرارية األداءو الخدمة و ة جودمعايير ال ُتفرض -

تــدخل فــي تشــخيص االقتصــاد معــايير جديــدة للقيــاس كالبيئــة ونوعيــة الحيــاة والتوظيــف وتتولــد بــذلك أنمــاط جديــدة مــن  -
 األنشطة والوظائف لم تكن معروفة من قبل. 

 . األسواق تسيطر المنتجات تحت الطلب على قسم هام من -

ويصــبح دخــول الجامعــات أســهل بفضــل  ،بتدائيـةاإل الجهــود الدوليــة نحــو تطبيــق إلزاميـة التعلــيم المجــاني علــى المرحلــة ضـاعفتت
 .بعد والجامعات االفتراضية تقانات التعليم عن

 سوريةأمام التحديات العلمية والتقانية . 3.4
والتخلص من األشكال التقليدية  ،الذي تواجهه سورية هو صمودها وسط تنافسية امتالك المعرفة والتقانة إن التحدي الرئيس

 سواقأ من انفتاح وظهور في بيئات العالم الحالي يحدث ماتجاه  حمائيةمن خالل نماذج  ،لالنغالق على الذات أو التنمية
 رية مواجهتها:ية أهم التحديات التي على سو توتمثل النقاط اآل .بازغة

  واالبتكار للبحث العلمي والتطوير التقانيتأمين بيئة عامة تشريعية ومؤسساتية محفزة. 

 إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات بشكل سريع كاستجابة لالحتياجات والفرص المتغيرة. 

 والخدمية في كافة القطاعات البحثية واإلنتاجية القوى العاملة ىتحسين أداء ورض. 

  اآلني للمعلومات وتحويل المعلومات إلى معرفة مجدية بهدف صنع قرارات فعالةالتبادل. 

  وبين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها يةواالجتماع ةاالقتصادي الفعالياتتحقيق مستوى عال من التشاركية بين. 

 .تطوير عمليات التجديد واالبتكار 

 م والتقانة واالبتكارو العل مكاملة الموارد البشرية والتقانية بين مؤسسات منظومة.  

  تحقيق التزامنية في كافة العمليات بتطبيق الهندسة المتزامنة بحيث تنفذ نشاطات التخطيط والتطوير والتنفيذ بشكل
 .من األسلوب التسلسلي المتبع حالياً  الً دمتواز ب

 العلم والتقانة واالبتكار تكوين الوعي الجماهيري المناصر والمدافع عن ثقافة. 
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  المعرفة واستدامة التنمية مجتمع نحو. 4.4
 اقتصادالتحول نحو بين نة واالبتكار و اللعلوم والتق توفر بنية صلبة قاعدة قوية لي وثيق بينعافارتباط ت أحد بوجود يشك ال

بما فيها ثورة المعلومات  ،نيةاالعلمية والتق تللثوراالمعرفة. ففيما بلغت المجتمعات الصناعية مبلغ قوتها، كان البد 
التي ترتكز على  مجتمعات المعرفة أو عصر مجتمعات ما بعد الصناعةهو ديدًا لعصر جديد، جواالتصاالت، أن تنحو منحى 

مزيدًا من القوة والسطوة، بقدر ما  الدول الصناعية المتقدمةوبقدر ما يمنح هذا العصر الجديد  قدرات معلوماتية ومعرفية هائلة.
ها نشر و المعرفة  إنتاجعلى  تعملو الفرص  تاغتنم في حاللدول النامية في اللحاق بهذا الركب، لمن أمل غير محدود يحمل 

 الوحيد ولم يعد هناك شك في أن إتاحة المعرفة هي السبيل في مجتمعاتها بكفاءة في سائر الفعاليات االقتصادية واالجتماعية.
من شأن  رفعت لكونهاثرية و  بةافكرة جذ، لذا أصبحت فكرة مجتمعات المعرفة النامية لمجتمعاتاإلحداث نقلة نوعية في حياة 

. وهو ما يعني أن الهم األكبر للدول والحكومات يجب أن يتركز في كيفية النهوض صانع التنمية وغايتها الساميةاإلنسان، 
أولوياتها  سلمدعين، وأن يكون ذلك على رأس لمبز جهود البحث والتطوير، ورعاية الموهوبين والمبتكرين وايحفتبالتعليم، و 

 القدرة على اكتساب المعرفة واالرتقاء معها وبها. المجتمعأفراد دى ل صبحتواهتماماتها حتى 
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 لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار نشطة والفعالياتاأل  .5
جملة من األنشطة والفعاليات األساسية التي  يتطلب إنجازالوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار لسياسة لالعامة إن تحقيق األهداف 

تتضمن السياسات القطاعية المبينة الحقًا العديد من األنشطة  .هامن شأنها أن تؤدي للوصول إلى النتائج المتوخاة من
 ويمكن وضع هذه الفعاليات واألنشطةر هذه القطاعات. ولتطويلسياسة هذه اوالفعاليات المقترحة إلنجاز األهداف العامة ل

 . التالية ةرئيسال الخمسة محاورالفي  التطويرية المشتركة بين القطاعات

يحتل أهمية  الدولي التعاون وبما أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار ما زالت في طور البناء ولما تكتمل بعد، فإن 
وتحديدًا في تنفيذ أنشطة معينة ضمن المحاور األربعة األخيرة، من أهمها: التدريب والتأهيل، نقل خاصة في هذا المجال، 

 .وتبادل المعلومات وتوطين التقانة، وإجراء البحوث المشتركة

 ووضع الخطط . صياغة السياسات1.5
السياسة كوثيقة مرجعية لجميع هذه اعتماد ب المختلفة، التنموية الخاصة بالقطاعات الخطوة األولى في صياغة السياساتتتمثل 

 خططها المؤسساتية لوضع وتنفيذ األنشطة والفعاليات ذات الصلة، وأن تكون المنصة التي تنطلق منها كافة الجهات المعنية
 التنفيذية. وبما يخدم مشاريعها البحثية وخططها المرتكزة على البحث العلمي والتطوير التقاني،

السياسة بحيث تستجيب لكافة التغيرات والتبدالت سواء ما يتعلق منها باإلطار الكلي أو اإلطار هذه رونة في لقد تم مراعاة الم
الجزئي، وبحيث تتوافق ودينامية االحتياجات والطلبات وتوفر الموارد للوفاء بتنفيذ الخطط التنفيذية والبرامج الزمنية والمادية 

ة بالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار ستبقى "وثيقة حية" تتم مراجعتها دوريًا وتحديثها والمالية. ومن هنا فإن الوثيقة المسما
 ومواءمتها عند الحاجة.

السياسة متميزة بحجم التشاركية الكبير والمنطقية التي تم اعتمادها للوصول إلى المنتج النهائي هذه كما كانت تجربة إعداد 
، ...الخ ،لمستويات، سواء على مستوى الهيئة العليا أو لجنة المتابعة العليا أو اللجان القطاعيةوالتغذية العكسية من مختلف ا

 السياسة وتحديثها ومراجعتها. هذه ومن هنا فإن االستمرار بهذه المنهجية يفترض استدامة العملية التشاركية في صياغة

 . التطوير المؤسساتي وبناء القدرات2.5
لسياسة، وما من هذه اوجود مؤسسات عالية الكفاءة والفعالية وكوادر مؤهلة ومدربة لتقوم بتنفيذ يقتضي السياسة هذه إن تنفيذ 

لمنظومة، بوجود نقٍص في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات لهذه ا شك، كما أظهر تحليل الوضع الراهن
اآلليات  مجموعة من العوامل أهمها: ضعف في مرده إلىهذا مة، و التقانية وقصوٍر مؤسساتٍي في معظم مكونات المنظو 

 .الخ...، البطء والتراخي في عملية اإلصالح اإلداري، إدارية ومالية وبشريةصعوبات  ،التأسيسية والقوانين والتعليمات الناظمة
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بشقيه: بناء القدرات البشرية،  تمكينية)وخاصة في قطاع بناء القدرات ال الخاصة بالقطاعات التنموية المختلفة السياساتتتضمن 
 العديد من األنشطة والفعاليات المقترحة لمعالجة القصور المؤسساتي وتطوير البيئة التشريعية (والتطوير اإلداري والقانوني

واقع العلم  التدريب والتأهيل لبناء القدرات البشرية، بما يضمن خلق بيئة تمكينية قادرة على تحسينعملية وتطوير  واإلدارية
 والتقانة واالبتكار والنهوض بأنشطة البحث العلمي والتطوير التقاني في سورية.

، وتتمحور في تحقيق أهدافها السياسةهذه من أهم محددات نجاح  عملية التطوير المؤسساتي وبناء القدرات البشرية تعتبر
 :والفعاليات المقترحة في هذا المجال حول نشطةاأل

 .ونية للتشريعات والتعليمات الناظمة التي تحكم آليات العملالمراجعة القان -

 .وإعادة هيكلتها واإلجراءاتمراجعة وتقييم العمليات  -

 .بتأسيس كيانات جديدة والعمل على ردم الفجوة المؤسساتية ،منظومةهذه ال لمكونات اإلجماليالتقييم  -

 .والبحثية واإلنتاجية والخدمية والتدريبية بين المؤسسات التعليمية والتشبيك إيجاد آليات للربط التفاعلي -

  .وتحفيز عملية التدريب والتأهيل المستمرين وإدخال مفاهيم التقانات العالية فيها، تطوير العملية التعليمية والتدريبية -

 .والبحثية في المؤسسات التعليمية التحتية البنى تحديث -

 .وطنية تضمن التشاركية والفاعلية والكفاءة ومراصدمنظومة بشبكات هذه التدعيم  -

 التمويل تأمين. 3.5
ها أهداف لتحقيقشرطًا الزمًا ويعتبر تمويل فعالياتها وأنشطتها  ،السياسةهذه تنفيذ إن تأمين المتطلبات المالية عامل حاسم في 

كما يجب أال  .كاف ذاتيتوليد تمويل منظومة ما زالت في طور البناء وهي بالتالي غير قادرة على هذه الوخاصة أن  ،المنشودة
 يقتصر التمويل على الدعم الحكومي، فضمان استمرارية هذه السياسة يتطلب تنوعًا في مصادر التمويل.

كبيرة  أهميةوالقطاعات اإلنتاجية والخدمية  الجهات العلمية البحثيةتكتسب مساهمة الحكومة في إجراءات وعمليات الترابط بين 
لذا يجب ، ها بأهميته وجدواه قناعت، حيث تكون تلك القطاعات محجمة عن هذا األمر لعدم ولىمرحلة األالوخاصة في 

البحث العلمي وهذه  وانطالق التفاعل بين ،ز المراحل األولى من عمليات الترابطإلنجا تخصيص تمويل حكومي كاٍف 
  . تنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودةبما يخدم الالقطاعات 

تتضمن ، و بأكملهيعود ناتجه على المجتمع و  طويل المدى بطبيعته إن اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير التقاني استثمار
السياسة، والتي يمكن هذ لتمويل أنشطة وفعاليات الالزم ير الدعم المادي مقترحات عامة لتوف اً الحقالمبينة  السياسات القطاعية

 :هاوهنا يمكن التمييز بين عدد من التوجهات لتوفير تمويل كاف لتنفيذ ،من خاللها االنتقال بالسياسة إلى موقع التنفيذ
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 .مةالمنظو هذه رصد االعتمادات الالزمة في الموازنة العامة للدولة لتغطية النفقات االستثمارية والجارية لعمل  -

 .تمويلالتشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمشترك في  -

  .االستفادة المثلى من االتفاقيات والشراكات مع الجهات الدولية المانحة -

 .المنتج العلمي والتقاني واالبتكاري وتوليد مداخيل جديدة للتمويل الذاتي لتسويقسبل عملية  إيجاد -

التقانية والحدائق التكنولوجية بما يضمن استفادة الباحثين والمبتكرين من تشجيع تأسيس حاضنات األعمال واألقطاب  -
 خدمات تمويل غير مباشرة.

 . النفاذ إلى المعلومات4.5
هذه  في ومخرجاً  ، ولما كانت المعلومات مدخالً هال الفعالاالستثمار و  توفر المعلومات االنتقال إلى عصر المعرفة علىيرتكز 

هذه  العوامل المساعدة على تنفيذفإن الوصول إلى المعلومة وتحديد آليات مشاركتها واالستفادة منها يعتبر من أهم  ،السياسة
ويعتبر اإلطار القانوني الناظم لتداول الملكية  ،واالبتكاري  فة هو صلب العمل البحثي والتقانيالمعر  االستثمار في. إن السياسة

 .السياسة هذه خطوة البد منها لتنفيذونقلها ة فإن عملية التثقيف والتوعية بإدارة المعرف للعمل، ومن هنا الفكرية أساسياً 

الخاصة  السياساتفقد تضمنت  ،جيدة وجود بنية تمكينيةوالبناء عليها يتطلب  هاتطوير بغرض ما أن إتاحة المعلومة لآلخرين وب
وإتاحتها  وتبادلها وحفظها لمعلوماتبهدف جمع امتعددة لتطوير البنية التمكينية مقترحات عامة  بالقطاعات التنموية المختلفة

 :ما يلي وتداولها للمهتمين والمعنيين. ومن أهم األنشطة التي تسهل النفاذ إلى المعلومة

 .لكل قطاع ذات الصلة بالعلم والتقانة واالبتكار مرصد وطني للبيانات اإلحصائيةأو  بنك معلوماتإنشاء  -

 ث والدراسات العلمية في سورية وتحديثها باستمرار.و بحة يتم فيها أرشفة وتبويب كافة الإلكتروني تباتمك حداثإ -

  المتنوعة.في االختصاصات  المؤسسات والخبراء تربط بينفي جميع القطاعات إنشاء شبكات معرفية  -

 .م والتقانة واالبتكار للقطاعات المختلفةو للعلتأسيس قاعدة بيانات  -

 .، واالشتراك بمراكز المعلومات العالميةوالتطوير التقاني العلمي للبحث حاسوبية وطنية شبكة وتطوير توسيع -

 البحثية العلمية والمواضيع المحاور. 5.5
 التي تتضمن الكثير ،المقترحةالبحثية العلمية  من المحاور اً واسع اً طيف الخاصة بالقطاعات التنموية المختلفة السياسات تحوي 

مع التركيز على الواقع ومتطلبات التطوير  ،لكل قطاع من القطاعات آخذة باالعتبار التوجهات العالمية واضيع البحثيةمن الم
القطاعات  هذه في التقاني البحث العلمي والتطوير ومشاريع نشطةأل مرجعياً  إطاراً  هذه المحاور تعتبرو  والتحديث في سورية.

 .بعيدلوالى المدى القصير والمتوسط ع
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لقد تم اقتراح تلك البحوث العلمية بعد التعرف على الواقع الراهن لكل قطاع من القطاعات المختلفة وتحليله وتحديد نقاط قوته 
التي  كالتإيجاد الحلول للمشإلى  وضعفه والفرص المتاحة أمامه والمخاطر التي تواجهه، وتهدف هذه البحوث بشكل مباشر

 التقانات وتعميم وتوطين نقلكما أن التطوير التقاني المقترح يتضمن بشكل أساسي  .يعاني منها كل قطاع والتي تعوق تطوره
وبالتالي  ،بهدف تعزيز القدرة التقانية الوطنية ورفع كفاءة هذه القطاعات وزيادة إنتاجيتها ،المالئمة لكل قطاع والبازغة العالية

في  المقترحات لتخدم احتياجات آنية ومستقبلية تلكوتأتي  ضافة للمنتجات السورية بما يعزز قدرتها التنافسية.زيادة القيمة الم
 البد من:العلمية والتطوير التقاني ولالستفادة المثلى من هذه البحوث  ،القطاعات التنموية كافةً 

  .يلبي احتياجات هذه القطاعاتبما  والخدمات اإلنتاج وقطاعات التطبيقية البحوث بين الصلة توثيق -
 .التفاعل بين أضالع المثلث الذهبي للتقدم التكنولوجي وهي التعليم، البحوث والتطوير، واالبتكار -
 والعمل على محاكاة وتطوير نماذج منها. تعميم واستثمار التقانات الموّطنة بالشكل األمثل -

 التقاني. البحث العلمي والتطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استثمار مخرجات تحفيز  -

 . مصفوفة التدخالت6.5
على كل قطاع من القطاعات التنموية المختلفة، مع  6ُتظهر هذه المصفوفة شدة الترابط أو قوة األثر التي يحدثها كل تدخل

 اإلشارة إلى المؤشر الناتج عنه.

 التدخالت

 التنموية القطاعات
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 ووضع الخطط صياغة السياسات

اعتماد السياسة الوطنية للعلوم  -
 والتقانة واالبتكار

 وضع البرنامج الزمني للتنفيذ -

 تحديد الجهات المنفذة -

 تخصيص الموارد الالزمة -

A A A B A A A A B A B A B C B 

قرار اعتماد السياسة  -
الوطنية للعلوم والتقانة 

 واالبتكار

الخطط التنفيذية للمؤسسات  -
  المعنية والجهات

قرارات الموازنة  -
 والميزانيات الفعلية

                                                           

6
 التدخل: هو كل عمل مادي أو إداري أو قانوني أو ...الخ، تقوم به إحدى الجهات المعنية في معرض تنفيذها لمهامها. 
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 وبناء القدراتالتطوير المؤسساتي 

المراجعة القانونية للتشريعات  -
والتعليمات الناظمة التي تحكم 

 آليات العمل

مراجعة وتقييم العمليات  -
 واإلجراءات وإعادة هيكلتها

التقييم اإلجمالي لمكونات المنظومة  -
والعمل على ردم الفجوة 

 المؤسساتية بتأسيس كيانات جديدة

إيجاد آليات للربط التفاعلي  -
بين المؤسسات التعليمية والتشبيك 

والتدريبية والبحثية واإلنتاجية 
 والخدمية

تطوير العملية التعليمية والتدريبية  -
وإدخال مفاهيم التقانات العالية 
فيها، وتحفيز عملية التدريب 

 والتأهيل المستمرين

تحديث البنى التحتية في  -
 المؤسسات التعليمية والبحثية

تدعيم منظومة العلوم والتقانة  -
طنية واالبتكار بشبكات ومراصد و

 والكفاءةتضمن التشاركية والفاعلية 

C C C C C B A C C C B C C C B 

صدور التشريعات القانونية  -
والتعليمات التنفيذية التي 

 العلمية تسهل عمل الجهات
 البحثية

استكمال المنظومة الوطنية  -
للعلوم والتقانة واالبتكار 

 بتأسيس مكونات جديدة

 توفير الموازنات  -

وجود شبكة تفاعلية بين  -
المؤسسات التعليمية 
والتدريبية والبحثية 
 واإلنتاجية والخدمية

وجود مناهج ومراكز  -
 تدريب جديدة 

دخول مفاهيم التقانات  -
 العالية في المناهج

ارتفاع نسبة الحاصلين  -
على شهادات مدرسية 

 وجامعية ودراسات عليا

مخابر وتجهيزات جديدة  -
ؤسسات التعليمية في الم

 والبحثية

 التمويل تأمين

رصد االعتمادات الالزمة في  -
الموازنة العامة للدولة لتغطية 

النفقات االستثمارية والجارية لعمل 
المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة 

 واالبتكار

تشجيع وتحفيز مشاركة القطاع  -
 الخاص والمشترك في التمويل

االستفادة المثلى من االتفاقيات  -
والشراكات مع الجهات الدولية 

 المانحة 

إيجاد سبل عملية لتسويق المنتج  -
العلمي والتقاني واالبتكاري وتوليد 

 مداخيل جديدة للتمويل الذاتي

تشجيع تأسيس حاضنات األعمال  -
واألقطاب التقانية والحدائق 

التكنولوجية بما يضمن استفادة 

B B A B B B A B A C B B A C B 

 قرارات الموازنة -

 بيانات الميزانية واإلنفاق -

نسبة مساهمة القطاع  -
الخاص في تمويل أنشطة 

 السياسة

حجم مساهمة الجهات  -
 المانحة

نسبة التمويل الذاتي على  -
التمويل الخارجي بالنسبة 

للمؤسسات والهيئات 
 البحثية

بيانات الناتج المحلي  -
 اإلجمالي للبحث العلمي

عدد المنتجات التمويلية  -
الخاصة بدعم البحث 

 العلمي واالبتكار
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والمبتكرين من خدمات الباحثين 
 تمويل غير مباشرة

شبكة حاضنات األعمال  -
 ومراكز الدعم التقاني

 النفاذ إلى المعلومات

إنشاء بنك معلومات أو مركز  -
رصد وطني للبيانات اإلحصائية 

م والتقانة وذات الصلة بالعل
 لكل قطاعواالبتكار 

لكترونية يتم فيها اإحداث مكتبات  -
أرشفة وتبويب كافة األبحاث 

لمية في سورية والدراسات الع
 وتحديثها باستمرار

إنشاء شبكات معرفية تربط بين  -
المؤسسات والخبراء في 
 االختصاصات المتنوعة

 وطنية شبكة وتطوير توسيع -
والتطوير  العلمي للبحث حاسوبية

بمراكز التقاني، واالشتراك 
المعلومات العالمية )مكتبات 

 (الخعلمية، ...

A A A B A A A A B B A A A B B 

وجود بنوك معلومات  -
 وقواعد معطيات لكل قطاع

 حجم االستثمار في المعرفة -

عدد الشراكات واالتفاقيات  -
 البحثية

 عدد الشبكات المعرفية -

ث والدراسات وبحنسبة ال -
 المؤرشفة الكترونياً 

في مراكز عدد االشتراكات  -
 المعلومات العالمية

 

 البحثية العلمية المحاور والمواضيع

 التطبيقية البحوث بين الصلة توثيق -
بما  والخدمات اإلنتاج وقطاعات

 يلبي احتياجات هذه القطاعات

 الذهبي المثلث أضالع بين التفاعل -
 التعليم، وهي التكنولوجي للتقدم

 واالبتكار والتطوير، البحوث

واستثمار التقانات الموّطنة تعميم  -
بالشكل األمثل والعمل على محاكاة 

 وتطوير نماذج منها

تحفيز المؤسسات الصغيرة  -
والمتوسطة على استثمار 

مخرجات البحث العلمي والتطوير 
 التقاني  

A A A A A A B A A A B A A C B 

انجاز الشبكة الوطنية لربط  -
ت االبحث العلمي بقطاع

 اإلنتاج والخدمات

نسبة استخدام مخرجات  -
البحث العلمي في 

 القطاعات االقتصادية

عدد األبحاث العلمية  -
 المنشورة

عدد التقانات العالية  -
 المنقولة والموطنة

 نمو عدد الباحثين -

نمو عدد االختراعات  -
والنماذج الصناعية 

 واالبتكارات المسجلة

 

A. عالي قطاعي ترابط 

B. متوسط قطاعي ترابط 

C. دمحدو قطاعي ترابط 
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 اإلطار المنطقي للسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار .6
 واالبتكار من المكونات التالية:  والتقانة للعلوم الوطنية للسياسة المنطقي يتكون اإلطار

 

 

  

 

 عرض هذه المكونات فيما يلي:يتم س

  العامةاألهداف 

 .(5-2)فقرة  هالسياسة ليساعد على تحقيق األهداف العامة لهذه اإعداد اإلطار المنطقي ل تمّ  

 المؤشرات 

التي جرى اعتمادها في هذه السياسة لقياس أداء منظومة العلوم والتقانة واالبتكار  المؤشرات من مجموعة (1يتضمن الجدول )
المنظمات  من معتمدة لدى عدد التي يمكن التحقق منها بموضوعية هذه المؤشراتفي سعيها لتحقيق األهداف العامة للسياسة. 

 .(Frascati, Escwa) واالبتكارية والتكنولوجية العلمية باإلمكانات تعنى التي والدراسات المقارنة مسوح في الدولية

 للعلوم والتقانة واالبتكار: المؤشرات المعتمدة في السياسة الوطنية (1)جدول ال

 1 الموارد البشرية

 نسبة العاملين في البحث والتطوير -1-1

 نسبة العاملين في البحث والتطوير بمكافئ دوام كامل -1-2

 عدد الباحثين بمكافئ دوام كامل -1-3

 معدل طالب التعليم الجامعي كنسبة إلى عدد العاملين )في كل قطاع( -1-4

 التخصصات العلمية والهندسية )في كل قطاع(معدل طالب التعليم ما بعد الجامعي في  -1-5

 عدد حاملي الدكتوراه في التخصصات العلمية والهندسية )في كل قطاع( -1-6

 

ق ائمصادر وطر  االفتراضات
 التحقق

األهداف  المؤشرات
 العامة
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 سنة من السكان( 29 -20إلى الشريحة العمرية  عدد خريجي التخصصات العلمية والهندسية )منسوباً  -1-7

 سنة( 64-25نسبة الجامعيين )% من الشريحة العمرية  -1-8

 سنة( 64-25التعليم المستمر )% من الشريحة العمرية  نسبة المشاركين في -1-9

 عدد العاملين في البحث والتطوير إلىوالتطوير  البحث في الدعم موظفي ة عددسبن -1-10

 والمخترعين للباحثين حوافز باعتبارها المخصصة الوطنية/اإلقليمية الجوائز -1-11

 الثانوية بالمدارس االلتحاق -1-12

 المهنية الثانوية بالمدارس الملتحقين متوسط -1-13
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  ق التحققائمصادر وطر 

 :من أهمها ،يتم التحقق من الوصول إلى المؤشرات السابقة من خالل مصادر متعددة

  ائيةاإلحصالمجموعات. 

  تبع األداءتتقارير. 

 مؤشرات االستثمار الخارجي المباشر. 

  والتحليل والمتابعةدراسات التقييم. 

 لبحث العلميالسنوي ل الوطني تقريرال. 
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 تقارير أداء الفروع الصناعية والخدمية. 

 الصكوك القانونية والتشريعية الصادرة. 

 عدد المخالفات والدعاوى المرتبطة بقضايا حقوق الملكية الفكرية. 

 مؤشرات العلم والتقانة واالبتكار في تقرير التنافسية العالمي. 

 تقارير المصارف ومزودي خدمات التمويل.  

 عدد مشتركي االنترنت. 

 عدد مزودي خدمات االنترنت. 

 كلفة االتصال باالنترنت. 

 االفتراضات 

 لتحقيق األهداف العامة للسياسة يفترض مايلي:

 .الوطنيةوالتدريب تطوير منظومة التعليم  

 .م والتقانة واالبتكارو تطوير آليات ومنهجيات للتشاركية في عمليات صنع القرار وإدارة منظومة العل  

 .االلتزام الوطني باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية 

 .والتطوير القانوني اإلدراي اإلصالح ةاالستمرار بعملي  

 .م والتقانة واالبتكارو توفر مصادر تمويلية فعالة لتمويل أنشطة العل  

 .لجميع المواطنين وإتاحتهااالستمرار بتوفير وتطوير أدوات النفاذ إلى المعلومات   
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 واالبتكار والتقانة للعلوم الوطنية السياسة حوكمة .7
 أن المهم من لذا ،هاعناصر  تنفيذ عن المسؤولة الجهات بين والتناغم التنسيق من عالٍ  مستوى  إلى يحتاج السياسة هذه تنفيذ إن
. التنموية الخمسية طالخط في كمية مقاييس وضع إلى باإلضافة الوزارات بين التنفيذ متابعة وآليات المسؤوليات توضيح يتم

 تبقى أن المهم من التنفيذ من األولى المرحلة ففي ذلك ومع. واألفقية الرأسية السياسات بين التداخل تجنبل ضروري  األمر وهذا
 .المتضاربة المصالح تبديها قد التي المقاومة لمعالجة ممكنة سلطة أعلى يدي بين والتنسيق اإلشراف مسؤولية

 من سلسلة هذا الحوكمة نظام ويستخدم. نجاحه أثبت الذي التشغيلي البرنامج نموذج إلى السياسةهذه  حوكمة هيكل يستند
 الهيئة تمارسها التي اليومية واإلدارةوالمتابعة  والتنسيق المشورة وتوفير" االستراتيجي التوجه" لضمان عملالأو مجموعات  اللجان
 . جديدة هيكليات خلق من بدالً  وتطويرها الحالية الهيكليات من باالستفادة السياسة حوكمة هيكلية تطوير تم وقد. العليا

 . هيكلية حوكمة السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار1.7
مجموعات عمل متكاملة ومترابطة من خالل الهيئة العليا التي تعتبر المسؤول الرئيس  من السياسةهذه تتكون هيكلية حوكمة 
 :جهة لنشطة والمهام الخاصة بكيلي عرض لأل ، وفيمااهعن إدارة ومتابعة تنفيذ

  العلمي للبحث العليا الهيئة. 1.1.7 
والمتابعة التنسيق إضافة إلى  ،سياسات العلوم والتقانة واالبتكار حديثوت دورًا أساسيًا ومستمرًا في رسم العليا الهيئة تتولى

 : أخرى مثل اً مهامأيضًا  العليا الهيئة وتتولى ،تنفيذالعملية واإلشراف على 

 ومتابعة المستجدات ذات الصلة هاتنفيذ طريق عقبات فيالعمل على تذليل ال، و لسياسةل اإلعالمية الحمالت تنفيذ. 

  لألنشطة والفعاليات جديدة أو إجراءات تصحيحيةإقرار مقترحات.  

 السنوية التنفيذ وخطة السنوي  العمل سير تقرير ونشر إعداد . 

 السياسة. هذه بتنفيذ ومتابعةباتخاذ كافة القرارات الهامة المتعلقة  العليا الهيئة إدارة مجلسويقوم 

 واالبتكار والتقانة للعلوم الوطنية لسياسةمتابعة مشروع رسم ال العليا اللجنة. 2.1.7
وتختص بمتابعة التعاون مع الهيئة العليا، ب هاتنفيذ ومتابعة على إدارة لسياسةا هذه لمتابعة مشروعاللجنة العليا  تعمل

 .الوطنيعلى المستوى  هاوفعاليات تهاأنشطدعم وتساهم في  ،السياسة على المستوى االستراتيجي

 قطاعية التنفيذيةال لجانال. 3.1.7
العلمية البحثية إضافة إلى  الجهاتيكون أعضاء اللجان القطاعية التنفيذية من المختصين في كل قطاع، ويمثلون مختلف 

المساعدة بجمع ، و المشاركة بوضع الخطة التنفيذية للقطاع الجهات المعنية األخرى، وأهم األعمال التي يتولون القيام بها هي:
 وتقرير الخطة السنوية. السنوي  سير العمل تقريربإعداد  المساهمةجهاتهم، و لبيانات والمؤشرات الخاصة با
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 الخبراء لجان. 4.1.7
بالقطاعات  عالقة ذات مسائل حول إضافة إلى التوصيات والمقترحات المناسبة ،العليا للهيئة والمشورة الخبرة الخبراء لجان توفر

، كما يتضمن أو أجزاء منها السياسة تحديثوكل ما تحتاجه الهيئة العليا بهذا الخصوص لمتابعة تنفيذ أو  ،التنموية المختلفة
 أو التصحيح إجراءات :فيها نشطة القطاعية بماواأل األولوياتتغير و  المستجدات عمل لجان الخبراء تقديم المشورة والخبرة حول

 حول التوصيات وضع، و السنوي  العمل سير تقرير نتائج على المالحظاتو  الرأي إبداء، و والمشاريع اإلجراءات لبعض المعالجة
 .ةالسنوي الخطة وتقرير المشاريع مقترحات

 .للخبراء كلجان السياسة تنفيذ مرحلة في عملت أن العليا للهيئة التابعة التخصصية االستشارية العلمية للجانويمكن 

  والتقييم المتابعة فريق. 5.1.7
، والقطاعية اإلجماليةجمع البيانات والمؤشرات التواصل مع الجهات المعنية، ) متابعة عن مسؤوالً  والتقييم المتابعة فريق كون ي

 الكمية ومؤشراتها ألهدافها المختلفة واإلجراءات األولويات من كل تحقيق من للتأكد سعياً  السياسةعملية تنفيذ  وتقييم (الخ...
شاركوا في أعمال اللجان القطاعية،  الذين القطاعيين المنسقين من تكون ي أن فريقللهذا ا يمكن .المصروفة والميزانية والنوعية

بالتعاون مع  ويعمل ،األولويات من أولوية لكل والتقييم المتابعة عملية تنفيذب ، ويقومإلى خبراء آخرين حسب الحاجة ضافةباإل
 .وتحت إشرافه مكتب سياسات العلم والتقانة واالبتكار في الهيئة العليا العاملين في

 أو ائمةقال المشاريع ومراجعة األداء انخفاض حاالت لتصحيح الالزمة والمنهجيات اإلجراءات فريقال هذا عمل نتائج تحدد
 . للسياسة السنوي  العمل سير تقرير في لنشره والتقييمعن عملية المتابعة  دورياً  تقريراً  فريقال قدمي كما ،الجديدة المشاريع تطوير

 . وثائق تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار2.7
تنفيذ، حيث الحول عملية السياسة بإعداد تقارير سنوية هذه تقوم الهيئة العليا من خالل عملها في المتابعة واإلشراف على تنفيذ 

  وتحدد الخطوات التالية، وأهم هذه التقارير:توثق هذه التقارير الخطوات التي تم إنجازها 

 السنوي  العمل سير تقرير. 1.2.7
 والمؤشرات ،المنجزة والمشاريع والبحوث األنشطة والخطوات ، إضافة إلىوالمتابعة التقييم عملية نتائج هذا التقرير يتضمن

 في العمل وجود قصور عند المقترحة التصويبية اإلجراءات حول التوصيات يتضمن كما ،المصروفة والميزانية والنوعية الكمية
 . المحددة الميزانية صرف أو المطلوبة المؤشرات أو المرجوة األهداف تحقيق يتم ال أو عندما

 ةالسنوي الخطة تقرير. 2.2.7
 كل ضمن ستنفذ التي المشاريع ، كما يتم فيه تحديديةلتاال السنة في ستنفذ التي وخاصة المستقبلية ةنشطألا يتضمن هذا التقرير

، السياسة تنفيذ في العمل تقدم حسب وذلك( المشاريع مقترحات من) المشاريع وإضافة ومراجعة إغالق وكذلك ،ةحد على قطاع
 .األداء مؤشرات على تطرأ قد تعديالت أو مراجعات وأية للسياسة التمويلية والهيكليات الميزانيات يتم فيه أيضًا تحديد
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 منهاج تحديد األولويات والقطاعات ذات األولوية .8

 وأوزانها للقطاعات . معايير التقييم المعتمدة1.8
الثانية والثالثة من  تينكما هو موضح في المرحل ،لقد اعتمدت الهيئة العليا آلية استقصائية للوصول إلى األولويات القطاعية

 .(2)مراحل العمل في المشروع، وقد تم تطوير معايير وأوزان لتقييم القطاعات نستعرضها في الجدول 

 : معايير التقييم المعتمدة للقطاعات وأوزانها(2)جدول ال
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E1 8.8 درجة مساهمة القطاع في الدخل الوطني 

E2 12.6  اإلجماليةدرجة مساهمة القطاع في العمالة الوطنية 

E3 7.4 الحجم النسبي لالستثمارات في القطاع 

E4 6.8 درجة توفر الموارد الالزمة لتنمية القطاع 

E5 9  التنافسية في القطاعدرجة امتالك مقومات القدرة 

E6 8.4 مدى قدرة القطاع على تلبية حاجات اقتصادية ملحة 

مية
العل

ية 
هم

األ
 

0
.2

6
 

S1 8.1 مستوى المردود المتوقع للعلم والتقانة في دعم القطاع ورفع قدرته التنافسية 

S2 19.9 للقطاع درجة امتالك الكفاءات والموارد العلمية الالزمة للنشاط العلمي والتقاني 

S3 4.3 درجة تعدد االختصاصات ذات الصلة بالنشاط العلمي والتقاني في القطاع 

S4 6.9 مدى قدرة النشاط العلمي والتقاني في القطاع على دعم االستقاللية العلمية 

S5 6.5 
رفع المستوى العلمي  ىمدى قدرة النشاط العلمي والتقاني في القطاع عل

 والمعرفي عموماً 
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C1 6.2 )درجة اتساع نطاق التأثير االجتماعي للقطاع )حجم الفئات المعنّية مباشرة 

C2 5.8  لى المساهمة في دعم البعد الثقافي التنويري في المجتمععمدى قدرة القطاع 

C3 5 مدى قدرة القطاع على تلبية حاجات اجتماعية ملحة 
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T1 11 
)غذائي، اجتماعي، اقتصادي،  مدى أهمية القطاع لألمن الوطني بمعناه الواسع

 (الخ...، سياسي، عسكري 

T2 6.8 العالمي/درجة النمو المتوقع لدور القطاع في االقتصاد الوطني 

T3 8.6 ه فيها(ر يدرجة تآثر القطاع مع القطاعات األخرى )تأثره بها وتأث 

                                                           

*
 بأخذ الوسطي لمجموعة تقييمات من عدة مقيمين. تم حساب قيم هذه األوزان - 
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 أهميتها ودورها التنموي مرتبة بحسب التنموية القطاعات . 2.8
 باعتماد السلم التالي: السابقة جرى تقييم القطاعات وفق المعايير

 ةـقيمة عالي          ة  ــة مقبولـقيم           ة  ـقيمة متدني  
 

0 1 2 3 4 5 6 

 احتساب التقييم اإلجمالي لكل قطاع وفق الخطوات التالية: تمثم 

 بأخذ الوسطي الحسابي لتقييمات القطاع من كافة االستمارات ،احتساب أهمية القطاع بالنسبة لمعيار محدد ( نموذجA)، 
 وفق هذا المعيار. ،(5)انظر الملحق 

  الناتجة  –احتساب درجة أهمية القطاع في كل فئة بأخذ الوسطي الحسابي لتقييمات القطاع المعني وفق معايير هذه الفئة
 بعد تثقيلها بأمثال هذه المعايير. –عن الخطوة األولى 

 بجمع حواصل ضرب درجات األهمية في الفئات بتثقيلها. ،احتساب التقييم اإلجمالي للقطاع 

 (.3يظهر في الجدول )جاءت النتائج لتحدد األولويات القطاعية كما 

  : القطاعات التنموية مرتبة بحسب أهميتها ودورها التنموي (3)جدول ال

 التقييم اإلجمالي للقطاع اسم القطاع الترتيب

 4.62 قطاع الزراعة 1

 4.28 قطاع الطاقة 2

 4.05 قطاع الصناعة 3

 4.03 قطاع الصحة 4

 3.96 قطاع الموارد المائية 5

 3.96 االتصاالتو  تق انة المعلومات  قطاع 6

 3.91 قطاع بناء القدرات التمكينية 7

 3.83 قطاع البناء والتشييد 8

 3.70 قطاع النق ل 9

 3.66 قطاع التنمية االجتماعية والثق افية 10

 3.63 قطاع التنمية المحلية اإلق ليمية 11

 3.62 يقطاع المالال 12

 3.58 قطاع السياحة 13

 3.50 قطاع السكان 14

 3.25 قطاع البيئة 15
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 ،على التوازي  سبب صعوبة العمل بالقطاعات الخمسة عشرلسياسة، وبلهذه ا تم اعتماد هذه األولويات القطاعية كأساسلقد 
إضافة إلى عدم تساويها باألولوية، قامت الهيئة العليا بتحديد القطاعات السبعة األولى كقطاعات ذات أولوية وأضافت لها 

حيث أن القطاعات الخمسة األولى ذات عالقة وتداخل مباشر مع قطاع البيئة، وبالتالي ال يمكن اعتبارها  .قطاع البيئة
مجلس إدارة لجنة المتابعة العليا للمشروع وعلى يئة منها، وتم عرض هذا الموضوع على قطاعات ذات أولوية واستثناء قطاع الب

 لبيئة من القطاعات ذات األولوية.على اعتبار قطاع ا اوافق انذلال العليا الهيئة

وأولويته، حتى على تجدر اإلشارة إلى أن األزمة التي تمر بها سورية، أبرزت أهمية قطاع التنمية االجتماعية والثقافية 
القطاعات التي تم اعتبارها ذات أولوية، لذا قد يكون من المفيد إعادة النظر بترتيب هذه القطاعات وأولويتها، نظرًا لما أفرزته 

ة، فاألولويات تبدلت، ومساحة الجهل والتخلف المستترة ظهرت، واألضرار التي أحدثتها األزمة بالقطاعات حاليوأبرزته األزمة ال
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم  نفسها، ...الخ. تيرت من واقعها األول إلى واقع آخر، كما أن متطلبات إعادة اإلعمار فرضغ

 أخذ منعكسات األزمة بعين االعتبار في الفصل الخاص بأولويات البحث العلمي ومساهمته في إعادة اإلعمار.

وذلك  ،مترابطو األولويات القطاعية ككل متكامل  السياسة ستتعامل مع ذهه وعلى الرغم من التثقيل النسبي لألولويات، إال أن
وأثر ذلك على إحداث تغيرات نوعية  ،وجدلية التطوير المتوازي  ،والترابطات البينية بين هذه القطاعات العالقاتلطبيعة 

 واختراقات في القطاعات المختلفة.
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 التنمويةالقطاعات في  واالبتكار العلوم والتقانةسياسات  .9

بدأت اللجان القطاعية عملها باالتفاق مع الهيئة العليا على طريقة العمل وشكل ومضمون التقرير القطاعي المطلوب من كل 
بعد ذلك  ليجري لبحث العلمي فيه، الجنة، بحيث يبدأ التقرير القطاعي بتوصيف الواقع الراهن لكل قطاع بشكل عام ثم توصيف 

ث العلمي فيه لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، وينتهي التقرير القطاعي بتقديم تحليل القطاع وتحليل البح
من خالل تعزيز نقاط القوة  من منظور البحث العلمي والتطوير التقاني، وذلك مقترحات بحثية ومقترحات عامة لتطوير القطاع

 اجهة المخاطر المحتملة. ومعالجة نقاط الضعف إضافة إلى االستفادة من الفرص المتاحة ومو 

يتحرك ضمنه الباحث، أي أن من الحرية ذات هامش معين  ،مراعاة أن تكون المقترحات أو المحاور البحثية المقترحة وقد جرى 
 دون حدود. اً وعام اً أن ال يكون المقترح البحثي ضبابي وفي الوقت نفسه ،يتم االبتعاد عن التحديد الدقيق للمقترح البحثي

 في قطاع الزراعة واالبتكار سياسة العلوم والتقانة. 1.9

 . تمهيد1.1.9
إذ كانت  ،يعد القطاع الزراعي من أهم قطاعات االقتصاد الوطني في سورية من حيث مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي

 ينعلمًا بأن هذه النسبة قد تراجعت عما كانت عليه في السن ،2008% في عام 17وانخفضت إلى  2005% في عام 23
% 18السابقة نتيجة تنامي نسبة مساهمة القطاعات األخرى مثل المال والتأمين والعقارات. وتساهم المنتجات الزراعية بنسبة 

ي تعتمد على المواد الزراعية من إجمالي الصادرات والصناعات التحويلية حيث تشكل الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ الت
 مة الظروف الجوية لإلنتاج.ءوذلك في ضوء مال ،% من الناتج المحلي اإلجمالي للصناعات التحويلية27الخام ما نسبته 

وازدادت أهمية تنمية  ،تنمية القطاع الزراعي أهمية كبيرة في أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية تتبوأ
وتعويض األخيرة لتحقيق األمن الغذائي والحد من اتساع الفجوة الغذائية بين العرض والطلب  ينت الزراعية في السناالستثمارا

لزيادة االستثمارات الزراعية التي من شأنها دعم البنية التحتية  حيث كان اهتمام الحكومة موجهاً  ،النقص في الموارد النفطية
 من خالل إقامة السدود وشبكات الري العامة واستصالح األراضي ودعم البحث العلمي وإقامة الطرقات الزراعية ،الزراعية
 (.8لإلطالع على التقرير الكامل لقطاع الزراعة انظر الملحق ) دعم االستثمار الزراعي في كافة القطاعات. بما فيها ،...الخ

 توصيف الواقع الراهن. 2.1.9
I.  قطاع الزراعةالعام ل واقعالتوصيف 

إضافة إلى  ،تتميز سورية بتنوع البيئات الزراعية المالئمة لمختلف أنواع الزراعات المنتشرة في حوض البحر األبيض المتوسط
ويشكل االستثمار  .التنوع في اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما يلبي حاجة االستهالك المحلي والتصنيع والتصدير
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% من إجمالي اإلنتاج )االستثمار في القطاع التعاوني هو 98.5العمود الفقري للقطاع الزراعي حيث تبلغ نسبته  الخاص
 .% للقطاع العام0.5% للقطاع المشترك و1استثمار خاص حيث أن القطاع التعاوني خدمي( مقابل 

نتيجة الستصالح األراضي الجبلية والمحجرة  %1.48شهدت الفترة األخيرة زيادة في المساحات القابلة للزراعة بنسبة وقد 
ظروف مناخية الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من على وزراعتها بالمحاصيل واألشجار المالئمة لها بيئيًا، و 

مستلزمات اإلنتاج طرأت على األسعار العالمية وعدم توفر التي  تبدالتالسكاني و النمو ، إضافة إلى المائيالعجز الجفاف و كال
فقد تم تحقيق مستوى جيد من األمن الغذائي مع وجود كميات متاحة  ،واضطراب األسواق وصعوبات التسويق وتصريف اإلنتاج

بطاطا والبندورة( ومختلف الوالقطن والخضراوات المختلفة وخاصة ) عدس(، )حمص من محاصيل القمح والبقوليات الغذائية
تعاني من نقص في بعض  سوريةومع ذلك ما زالت  .إضافة إلى الزيتون  والتفاحيات واللوزيات()الحمضيات  أنواع الفاكهة

عدا زيت  - المنتجات الغذائية ولذلك تستورد بعض السلع الغذائية الرئيسة األخرى مثل السكر وبعض الزيوت السائلة والمهدرجة
ى استيراد كميات كبيرة من األعالف كالشعير والذرة إضافة إل أجبان(، زبدة، )حليب مجفف ومشتقات الحليب - الزيتون 

 العجاف. ينالصفراء وبخاصة في السن

أما بالنسبة للمشتغلين  2008 - 2005% خالل الفترة 20-17تراوحت نسبة المشتغلين بالزراعة إلى القوى العاملة الكلية مابين 
% من إجمالي 9وبنسبة  ،/ مشتغل73069/ 2008بنهاية عام  فيه فقد بلغ عدد المشتغلين ،في القطاع العام الزراعي

/ 24ويتميز الشعب السوري بأنه من الشعوب الفتية حيث تشكل نسبة السكان من األعمار / .المشتغلين في القطاع الزراعي
 %.59سنة وما دون حوالي 

تعرض بعض و  استعماالت بديلة، إلى ضياألراكتحويل استعمال بعض  الكثير من التحديات واجهال تزال الموارد األرضية ت
إضافة  ،الخصوبة والتملح والتلوث نتيجة الظروف المناخية الطبيعية من جفاف وقلة الهطوالت المطرية لتدهورأجزاء األراضي 

 وعمليات التكثيف الزراعي وعدم االلتزام بالدورات الزراعية المناسبة وبالتالي انخفاض غير المدرب إلى العامل البشري 
اإلنتاجية، مما يتطلب إعادة استصالح هذه األراضي وتأهيلها ومعالجة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية لكونها تعيق االستثمار 

 في هكتار ألف 8232 إلى لتصل والمراعي المروج مساحة انخفضتوقد  والمكننة واتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة.
 في خاصة العلمي البحث من المزيد حلها يتطلب والتي التحديات من للكثير والبادية والمراعي المروج وتتعرض ،2008 عام

 .المناسبة بالنوعية األسواق إلى منتجاتها وصول وإمكانية وتنظيمها البادية موارد إدارة تحسين مجال

 العلمية البحوث) المساعدة الخدمات تقديم خالل من الزراعية الموارد استخدام كفاءة تحسين إلى سورية في الحكومة تسعى
 والحراجية، المثمرة الغراس توفير والتدريب، التأهيل الريفية، اإلرشاد، التعليم، التنمية األراضي، مشاريع الزراعية، استصالح

 فأهدا مع يتناسب بما والحيواني النباتي بشقيه الزراعي واالستثمار اإلنتاج ظروف وتحسين ،الحكومية واالستثمارات( الخ...
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 والصناعات الغذائي األمن متطلبات يلبي الذي الغذاء من يالكاف القدر وتحقيق ،على المستوى الوطني المستدامة التنمية
 .للتصدير فائضٍ  وتحقيق العاملة، اليد وتشغيل الوطنية،

II. توصيف واقع البحث العلمي في قطاع الزراعة 

أهم  (4)الجدول  ويبين ،الزراعي والدراسات العلمية في المجال تهتم بإجراء البحوث بحثية علمية جهاتفي سورية عدة  توجد 
 .ذا القطاعذات الصلة به مجاالت عملهابعض و  الجهاتتلك 

 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع الزراعة(4)جدول ال

  ذات الصلة بالزراعة مجاالت العمل  ةجهال

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
 

  اســــتنباط أصــــناف جديــــدة مــــن مختلــــف المحاصــــيل الزراعيــــة تتــــيح زيــــادة
ــــة المالئمــــة تطــــوير ، اإلنتاجيــــة مــــن وحــــدة المســــاحة المحاصــــيل الزراعي

 .ة في سورية والتي لها ميزة نسبيةللظروف المناخية والبيئي
  هوتحسين مواصفاته وترشيد استخدام مدخالتخفض تكاليف اإلنتاج. 
 .التركيز على بحوث الثروة الحيوانية 
 .االهتمام ببحوث التقانات الحيوية والهندسة الوراثية وتطبيق نتائجها 

 الهيئة العامة لالستشعار عن بعد

   مسح الموارد الزراعية في الجمهورية العربية السورية. 

    األراضي والموارد األرضية. تخطيط استعماالتو إعداد خرائط 

   .دراسة المحميات الطبيعية والحراجية ومحميات المحيط الحيوي 

 الهيئة العامة للتقانة الحيوية

  محاصيل الحبوب تطوير ، التطوير الوراثي لهجن وأصناف من البطاطا
 اإلكثار الخضري الدقيق للنباتات.، والمحاصيل الطاقية

  .التنوع الحيوي للمصادر الوراثية النباتية والحيوانية 
  ـــات الطبيـــة المحليـــة  ،وم الفطريـــة فـــي المحاصـــيل واألغذيـــةالســـم، النبات

الدراســــة  ،تضــــاد( ،تعــــايش، تفاعــــل النبــــات مــــع األحيــــاء الدقيقــــة )تطفــــل
 .الوراثية والوبائية ألمراض الصدأ على المحاصيل النجيلية

 والمراكز السورية العامةالجامعات والمعاهد 
 

 الصحة الحيوانية ،اإلنتاج الحيواني. 

 الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة ،االقتصاد الزراعي ،العلوم الغذائية. 

 علوم التربة ،علوم البستنة، المحاصيل الحقلية، وقاية النبات. 
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 المؤسسة العامة إلكثار البذار

  لمحاصـــــيل الحبـــــوب والقطـــــن إكثـــــار نويـــــات بـــــذور األصـــــناف المحســـــنة
 .والبقوليات التي تستنبطها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 .تحديد التقانات المالئمة إلكثار البطاطا والنخيل والموز باألنسجة 

 هيئة الطاقة الذرية 

 وقاية المزروعات ،نباتالأمراض ، التقانة الحيوية النباتية. 

 السميات ،والمناعياتالميكروبيولوجية ، الحشرات. 

 حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع. 

 تحليل الواقع الراهن. 3.1.9
I.  قطاع الزراعةل العام واقعالتحليل 

 نقاط القوة

 تنوع البيئات الزراعية المالئمة لطيف واسع من المحاصيل. 

 التنوع في اإلنتاج الزراعي والحيواني. 

  نتيجة الستصالح األراضي الجبلية والمحجرة وزراعتها بالمحاصيل 1.48بنسبة زيادة في المساحات القابلة للزراعة %
 .واألشجار المالئمة بيئياً 

 إضافة إلى  ،والزيتون  والقطن القمح والبقولياتك استراتيجية القدرة على تحقيق االكتفاء الذاتي من محاصيل
 )الحمضيات والتفاحيات واللوزيات(. ومختلف أنواع الفاكهة ،بطاطا والبندورة(الالخضراوات المختلفة وخاصة )

 من آثار الجفاف والكوارث الطبيعيةصندوق التخفيف  وجود. 

 .وجود الكوادر الفنية المدربة المتخصصة 

 نقاط الضعف

 .عدم مواكبة القوانين والتشريعات لعملية تطور اإلنتاج الزراعي وعدم كفاءة تطبيق بعضها 

  استصالح األراضي في مشاريع التشجير المثمر نسب تنفيذانخفاض. 

  الموارد المالية وتخوف المستثمرين من التوجه للقطاع الزراعي بسبب عامل المخاطرة وطول فترة االسترداد.ضعف 

 الحلقات التسويقية المختلفة وعدم دخول القطاع الخاص في إقامة مؤسسات وشركات تسويقية رائدة. ضعف  

  ستراتيجية لالستفادة من الميزة التنافسية لبعض المنتجات الزراعية.اعدم وجود 
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 الفرص

 التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية.  الحكومة في تنمية القطاع الزراعي أهمية كبيرة في أولويات تتبوأ 

 دعم البنية التحتية الزراعية.و  اهتمام الحكومة بزيادة االستثمارات الزراعية 

 اون والتنسيق مع الجهات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعةتنامي التع.  

 .تطور البحث العلمي الزراعي واإلرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة 

 مخاطرال

 ة وتأثرها بالعوامل البيئية والمناخية.  موارد الطبيعية والزراعية الرئيسمحدودية ال 

  نسب التنفيذ للمحاصيل الشتوية بسبب حالة الجفاف.انخفاض 

  بين عام وآخر وبين منطقة وأخرى وأثر ذلك على مصادر المياه المختلفة معدالت الهطوالت المطريةتفاوت. 

 .انخفاض اإلنتاجية بسبب تعرض بعض أجزاء األراضي لفقدان الخصوبة والتملح والتلوث والتدهور 

  والمرافق على حساب األراضي الزراعية رغم وجود القوانين الناظمة لذلك.التوسع في األبنية والمنشآت 

 .تفتت الحيازات الزراعية إلى حدود تعيق االستثمار والمكننة 

 .استمرار تدهور المراعي الطبيعية في البادية وزحف التصحر 

 .دعم المنتجات الزراعية في الدول األخرى وارتفاع مستوى المنافسة 

  ة العمل من الريف إلى المدينة.قو  هجرةاستمرار 

 البحثية لتطوير قطاع الزراعة العلمية المحاور والمقترحات. 4.1.9

بتحقيق األمن الغذائي وتوفير حاجة لقطاع المتمثلة لالبحثية بشكل أساسي لتحقيق األهداف الرئيسة  العلمية تهدف المقترحات
( ، ...الخأرض، مياه، غابات، مراعي)، إضافة إلى استدامة الموارد الطبيعية يةضرور االستهالك الوطني من السلع الغذائية ال

 واالستثمار االقتصادي لها، والمحافظة عليها من التدهور واالستنزاف والتلوث، وتندرج المقترحات ضمن محاور بحثية كما يلي: 

  مستلزمات الزراعية:الاستخدام زيادة اإلنتاج الزراعي تحت ظروف التحوالت المناخية من خالل تحسين كفاءة 

  تحسين كفاءة استخدام الماء للمحاصيل الحقلية ومحاصيل األعالف واألشجار المثمرة والخضار تحت ظروف
 .ق الري الحديثة واإلدارة السليمةائالتحوالت المناخية من خالل تطبيق طر 
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 واألشجار المثمرة والخضار تحت ظروف التحوالت المناخية الزراعية تحسين كفاءة استخدام السماد للمحاصيل. 

 تحت للجفاف متحملة ومحلية أصناف وأنواع محسنة وبديلة إنتاجية والري الناقص على التكميلي الري  أثر دراسة 

 .نظم الري المختلفة للتأقلم مع الظروف المناخية

  في الري:إيجاد المواصفات القياسية الستخدام المياه غير التقليدية 

  ث اإلدارة اآلمنة لمياه الصرف الصحيو وتنفيذ بح الرماديةاالستثمار األمثل للمياه. 

 إيجاد المعايير الوطنية الستخدام المياه غير التقليدية. 

 :تحديد وتطوير المعادالت السمادية المتوازنة لكافة المحاصيل في الظروف الطبيعية المختلفة 

 دلة السمادية للمحاصيل تحت الرئيسةتنفيذ بحوث خاصة بإيجاد المعا. 

 تطوير المعادالت السمادية لمختلف المحاصيل. 

 :صيانة التربة ومكافحة التصحر 

  ث الزراعة العضوية والدورات الزراعيةو بحتنفيذ. 

 دراسة التربة وتقييم تدهورها وانجرافها وإيجاد الحلول.  

 :تنمية الغابات والحراج والمراعي 

  المراعي وتجدد الغاباتث صيانة بحو تنفيذ. 

 تحديد األنواع الرعوية والحراجية المتحملة لإلجهادات والمتأقلمة مع الظروف المناخية. 

 .إدارة الموارد األرضية والتوسع بالمساحات المزروعة 

 :التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية في اإلنتاج النباتي 

 كأحد مؤشرات الجفاف دراسة خصائص وتغيرات الهطوالت المطرية. 

 تقدير الظواهر المترولوجية غير المالئمة لإلنتاج الزراعي. 

 الخمن استنباط محاصيل مقاومة للجفاف ووضع مفكرة زراعية ،التركيز على بحوث تغير المناخ... ،.  

 :التحسين الوراثي 

 في برامج التربية إدخالهالها و  توصيف وتقييم الطرز الوراثية واألصناف المحلية وإجراء بحوث التحسين الوراثي. 

 استنباط أصول وأصناف جديدة مالئمة للبيئة السورية ذات مواصفات إنتاجية وتسويقية جيدة. 
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 :تحسين اإلنتاجية والنوعية 

 بحوث في معامالت ما بعد الحصاد. 

 اجهدراسة المعامالت الزراعية والزيادة في اإلنتاجية وتحسين مواصفات المنتج وخفض تكاليف إنت. 

 :التركيبة المحصولية 

  .بحوث في مجاالت الدورة الزراعية والزراعة التحميلية والتسميد األخضر  

  .الزراعات البديلة 

 المصادر الوراثية. 

 :وقاية النبات 

 تقييم أداء بعض األصناف واألصول الوراثية النباتية إزاء المسببات الممرضة. 

  تأثير بعض المستخلصات ، و المتكاملة إزاء مسببات بعض الممرضات النباتيةتقييم أداء بعض عناصر المكافحة
  .النباتية في بعض ممرضات النباتات

 تحديد العتبة االقتصادية لألعشاب الضارة في حقول القطن والقمح والمنافسة الخفية لبعضها. 

 :تربية الحيوان الزراعي 

 لبالدإنتاج هجن لحم تناسب ظروف ا. 

  الزراعية باستخدام التقانات الحديثة اتالوراثي لعروق الحيواندراسة التنوع. 

 دراسة تكيف عروق الحيوانات المدخلة تحت الظروف البيئية المختلفة في سورية. 

 :رعاية الحيوان ونظم اإلنتاج 

  (، ...الخالخصوبة، دراسة تأثير أساليب الرعاية المختلفة في المؤشرات اإلنتاجية )إنتاج الحليب. 

 ة األداء اإلنتاجي والتناسلي لعروق الحيوانات الزراعية المحلية في نظم اإلنتاج والبيئات المختلفة في سوريةدراس. 

 :فيزيولوجيا التناسل واإلدرار 

 )دراسة حول التفريخ )الخصوبة وشروطها في الطيور الداجنة. 

  الزراعية المختلفةدراسة خواص اإلدرار وتركيب الحليب والعوامل المؤثرة في الحيوانات. 

 دراسة حول تحديد مستويات الهرمونات في دم الحيوانات الزراعية المختلفة وعالقتها بالنمو واإلنتاج. 
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 :تغذية الحيوانات الزراعية 

 دراسة تأثير استخدام العالئق المختلفة واإلضافات العلفية في كمية ونوعية المنتجات الحيوانية. 

 ذائية والمقننات العلفية للحيوانات الزراعية المختلفةدراسة وتحديد االحتياجات الغ. 

 دراسة العوامل الغذائية المؤثرة في نظم اإلنتاج التجاري لألسماك. 

 :الصحة الحيوانية 

 األسماكزراعية المختلفة و حصر المسببات المرضية في الحيوانات ال. 

  راعية المختلفةدراسة األمراض المنتشرة محليًا وتأثيرها في إنتاج الحيوانات الز. 

 المنتجات الحيوانية: تصنيع 

   .توصيف وتصنيع المنتجات التقليدية الحيوانية وكشف األثر المتبقي للمبيدات فيها  

 استخدام مخلفات المحاصيل بالتسميد وتغذية الحيوان وغيرها:  

 الحيوانيةمة الغذائية للمخلفات النباتية و دراسة سبل تحسين القي. 

  الكمبوستطرائق تصنيع.   

 :الدراسات االقتصادية واالجتماعية واإلرشاد 

 تحديد عوامل الفجوة اإلنتاجية. 

 تطوير حزم تكنولوجية للمحاصيل الرئيسة وبرامج اإلدارة. 

 العامة لتطوير قطاع الزراعة المقترحات. 5.1.9

o والصناعات الزراعية الغذائية. تشجيع البحوث في مجال البيئة الزراعية 

o  اإلنتاجية الرأسية لكافة المحاصيل الزراعية باستخدام حزمة متكاملة من المدخالت.زيادة 

o  تطوير منظومة عمل اإلرشاد الزراعي وتعزيز التنسيق مع البحوث والتعليم وتأهيل المرشدين لتمكينهم من تنفيذ البرامج
 اإلرشادية المتخصصة ونقلها إلى المنتجين. 

o  لإلنتاج والقيام بالبحوث الزراعية الالزمة إلنتاج األصول النباتية والعروق الحيوانية الجيدة التركيز على الخدمات المساندة
 والبدائل المطلوبة وتوزيعها على الفالحين.
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  الطاقة في قطاع واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة2.9

 . تمهيد1.2.9
عن  ناتجاً  موقعًا هامًا وأولوية لدى الحكومة، لكن هذه المكانة الحيوية أصبحت تمثل تحدياً  سوريةيشغل قطاع الطاقة في 

من ضغوط وحصار اقتصادي.  سوريةخاصًة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها  ،عالقة قطاع الطاقة بمحيطه االقتصادي
مزيجًا  ينية القرن الحالي، بات قطاع الطاقة  يمثل منذ عدة سنفبعد أن كان ميزان الطاقة إيجابيًا منذ نهاية الثمانينات حتى بدا

من التحديات والفرص على مستوى القطاع ككل وعلى مستوى الكثافة المثلى للطاقة، وعلى مستوى أداء االقتصاد السوري 
الطلب على الطاقة باستمرار، وعلى الرغم من زيادة إنتاج الغاز فإن االنخفاض الملموس في إنتاج النفط  يتزايد وآليات عمله.

تفرض النهوض بهذا و  ،ومحدودية الموارد المائية تجعل من مواءمة العرض والطلب على مصادر الطاقة مهمة ليست بالسهلة
ليكون هذا القطاع  هاأمن الطاقة وتحقيق الكفاءة المثلى الستهالك القطاع واإلدارة الفّعالة للعرض والطلب لضمان استمرارية

 .(9انظر الملحق ) الطاقةلإلطالع على التقرير الكامل لقطاع  ه.نمو االقتصادي وليس عائقًا لعاماًل معززًا لل

 توصيف الواقع الراهن. 2.2.9
I.  ةطاققطاع الل العام واقعالتوصيف 

وذلك بمساهمته  ،ستراتيجيًا بامتياز ويمثل العامل األهم في تحقيق أي معدل للنموايعتبر قطاع الطاقة في سورية قطاعًا 
 البالد% من هذا الناتج، ويساهم في تلبية حاجات 18المباشرة وغير المباشرة في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي، إذ يشكل نحو 

كما يساهم في تكوين الناتج المحلي  ،%(7% والطاقة الكهرومائية 24% والغاز 69ط بنسبة من مصادر الطاقة األولية )النف
اإلجمالي لباقي قطاعات االقتصاد الوطني بما فيها قطاع الزراعة والنقل، والقطاع المنزلي والخدمي. وفيما يلي عرض وتحليل 

 والتزود في نظام الطاقة السوري خالل العقدين القادمين: لواقع استهالك الطاقة وخيارات التزود بها والتطور المتوقع للطلب

 الطلب على الطاقة النهائية حسب نمط الوقود وقطاعات االستهالك 

اعتمادًا  2005جرى في إطار فعاليات اللجنة الوطنية لدراسات الطاقة، تحليل توزع الطلب النهائي على الطاقة للسنة األساس 
لدى مختلف المؤسسات المعنية بقطاع الطاقة، وقد بلغت الطاقة النهائية المستهلكة حوالي على البيانات الرسمية المتاحة 

 .(5) مليون طن مكافئ نفط، توزعت كما يظهر في الشكل 15.25

يتوزع االستهالك النهائي للطاقة في سورية على المشتقات النفطية والغاز والكهرباء. وتستخدم المشتقات النفطية والغاز بشكل 
إضافًة إلى استهالك الغاز المحدود كمادة لقيمة في صناعة  .رئيس إما إلنتاج الطاقة الحرارية أو الحركية لتسيير المحركات

األسمدة والصناعات البتروكيماوية، واستهالك الديزل بكميات قليلة في بعض الحاالت لتوليد الكهرباء على مستوى المحوالت 
 .)، الخقوة محركة، تكييف، أدوات كهربائية) فتستهلك إما لتوليد الحرارة أو لالستخدامات النوعية الصغيرة. أما الطاقة الكهربائية
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 2005: توزع استهالك الطاقة النهائية حسب قطاعات االستهالك للسنة األساس (5الشكل )

% للوقود التقليدي 2.5و% للغاز، 10% للمشقات النفطية، و72بنسبة  2007توزع االستهالك النهائي للطاقة في سورية عام 
% 16% للقطاع المنزلي و41فقد توزع بنسبة  TWh 30.6البالغ حوالي  % للكهرباء. أما االستهالك النهائي للكهرباء15.5و

 % للصناعات االستخراجية.4% للزراعة و6وحوالي % للبناء 1% للصناعة وأقل من 32وللخدمي 

  واقع التزود بالطاقة 

 3953.7تقتصر مصادر الطاقة األحفورية في سورية على النفط والغاز الطبيعي. يقدر االحتياطي المكتشف من النفط بحوالي 
. ويقدر 3ممليون  759حوالي  2008وقد ُأنتج منها حتى نهاية عام  3م 1137القابل لإلنتاج منها حوالي و ، 3م مليون 

 .3ممليار  125حوالي  2007أنتج منها حتى نهاية عام  3م مليار 408االحتياطي المكتشف من الغاز بحدود 

 مؤشرات تطور استهالك الطاقة األولية في سورية 

 .2008-2005مؤشرات تطور استهالك الطاقة األولية في سورية خالل الفترة  (5)يبين الجدول 

 2008&  2005: تطور استهالك الطاقة في سورية بين (5الجدول )

2008  2007  2006  2005   

  الطاقة األولية )م ط م ن( إجمالي استهالك  19.16  20.4  22.6  23.8

  استهالك المشتقات )م ط م ن(  15.06  15.72 ---------  16.461

  استهالك الغاز الطبيعي )م ط م ن(  4.32  4.46  4.94  4.8

  الطاقة المائية )م ط م ن(  0.88  0.88  0.88  0.72



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 68

 

  م ط م  ن(طاقة الكتلة الحيوية )  0.60  0.60  0.60  0.6

  مليون نسمة(عدد السكان )  17.793  18.138  19.4  20

  الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(  25.092 ---------  31.89 --------

  كثافة الطاقة )غ م ن/دوالر من الناتج اإلجمالي(  764 --------  708 --------

 نصيب الفرد من مصادر الطاقة األولية )كغ م ن/فرد(  1077  1110  1165  1190

  2117-1994الوقود المستهلك في التوليد الكهربائي تطور الطلب على 

ما قاد م ،أدى النمو المطرد في الطلب على الكهرباء لنمو الطلب على الوقود األحفوري نظرًا لمحدودية مصادر التوليد المائي
ل والغاز وكميات محدودة من لزيادة اعتماد نظام التوليد الكهربائي على المحطات الحرارية البخارية والغازية التي استهلكت الفيو 

 .2007-1994خالل الفترة تطور الطلب على الوقود في توليد الكهرباء  (6)الديزل. ويبين الشكل 

  

 2007-1994: تطور الطلب على الوقود في توليد الكهرباء للفترة (6)الشكل 
 

II. ةطاقتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع ال 

الهندسة الميكانيكية والكهربائية وكلية الهندسة  اتالجهات المعنية بإجراء البحوث في مجال الطاقة في سورية هي كليإن  
التابع لوزارة الكهرباء، والمعهد  إضافة إلى مركز بحوث الطاقة ،الحكوميةجامعات الالعلوم في  اتالكيميائية والبترولية وكلي

والهيئة العامة للتقانة الحيوية،  ،وث العلمية، وهيئة الطاقة الذريةلوجيا التابع لمركز الدراسات والبحنو كالعالي للعلوم التطبيقية والت
( 6ويبين الجدول ) . وحديثًا مركز بحوث الطاقات المتجددة في جامعة حلب.الخ...، ومركز االختبارات واألبحاث الصناعية

 البحثية. العلمية الجهاتمجاالت العمل المتعلقة بقطاع الطاقة في هذه  بعض
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 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع الطاقة(6)جدول ال

 بالطاقةمجاالت العمل ذات الصلة  الجهة

 .المواد الناقلة، التحويل الحراري للطاقة الشمسية  المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

 .الناقلية الفائقة، تخطيط الطاقة ،فيزياء الخاليا الشمسية  هيئة الطاقة الذرية

 كلية الهندسة الكيميائية والبترولية
 ث تكرير النفطو بح، تحسين إنتاجية اآلبار المنتجة للنفط. 
 استخدام الطرائق الجيوفيزيائية في استكشاف المكامن النفطية والغازية. 

 .واإلشعاع الشمسيالطاقة   كليات العلوم

 كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية
 ها.ترشيد استهالكو  تحسين كفاءة الطاقة ،الطاقات المتجددة 
 بدائل الوقود والتلوث الصناعي. 

 .طاقة شمسية –طاقات متجددة   جامعة تشرين –كلية الهندسة التقنية 

 المركز الوطني لبحوث الطاقة
 الطاقات المتجددة وتطويرها اناتتق. 
 إدارة وكفاءة الطاقة بمختلف القطاعات. 

 .المخلفات العضوية والطاقة الحيوية  الهيئة العامة للتقانة الحيوية

 .الصناعة مجال الطلب على الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة في  واألبحاث الصناعية االختباراتمركز 

 تحليل الواقع الراهن. 3.2.9
I.  طاقةقطاع الالعام لواقع التحليل 

 نقاط القوة

 وجود احتياطي اقتصادي من النفط والغاز. 

 د للمشتقات النفطيةمن حاجة البال اً هام اً نفط تؤمنان جزءلتكرير ال نوجود مصفاتي. 

  سوريةانتشار محطات توليد الكهرباء في عدة مناطق في. 

  عمليات العزل الحراري في األبنية الحديثةتخفيض استهالك الطاقة من خالل توفر إمكانية. 
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 نقاط الضعف

 30التوزيع يتجاوز و  النقل فاقد كبير في الطاقة الكهربائية عبر شبكات%. 

  نحو النضوب المتجه حفوري األاالعتماد بشكل رئيس على طاقة الوقود.  

 ضعف االستثمار في الطاقات المتجددة. 

 تقادم مصفاتي النفط في حمص وبانياس. 

 عدم استثمار مصادر الطاقة المتجددة. 

 بشكل كبير نتيجة األزمة التي تمر فيها سورية. تحتية لنقل وتخزين النفط والغازالبنية ال تدهور وضع 

 الفرص

  االهتمام بقطاع الطاقة على الصعيد الرسمي من قبل الحكومة التي صنفت الطاقة بين القطاعات ذات األولوية األولى
 الذي سينتج عنه تنامي الدعم الحكومي للبحث العلمي في قطاع الطاقة بمختلف األشكال.  في عملها، األمر

  سوريةحيث أن معظم أيام السنة مشمسة في  -الظروف البيئية والمناخية المالئمة لالستفادة من الطاقة الشمسية -
 .واالستفادة من طاقة الرياح حيث توجد أماكن مثالية إلقامة مزارع رياح

 شريع يسمح للقطاع الخاص باالستثمار في مجال الطاقةصدور ت. 

  أهمية قطاع الطاقة. بتنامي الوعي االجتماعي 

 الربط الكهربائي مع دول الجوار. 

 مخاطرال

  والذي يعيق عملية تجديد وتطوير البنية التحتية  سوريةالمفروض على  والحصار االقتصادي نياالحظر التقاستمرار
 .الالزمة للعمل في مجال الطاقة

  المتناقص حفوريةاألعدم إيجاد مصادر بديلة عن احتياطي الطاقة. 

 عدم القدرة على تخفيض الهدر والفاقد في الطاقة الكهربائية. 

 القصور في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة. 
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II.  العلمي في قطاع الطاقةتحليل واقع البحث 

والذي  في البالد، إن واقع البحث العلمي في مجال الطاقة في سورية ال يختلف عن الواقع العام للبحث العلمي والتطوير التقاني
يمكن تلخيصه بأنه ما يزال ُيشكِّل نظامًا هشًا، ضعيف األثر ومغلقًا على ذاته، وأن  تفاعالته تكاد تكون معدومة مع الجهات 

مثل الشركات والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية والوسطاء وباقي أطراف  ،األخرى في المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار
فإن توفر بنية  ،مع ذلك .ضمن البيئة اإلقليمية والدولية األطراف الفاعلةوكذلك مع  ،العرض والطلب في سوق البحث العلمي

الطاقة والطاقات المتجددة خصوصًا إضافة إلى وجود المركز الوطني لبحوث الطاقة يعتبر تحتية مقبولة للبحوث في مجال 
 قطاع.    هذا النقطة قوة يمكن البناء عليها وتطويرها في عملية البحث العلمي في 

 ةلطاقالبحثية لتطوير قطاع ا العلمية المحاور والمقترحات. 4.2.9

 الخطط البحثية المحاور التالية:ن تتضمن أ تم اقتراحلتطوير قطاع الطاقة 

 :ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها 

 ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها على مستوى قطاعات االستهالك. 

 الكهرباء:قطاع إنتاج النفط والغاز و  اتترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها على مستوى قطاع 

 .الطبيعيالبحث في أساليب رفع كفاءة استخدام الغاز  -

 .البحث والتطوير في أساليب رفع الكفاءة اإلنتاجية والبيئية لمصافي تكرير النفط -

 ،الزيوليت ،: السجيل الزيتيمثل للموارد غير التقليدية وخاصةمجاالت االستخدام األ البحث في -
 ....الخ، الرمال الكوارتزية ،اإلسفلت ،الطف البركاني ،النفط الثقيل جداً  ،الفوسفات

 .البحث في أثر تحرير أسعار حوامل الطاقة على ترشيد استهالك الطاقة واالقتصاد الوطني -

 :ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها على مستوى قطاع إنتاج الكهرباء 

 .اديات الشبكة الكهربائية الوطنيةبحث ودراسة اقتص -

 .للكهرباء ربط مجموعات توليد المشتركين الكهربائية بالشبكة العامة إمكانية دراسة -

 .، ووضع الحلول(...الخ البحث المعمق في الفاقد الكهربائي )أسبابه، حسابه، طرق معالجته، -

 .البحث في االختيار األمثل لمواقع جديدة لمحطات التوليد، ومحطات التحويل -

 .بكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبةالبحث في تخفيف آثار التوافقيات في الش -

 .في شبكات التوتر العالي والمتوسطث حول صالحية استخدام العوازل السيليكونية و البح إجراء -
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  الطاقات المتجددةتطوير واستحداث آليات استثمار: 

 ضوئيةو الطاقة الشمسية الكهر  ،حراريةو الطاقة الشمسية الكهر ، الطاقة الشمسية الحرارية. 

 طاقة أمواج البحر، طاقة الحرارة الجوفية، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الرياح. 

 الهيدروجين وخاليا الوقود ،تقانات تخزين الطاقة. 

 محطات الطاقة الهجينة ،النانو تكنولوجي في مجال الطاقة تطبيقات. 

  الطاقة والبيئةدراسة التأثيرات المتبادلة بين: 

  الدفيئة الناتجة من استخدام تقنيات الطاقة على الصحة العامةتقييم أثر انبعاثات غازات. 

 مجابهة تغير المناخ واالستفادة من آليات التنمية المنبثقة عن ذلك. 

 سياسات الطاقة والتشريعات المرتبطة بها: 

  هاالتزود بعلى الطاقة و  بحثية في مجال الطلبدراسات. 

 ( التي تحول دون ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها...الخ دراسة العوائق )اإلدارية والتشريعية والفنية. 

 ةالطاقالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.2.9

o  حول قضايا الطاقة وأهمية البحث العلمي والتطوير التقاني في مواجهة التحديات المرتبطة بها، مع  وطنيإطالق حوار
 .إليهوتحفيز الطالب على الدخول  ،وإضافة منهاج الطاقة إليه عن أهمية التعليم التقني والفني إعالمية إطالق حمالت

o .االستثمار في تحفيز الناشئة للدراسة في مجاالت الطاقة والتقانة والتنمية المستدامة 

o تشجيع البحث العلمي في مجال العلوم األساسية ذات التوجه المعرفي المرتبطة بالطاقة. 

o وضع قائمة بيضاء وأخرى سوداء للتجهيزات و  تستخدم الطاقة في السوق المحلية،لتجهيزات التي ل إجراء مسح ميداني
 التجهيزات ذات االستهالك العالي للطاقة والمنخفضة الجودة. ، بهدف ضبط واستبعادالموفرة الطاقة وغير الموفرة لها

o ام الطاقة، والعمل على تطويرهاإجراء مسح للصناعات المحلية القائمة في مجال الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخد. 

o في مجال المواد فائقة الناقلية الكهربائية تقانة الحديثةالعمل على توطين ال.  

o  ات المستخدمة، ويضم قانالبيانات اإلحصائية المتعلقة باالستهالك والتإنشاء بنك معلومات حول الطاقة يتضمن جميع
 .إجرائها لتكرار ومنعاً  البحثية لجميع المشاريع المتعلقة بقضايا الطاقة بالوزارات لالستفادة منها تجميع المشكال

o إحداث منظومة لقطاع الطاقة والتقانات المرتبطة بها تتضمن آليات تقييم ومتابعة أدوات هذه المنظومة. 
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  الصناعة في قطاع واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة3.9

 . تمهيد1.3.9
 .الصناعة إلى تحسين واقع قطاع ،، وضمن مشروع التحديث والتطويرعقد األول من القرن الحاليالحكومة السورية في السعت 

 لإلرتقاء بدور اً ، والبد من بذل جهود أكثر تركيز اً م يكن كافيكل الجهود المبذولة فإن التحسن الحاصل لمن رغم على الو 

صبح المنتج الصناعي يبحيث الصناعة في الدول المتقدمة،  تؤديهالصناعة السورية في االقتصاد الوطني إلى دور مشابه لما 
 للمنتجات المماثلة في السوقين المحلية واإلقليمية. اً السوري منافس

باالنتقال من اقتصاد مركزي مخطط مغلق  سوريةنتيجة النهج االقتصادي الجديد الذي نهجته  -يواجه القطاع العام الصناعي 
حيث كان القطاع العام الصناعي  ،منافسة داخلية وخارجية شديدة - إلى اقتصاد السوق االجتماعي ونتيجة لالنفتاح االقتصادي

ه أداء. وتراجع األمر الذي انعكس سلبًا على تنافسية سلعه ،اجتماعيًا إلى جانب الدور االقتصادي المنوط به يمارس دوراً 
لخطوط  قانياالقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج من جهة وإنتاج منتجات ذات مواصفات متدنية ناجمة عن التقادم الت

 .اإلنتاج من جهة ثانية

حيث تبدو التقانات في القطاع العام متقادمة على  ،العام والخاص ينبين القطاع واقع التقاني في الصناعة السوريةيختلف ال
في فرعي النسيج والهندسية. وتعتمد  ولى من هذا القرن األ ةالعشر  ينسنال من بعض التحديثات التي طرأت عليها فيالرغم 

أما تقانات القطاع الخاص، وخاصة في الشركات  ،على كثافة اليد العاملة حالية في القطاع العام بشكل رئيسالتقانات ال
عامل" فلديها تقانات حديثة مؤتمتة ال تعتمد بشكل كبير على المهارات الخاصة واليد العاملة المدربة،  50المتوسطة "أكثر من 

قانات متقادمة، وآالت بدائي ويستخدم تفهو في جميع فروع الصناعة  القطاع الحرفي أماثر تعليمًا. وإنما على اليد العاملة األك
 .(10انظر الملحق ) الصناعةلإلطالع على التقرير الكامل لقطاع  ذات كفاءة متدنية.

 توصيف الواقع الراهن. 2.3.9
I.  الصناعةقطاع العام ل واقعالتوصيف 

. % في الدول الصناعية80-50بالمقارنة مع  من الناتج المحلي %10تساهم الصناعة السورية غير االستخراجية، بنسبة 
نظر إلى التبادل التجاري في المنتجات الصناعية فإن الميزان بالإلى خلل كبير في القطاع الصناعي، و  الرقم هذا شيريو 

 ويزداد خسارة باستمرار. التجاري خاسـر

أن المنتجات السورية تتعرض لمنافسة شديدة في السوق المحلية السورية من قبل المنتجات  وزارة الصناعة إلىتشير معطيات 
تطبيق اتفاقية السوق العربية الحرة الكبرى، ويظهر هذا التنافس واضحًا في الصناعات الغذائية،  دالعربية التي دخلت السوق بع

ة والسعر على حد سواء. ويعتقد أن الصناعات الدوائية والمنتجات الزراعية، والصناعات الهندسية، وذلك من حيث الجود
 األسواق العربية.بعض السورية هي األكثر صمودًا في السوق المحلية حاليًا، وتمتلك قدرة تنافسية معقولة في 
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 ،بانياسو  صحمتتبع الصناعة التحويلية في سورية ألكثر من وزارة فتتولى وزارة النفط والثروة المعدنية اإلشراف على مصفاتي  
اإلشراف على الشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الخارجية كما تتولى وزارة االقتصاد والتجارة 

االحتياطية، كما تشرف وزارة الدفاع على مؤسسة معامل الدفاع )قسم التصنيع المدني( والمؤسسة العامة للدم والصناعات 
الفرع الصناعي(، إال أن العبء األكبر يقع على عاتق وزارة الصناعة حيث تشرف على العسكرية )لطبية ومؤسسة اإلسكان ا
حلج وتسويق األقطان( والشركات  ،التبغ ،السكر ،اإلسمنت ،الهندسية ،الكيميائية ،الغذائية ،)النسيجية / مؤسسات صناعية8/

والمعامل التابعة لها، باإلضافة إلى مجموعة مراكز خدمية تدريبية وأخرى معنية باالختبارات والمواصفات، كما تتولى اإلشراف 
 % من الناتج المحلي الصناعي.88على القطاع الخاص الصناعي الذي يشكل حوالي 

 ،وحسب األنظمة والقوانين التي أحدثت بموجبها شركاته ،ب طبيعة نشاطهالقطاع المشترك الصناعي حس تتتباين مشكال
)الدولة أو الشريك(. ومما الشك فيه أن القرارات واإلجراءات التي اتخذتها  توكذلك حسب الجهة التي تطرح هذه المشكال

سعاره وتشجيع التصدير وتخفيض نسبة فيما يتعلق بتخفيف القيود عن االستيراد وتداول القطع األجنبي وتعديل أ الحكومة مؤخراً 
الضرائب على األرباح وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات اإلنتاج وتحرير التبادل التجاري كليًا أو جزئيًا مع عدد من 

من آخر  إال أن عدداً  ،التي يواجهها هذا القطاع تكالمن المشفي تخفيف وتقليص عدد  هاماً  البلدان العربية قد لعبت دوراً 
 المصاعب والمعوقات ما يزال يعترض هذا القطاع بشكل يختلف ويتباين بين هذه الشركة المشتركة أو تلك.

II.  الصناعةتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 

 الجهاتأهم تلك  (7) الجدول ، ويبينتهتم بإجراء البحوث في مجال قطاع الصناعة جهات علمية بحثيةتوجد في سورية عدة  
 .هذا القطاعذات الصلة ب مجاالت عملهابعض و 

 أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع الصناعة :(7)جدول ال

 بالصناعةمجاالت العمل ذات الصلة  الجهة

 .تشعيع األغذية، مواد نانوية ،لليزر وتطبيقاتها، ةث هندسيو بح  هيئة الطاقة الذرية

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
 مضمنة نظم ،أتمتة صناعية. 
  ًدراسة المواد الناقلة أيونيات تصنيعًا وتوصيفا. 

 هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
 مواصفات كيميائية ونسيجية وغذائية وهندسية. 
 مواصفات الجودة. 

 .خدمات معايرة  المخبر الوطني للمعايير والمعايرة
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 .تطبيقات الليزر الهندسية والصناعية  المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته

 .بحوث تكنولوجيا األغذية  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 كلية الهندسة الكيميائية والبترولية
 ث تكرير النفطو بح ،والالعضوية العضوية الكيميائية الصناعات. 
  هندسة األلياف والنسيج ومعالجاته، غذائيةصناعات. 

 .صناعات غذائية  كليات الهندسة الزراعية

 الهندسة الميكانيكية والكهربائيةكليات 
 ث التحكم اآللي بالعمليات الصناعية واإلنتاجيةو بح، صناعات هندسية. 
 بدائل الوقود والتلوث الصناعي. 

 الهندسة التقنية اتكلي
 تقنيات التصنيع الغذائي، األتمتة الصناعية. 
 مكننة اإلنتاج النباتي والحيواني. 

 .البنية التحتية للجودة، أنظمة الجودة  الجمعية العلمية السورية للجودة

 تحليل الواقع الراهن. 3.3.9 
I.  الصناعةقطاع العام لواقع التحليل 

 نقاط القوة

  الخ... سلسلة القيمة فيها: صناعات نسيجية، غذائية،توفر مزايا نسبية في العديد من الصناعات نتيجة توفر كامل . 

  ومؤهلة بالمهارات األساسية وقادرة على التطور والتقدم.  منخفضة التكلفةتوفر يد عاملة 

 ،(.الخ... تحسن ملموس ومستمر في بيئة العمل واالستثمار )مصارف، شركات تأمين 

 وقاعدة جيدة من البنية التحتية. اً تاريخي قوي  سورية قطاع صناعي امتالك 

 وجود صناعات عريقة كالصناعة النسيجية التي يمكن المنافسة بها. 

  تحديث األنظمة والتشريعات وجعلها مرنةوجود القناعة لدى الجميع بضرورة تأهيل القطاع العام الصناعي و. 

 نقاط الضعف

 ية على المواد األولية ونصف المصنعة.ي في الصناعة واعتماد الصادرات الصناعقانانخفاض المكون الت 

  مع المنشآت الصناعية.  عدم ارتباطهاالمؤسسات الداعمة للصناعة التحويلية و تخلف 
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  تدني المردود االقتصادي للقطاع العام الصناعي وانخفاض جودة ضعف القدرة التنافسية للصناعة السورية و
 .التسويقيةمنتجاته وتراكم مخزونه وبطء حركته وتخلف قدراته 

 .ضعف التمويل للصناعة وارتفاع تكاليفه وصعوبة شروطه 

 الخ ،انخفاض في إنتاجية العامل نظرًا لقدم اآلالت واإلدارة السيئة وغياب التدريب وتدني الحوافز.... 

  فيد في إنشاء مركز معلومات وبنك للمعلومات يحتاجه كل مستثمر صناعي.ي موثوق صعوبة إنشاء دليل صناعي 

  .عدم التّقيد بالمواصفات القياسية ومتطلبات األمان من قبل بعض المصنعين السوريين 

  األزمة التي تمر فيها سوريةنتيجة  ودمار البعض منها عديدة منشآت صناعية وضعتدهور. 

 الفرص

 .دخول أسواق كبيرة في الدول العربية واألوروبية 

  العالمية.إقامة شراكات واتفاقيات تزويد مع الشركات 

  تقوم شركات متعددة الجنسيات بإعادة انتشار النشاط الصناعي وفتح عملية اإلنتاج كثيفة العمالة إلى الدول ذات
 من عملية تقسيم هذا العمل. اً األجور المنخفضة في الجوار ويمكن لسورية أن تكون جزء

  أعدادًا متزايدة من طالبي العمل.استقطاب استثمارات وشراكات جديدة و خلق فرص عمل جديدة تستوعب 

  الصديقة البلدان بعضوجود اتفاقيات تحرير تبادل تجاري بين سورية و. 

 أعداد متزايدة من رجال األعمال المبادرين. ظهور 

 .امتالك سورية لقاعدة من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز 

 مخاطرال

 التأخر في و  ،سلبيةتحرير التبادل التجاري وبالتالي التأثر بنتائجها ال عدم االستفادة بالشكل المناسب من اتفاقيات
 معالجة بعض المظاهر السلبية الناجمة عن تحرير التبادل التجاري أو عدم تفعيلها

 ضعف تجاوب القطاع الخاص مع متطلبات التحديث و  ،ديث الصناعة وتوفير مستلزمات ذلكاستمرار التأخر في تح
 والتطوير على مستوى المنشأة. 

  م والتقانة واالبتكار.و لعلل الوطنية منظومةالغياب العالقة بين الصناعة السورية، و 

 قوانين حماية المنتج الوطني من حيث السعر واالستيراد. عتماد علىاال 
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  وعدم توجيه المستثمرين باتجاهات مستندة إلى  ،االستثمار الصناعيضعف البيئة االستثمارية وانخفاض مستويات
 قواعد بيانات موثقة وموثوقة عن االحتياجات الفعلية وحجم الطاقات المطلوبة.

 الصناعةالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.3.9

       التقاني:التطوير مساهمة الصناعة في دعم البحث العلمي و 

 البحث العلمي. فيق الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على االستثمار ائث حول الطر و بح 

  الحالية والمستقبلية من  هالسورية، ومتطلباتفي الصناعة اإجراء دراسات حول اإلمكانيات المادية والبشرية الفعلية
 .واالبتكار م والتقانةو منظومة العل

  الحالية والمستقبلية":بية بما يناسب متطلبات الصناعة "والتدريإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والبحثية 
 المؤسسات.هذه التقاني في  والتطوير العلمي دراسات حول القدرات والكفاءات المطلوبة لعملية البحث 

 .دراسات لوضع قواعد برنامج وطني لربط العملية التعليمية والتدريبية باحتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية 

 لمؤسسات بهدف زيادة فعالية عملية هذه ادراسة حول وضع حزمة متكاملة من اإلجراءات والتدابير لدورات تدريبية ل
 التدريب والتأهيل لجهة اختيار موضوع التدريب والمتدربين وتمكينهم من تطبيق ما تدربوا عليه بشكل مستمر.

 لباته:تطوير واقع إدارة الجودة في الصناعات السورية وتحديد متط 
 .دراسات وبحوث لوضع أدلة إرشادية لتطبيق وتحسين أنظمة إدارة الجودة في المؤسسات الصناعية السورية 

  البالددراسات حول أنواع االختبارات الالزمة في الصناعات المختلفة على مستوى. 

 في الصناعة.حاليًا تطوير أنظمة إدارة الجودة المطبقة و  ،ة وضع سياسة الجودة موضع التطبيقدراسات حول كيفي  

 :تطوير نظم إدارة وأساليب اإلنتاج في الصناعات السورية المختلفة، وتتضمن 
 دراسات وبحوث حول نظم اإلدارة وأسلوب اإلنتاج األمثل. 

 خصوصية القطاع.  دراسات لوضع برنامج وطني لتطوير إدارة المؤسسات الصناعية السورية يأخذ بعين االعتبار 

 دعم التكامل التقاني في الصناعات السورية: 
  في القطاعات الصناعية المختلفةدراسات لتحديد آفاق التطوير التقاني . 

 .بحوث النتقاء التقانات المالئمة للصناعة الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية  

 دراسات حول كيفية تشكيل وتكامل العناقيد الصناعية. 
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 والعالمية""حسب متطلبات السوق المحلية واإلقليمية  الصناعات السورية تطوير طيف: 
 ت التي يمكن لسورية االختراق بهادراسة تتضمن مسحًا للسوق العالمية وتحديد الصناعا . 

  دراسة حول االستفادة من برامج واتفاقيات التعاون الدولي في تنفيذ خطط البحث والتطوير ونقل أساليب اإلدارة
 والتسويق والبحث الحديثة، إلقامة صناعات جديدة منافسة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.

  السورية: في الصناعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه 
  تطبيق التقانات المتطورة في استخدامات المياه والطاقة في القطاعات الصناعية المختلفة. بحوث حول 

  .بحوث حول استخدام الطاقات المتجددة في توليد البخار الستخدامه في العمليات اإلنتاجية 

 ات ونظم التسخين بالطاقة المتجددة لألغراض الصناعية. انبحوث لتطوير تق 

  إدخال التقانات الحديثة والبازغة: 

 صد وطني لتطور يتضمن إحداث مر  الخ(...)النانوية، الحيوية،  مشروع بحثي لتوطين بعض التقانات البازغة
 .ات السورية والفرص المتاحة إلدخال وتوطين التقانات الجديدة والبازغةنالتقانات العالمية، وتحديد اإلمكا

 .دراسة حول المعايير واإلجراءات الالزمة لتشبيك المخابر الوطنية مع المخابر العالمية  

 تطويرها. و والعمل على إنتاجها  منافسة التي يمكن إنتاجها محلياً دراسة حول تحديد المنتجات الحديثة والبازغة ال 

  لفردية والجماعيةتطوير منظومة االبتكار ا:  

  .دراسة حول كيفية استثمار منظومة االبتكار الفردية والجماعية في تطوير الصناعة المحلية 

  ث المخترعين وحماية حقوقهم.و بحدراسة لوضع آلية فعالة لالستفادة من التطبيقات العملية والصناعية لنتائج 

 ةإقامة حدائق علم وتقانة في المجمعات الصناعي: 

 من خالل إقامة كليات متخصصة  ،دراسات حول تطوير البنى التحتية للبحث والتطوير في القطاع الصناعي
 العلمية المحلية والعالمية.ها بالجهات ي المناطق الصناعية القائمة، وتشبيكوحدائق علم وتقانة ف

 دراسات عملية الستثمار نتائج  الكليات وحدائق العلم والتقانة في الصناعة السورية.  إجراء 

 القوانين المساعدة  مقترحات تتضمن والصناعية، البحثية العلمية الجهاتحول إقامة حاضنات تقانية في  اتدراس
والمعنوي للعمل في  التشريعات التي تعمل على التحفيز المادي ، ومقترحاتعلى إنشاء الحاضنات وتفعيلها

 الحاضنات، وآليات تشبيك الحاضنات الوطنية محليًا وعالميًا.
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 الصناعةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.3.9

o  ث والدراسات التي تلبي حاجة و القطاع البح هذا ، حيث يختارالصناعيصيغة تعاون عملية بين الجامعات والقطاع إيجاد
 ويعمل على تموّيل تنفيذها على حسابه. ،التي يمكن للجامعات أن تقوم بهاو  ،الصناعة الحالية والمستقبلية

o  ستثمار البحوث الوطنية في خدمة الصناعة السورية.ال، البحثية العلمية تجهاالتشبيك بين المؤسسات الصناعية وبين ال 

o  تشريعات تعمل على إعادة االعتبار للمدارس المهنية عن طريق تطوير آلية القبول فيها وتحسين بنيتها التحتية، إعداد
 وزيادة المواد المهنية وربطها مع مراكز البحوث ولجان براءات االختراع.

o ة والبحثية الوطنية.يناعي الخاص والعام في مجالس إدارة المؤسسات التعليموضع األسس في إشراك القطاع الص 

o  إحداث مرصد وطني لتطور التقانات العالمية، وتحديد اإلمكانيات السورية والفرص المتاحة إلدخال وتوطين التقانات
 طنية.انتقاء التقانات المالئمة للصناعة الو و  ،الجديدة والبازغة

o  الوطنية لجعلها معتمدة عالمياً تطوير المخابر. 

  الصحة في قطاع واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة4.9

 . تمهيد1.4.9
تعد الصحة محورًا أساسيًا من محاور التنمية البشرية حيث يعد القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تمس حياة اإلنسان 

فإن تحسين الحالة الصحية  ،وهو قطاع أساسي لتمكين المواطن من التمتع بحياة مثمرة اجتماعيًا واقتصاديًا. وعليه ،ووجوده
يمثل إحدى األولويات األساسية لمجتمع التنمية محليًا وعالميًا في هذا  ،وتوفير أعلى مستوى ممكن من الحماية والرعاية للسكان

كنظام تمويل الخدمات الصحية، نظام  ،تجميع سلسلة من الركائز األساسية لهذا القطاعالعصر. وهذا يعني على أرض الواقع 
البشرية، تحسين تقديم الخدمات الصحية، دعم المعلومات الصحية، إطار تنظيمي  مواردحكم وقيادة القطاع، تنمية الإدارة ال

  .(11انظر الملحق ) الصحةلإلطالع على التقرير الكامل لقطاع  .الخ...، المشتركللتعاون بين القطاع العام والخاص و 

 توصيف الواقع الراهن. 2.4.9
I.  الصحةقطاع ل العام واقعالتوصيف 

-2000في العقد الماضي ) قد حقق نجاحات متعددة أن القطاع الصحيفـي سوريـة على تدل المؤشرات الصحية األساسية 
الصحية  األساسية كالمؤشرات المتعلقة بالطفولة، الصحة اإلنجابية، أعداد المراكز( من خالل تطور بعض المؤشرات 2009

، الحد من بعض األمراض كشلل األطفال، وكذلك المؤشرات المتعلقة باستخدام مياه الشرب وأسرة المشافي وذوي المهن الطبية
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مستوى المعيشة، تطور الوعي لدى  سنتحويرجع ذلك إلى عوامل مساعدة عديدة منها . ، ...الخاآلمنة والصرف الصحي
إضافة إلى التحسن في زيادة نسب  ،المواطنين، انخفـاض نسب األمية وتحسن البنية التحتيـة من ماء وكهرباء وصرف صحي

وتوفر منظومة لخدمات اإلسعاف والطوارئ  ،والتوسع في الخدمات الصحية العالجية ،التغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية
 زامن مع زيادة أعداد القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي وتنوع تخصصاتها.بالت

 المؤشرات الصحية التنموية 
يدل تطور واقع التنمية في سورية على انخفاض معدالت الوالدة والوفيات، والذي يعكس ارتفاع مؤشر توقع الحياة عند الوالدة 

األسرية إلى تحسن ملموس في المستوى الصحي للسكان بشكل عام وصحة األم وتشير اإلحصاءات الصحية ونتائج المسوح 
 تواجه سورية عبئًا متزايدًا ومضطردًا من األمراض المزمنة والحوادث، ويأتي في مقدمتها:ومع ذلك،  والطفل بشكل خاص.

 ...الخ.حوادث ال، األورام الخبيثة، أمراض جهاز التنفس وأمراض الخدج، أمراض القلب واألوعية الدموية

 مؤشرات اإلنفاق الصحي وأثر المتغيرات االقتصادية على الصحة 
يعتبر إجمالي اإلنفاق على الصحة متدنيًا بسبب قلة ما يخصص من الدولة على الصحة وضعف متوسط دخل الفرد باإلضافة 

قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع في دراسة  وأظهرت نتائج التحليل ، ...الخ.لقلة المساهمات الخارجية في القطاع الصحي
وقد جاءت نتائج  للفرد سنويًا. اً أمريكي اً $ دوالر 82قد بلغ  2007أن اإلنفاق الصحي في سورية لعام  األوربيخبراء من االتحاد 

الذي أجراه المكتب المركزي لإلحصاء وبرنامج تطوير القطاع الصحي في وزارة الصحة في عام  ،مسح اإلنفاق على الصحة
 .ليشير إلى العبء الكبير الملقى على عاتق األسر السورية من خالل اإلنفاق من الجيب على الصحة ،2010

 المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية 

و نقص أالمطلق  التي تواجه النظم الصحية. وتتراوح هذه القضايا بين النقص قضاياعد فشل تنمية الموارد البشرية إحدى أهم اليُ 
استيعاب الموارد البشرية، وبين سوء التوزيع الجغرافي وسوء  مما يؤدي إلى فشل النظم الصحية الوطنية في ،فرص التوظيف

المهن الصحية في  ي قد ارتفع عدد ذو لة. يؤدي إلى فائض غير حقيقي، وبين بيئة العمل غير الداعم توزيع المهارات الذي
ازدواجية عمل العناصر الفنية في القطاعين  أنكما  .2009( في عام 124222إلى ) 2005في عام  (109115)سورية من 

ضعف المردود و  ،ضعف ارتباط الكادر الفني بالعمل الوظيفي النصرافه لعمله الخاص يؤدي إلىالعام والخاص في آن واحد 
 ونوعًا في المؤسسات الصحية العامة.كمًا 

II.  الصحةتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 
في  عد نظم البحوث الصحية معقدة بشكل خاص كونها ال تشمل الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاع الصحي فقط، بل أيضاً تُ  

في المؤسسات التعليمية البحثية الموجودة من النظام الوطني للبحوث الصحية كتلك  اً المؤسسات التي قد تعتبر نفسها جزء
يمكن تحديد نوعية البحوث الصحية المنفذة والمنشورة بسبب عدم وجود  والجامعات والمشافي وتلك المهتمة بالعلوم والتقانة. وال



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 81

 

عد مراكز تهتم بجمع وتقييم هذه البحوث، ولكن يمكن تشكيل انطباع عام عن نوعيتها من عدد ما يشتمل منها في قوا 
المعلومات الصحية العالمية، فاشتمال البحث في قواعد المعلومات هذه يعني أن البحث قد نشر في مجلة ذات سمعة ال بأس 

مجال الفي  والدراسات العلمية تهتم بإجراء البحوث بحثية علمية جهاتوجد في سورية عدة وي. جيداً اعتباره بحثًا  بها مما يبرر
 .هذا القطاعب ذات الصلة مجاالت عملهابعض و  الجهاتتلك  أهم (8، ويبين الجدول )الصحي

 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع الصحة(8الجدول )

 بالصحةمجاالت العمل ذات الصلة  الجهة

 .األورام، راض الشائعة والمستوطنةاألم ،البحوث الوراثية والجينية  الطب اتكلي

 الصيدلة اتكلي
 الصياغة الدوائية ومراقبتها ،العقاقير والنباتات الطبية. 
  ــــــة واألورام الخبيثــــــة ــــــدة لعــــــالج األمــــــراض القلبيــــــة الوعائي ــــــات جدي مقارب

 الدموية. األوعيةباستهداف 

 كليات الهندسة التقنية
 ألحياء.تأثير النباتات الطبية والمواد المختلفة على ا 
  التقانات الحيويةتطبيقات. 

 .فيزياء إشعاعية، الكيمياء الحيوية ،الوقاية اإلشعاعية  العلوم كليات

 .آالت وتجهيزات طبية  مككليات الهالهندسة الطبية في 

 .تطبيقات الليزر الطبية  المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته

 هيئة الطاقة الذرية
 ة اإلشعاعيةيالمناعالوقاية  ،السيكلوترون والنظائر الطبية. 
 ميكروبيولوجيا ومناعيات، بيولوجيا طبية، طب نووي، بيولوجيا الثدييات. 

 الهيئة العامة للتقانة الحيوية
 الدراســة الجزيئيــة ، الدراســات الوبائيــة الجزيئيــة لألحيــاء الدقيقــة الممرضــة

 .المضادات الحيوية، الزراعات الخلوية البشرية، لألمراض السرطانية

 تحليل الواقع الراهن. 3.4.9
I.  الصحةقطاع العام لواقع التحليل 

 نقاط القوة

 على القطاع الصحي الكبير حجم اإلنفاق العام. 

  بنية متينة للرعاية( البالدتوفر المؤسسات المجهزة والعاملين الصحيين وانتشارها في(. 
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 ث مؤسسات الرعاية الصحية األوليةالتوسع فـي إحدا. 

  التأمين الصحيبدء العمل بنظام. 

 تحسن مهم في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة. 

  الرضع واألطفال والصحة اإلنجابيةتحسن مهم في المؤشرات التي تخص وفيات. 

 تطوير خدمات الرعاية الصحية لألمراض المسببة للوفاة. 

  طنيةالوصول إلى شبه اكتفاء ذاتي في األدوية محلية الصنع وتطور الصناعة الدوائية الو. 

 نقاط الضعف

 قصور قواعد البيانات الصحيةو  ،نظم المعلومات الصحية والدوائية ضعف. 

 غياب العدالة في توزيع الخدمات الصحية بشكل متوازن بين المناطق المختلفة. 

  غياب مجلس طبي/صحي/وطني موّحد لتنظيم المهن والخدمات الصحية تتمّثل فيه الجهات المزّودة للرعاية
 .سورية كاّفة الصحّية في

 ازدواج الممارسة في القطاعين العام والخاص واستغالل القطاع الخاص للبنية التحتية العامة.  

 د لألطباء أو عدم كفاية تأهيله ليمارس مهامه بالجودة الكافية  .عدم مواءمة وكفاية الطاقم التمريضي والُمساعِّ

 عدم إصدار وثيقة االلتزام بحقوق وواجبات المريض. 

 محدودةوفرصه في اختيار مقدم الخدمة  ،ض ليس محور جودة الرعاية الصحيةالمري. 

 المشافي نتيجة األزمة التي تمر فيها سورية.و العديد من المراكز الصحية  تدهور وضع 

 الفرص

 القطاعهذا في  بتطوير البحث العلمي الحكومي الهتماما، و االلتزام السياسي بضرورة تطوير الواقع الصحي. 

  مراكز وهيئات بحثية تعنى بالبحوث الصحيةتوفر.  

 التداخالت والبرامج المعززة للصحة. 

 ورفع مساهمته كمقدم للخدمات الصحية على المستوى  ،تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في المجال الصحي
 مثل.يحقق الفائدة األ ومشاركته في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية العامة بعد تنظيم وضبط تلك الشراكة بما ،الوطني
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 تطوير أنظمة المؤسسات الصحية الحكومية والعمل على تحقيق استقالليتها اإلدارية والمالية. 

 مخاطرال

 تنامي االحتياجات وازدياد الطلب على الخدمات الصحية بسبب النمو السكاني. 

  ًالتحول الوبائي والديموغرافي واالتجاه نحو األمراض المزمنة غالبا. 

  الحصول على بعض قطع الغيار للتجهيزات العلمية والتكنولوجيا الطبية تعيقالتي  على سورية العقوباتتواصل. 

 يحاكيها تطور أساليب طب الشيخوخة ننمو شريحة المسنين دون أ. 

 تزايد تفشي األمراض المزمنة بين الفئات األصغر سنًا نتيجة ممارسة أنماط غير صحية.  

II.  في قطاع الصحةتحليل واقع البحث العلمي 

 نقاط القوة

 سورية في الصحي العلمي البحث بتنشيط متزايد اهتمام هناك.  

 سورية بها تتميز هامة صحية مواضيع لتغطية عالية محتملة إمكانية وجود.  

 والتبني الصياغة قيد الصحي للبحث ستراتيجيةا وضع.  

 جيدة بحثية وإمكانيات متواضع بعدد صحيين باحثين وجود. 

 الضعفنقاط 

 فردية مبادرات من سورية في الصحي العلمي البحث نشاطات تنبع معظم.  

 المالئمة البيانات وقواعد البحثية خالقياتاألب يتعلق بما وخاصة ،الصحي العلمي للبحث المشجعة البيئة غياب.  

 المادية االستفادة ألغراض أو العلمية الترقية ألغراض البحوث أغلب تجرى  حيث الصحيين للباحثين الحافز غياب.  

 السريرية بممارستهم له عالقة ال بحت أكاديمي نشاط أنه على العلمي البحث إلى نيالسوري األطباء معظم ينظر 
 .الطبي للعمل الممارس للطبيب النظرة مع مقارنةً  للباحث الدونية النظرة يهملد وتغلب ،مرضاهم برعاية وال اليومية

 الفرص

 صحية علمية بحوث بتنفيذ الصحة وزارة في لالختصاص المقيمين واألطباء الجامعات أساتذة تطالب أنظمة وجود. 

 يالعالم مستواها من ترفع الجودة عالية طبية علمية بحوثتنشر  محلية طبية مجالت وجود. 
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 سورية في السريرية الدراسات تنفيذ ينظم مرسوم صدور. 

 الصحي. بالمجال بحثية هيئات عدة وجود 

 مخاطرال

 الصحي العلمي البحث مجال في الرشيدة الحوكمة غياب. 

 الصحي العلمي للبحث ناظمة قواعد وجود عدم. 

 البحوث مجال في المنسق غير القطاعي العمل. 

 الموجودة التحتية البنى من االستفادة عدم. 

 الصحةالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.4.9

      بحوث طبية حيوية: 
  .التشوهات الخلقية ،األمراض الوراثية، الوليد رعاية  

 بحوث سريرية: 
 .األورام ،الداء السكري ، أمراض القلب واألوعية  

 بحوث وبائية: 
 .الصحة الفموية ،التغذية، األذيات واإلصابات، مالطيةالحمى ال، الليشمانيا  

  دوائية:بحوث 
  .جودة الدواء المحلي ،الدوائيالرقابة على الدواء والترصد ، األدوية البيولوجية  

 بحوث اجتماعية طبية:  
  .الصحة البيئية ،الصحة النفسية  

 البحوث السلوكية:  
 .إشراك المجتمع في الصحة ،السكان والصحة مع التركيز على تنظيم األسرة  

 بحوث عمليات األنظمة الصحية:  
البحوث ، نظام المعلومات الصحي، الموارد البشرية الصحية، التأمين الصحي، جودة الخدمات الطبية، االقتصاديات الصحية  

 .السياسات الصحية ،تطوير إدارة القطاع الصحي، الصحية
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 الصحةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.4.9

o ث مستجدة في القّطاع الصّحيو بح تطوير برامج تدريب لخلق كفاءات وطنية قادرة على إنجاز. 

o  دعم البحوث بين القطاعية في المجال الصحيو ، ةمنهجية البحوث الصحيتطوير برامج التدريب على.  

o إنشاء مرصد وطني للبيانات اإلحصائية المتعلقة بالقطاع بهدف التحري عن األحداث الصحية واألمراض ومراقبتها.  

o تصميم وبناء منشآت ومخابر بحثية صحية تلبي المتطلبات الوظيفية وتراعي شروط السالمة واألمان. 

o الصلةذات تزويد واضعي السياسات الصحّية وصانعي القرار بالمعلومات ل إنشاء قواعد بيانات وشبكات اتصال. 

o ث القّطاع الصحي وقيمها المضافة في تنمية المجتمعو زيادة الوعي المجتمعي ألهمية بح. 

  الموارد المائية في قطاع واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة5.9

 . تمهيد1.5.9
يعد قطاع الموارد المائية أحد القطاعات االقتصادية األكثر أهمية في سورية، ويعاني هذا القطاع من محدودية الموارد المائية 

كما  .لتلبية احتياجات المجتمع السوري وتحقيق التنمية االقتصادية المطلوبة ليهاعل عوامل المناخ وتنامي الطلب عوتناقصها بف
ية والبنى اتالبنيوية التي تتطلب حلواًل علمية وتوظيفات كبيرة لتنمية كوادره وبناه المؤسس تمن المشكاليعاني من مجموعة كبيرة 

خاصة في مجاالت البحوث المرتبطة بتنمية وإدارة وحماية الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها العملية.  ،التحتية األساسية
 ذلك في مجموعة من االتجاهات البحثية الرئيسة التي تناقش الحقًا. تضحي

تحدد الموارد المائية التقليدية المتجددة المتاحة لالستخدام من خالل تحديد درجة تنظيم هذه الموارد على مستوى كل من 
هذه الموارد، وتوفر البيانات  األحواض المائية الرئيسة، األمر الذي يرتبط بـ: إمكانيات رصد وقياس واستثمار واستخدام

دة إلمكانية إنشاء المنظومات المائية االقتصادية  والمعلومات المرتبطة المطلوبة، والدراسات الفنية االقتصادية المعمقة الُمَحدِّ
اه المستخدمة الستثمارات محددة. أما الموارد المائية غير التقليدية فهي مرتبطة بمعامالت ومعايير القيم المكافئة لعودة المي

سابقًا في القطاعات االقتصادية )المستخدمة أو المستهلكة للمياه( إلى الدورة الهيدرولوجية، ونوعية هذه الموارد وإمكانيات 
تتعلق االحتياجات المائية لمختلف القطاعات االقتصادية بتحديد المعامالت الفنية االقتصادية والبيئية و استخدامها المتكررة. 

لموارد في كل منها، والمرتبطة أواًل بالريع المتوقع من استخدام واحدة المياه، المستند إلى تحديد تكاليف استخدام الستخدام ا
الطاقة والتقانة وتكاليف الفرصة البديلة في كل من مجاالت االستخدام المطلوبة لتحقيق خطة التنمية االقتصادية االجتماعية 

لتأكيد على أهمية الدراسات والبحوث المرتبطة بتحديد احتياطيات اإلطالقات البيئية على المستوى الوطني. ومن الضروري ا
 لحماية المجاري المائية العامة ولتالفي الكوارث الناجمة عن انتقال الملوثات الصنعية وغيرها. ،وكمياتها وتكنولوجيا استخدامها
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وتدقيقها يصبح أولوية مطلقة في مجال بحوث إدارة العرض  ةائيالم الموارد إن االلتزام بالمعايير األساسية للتخطيط في قطاع
قطاع والتخطيط لهما، بغية تحصيص المياه بين القطاعات اإلنتاجية االقتصادية المختلفة وفق أسس ذات هذا الوالطلب في 

لإلطالع على التقرير  ة.اجتماعي تراعي العدالة في تأمين وتوزيع المياه العذبة بالكمية والنوعية المالئم -طابع اقتصادي
  .(12انظر الملحق ) الموارد المائيةالكامل لقطاع 

 توصيف الواقع الراهن. 2.5.9
I.  الموارد المائيةقطاع ل العام واقعالتوصيف 

تصّنف سورية من الدول الجافة وشبه الجافة. وتنخفض حصة الفرد فيها من الموارد المائية دون خط الفقر المائي البالغ ألف 
وهي تتغير تبعًا لتغير الواردات المطرية  ،األخيرة بسبب الجفاف وازدياد عدد السكان ينللفرد في السنة، وتناقصت في السن 3م

خالل  7التي تحدد الواردات المائية السطحية والجوفية. وتنخفض حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة على المستوى الوطني
 والعشرين:الربع األول من القرن الحادي 

 2025 2008 2000 العام
 479 675 813 /فرد/سنة3حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة المتاحة، م

 .2025مليون نسمة في سنة  27.684حيث يقدر أن يصل عدد سكان سورية حسب أدنى معدل نمو إلى 

 2010-2009في العام   3مليار م 19.2التقليدية وغير التقليدية بلغت كميات الموارد المائية اإلجمالية للموارد المائية المتاحة 
/سنة. 3مليار م 6.62)متضمنة حصة سورية من نهر الفرات وفقًا للبرتوكوالت المؤقتة الموقعة مع العراق وتركيا والبالغة حوالي 

 20.88امات المياه الكلية في حين تجاوزت استخد، (3مليار م 5.5حوالي  2009-2008وقد وصل من هذه الحصة في العام 
 120و 114بلغت النسبة  2006و 2007و 2008ردات المائية السنوية المتاحة )في ا% من الو 108، أي ما يساوي 3مليار م

، وهي الكميات التي تم 3م مليار 1.6% على التوالي(. األمر الذي رتب عجزًا وسطيًا سنويًا في الموازنة المائية بحدود 116و
ظهر  ،ن الحوامل المائية الجوفية نتيجة الضخ الجائر زيادة عن الواردات المائية المتجددة المغذية للمخزون الجوفياستنزافها م

نسبة العجز في تأمين الطلب في الحوض األفقر مائيًا هذا العجز جليًا في حوضي بردى واألعوج ودجلة والخابور حيث بلغت 
 .8على التوالي 2008و 2007و 2006وات % في سن44و 48و 42 دجلة والخابوروهو حوض 

% لتلبية احتياجات 3احتياجات مياه الشرب واالستهالك المنزلي وتلبية % ل9حوالي  2009وفقًا للموازنة المائية للعام ستخدم ي
على المستوى الوطني. ولوحظ ازدياد الطلب  % من إجمالي استهالك الموارد المائية88الصناعة بينما بلغت حصة الزراعة 

% من المساحات القابلة للزراعة 30كما تشكل األراضي المروية حوالي  واالستثمار السياحي.على المياه لالستثمار الصناعي 

                                                           

7
 .2008ول تقييم منتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة في قطاع المياه والري، إدارة التخطيط القطاعي، حتقرير هيئة تخطيط الدولة  
8

 لعمل اللجنة.الموارد المائية المعطيات مقدمة من قبل وزارة  
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، وهذا يفوق سقف المساحات الممكن ريها 2009-2003مواسم مليون هكتار خالل  1.50وقاربت خطتها السنوية في سورية 
، وتتم 9مليون هكتار 1.25-1.10والبالغ حوالي  p=75%باستخدام الموارد المائية المتاحة لالستخدام في سنة جافة باحتمال 

% من المتاح لالستخدام على حساب استنزاف المياه الجوفية في األحواض المعنية 100تغطية االستخدامات التي تفوق نسبة 
 .إلى خروج عدد كبير من البنى التحتية من االستثمار وتزايد عدم اقتصاديتهاإضافة  ،مما أدى إلى تدهور كمي ونوعي

II.  الموارد المائيةتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 

 الجهات( أهم تلك 9ويبين الجدول )، الموارد المائيةتهتم بإجراء البحوث في قطاع  جهات علمية بحثيةتوجد في سورية عدة  
 .ذات الصلة بهذا القطاع مجاالت عملهابعض و 

 أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع الموارد المائية :(9الجدول )

 ذات الصلة بالموارد المائية مجاالت العمل الجهة

 : الموارد المائية وزارة

 ،المائيةالهيئة العامة للموارد  ،مركز المعلومات المائية
 الشركة العامة للدراسات المائية

 المنشـآت ، و دراسات رصد الموارد المائية ومكونات الموازنـات المائيـة
 .شبكات الري والصرف ومنشآت التخزين والتزويد بالمياهو ، المائية

  ـــة ومصـــادرهادراســـة ســـالمة تطـــوير تقانـــات ، ونوعيـــة المـــوارد المائي
 المائية.إدارة الموارد ، حصاد ونشر المياه

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي:

إدارة بحوث  -الهيئة العامة للبحوث  العلمية الزراعية 
 الموارد الطبيعية

 إدارة المنظومــــــات المائيــــــة والـــــــدورات ، التخطــــــيط المــــــائي الزراعـــــــي
 الزراعية المالئمة للظروف المناخية والبيئية وفق ميزاتها النسبية.

 إدارة الــــري علــــى ، للمحاصــــيل والــــدورات الزراعيــــةائيــــة المقننــــات الم
معــايير ومقننــات اســتخدام ، تقنيــات وتقانــات الــري ، مســتوى المزرعــة

 مياه الري مختلفة النوعية.
  .تأثير التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية الزراعية والتصحر 
 مياه./نبات/انتقال الملوثات والمخصبات في ظروف تربة 

 اإلسكانالعامة و  األشغالوزارة 

 المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي

 ــــاه الشــــربتقيــــيم المصــــادر ال راســــات د، مائيــــة ألغــــراض التــــزود بمي
 إدارة الشبكات العامة.، شبكات التزويد ونقل المياه

 معالجة مياه الصرف الصحي.، يد وحفظ الموارد المائيةنظم ترش 
                                                           

9
/م.و تاريخ 9إدارة الموارد المائية في سورية. محضر المجموعة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  
 .08/01/2002( تاريخ 6)121/1بموجب المحضر رقم  . مقرّ 16/07/2001
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 البيئةاإلدارة المحلية و وزارة 

  

 دراســــــة المواصــــــفات المتعلقــــــة بجــــــودة ، الدراســــــات البيئيــــــة المائيــــــة
اإلدارة البيئيــــة للميــــاه الصــــناعية الناتجــــة عــــن  ،المســــطحات المائيــــة

 ية المياه وحمايتها من التلوثدراسة سالمة ونوع بعض الصناعات،
 دراســــة اإلثــــراء الغــــذائي للميــــاه فــــي ، حمايــــة التنــــوع الحيــــوي المــــائي

 المسطحات المائية.

 وزارة التعليم العالي

تحوي على أقسام مائية أو هندسة التي هندسة الكليات 
التي تحوي  علومالكليات ، زراعةالكليات ، ري وصرف

 للهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا قسامًا وفروعاً أ

 جامعة البعث – المعهد العالي إلدارة المياه

 الهندسة المائية والمنشآت المائية. 
 الهندسة الصحية والتزويد بالمياه ،هندسة الري والصرف. 
 هيدروليك الموائع. 
 الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا والهيدروجيوفيزياء. 
 الهندسة الريفية، البيئة المائية. 

  هيئة الطاقة الذرية

 دراسة األنظمة الكارستية، دراسات نظائرية. 
 دراسة رشح السدود، دراسة التغذية الصنعية للمياه الجوفية. 
 دراسات تلوث المياه. 
 ستراتيجيةتحديد المقننات المائية للمحاصيل اال. 

 الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 
 دراسات التنقيب عن المياه.، دراسات المأمولية المائية 
 دراسات  تلوث وحماية مصادر المياه. 

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
 القاحلة )أكساد(

 الهيدروكيميائيةو  الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية الدراسات. 
 أنظمة دعم اتخاذ القرار. 

 تحليل الواقع الراهن. 3.5.9
I.  الموارد المائيةقطاع البحث العلمي في تحليل واقع 

 نقاط القوة

  مؤسسات قطاع المياه وهي قابلة للزيادة والتنظيم.بعض توفر اعتمادات خاصة للبحث العلمي لدى 

  معلومات وبيانات علمية كثيرة نتيجة الدراسات الفنية والبحوث العلمية السابقة.تراكم 

 .توفر اعتمادات دائمة للتدريب وبناء القدرات في ميزانيات القطاع المائي 
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 .توفر كوادر وخبرات علمية وفنية 

 .اإلحداثات في التعليم العالي لتأمين الكوادر العلمية في التخصصات المائية المختلفة 

 .توفر مختبرات وتجهيزات علمية لدى معظم المؤسسات العاملة في قطاع المياه 

 نقاط الضعف

 .تداخل المفاهيم األساسية للبحوث والدراسات المائية بأنواعها ومخرجاتها 

 .تفاوت المرجعيات والمعايير المعتمدة بين المؤسسات العاملة في هذا المجال 

  العاملة في قضايا المياه وخاصة على صعيد التخطيط واألنشطة العلمية.ضعف التنسيق بين الجهات المتعددة 

 .غياب األرشفة وقواعد البيانات التفاعلية عن مخرجات البحوث المائية وعدم إتاحة المتوفر منها للباحثين بحرية 

 معظم البحوث المائية ال تستوفي العناصر الرئيسة للبحث العلمي. 

 الفرص

 في مجال الدراسات المائية واإلمكانيات المتاحة لالستفادة منه. التطور العالمي الكبير 

 .تبلور قناعات بضرورة التخطيط االستراتيجي والبحوث العلمية التطبيقية واالستشرافية لمواجهة مشكلة سورية المائية 

 ية.تعدد برامج التعاون الدولي الفني والمالي في قطاع المياه من قبل المنظمات الدولية واإلقليم 

  ترشيد استهالك المياه من خالل تشكل ثقافة مائية في وعي الجماهير وصناع القرار وتبلور  ألهميةتنامي الوعي العام
 قناعة ثابتة لدى الجميع بوجود مشكلة مائية تتفاقم يومًا بعد يوم. 

 مخاطرال

 متعددة.عدم رصد االعتمادات الالزمة التي تلبي احتياجات البحوث المائية في بنودها ال 

 .تراجع تحديث البنى البحثية التحتية في مؤسسات قطاع المياه 

  عدم مواكبة منظومة التعليم العالي لمستجدات العلم والتقانة ذات العالقة المباشرة بقطاع المياه وتلبية احتياجات
 القطاع من الكوادر العلمية والفنية.

  االحتياجات الفعلية لبناء قدرات القطاع المائيضعف تطوير برامج التدريب لتصبح أكثر جدية وتلبي. 
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 الموارد المائيةالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.5.9

      تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية: 

إجراءات التكيف  ،التأثيرات السلبية المتوقعة واحتماليات حدوثها، امالت العناصر المناخية المختلفةتغير قيم مع
 مع التغيرات المناخية.

 ألحواض المائية السطحية والجوفيةتحديد مكونات الميزان المائي ل: 

 صغري وتأثيراته الجريان األو ، ثر الفيضانأو  األنهرعظمي في دراسة الجريان األ، معامالت الجريان السطحي
 .العام حسب األشهر والفصول في األحواض المائية باحتماالت مختلفة فيدراسة توزع الجريان . البيئية

 معامالت االنجراف وحركة الجريان الصلب.، معدالت الرشح والتغذية الجوفية 

 تحديد كميات الهطل والتبخر، النتح الكامن والفعلي -معدالت التبخر والتبخر. 

 حماية الموارد المائية: 

 واستنباط اإلجراءات األمثل لحمايتها. قابلية األوساط المائية للتلوث 

 المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.و  مياه الصرف الزراعي األثر البيئي الستعماالت 

 تأثير زيادة السحب من الخزانات الكارستية وخاصة في أحواض الفيجة ورأس العين والسن. 

 األنهار الدولية وخاصة الفرات:  

  كمية ونوعية التصاريف تحت تأثير العوامل المختلفةالتغيرات في. 

 المقننات المائية. 

 الصرف الزراعي واستصالح األراضي: 

  .بارامترات ومقننات صرف واقعية تحاكي البيئة السورية 

 ( واستنباط طرائق لمعالجتها. ،بتغير الطبيعة الهيدرومورفولوجيةظاهرة تملح التربة )خاصة في حوض الفرات 

  مائية تقانات حديثة في عدة مجاالتتوطين: 
 توطين التقانات المناسبة إلعذاب المياه. 

  المسح الراداري لمراقبة تسربات شبكات إمدادات المياه.تقانات توطين 

  مراقبة ورصد التلوث والتصاريف باستخدام األقمار الصناعيةتقانات طين تو. 
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 المائيةالموارد العامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.5.9

o باستخدام التقانات الحديثة إدارة الجفاف والظواهر الحدية/الفيضانات. 

o  .اختيار الطرائق المناسبة من أجل تقدير دقة حساب تصريف الماء والمواد الصلبة فيه  

o .مراقبة الجريان الصلب في المنظومات المائية خاصة عند مداخل البحيرات والخزانات المائية ومآخذ المياه 

o ب القطاعات( س)ح تلك التقانات من خالل رفع كفاءة استخدام تقانات التزويد بالمياه وتطوير ترشيد استعماالت المياه
 واستخدام األدوات االقتصادية للترشيد واستعمال مياه الصرف الزراعي. ،والري الجماعي وجمعيات مستخدمي المياه

 تقانة المعلومات واالتصاالتفي قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة6.9

 . تمهيد1.6.9

لكن الدور الذي تلعبه في  ،صناعة القرن الحادي والعشرين التي تقود التطور االقتصادي واالتصاالت المعلوماتة تقان ُتعد
ئص وتتميز هذه الصناعة التي تعد إحدى مكونات اقتصاد المعرفة، بمجموعة من الخصا ،االقتصاد السوري ما يزال ضعيفاً 

رأس المال األول واألهم في هذه و المتالئمة مع االقتصاد السوري مثل: انخفاض رأسمالها الثابت، وارتفاع قيمتها المضافة، 
  .المورد البشري ، وتخلق فرص عمل بأجور مرتفعة، وتتميز بمرونة أوقات العمل ومكانههو  الصناعة

 دوالر، مليون  170مليار و :2007 للعام إيراداته مجموع بلغ وقد ،الدولة خزينة إلى المالية الموارد أهم االتصاالت أحد قطاع يشكل

 .2008 العام في %5و ،2007 العام في المحلي اإلجمالي الناتج من %4.9 وشكل دوالر، مليون  330و مليار: 2008وللعام 
 5.153 حوالي 2008 العام خالل الثابت من الخزينة إيرادات بلغت وقد . دوالر مليون  170 حوالي االستثماري  اإلنفاق مجموع وبلغ

 دوالر. مليون 

مختلفة وذلك إما  ، ماجستير، دكتوراه( ومهنيةإجازة جامعيةمتوسط،  معهدُتد رس المعلوماتية في سورية بمستويات أكاديمية )
وعلى الرغم من أن سورية تملك نسبة كبيرة من الخريجين من هذا المجال إال أنها  .كاختصاص رئيس وإما كاختصاص داعم

لإلطالع على  مازالت تعاني من نقص كبير في الكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل من الناحية الكمية والنوعية.
 .(13انظر الملحق ) تقانة المعلومات واالتصاالتالتقرير الكامل لقطاع 

 توصيف الواقع الراهن. 2.6.9
I.  قطاع تقانة المعلومات واالتصاالتالعام لواقع التوصيف 

شبكة البنية التحتية لتقوم المؤسسة العامة لالتصاالت بتوفير مستلزمات البنية التحتية لالتصاالت )هاتف ثابت، دارات مؤجرة، 
 2903بعض المؤشرات الخاصة بهذا القطاع إلى ازدياد عدد االشتراكات الهاتفية من  تشيرو . )، ...الخهاتف جوال ،نترنتاال



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 92

 

أما مؤشرات الهاتف الخلوي فتشير إلى زيادة عدد  ،2010ألف مشترك في عام  3633إلى  2005ألف مشترك في عام 
في  مشتركألف  2950بعد أن كان ال يزيد عن  2010 عام نهايةفي  مشتركمليون  11.696إلى  الهاتف الجوالمشتركي 

 .2005عام 

 خدمات ومزود الخاص، القطاع في منهم عشرة   :اً مزوداثني عشر  2008في نهاية عام  نترنتاال خدمات يمزود عدد بلغو 
مزودات  ةبعد أن كان عددها ثماني ،للمعلوماتية السورية العلمية الجمعية في خدمات ومزود لالتصاالت، العامة المؤسسة في

 858 إلى 2005في عام  مشتركألف  216 من همنترنت إلى زيادة عددن بااليوتشير مؤشرات المشترك .2007لغاية عام 
شخص في عام  100مشترك لكل  1.67جي من نحو يوارتفع معدل كثافة االنترنت بشكل تدر  ،2009في عام  ألف مشترك

 .2009 في عام 4.4إلى نحو  2006

الرغم على و ، فيما يتعلق بقطاع االتصاالت 2008لتقرير األمم المتحدة  وفقاً  182من أصل  109حصلت سورية على الموقع 
مجال االنترنت وخاصة في  في مجال الهاتف الثابت والمحمول فإن انخفاض معدالت االنتشار في سوريةمن األرقام المقبولة ل

. ويشير تقرير األمم المتحدة عن مؤشرات الحكومة د أدى لهذا الترتيب المنخفض نسبياً عريضة الحزمة قالنترنت مجال اال
( عالميًا في تقرير عام 119( نقطة، فبعد أن كانت سورية تحتل المرتبة )14إلى تراجع ترتيب سورية ) 2010االلكترونية عام 

  .2010دولة شملها تقرير عام  192( من أصل 133أصبحت في المرتبة ) 2008

 على الحكومية الخدمات مشروع تحديث إطار ضمن اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون  والتقانة االتصاالت وزارة تعمل
 ستراتيجية البرامج التالية:وتضمنت اال .لكترونيةاال للحكومة الوطنية ستراتيجيةاال وضع

 االلكترونيةالحكومة  برنامج. 

 .برنامج الدفع االلكتروني 

 .برنامج تطوير وتحديث الخدمات الحكومية 

 برنامج تبسيط اإلجراءات.، و امج اإلدارة الرشيدةبرن 

 .برنامج استحداث مكاتب للعالقة مع المواطنين 

 .برنامج معايرة وتمكين تبادل البيانات بين الجهات العامة 

 .برنامج تأهيل البنية التحتية التكنولوجية الالزمة للحكومة االلكترونية 

II.  تقانة المعلومات واالتصاالتصيف واقع البحث العلمي في قطاع تو 

( 10، ويبين الجدول )تهتم بإجراء البحوث في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت بحثية علمية جهاتتوجد في سورية عدة  
 .ذات الصلة بهذا القطاع مجاالت عملهابعض و  الجهاتأهم تلك 
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 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع تقانة المعلومات واالتصاالت(10الجدول )

 االتصاالتتقانة المعلومات و بمجاالت العمل ذات الصلة  الجهة 

 الهندسة المعلوماتية اتكلي
 الصنعي الذكاء، ونظم المعلومات البرمجيات هندسة. 
 الحاسوبية الشبكات. 

 .االلكترونيات واالتصاالت، األتمتةالتحكم و هندسة الحواسيب و   الميكانيكية والكهربائيةندسة كليات اله

 والتكنولوجيا التطبيقية للعلوم العالي المعهد
 والشبكات الرقمية االتصاالت، الصناعية األتمتة. 
 مضمنة نظم، و المعلومات نظم ،الراديوية االتصاالت نظم. 
 لكترونياال التعلم ،الحاسوبية والشبكات النظم. 

 الهيئة العامة لالستشعار عن بعد
 الفضائية بالمعطيات المتعلقة البرمجيات. 
 محطة استقبال أرضية للمعطيات الفضائية. 

 .المعلومات تقانة  هيئة الطاقة الذرية 

 تحليل الواقع الراهن. 3.6.9
I.  تقانة المعلومات واالتصاالتقطاع العام لواقع التحليل 

 نقاط القوة

 نتشار الهاتف الثابت والخلوي والبدء في انتشار مراكز خدمات المعلوماتية وانتشار الحواسيب بمعدل مقبول.ا 

  ة على إعداد الكوادر البشريةتوافر كليات المعلوماتية والمعاهد الحكومية والخاصة القادر. 

 األساسية متوفرة الكترونيًا وبمعدالت جودة يمكن البناء عليها.البيانات  معظم 

 .وجود فرص عمل لكل الخريجين في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت سواء في القطاع العام أو الخاص 

 التوريد والتعاقد للمشاريع المعلوماتية وصدور قانون التوقيع وجود معايير خاصة بأمن المعلومات وأخرى بإجراءات 
 الشبكة. االلكتروني وخدمات

 نقاط الضعف

  .ضعف البنية التحتية وخاصة االتصاالت الالسلكية، وانخفاض في سرعة االنترنت 

  المحتوى الرقمي. صناعة في متخصصة صناعية مؤسسات وجود عدم، و ضعف صناعة البرمجيات 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/electric/2009-11-09-13-14-15/33-2009-11-09-13-32-59
http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/electric/2009-11-09-13-14-15/32-2009-11-09-13-25-52
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 الريفية. المناطق في تقانة المعلومات واالتصاالت وخصوصاً  إلى ضعف النفاذ 

 .ضعف البحث والتطوير في المعلومات واالتصاالت 

 االلكترونية.  عدم امتالك القطاع الحكومي عددًا كافيًا من األطر المؤهلة للعمل في مبادرة الحكومة  

 .ارتفاع نسبة المكون األجنبي في استثمارات قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت 

 بها وجود ضعف في اإلجراءات المتعلقةو  ،التأخر بتنفيذ مشاريع المعلوماتية. 

  المعلومات واالتصاالت. تقانة في مجال العاملة الجهات مختلف بين التنسيق ضعف 

 الفرص

 النهج التشاركي في العالقة بين الحكومة والمواطن والتأكيد على أهمية مبادرة الحكومة تبني التطوير والتحديث واعتماد 

 اإلصالح اإلداري المطلوب.االلكترونية كأداة في تحفيز 

 لالتصاالت واالنترنت أكبر توسيع البنى التحتية لالتصاالت الدولية )الكبال البحرية واألرضية( لتأمين سعات 
 بحيث تكون سورية منطقة عبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس. واالستفادة من الموقع الجغرافي

 احة المجال أمام المشاركة األكبر للقطاع الخاص فيها.االستمرار في تحرير جزء من خدمات االتصاالت إلت 

  مغتربة يمكن أن تسهم في دعم الخبرات المحلية.هامة في مجال المعلوماتية وجود خبرات سورية 

 تؤمن تموياًل  أنويمكن للحكومة  المشاريع الكبيرة نسبياً  قدرة القطاع الخاص في سورية على المساهمة في تمويل
 المشاريع الحيوية األخرى. لمشاريع البنية التحتية وبعض

 مخاطرال

 المعلومات واالتصاالت.  ةغياب مناخ مالئم ومحفز لالستثمار في مجال تقان 

 ضعف في تطوير المناهج التدريسية بوتيرة مناسبة لتسارع تطور علوم المعلوماتية وتطبيقاتها. 

 هتطور  مؤشرات على قياس القدرة ضعفو  ،قطاعهذا اليقة لوجود ضعف في المعلومات الدق. 

 على سورية التكنولوجي المفروض الحصار. 

 ونقص الثقة  ،تقانة المعلومات واالتصاالت وأهميتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية ضعف في درجة الوعي لقدرة
 الجهات المعنية فيما يتعلق بقضايا التطوير.المواطن وباقي  لتواصل معاخطة  ضوحوعدم و  ،بالمعلومات وأمنها

 .عدم القدرة على االحتفاظ ببعض الخبرات الهامة 
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 تقانة المعلومات واالتصاالتلتطوير قطاع  البحثية العلمية المحاور والمقترحات. 4.6.9

      الشبكات الحاسوبية:    
 الالزمة للتحكم بتوزيع الطاقة والنقل والمواصالت.بنى وأمن الشبكات الحاسوبية ، أمن الشبكات الحاسوبية       

 االتصاالت: 

 الراديو البرمجي.، االتصاالت الراديوية      

 صناعة البرمجيات: 

 التطبيقات ، النمذجة والمحاكاة، نظم األتمتة الصناعية، هندسة البرمجيات، الخدمات االلكترونية، أمن نظم المعلومات
 التنقيب في المعطيات. ،الذكية

  تطبيقات األعمال على الشبكة. ،نظم إدارة المؤسسات واتخاذ القرار، الحاسوبي( ،نظم التواصل )البشري 

 المحتوى الرقمي: 

 التطوير على الوب. ،معالجة اللغة العربية 

 نظم إدارة المحتوى.، يير وطنية وعربية للمحتوى الرقميإيجاد معا 

 علوم الفضاء واالستشعار: 
  واستكشاف الموارد الطبيعية ومراقبتها التطبيقات البيئية ،الجغرافيةنظم المعلومات. 

 يات الفضائيةمحطة استقبال أرضية للمعط، معالجة الصور الفضائية، نظم تحديد المواقع. 

 تقانة المعلومات واالتصاالتالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.6.9

 ،مفتاحي للنمو االقتصادي وتوليد جوهري لفرص العمل في بلدان العالم ُينظر إلى قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت كقطاع
 :وللنمو االقتصادي في سورية قطاعهذا الذات أهمية خاصة بالنسبة لتطوير  التاليةحات ر قتمومن المعتقد أن ال

o إنشاء مركز موارد مفتوحة المصدر. 

o العريضة. بالحزمة المتعلقة سيما وال واالتصاالت، للمعلومات التحتية البنية تطوير 

o  تطوير المناهج التعليمية لتواكب المستجدات في عالم المعلوماتية واالتصاالت والتركيز على التفكير اإلبداعي لدى الطالب
  الخبرات التدريسية في مجال المعلوماتية لكامل منظومة التعليم. وتأهيل

o قانة المعلومات واالتصاالت.إنشاء شبكة معرفية بين المؤسسات والخبراء في مجال ت 
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o من الطاقات البحثية في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت لدى المغتربين السوريين والتركيز  واالستفادةهيل الكوادر أت
 الطاقات الشبابية.ثمار على است

o  دوري  بشكل وتحديثهتقانة المعلومات واالتصاالت إحداث بنك معلومات أو مركز موارد وطنية لقطاع. 

o وزيادة عدد  ،واتخاذ قرار بإنشاء مدينة مماثلة في حلب ،اإلسراع بإنشاء المدينة التكنولوجية الذكية في الديماس بدمشق
 الحاضنات لشركات البرمجيات وتوسيعها لتستوعب عددًا أكبر.

  10البشريةبناء القدرات / القدرات التمكينية بناء في قطاع واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة7.9

 . تمهيد1.7.9
يعتبر االستثمار في الموارد البشرية بمثابة المدخل األساسي نحو تحقيق التنمية الشاملة إضافة إلى كونه من أفضل الطرائق 
نحو تقدم المجتمعات ورقيها، ويعد بناء القدرات البشرية الجزء األهم في هذا االستثمار الذي يبدأ عند رياض األطفال ويستمر 

مراحل التعليم المتعاقبة وال يتوقف مع دخول اإلنسان إلى سوق العمل، وترتبط فعالية االستثمار في الموارد البشرية بمدى مع 
االستفادة من المخرجات ومدى مالءمتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل لشغل الوظائف والمهن التي تحتاجها قطاعات 

 .(14انظر الملحق ) بناء القدرات البشريةالع على التقرير الكامل لقطاع لإلط لفة.تاالقتصاد الوطني وأنشطته المخ

 توصيف الواقع الراهن. 2.7.9
I.  بناء القدرات البشريةقطاع ل العام واقعالتوصيف 

إضافة إلى الجهد  ،التربية والتعليم العالي ومراكز التدريب والتأهيل تيوزار  :هاهمأ  ،جهاتعدة تتشارك في بناء القدرات البشرية 
)وزارتي التربية والتعليم وقد تجلى إدراك الحكومة ألهمية هذا القطاع في ارتفاع نسبة موازنة التعليم  .، ...الخالذاتي للفرد

 .2010% عام 18.3إلى  1990% عام 9.1من  من الموازنة العامة للدولةالعالي( 

  واقع القطاع في وزارة التربية:

، وارتفعت نسبة التسجيل 2010% عام 11و 2001% عام 8بين  األطفال بالتعليم ما قبل المدرسينسبة التحاق تتراوح 
، بينما بقيت نسبة القيد الصافي في التعليم الثانوي 2010% عام 97إلى  2006% عام 92الصافي  في التعليم األساسي من 

%. وقد ازدادت مؤخرًا ظاهرة 34بمجملها بحدود حيث بلغت  2010و 2006بشقيه العام والمهني نفسها تقريبًا بين عامي 
  .مرحلة الثانوية عندما بدأ الطالب بالتوجه لدراسة الفرع األدبي دون العلميالتصحر العلمي في ال

                                                           

10
 والمكتب المركزي لإلحصاء ووزارة التعليم العالي ما لم يذكر خالف ذلك. مصدر جميع البيانات في هذا الفصل هو هيئة التخطيط والتعاون الدولي 
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 واقع القطاع في وزارة التعليم العالي:

 ،معاهد عليا 4و خاصة، جامعة 21(، وواحدة منها افتراضية)جامعات حكومية  8 :تضم منظومة التعليم العالي في سورية
 (7) الشكليبين . (معهدًا تقنيًا تابعًا للوزارات األخرى  141أكثر من  إضافة إلى) ،معهدًا تقنياً  58و ،تعليمياً  شفىً ستم 13و

 .2010إلى  2000، من عام سنة 23 -18نسبة االلتحاق بالتعليم العالي في الفئة العمرية 

 

 2010إلى  2000سنة، من عام  23 -18: نسبة االلتحاق بالتعليم العالي في الفئة العمرية (7)الشكل 

تحقيق مبدأ التعليم  يهدف إلىالرغم من أن السياسات التعليمية قامت على مستوى التوسع الكمي ببناء نظام تعليمي على و 
وقدراته الوظيفية  المؤسساتيةهذا النظام يعاني من قصور وعيوب بنيوية كثيرة يتعلق جزء كبير منها بطبيعته زال  ما ،للجميع

 واإلنتاجية التي تؤثر في مستوى نوعية التعليم وجودته وفي الكفاءة الداخلية للعملية التربوية.

 الدراسات العليا:

، وارتفاع عدد طالب الدكتوراه 2010عام  12694إلى  2005عام  2619على الرغم من ارتفاع عدد طالب الماجستير من 
زال عدد الخريجين ال يلبي الطموح وإن كان قد ارتفع عدد خريجي  ، ما2010عام  1638إلى  2005عام  391من 

 في نفس الفترة الزمنية.  177إلى  52وراه من وخريجي الدكت 2009عام  1325إلى  2005عام  372الماجستير من 
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 واقع القطاع في الهيئات البحثية:

أهمها المعهد  ، والتي منسوريةفي  المتعددة الموجودة لهيئات البحثيةافي بخطوطها العامة تتشابه عمليات بناء القدرات البشرية 
، والهيئة العامة لالستشعار عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، هيئة الطاقة الذرية، العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

 كما يلي: تلك العمليات ، ويمكن تلخيصبعد

  التأهيل األكاديمي العالي والمرتبط باإليفاد الداخلي والخارجي للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه. 

 ضرها عاملون من جهات خارجية.التأهيل المستمر الذي يتخذ شكل دورات تدريبية وقد يح 

 ومحاضرات تثقيفية. عمل وندوات اتالمحلية والخارجية من مؤتمرات وورش األنشطة 

 واقع التدريب والتأهيل في الجهات العامة:

مركز تدريب  11مراكز تدريب مهني تابعة لوزارة الصناعة و 4مدرسة ومركز تدريب تابعين لوزارات الدولة منها  183يوجد 
(. كما يوجد مديريات تأهيل وتدريب )أو دوائر تأهيل 2008اإلسكان )حسب إحصائيات و  األشغال العامة ابعة لوزارةمهني ت

أهمية قتناع الحكومة بونظرًا ال ،تقوم بإعداد خطط سنوية لتدريب العاملين فيها ،وتدريب( في معظم الجهات العامة في الدولة
% بحدها األعلى من كتلة االعتمادات االستثمارية في 3تخصيص نسبة  2009التدريب والتأهيل فقد تضمنت موازنة عام 

ومن الجدير . لتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لكافة العاملين بغية رفع مستوى أدائهم - دون السماح بتخفيضها - الجهات العامة
ن في الدولة حسب يتوزع العامل (8)يظهر الشكل و أن ثلث العاملين في الدولة تقريبًا ال يحمل أكثر من شهادة ابتدائية، بالذكر 

 .2009في نهاية عام  الحالة التعليمية

 

 2009: توزع العاملين في الدولة حسب الحالة التعليمية في نهاية عام (8)الشكل 
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 الحالة التعليمية

 (31/12/2009)توزع العاملين في الدولة حسب الحالة التعليمية 
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II.  بناء القدرات البشريةتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 

 (11)ث ودراسات علمية في مجال بناء القدرات البشرية، ويبين الجدول و بحثية تعنى بإجراء بح علميةجهات إلى  سوريةتفتقر  
 أهم الجهات التي تتطرق أحيانًا في عملها البحثي إلى مواضيع ذات صلة ببناء القدرات البشرية:

 عملها ذات الصلة بقطاع بناء القدرات البشرية: أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت (11الجدول )

 ذات الصلة ببناء القدرات البشرية مجاالت العمل الجهة 

 كليات التربية
 طرائق التـدريس وتقنيـات التعلـيم والتفكيـر اإلبـداعي ، تطوير مناهج التعليم

 .اإلرشاد النفسي ودوره في التنمية البشرية، فيه

 .في ظل التكنولوجيا المعاصرة سوريةآفاق التربية والتعليم في   كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية

  .تأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع سوق العملمواضيع حول   كليات االقتصاد

 .يجري طالب المعهد بحوثًا تطبيقية تتناول أحيانًا موضوع بناء القدرات  المعهد الوطني لإلدارة العامة

 .إدارة وتنمية الموارد البشرية  األعمالالمعهد العالي إلدارة 

 .دوافع هجرة العقول واألدمغة  المعهد العالي للبحوث والدراسات السكانية

 .الشباب وقضايا التربية والتعليم  مركز الدراسات والبحوث الشبابية

 في مواضيع ذات صلة. دراسات عليا  المعهد العالي للتنمية اإلدارية

 الراهنتحليل الواقع . 3.7.9
I.  بناء القدرات البشريةقطاع ل العام واقعالتحليل 

 نقاط القوة

  سوريةالتوسع في بناء المدارس وانتشارها على مساحة. 

 مجانية التعليم وديمقراطيته. 

 افتتاح كليات جديدة في مختلف المحافظات. 

 زيادة نسب التحاق اإلناث بالجامعات. 
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 افتتاح تخصصات جديدة هندسية وغير هندسية. 

 وجود مراكز تدريب وتأهيل تابعة لبعض الجهات العامة، ووجود مديريات تأهيل وتدريب في كافة المحافظات. 

 11دخول القطاع الخاص في مجال التأهيل والتدريب. 

 12دخول المدارس والجامعات الخاصة في مجال التعليم. 

 نقاط الضعف

  عن البحث والتحليل والتفاعل الصفي،  والتلقين بدالً خلل في العملية التربوية والتعليمية حيث تعتمد على الحفظ
 .وبشكل خاص التعليم الفني والمهنيالتهرب والتسرب من التعليم إضافة إلى 

 .تدني الحالة التعليمية لمن هم في سن العمل 

 غلبة المسار األدبي على المسار العلمي بسبب العزوف عن االختصاصات العلمية. 

 ث في مناهج التعليم العاليبطء مسار التطوير والتحدي. 

 البشرية والمادية( فيها لقاعدة التقنيةاالجامعات وضعف  تقادم مخابر(. 

  قياس التدريبمحددة لآليات  اعتمادغياب معايير الجودة، وعدم. 

 عدم توفر قاعدة بيانات الحتياجات سوق العمل حسب االختصاص والمهارة. 

 يةوالخدم يةاإلنتاج اتقطاعالوضعف التنسيق بينها وبين  ،األمثل لمؤسسات التدريب والتأهيل ثمارعدم االست. 

 ضعف التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في تحديد االختصاصات المطلوبة لسوق العمل. 

 13بشكل كافٍ في تطوير المهارات التطبيقية لطالب التعليم الجامعي  عدم إشراك القطاعات اإلنتاجية. 

 ودمار بعضها نتيجة األزمة التي تمر بها سورية. والتدريبية، تدهور وضع العديد من المؤسسات التعليمية 

 الفرص

 وجود رأسمال بشري غني بسبب وفرة العنصر البشري الفتي. 

 وجود إرادة حكومية لتنمية الموارد البشرية. 

                                                           

11
 يمكن أيضاً أن تتحول هذه النقطة إلى نقطة ضعف في حال لم يتم استثمارها بالشكل األنسب. 
12
 القطاع الخاص حتى ال تنقلب نقطة القوة إلى نقطة ضعف. يجب مراقبة وضبط التعليم الذي يقوم به 
13
 بأحسن األحوال على مشروع إنتاجي يمكن أن يكون في حاالت كثيرة مجرد نشاط إضافي غير مرتبط بأي تقييم. يقتصر األمر 
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  الذي أتاحته العولمة بين األفراد والمؤسسات التواصلالثورة الهائلة في تقنيات المعلومات واالتصاالت وبناء جسور. 

 ال )سواء كانت حكومية أو جامعية(وجود اتفاقيات تعاون دولية في هذا المج. 

 ة والرفع المستمر لسوية إدراك واقتناع أصحاب الفعاليات المختلفة بضرورة التركيز على أصحاب االختصاص من جه
 .العاملين لديهم من جهة أخرى 

 مخاطرال

 التوجهات السلبية لدى المجتمع تجاه التعليم المهني والتقني والصناعي. 

 عدم تناغم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل مما يؤدي لرفض سوق العمل لهم. 

  التعليمية والبرامج التدريبية عديمة الفائدةالتغير السريع في العلوم والتكنولوجيا يجعل بعض المواد. 

 ضياع الجهد والوقت والمال في تدريب غير ذي فعالية. 

 غياب المزاوجة بين المعرفة والمهارة والخبرة يؤدي إلى أمية مهارية بعد فترة من التخرج. 

  أكثر من التدريب والتأهيل تركيز المدارس والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل الخاصة على الجانب التجاري. 

II. قطاع بناء القدرات البشرية البحث العلمي في تحليل واقع 

ُيعد البحث العلمي في مجال بناء القدرات البشرية متواضعًا كمًا وكيفًا مقارنة مع بقية القطاعات، وبالتالي ال يمكن إيجاد نقاط 
اء نقطة الضعف كما ال يمكن تحديد نقاط ضعفه بدقة باعتباره غير واضح المعالم حتى اآلن، باستثن ،قوة حقيقية يتمتع بها

أما أهم الفرص التي يمكن االستفادة منها فهي إدراك  .ث والباحثين والجهات البحثية في هذا المجالو بحالمتمثلة بندرة ال
العلمي في ذلك، ويبقى التحدي األكبر  ودور البحثلتنمية الشاملة السلطات المعنية ألهمية بناء القدرات البشرية في تحقيق ا

 الذي يواجهه البحث العلمي في هذا المجال هو إمكانية إحداث مراكز بحثية خاصة ببناء القدرات البشرية.

 بناء القدرات البشريةلتطوير قطاع  البحثية العلمية المحاور والمقترحات. 4.7.9

بناء القدرات البشرية لتضافر جهود أكثر من جهة باعتباره قضية حاسمة في تطور ورقي األمم وتحقيق التنمية الشاملة  يحتاج
وانطالقًا من واقع قطاع بناء القدرات البشرية في سورية الذي يضم مؤسسات بناء القدرات ومدخالتها ومخرجاتها  .واستمرارها

 :البحوث التالية ضمن المحاور األساسية للقطاعاقتراح  جرى ، قوانين الناظمة لهاوما يجري ضمنها من تأهيل وتدريب وال

 :تطوير مؤسسات بناء القدرات البشرية 

 التعليمية العملية فاقد من للتخفيف المثلى العملية الطرائق لتحديد دراسات إجراء. 
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 ضتخفي :بهدف القدرات بناء مؤسسات في والتدريب التأهيل لسياسات نقدية ومراجعة علمية دراسات إجراء 
 من القدرات بناء عملية مع والتدريب، والتعامل التأهيل أعمال في يةاالزدواج المجدي، وتجنب غير اإلنفاق
   .وتكاملي شمولي منظور

 البشرية القدرات بناء مؤسسات في التمكينية البيئة لتطوير البحوث إجراء. 

 التوظيف الفعال لمبادئ الجودة الشاملة في العملية التعليمية والتدريبية إجراء دراسات حول كيفية. 

 ية.تغيرات العالممع الم تجاوب بسرعةيأكثر و  ةنو مر  بحيث يكتسبالنظام التربوي  إجراء البحوث لتطوير 

 :تطوير البيئة التعليمية 

  وتعليمياً محبباً  ون مناخًا تربوياً متطلبات البيئة التعليمية حتى تكّ إجراء بحوث لدراسة. 

 إجراء دراسات عن واقع التعليم المهني وأهميته لسوق العمل وكيفية تحسين صورته لدى المجتمع والطالب. 

  العوامل المؤثرة على ميول الطالب بعد التعليم األساسي نحو الثانوية العامةإجراء بحوث لدراسة. 

  الدراسة الثانويةإجراء دراسات وبحوث حول أهمية التخصص في مرحلة. 

 :التكييف والربط بين الخطط الخمسية ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل 

 صين من دول متقدمةتبالتعاون مع مخ بما يتناسب مع سوق العمل إجراء بحوث لتطوير التعليم التقني والمهني. 

 وتقديم تحليل للميول  ة،ات األساسيلتحديد أماكن العجز في الكفاءات البشرية المطلوبة في القطاع اتإجراء دراس
 لمطلوبة.ا واالتجاهات

 علمية لواقع سوق العمل وللمؤسسات ذات العالقة وللثقافة اإلدارية السائدة ولمراكز اتخاذ القرار،  اتإجراء دراس
 .العملواالحتياجات الفعلية لسوق  من أجل تطبيق آليات الربط المناسبة بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب

  وتحفيز التفاعل بينها.لها إجراء دراسات لصيغ الربط المناسبة بين الجهات الطالبة للكوادر والجهات العارضة 

 .إجراء دراسات لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تلبي متطلبات التنمية الشاملة 

 :تطوير عملية التدريب 

  ريب لطلبات سوق العملتحسين استجابة التدإجراء بحوث آلليات. 

 غير المنظم من أجل التعرف على طبيعة وتأهيل األفراد العاملين فيه االقتصادي دراسات عن القطاع  إجراء
 .ووضع برامج التدريب والتأهيل المالئمة لهم
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 تشجعه  الحوافز والدوافع والبيئة الحاضنة الالزمة عند المجتمع السوري التي لتحديد ةاجتماعي ةث علميو إجراء بح
 .على االهتمام بتطوير قدراته بالتعلم والتدرب المستمرين

 .البحث في الطريقة المثلى لبناء القدرات البشرية ولتطوير منظومة التدريب للكوادر التعليمية الجامعية 

 لجالية العلمية المهاجرة في التدريب ونقل المعرفة.البحث لصياغة آليات االستفادة من ا 

 :تطوير األنظمة والقوانين 

 متكاملة لتطوير نظام القبول في االختصاصات الجامعية من خالل التعرف على علمية  اتإجراء دراس
 االحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل لتوجيه القبول الجامعي نحوها. وتحديداالتجاهات العالمية الحالية، 

  األنظمة والقوانين الناظمة لعملية بناء القدرات البشرية من تأهيل وتدريب في الدول  ات حولدراسإجراء بحوث و
 .االستفادة منها في تطوير األنظمة والقوانين السورية بغيةالمتقدمة، 

 ية لتطوير نظام ضريبي يمنح إعفاءات ضريبية ألصحاب الفعاليات المختلفة في القطاع علم اتإجراء دراس
 .الخاص التي تسهم في تمويل فعاليات تدريبية أو تعليمية أو بحثية

 بناء القدرات البشريةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.7.9

قع الراهن البحثية بهدف تطوير قطاع بناء القدرات البشرية انطالقًا من الوا العلمية ُتعد المقترحات العامة رديفًا مكماًل للمقترحات
 ما يلي: لهذا القطاع، ومن أهم هذه المقترحات

o :تطوير مؤسسات بناء القدرات البشرية 

 لتطويرها. إجراء مسح ميداني لواقع مخابر وتجهيزات الجامعات ومؤسسات البحث العلمي 

  بتطوير أدوات ومنهجيات التفكير واإلبداع ومهارات التواصل لطالب المدارس تتعلق تعليمية إدخال مادة
 .للجودة أخرى  إدخال مادة تعليميةو ، والجامعات

 .إنشاء مركز دراسات وبحوث تربوية 

 والتركيز على رفع الوعي بأهمية التعليم االلكتروني ،تدعيم البنية التكنولوجية في جميع المدارس والجامعات. 

  الدراسات العلمية والمشاريع البحثية، وتحديثها باستمرارو إحداث مكتبة رقمية تضم الكتب والمراجع المتوفرة. 

o :تطوير البيئة التعليمية 

 تفعيل دور التوجيه واإلرشاد النفسي في المدارس وتعميمه على كافة المراحل التعليمية.  

 الحديثة. اتصااًل بالعلوم والتكنولوجيالتصبح أكثر  والتقني التعليم المهني مراجعة مقررات 
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 ميدانية لواقع الكوادر العلمية في القطاعات ذات األولوية لتحديد أماكن القصور في التخصصات  اتإجراء دراس
 .لخارجليفاد إلالمطلوبة حاليًا ومستقباًل والتي ال تؤمنها الجامعات السورية، ثم وضع خطة مدروسة ل

 األساسي الذي يعتبر األساس في التنمية لتركيز على جودة التعليما. 

 .وضع برنامج وطني الستقطاب وتحفيز الطالب على دخول المدارس والمعاهد الفنية والمهنية 

 تطوير آلية عمل مركز المتميزين بشكل مختلف عن التعليم العادي من خالل مناهج جديدة ومستقبل مختلف. 

o  التعليم ومتطلبات سوق العمل:التكييف والربط بين الخطط الخمسية ومخرجات 

 .تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تلبي متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة 

 تمهيدًا لزيادة  سوريةالمتوفرة وللحقول التي يمكن االستثمار بها في االقتصادية للموارد علمية  اتإجراء دراس
 .التوجيه نحو التخصص فيها

o  التدريب:تطوير عملية 

 إلزام المعلمين بإتباع دورات تأهيل تربوي مهني واحترافي بشكل دوري ومستمر. 

 إجراء توصيف وظيفي عام لمديريات الموارد البشرية في الجهات العامة. 

   تشجيع وتحفيز المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في القطاع العام والخاص على وضع برامج للتدريب المستمر
 .ها وعملهايتناسب مع كوادر 

  تطور القدرات البشريةمنتظم لوضع معايير وآليات لتقييم. 

 م المستمر وتطوير المهارات مدى الحياةيلتعلوا إعداد استراتيجية وطنية للتدريب والتأهيل التعليمي. 

o :تطوير األنظمة والقوانين 

 .تطوير تشريعات أو أنظمة خاصة تساهم في تنمية أخالقيات البحث العلمي 

  اإليجابي والسلبي ماديًا ومعنويًا يشجع العامل على السعي لتطوير قدراته نظام فعال للتحفيزوضع. 

 .وضع نظام للترفيع الوظيفي إضافة إلى الترفيع المادي الدوري الذي يتم كل سنتين 

 إعادة النظر بآلية القبول في التعليم الثانوي المهني وإجراء دراسة علمية لوضع آليات جديدة. 

  الذي يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر سن إلى التلمذة المهنية نظام التلمذة الصناعية تطوير
 .رضي الطرفينبطريقة تقانون لمأسسته وتمويله 



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 105

 

o :إيجاد آليات للمتابعة واإلشراف 

  والمراكز المعنية لمؤسسات لبناء القدرات البشرية، بما فيها الترخيص اإلشراف على إحداث جهة عامة تتولى
 .بالتدريب والتأهيل والتنسيق فيما بينها ومراقبة عملها

 يعمل على تشبيك المدرسين والمدربين والباحثين وأساتذة  ،إنشاء مرصد للمعلومات التربوية والتعليمية والتدريبية
الجامعات في االختصاصات المختلفة وكذلك المخططين االقتصاديين واالجتماعيين والتربويين، ويزود مراكز 

 .البحث التربوي والدارسين والباحثين وراسمي السياسات وصناع القرار بما يستجد من مستحدثات تعليمية وتدريبية

  إحداث مرصد لسوق العمل يهتم بالعرض والطلب، كما يهتم بمتغيرات سوق العمل ومتطلباتها من األعداد
 .والمهارات واالختصاصات

 إداري وقانونيتطوير  /القدرات التمكينية بناء في قطاع واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة8.9

 . تمهيد1.8.9
رئيسًا من مكونات إدارة وتسيير الدولة بكافة مرافقها وتتضاعف أهمية هذا القطاع   اع بناء القدرات التمكينية مكوناً يشكل قط

إذ يعد هذا المحور جزءًا ال يتجزأ من البنية التحتية األساسية لكافة  عندما يتعلق األمر بمحور التطوير اإلداري والقانوني،
ر نحصتالقطاعات البحثية األخرى، فالخلل في هذا القطاع ال لتشابكه مع كافة  دورًا مهماً  ؤدينه يأأنشطة الدولة، إضافة إلى 

يثبت الواقع صحة القول  كما .ومن هنا تنبع أهمية هذا القطاع ،شمل كافة القطاعات األخرى تل متدتآثاره السلبية عليه فقط وإنما 
 .األساس في تقدم الدول أو تخلفها هي"، فاإلدارة ال توجد دولة متقدمة ودولة متخلفة بل توجد إدارة ناجحة وإدارة غير ناجحة"

لتثبيت القواعد الصحيحة لهيكلة  أساسياً  من عملية بناء الدول وتعد مرتكزاً  مهماً  جانباً  تأخذ األنظمة والقوانين ،ومن جهة أخرى 
الدولة. وبما أن الدول في حركة تطور مستمرة، يجب أن تكون عملية التطوير اإلداري والقانوني مواكبة لعملية التطور وقائدة 

 .(15انظر الملحق ) اإلداري والقانونيلقطاع للإلطالع على التقرير الكامل  لها.

 توصيف الواقع الراهن. 2.8.9
I.  داري والقانونيقطاع اإللل العام واقعالتوصيف 

وتستند بنيته التنظيمية بشكل رئيس على الوزارات الموجودة  ،صفة المركزية اإلدارية سوريةتغلب على النظام اإلداري العام في 
ياسة في العاصمة، ويتفرع عن الوزارات هيئات ومؤسسات ومديريات تتوزع على مستوى المحافظات والمدن. ينفذ الوزير الس

كما توجد جهات وهيئات عامة مستقلة أحدثت ألسباب  العامة للدولة فيما يتعلق بوزارته بصفته الرئيس اإلداري األعلى لها.
موجبة وتتبع مباشرة لرئاسة الوزراء وتمارس اختصاصات محددة، ويمكن أن تكون لها فروع في المحافظات كما يمكن أن يكون 

إضافة إلى الجهات العامة المذكورة سابقًا هناك وحدات اإلدارة المحلية التي تتولى الشؤون  مقرها الرئيس خارج العاصمة.
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، ويدير الوحدات اإلدارية المجلس البلدي المكون من سوريةالمحلية الخدمية والتنظيمية في كل وحدة إدارية على امتداد 
 ن مباشرة من الشعب. يأشخاص منتخب

 والتي تتكون من: سوريةتبها في تنفيذ مهامها لألنظمة السائدة في تخضع الجهات العامة بمختلف مرا

 مجلس أو الجمهورية رئاسة من إما الشعب مجلس على يعرض مشروع كل على القانون  عبارة : وتطلقالقوانين 
 ثم المجلس من إقراره ثم ومن ،المختص الوزير مع الشعب مجلس في مناقشته تمتو  المختصة الوزارة أو الوزراء
 الرئيس. السيد قبل من إلصداره الجمهورية رئاسة على يعرض

 وتنظيم وتنفيذها للدولة العامة السياسة وضع طريقة تنظم وهي ،الجمهورية : تصدر عن رئيسالتشريعية المراسيم 
 تخص وإدارية تنظيمية مسائل وتعالج وصالحياتها اختصاصاتها وتحديد المتخصصة واللجان والهيئات الوزارات عمل
  للدولة. واإلدارية التنفيذية الهيئات إحدى من معين قطاع

 الُمـفسرة التنفيذية للتعليمات مبيِّّنة إما وهي ،: تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختصالوزارية القرارات 
الية الوزير أو الوزراء رئيس تنظيم معرض في تأتي وإما ،إصدارهما تمّ  تشريعي مرسوم أو لقانون   منهما ألحد تابعة لفع 

 القانون. وفق المبين اختصاصه نطاق في

دارة أن تقوم اإل لمثل هذهوبالتالي ال يمكن  الحديثة، تجاوزتها المتغيرات قديمةتخضع لمفاهيم  سوريةت في دارااإل تزالال 
بالتعاون مع المدرسة  الوطني لإلدارة العامةإنشاء المعهد بعملية التنمية، وقد تمت محاوالت عديدة للتطوير اإلداري كان آخرها 

وقد عقدت عليه آمال كبيرة في تحسين الواقع اإلداري، لكن هذه المحاولة لم تكن أفضل من سابقاتها  لإلدارة، الوطنية الفرنسية
 وضع الراهن. إما لعدم جدية الحكومة في اإلصالح والتطوير اإلداري أو لعدم قدرتها على مواجهة القوى المستفيدة من ال

II.  اإلداري والقانوني قطاعالتوصيف واقع البحث العلمي في 
ث في المجال اإلداري أو القانوني، لكن في و علمية بحثية خاصة بإجراء بح جهاتتخلو من تكاد  ةيمكن القول إن سوري 

ني إضافة إلى قيامها بمهامها التي تقوم أحيانًا بإجراء بحوث في مجال التطوير اإلداري والقانو الجهات المقابل توجد بعض 
 .ذات الصلة بهذا القطاع مجاالت عملهابعض و  الجهاتأهم تلك ( 12ويظهر الجدول )األساسية، 

 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع التطوير اإلداري والقانوني(12)جدول ال

 التطوير اإلداري والقانونيقطاع بذات الصلة  مجاالت العمل الجهة

 .ساليب الحديثة في إدارة المؤسساتاأل  كليات الحقوق 
 دور اإلدارة المحلية في تطور المجتمع المحلي. 
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 .دراسات وبحوث في مجال اإلدارة  االقتصادكليات 

 .اإلداري التنظيم والتطوير ، البيئة القانونية لألعمال  المعهد العالي إلدارة األعمال
 نظم دعم القرار، األساليب الكمية في اإلدارة. 

 في العلوم اإلدارية.، و دارة األعمال الدوليةفي إ بحوث  المعهد العالي للتنمية اإلدارية

معهد التخطيط للتنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

  القطاعـــــات االقتصـــــادية بدراســـــات نظريـــــة أو/و تطبيقيـــــة تـــــرتبط مباشـــــرة
 على المستويات الوطنية والمحلية.واالجتماعية 

 المعهد الوطني لإلدارة العامة
  يجــــري طــــالب المعهــــد بحوثــــًا تطبيقيــــة تتنــــاول أحيانــــًا موضــــوع التطــــوير

 .اإلداري والقانوني

 تحليل الواقع الراهن. 3.8.9
I.  داري والقانونيقطاع اإللالعام ل واقعالتحليل 

 نقاط القوة

  والقوانين في مختلف المجاالت.التطور الكمي للتشريعات 

  وجود بعض المعاهد التعليمية والتدريبية المعنية بالتطوير اإلداري. 

  على النهوض بعملية التطوير القانوني -بعد إعادة تأهيلهم  –توفر كادر كبير من الحقوقيين القادرين. 

  العامة والخاصةوجود مديريات أو دوائر للشؤون اإلدارية والقانونية في كافة الجهات. 

 إضافة إلى الشريعة اإلسالمية، االنفتاح على نظم قانونية متنوعة ومختلفة كالنظام الالتيني والنظام االنكلوسكسوني. 

 نقاط الضعف

 .بطء التطور النوعي للتشريعات والقوانين 

 قانونية ورؤية حديثة لمواكبة فلسفة  إلىسعافية اآلنية واالفتقار وجود فلسفة إدارية وقانونية مبنية على الحلول اإل
 .المتغيرات المتالحقة االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  افتقاد التشريعات والقوانين إلى حسن الصياغة والشفافية والمساءلة واالستهداف واالتساق والتناسب والثبات، مما
 ضمن القانون ذاته.أحيانًا القوانين، و  عدد من أدى إلى التناقض بين
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  وجود خطة لتقنين القوانين والتشريعات، إذ تصدر قوانين عدة تتعلق بموضوع واحد ولكنها تكون متفرقة عدم
 يصعب معرفتها، مما يؤدي إلى تطبيق غير صحيح للقانون.

 آلية شغل المناصب الوظيفية في ضبابية و  ،عدم وجود برامج واضحة ومحددة الستثمار الموارد البشرية وتنميتها
 دارية العليا.المستويات اإل

  ًستراتيجيةعن األهداف والخطط اال انشغال اإلدارات العليا في األعمال اإلجرائية الروتينية بعيدا. 

 نظم االستشارات المتخصصة لدعم عمل اللجان في مجلس الشعب عند دراسة مشاريع القوانين المحالة إليها  غياب
 .مراجعة النهائية لمشاريع القوانينعدم وجود مؤسسة أو لجنة مركزية مسؤولة عن إجراء الو 

 الفرص

 .إمكانية االستفادة من نظم وعلوم اإلدارة الحديثة 

 إمكانية استثمار الكادر الحقوقي الموجود في عملية التطوير القانوني بعد تدريبه. 

  بعد تصحيح مساره(. االستفادة من مخرجات المعهد الوطني لإلدارة العامةإمكانية( 

  بالتطوير اإلداري والقانونياهتمام الحكومة. 

 وجود اتفاقيات تعاون في مجال التطوير اإلداري والقانوني مع دول متقدمة بهذا المجال. 

 مخاطرال

 والالمباالة وعدم الشعور بالمسؤولية والتهرب من االلتزام بالقانون  ،غياب ثقافة العملالفساد االجتماعي الذي يتجلى ب.  

  ،تداخل األدوار بين السلطات المركزية والمحلية.و التداخل واالزدواجية بين عمل الجهات والمؤسسات العامة المختلفة 

  .ارتباط العامل السياسي بعملية تنفيذ برنامج اإلصالح اإلداري وغياب اإلطار الزمني والفني الالزم إلنجازه 

  ألسباب مجتمعيةلغياب المعايير و  سوريةالمناسب في المكان المناسب في  الشخصصعوبة وضع. 

 عدم وجود عدد كاف من المختصين بالتشريع في مجلس الشعب. 

 اإلداري والقانونيقطاع اللتطوير  البحثية العلمية المحاور والمقترحات. 4.8.9

لمواجهة تحديات التنمية اإلدارية في سورية، من خالل االستثمار في رأس  اناألساسي تاحانإن  عنصري البحث والتقانة هما المف
أداة رئيسة وفاعلة في عملية التنمية اإلدارية. انطالقًا من واالعتماد عليها وجعلها تقانة المعلومات االستفادة من المال البشري، و 



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 109

 

ال وفق أعلى المعايير والمتطلبات الحديثة، قائم على السياسة إلى المساهمة في بناء جهاز إداري كفوء وفع   هذه ذلك، تتطلع
هياكل وتنظيمات مؤسساتية متطورة، ضمن إطار من التشريعات واألنظمة المعاصرة والبناءة، بما يضمن لسورية االنتقال إلى 

 البحثية التالية:العلمية وقد تم في هذا السياق اقتراح المواضيع  .مراتب الدول المتقدمة

  القوانين وتطويرهاتحديث: 

 دراسة معايير وأسس لتقييم مشاريع القوانين من خالل دراسة اآلثار االجتماعية والبيئية والجدوى االقتصادية لها. 

 .وضع أسس ومعايير مرجعية حول أخالقيات الصياغة القانونية 

 إعداد دراسات دورية عن مدى تنفيذ القوانين والصعوبات التي تعترضها. 

 ر التشريع الضريبي بما يتفق والتحوالت االقتصادية، مع األخذ بالحسبان تحقيق العدالة الضريبيةدراسة لتطوي. 

 .دراسة لتطوير القوانين المتعلقة بقواعد السالمة العامة وعمل الجهات المعنية بالتصدي لألزمات والكوارث 

 والخدمات العامةألنظمة اإلدارية إدارة رأس المال البشري واستثماره وتطوير الهياكل وا: 

 .دراسة لتطوير آليات عمل جديدة لتمكين المؤسسات واألطر البشرية من االنتقال إلى الالمركزية اإلدارية والمالية 

 .تطوير برامج علمية لرصد ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط على المستويين الوطني والمحلي 

 عمل اإلدارات المختلفة ومنع ازدواجية المهام وعدم تضاربها  دراسة لتطوير الهياكل اإلدارية القائمة، بما يضمن تكامل
 من جهة، وحسن توزيع العمل في اإلدارات والعدل في ذلك كمًا ونوعًا من جهة أخرى.

  دراسة لسياسات إدارة واستثمار رأس المال البشري في سورية على المستويات الوطنية والمحلية بما يتناسب مع
 .ات المستجدةالتطورات الجارية والحاج

  للعاملين الوظيفيدراسة لتطوير آليات عمل لإلدارة بالمشاركة بهدف تنمية سلوك المواطنة التنظيمية وتدعيم الوالء. 

 )إدارة رأس المال البشري واستثماره وتطوير الهياكل واألنظمة اإلدارية والخدمات العامة )القيادات اإلدارية: 

  القيادات اإلدارية واختيارها لتطويرها باتجاه وضع معايير نوعية.دراسة سياسات وآليات ترشيح 

  دراسة لوضع استراتجيات جديدة وشاملة تقوم على إدارة التغيير والتنمية التنظيمية القائمة على االهتمام بالعوامل
 البيئية المؤثرة.

 ة.دراسة لتطوير آليات عمل من أجل التطبيق الفعال ألسلوب الالمركزية اإلداري 

   ستراتيجية للقيادات واإلدارات العليا في الجهاز الحكومي.ادراسة لتطوير آليات عمل 
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 )إدارة رأس المال البشري واستثماره وتطوير الهياكل واألنظمة اإلدارية والخدمات العامة )البنى التنظيمية: 

  والتقييم.دراسة لتطوير نظم إدارة األداء واستحداث آليات جديدة للتفويض والمتابعة 

 .دراسة لبناء تنظيمات مرنة فعالة متطورة بأسلوب تنبؤي إلدارة التغيير 

 .دراسة لبناء آليات وسياسات واستراتيجيات التنمية التنظيمية 

 دراسة لتطوير آليات لتطبيق أسلوب التعلم النشط القائم على المشاركة والتعلم التجريبي. 

 ر الهياكل واألنظمة اإلدارية والخدمات العامة )أساليب وأدوات اإلدارة(إدارة رأس المال البشري واستثماره وتطوي: 

 المعلومات في تطوير األنظمة اإلدارية. قانةدراسة لصياغة آليات الستخدام ت 

  في دعم عمليات التحديث واإلصالح اإلداري واالقتصاديالمعلومات  قانةتدراسة تطوير آليات لالستفادة من. 

  دراسة الستخدام( منهجSix Sigma المتمثل بالنقاط التالية: تخفيض التكاليف، تحسين اإلنتاجية، تخفيض الوقت )
 في دورة األداء، تخفيض العيوب، تغيير ثقافة العمل، وتنمية الوعي بالجودة والدقة.

 تطوير األنظمة والتشريعات لمختلف القطاعات: 

 الثغرات الموجودة فيه والعمل على تالفيها.يد دإجراء دراسة علمية نقدية حول قانون العقود لتح 

  سهم في تمويل فعاليات تدريبية أو بحثية.يإحداث نظام ضريبي يمنح إعفاءات للقطاع الخاص الذي 

  وإجراء دراسة علمية لوضع نظام عادل للترقية الوظيفية.للعاملين يجابي والسلبي اإل نظام فعال للتحفيزتطوير 

  المعلومات والقوانين التي تنظمه وتشجع االستثمار فيه وتطويره قانةواقع تإجراء دراسات علمية حول. 

 .إجراء دراسة حول القوانين المتعلقة بالطاقات المتجددة وتحديثها لتشجيع االستثمار والبحث 

 دراسة قوانين البحث العلمي وتعديلها بما يضمن توحيد التسميات وأسس الترفيع والتعويضات. 

 اإلداري والقانونيقطاع الالعامة لتطوير ت المقترحا. 5.8.9
o  إيجاد جهة مرجعية تعنى بصياغة التشريعات ووضع األسس المرجعية الناظمة للقوانين والتشريعات السورية ومراقبة تنفيذها

 وتحديثها بشكل دوري بما يتماشى مع الخطط الخمسية.

o  التشريعية والمراجعة النهائية لمشاريع القوانين على مستوى الوزارات إيجاد برامج تدريبية وطنية للعاملين في مجال الصياغة
 واإلدارات الحكومية.

o مة بين المجاالت النظرية والتطبيقية.                                        ءالتعليمية لكليات الحقوق والموا تطوير البرامج والمناهج 
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o  المعلومات واالتصاالت وتطويره، )قانون استخدام االنترنت، التجارة  قانةتإصدار القوانين الالزمة من أجل تنظيم قطاع
 .2001(، وتطوير القوانين المتعلقة بهذا القطاع كقانون حماية الملكية الفكرية لعام الخ...، لكترونيلكترونية، اإلعالم االاال

o ( من أجل الترشيح للوظائف ، ...الخواالختصاص الدقيق ،والخبرة الوظيفية ،اعتماد معايير خاصة ومحددة )الكفاءة العلمية
 والمناصب على جميع المستويات اإلدارية العليا والوسطى والتنفيذية وإعادة توزيع الموارد البشرية.

o  بناء موقع الكتروني حكومي يرتبط بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل لعرض الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص
 ؤهالت المطلوبة لشغل تلك الوظائف وفق معايير وأسس دقيقة.  والم

o  .إنشاء مديريات للبحث والتطوير اإلداري والقانوني في الجهات العامة لمواكبة المستجدات وتطوير آليات العمل باستمرار 

 البيئةفي قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة9.9

 . تمهيد1.9.9
منذ الستينات تقدمًا ملحوظًا في معظم المجاالت، غير أن هذا التقدم أصبح مهددًا بالتدهور البيئي الذي صاحبه،  سوريةحققت 

فشّح المياه وتدهور األراضي الصالحة للزراعة وتلوث الهواء والمياه وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي، أخذت تهدد قدرات 
 سكاني، وتفرض تكاليف اقتصادية وبشرية باهظة.مواصلة النمو االقتصادي وامتصاص التزايد ال

إال أن االهتمام )يتم دمجها أحيانًا مع وزارة اإلدارة المحلية(  1985الرغم من إحداث وزارة معنية بشؤون البيئة منذ عام على و 
مي والدعائي والتوجيهي الطابع اإلعالغلبة بهذا القطاع لم يرق حتى اآلن إلى المستوى المطلوب، وما زال العمل البيئي يتسم ب

 .(16انظر الملحق ) البيئةلإلطالع على التقرير الكامل لقطاع  .على الجانب الميداني الملموس

 توصيف الواقع الراهن. 2.9.9
I.  البيئةقطاع العام لاقع الو توصيف 

موارد الطبيعية. متزايدًا على ال لقد فرض نموذج التنمية المستند إلى السعي لالكتفاء الذاتي من األغذية والتصنيع السريع ضغطاً 
ها بكفاءة، فأساليب الزراعة غير المالئمة، ثمار ستراتيجية التنموية متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية واستولم تراع هذه اال

ي استغالل واستقرار السكان في مناطق محددة، وإدارة المياه إدارة غير سليمة، أججت عمليات هدر موارد المياه واإلفراط ف
المراعي الهشة، بينما جرى تحويل المراعي المنتجة إلى زراعة المحاصيل غير القابلة لالستمرار. كما تسبب اإلفراط في 
استعمال المخصبات الكيميائية في تلوث مياه الجريان السطحي، وتعرضت المناطق الساحلية إلى ضغوط متزايدة أثرت تأثيرًا 

هواء والتربة. لم تقم الصناعات بإجراءات تذكر لتبّني تقنيات اإلنتاج األنظف، كما أدى التراخي في سلبيًا في نوعية المياه وال
 .تطبيق التشريعات البيئية إلى زيادة التدهور البيئي
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مائية تتعرض الموارد التمثل ندرتها أكبر التحديات التنموية، والبيئية، واالقتصادية واالجتماعية في سورية.  الموارد المائية:
الجفاف وقلة الهاطل  معالمساهم األساسي في العجز المائي في سورية،  لضغوطات كبيرة كمية ونوعية، وتعتبر الزراعة

يؤدي طرح مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي غير المعالج إلى األراضي  إضافة إلى استنزاف الموارد المائية، .المطري 
 ،وخروجها من دائرة االستثمار المفيد ،البيئية المائية لألنهار والبحيرات والمياه الجوفية والمسطحات المائية إلى تدهور النظم
  القيمة االقتصادية والترفيهية للعديد من المسطحات المائية.وتدني إضافة إلى حدوث األضرار الصحية 

. إن التوسع 2008لة للزراعة عام % من إجمالي األراضي القاب76.55ُتقدر األراضي المزروعة بحوالي موارد األراضي: 
 2003 فيألف هكتار  636العمراني قد زحف على أجود األراضي الزراعية، حيث زادت مساحة المباني والمرافق العامة من 

)المجموعة اإلحصائية(. تعد عملية تدهور التربة والتي تشمل التصحر والتملح والتلوث من  2008 فيألف هكتار  688إلى 
 األنشطة اإلنتاجية غير المدروسة.المشكالت البيئية الهامة في سورية التي نشأت عن 

نوع حيواني في الحياتين  3000 الــيفوق ما إضافة إلى  ،نباتي نوع 3300 سجل في سورية وجود ما يزيد عن: التنوع الحيوي 
تتعرض مكونات التنوع الحيوي النباتي والحيواني إلى  .2000عام في  الدراسة الوطنية للتنوع الحيوي  وذلك وفقالبرية والمائية، 

الصيد وتجارة ، و الرعي واالحتطاب الجائرينإضافة إلى  ،التوسع الزراعي والصناعي والعمرانيالعديد من األخطار نتيجة 
 كما يتعرض العديد من األنواع النباتية والحيوانية لخطر االنقراض. .األحياء غير المنظمين

عبر العقود الماضية( لتدهور كبير نتيجة القطع الجائر لألشجار الحراجية، والرعي غير ) تعرضت الغاباتالغابات الطبيعية: 
% من مساحة األراضي 1.26ي مساحتها إلى ما نسبته إلى تدن أدىالمنظم، والحرائق، والتوسع الزراعي والسكني. مما 

تغطي نظم بيئية متنوعة  2010محميًة حتى نهاية الشهر الرابع من  30بلغ عدد المحميات والمنتزهات الوطنية السورية. 
  هكتارًا موزعة في جميع مناطق سورية. 186358وبمساحة إجمالية قدرها 

من أهم مصادر  حرق النفاياتو  ت الصناعيةآفي وسائط النقل والتدفئة والمنش األحفوري احتراق الوقود يعتبر الهواء: تلوث 
وتشكيل ها ، حيث تنبعث هذه الملوثات إلى هواء المدن وتساهم الظروف المناخية والطبوغرافية في تراكمسوريةتلوث الهواء في 

الغازية الناتجة عن صناعات مختلفة  باالنبعاثاتية وتتأثر العديد من المدن السور  كما هو الحال في دمشق. سحب من السخام
  .الخ، ...ومجابل اإلسفلتال تراعي االعتبارات البيئية كصناعة األسمدة واإلسمنت والمحطات الحرارية والصناعات النفطية 

ثر بشكل سلبي ملحوظ على الصحة البشرية والمنظومة ر النقاط الساخنة الحرجة، التي تؤ إن أكثالبيئة الساحلية والبحرية: 
البيئية والتنوع الحيوي والوضع االقتصادي السائد في شريط الساحل السوري، هي بانياس وتليها طرطوس ثم الالذقية وأخيرًا 

النفط مصب و  سمنتمعمل اإلفي بانياس، و  المحطة الحراريةو  ومصب النفط مصفاةالعن جبلة بسبب الملوثات الناتجة 
  في طرطوس، وتشترك جميع المدن الساحلية بعدم وجود محطات معالجة لمياه الصرف الصحي. ورصيف تحميل الفوسفات
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أّدت الزيادة السكانية المضطردة، والهجرة من الريف إلى المدينة طلبًا للعمل ولمستوى معيشي أفضل، إلى البيئة الحضرية: 
في المدن، مما دفع السكان إلى التوجه إلى أطراف المدن الكبرى وإنشاء تجمعات  ازدياد الحاجة لتلبية الطلب على السكن

 سكنية غير نظامية ال تتمتع بأي شروط بيئية أو صحية أو إنشائية.

إال أن سورية تعتبر من  ،على الرغم من أن كمية انبعاث غازات االحتباس الحراري في سورية منخفضةالتغيرات المناخية: 
 األخيرة إلى موجات جفاف متتالية. ينمن آثار التغيرات المناخية، حيث تعرضت سورية خالل السنالمتضررة دول العالم 

% 3.5% و2.5مليون طن/ سنة وبنسبة نمو بين  4.5بحوالي  2009عام قدرت كمية النفايات البلدية في إدارة النفايات: 
من النفايات البلدية في مطامر صحية تفتقر لإلشراف الالزم وللتشغيل الجيد، بينما يتم   40%يتم التخلص حاليًا منسنويًا، و 

%( في مكبات عشوائية مترامية على أطراف المدن والبلدات، كما يتم تحويل كمية ضئيلة نسبيًا 55التخلص من القسم األكبر )
 .compost)، كومبوستسماد عضوي )( إلى 5%من النفايات )تقريبًا 

% من األمراض وسوء الصحة العامة بين السكان، 25يعتبر التلوث البيئي في سورية مسؤواًل عن ما يعادل ة والبيئة: الصح
 والمسنين وذوي األمراض المزمنة.  نينوأكثر أفراد المجتمع تأثرًا هم النساء والحوامل واألطفال ما دون الخمس س

ثات الغازية والسائلة والصلبة إلى البيئة المحيطة، مما يؤدي إلى تلوث تطرح الصناعات العديد من الملو الصناعة والبيئة: 
حيث ينتج عن االستخدامات المتعددة للمياه في الصناعة مياه ملوثة هذه الصناعات. المياه والهواء والتربة في مناطق انتشار 

مما ، كات الصرف الصحي دون معالجةيجري صرفها في كثير من األحيان إلى المصادر المائية السطحية مباشرة أو إلى شب
 .يساهم في تلوث المياه السطحية والجوفية، إضافة الى تلوث للتربة والبيئة البحرية

II.  البيئةتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 

 مجاالت عملهابعض و  الجهاتتلك أهم  (13)يبين الجدول و  ،البحثية التي تهتم بالشأن البيئيجهات العلمية يوجد العديد من ال 
 .ذات الصلة بهذا القطاع

 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع البيئة(13الجدول )

 ذات الصلة بالبيئة مجاالت العمل الجهة 

 الهيئة العامة لالستشعار عن بعد

 الجفاف مراقبة، والرملية الترابية العواصف مراقبة. 
 فــي المقارنــة علــى باالعتمــاد الشــاطئ خــط علــى الحاصــلة التغيــرات دراســة 

 .اإلدارة المتكاملة للسواحل ،الجوية الفضائية الصور
 تحديد المواقع المالئمة للمطامر الصحية. 
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 هيئة الطاقة الذرية
 مراقبة البيئة السورية إشعاعيًا بواسطة شبكة اإلنذار المبكر التابعة للهيئة. 
  النفطإنتاج بالمواد المشعة في حقول  التلوثدراسة طرائق معالجة. 
 تطوير تقنية الكواشف الهالمية، قياسات الرادون في الماء والهواء والتربة. 

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

 التحاليل الجرثومية للمياه ،التحاليل الكيميائية. 
  العمــل وفــي الغــازات المنبعثــة مــن المصــادر قيــاس الملوثــات فــي هــواء بيئــة

 .كشف وتعداد مؤشرات التلوث الجرثومي والبرازي  ،ومعايرة أجهزة القياس
 تطوير تقانة تجزئة مياه الصرف بهدف نمذجة المعالجة بالحمأة المنشطة. 

 المعهد العالي للبحوث البحرية
  قضايا التنوع الحيوي البحري في الساحل السوري. 
  البيئة البحريةدراسة التيارات البحرية وانتشار التلوث في. 

 المعهد العالي للبحوث البيئية
 االستفادة منها سبلو  معالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي. 
 معالجة المخلفات الصلبة والزراعية والصناعية وطرائق االستفادة منها. 

 .أنظمة الصرف الصحي، إدارة النفايات الصلبة  كليات الهندسة المدنية 

 كليات الهندسة الزراعية
  تعزيز دور الغابات والمراعي والنظم الزراعية الغابية والثروة المائية السـائدة

 .استصالح األراضي، التنوع الحيوي  ،في التوازن البيئي البالدفي 

 كليات العلوم 
 تأثير التلوث على الغطاء النباتي ،التلوث الكيميائي للبيئة. 
  التنوع الحيوي. 

 .تلوث وحماية البيئة  كلية الهندسة الكيميائية والبترولية 

 تحليل الواقع الراهن. 3.9.9
I.  البيئةقطاع ل العام واقعالتحليل 

 نقاط القوة

 وجود كادر كبير يعمل في المجال البيئي. 

  إحداث أقسام للبيئة في معظم المؤسسات العامة. 

  تعنى بشؤون البيئةوجود العديد من الجمعيات التي. 

  (2010)إحصاءات  محمية رعوية على األقل 76محمية طبيعية و 30وجود. 
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 نقاط الضعف

  في بعض التخصصات البيئية النوعيةعدم كفاية الكادر البيئي. 

  ِّّثةملوِّّ القديمة الوسائل النقل ووجود نسبة كبيرة من ، نات متخلفةاثة تعمل بتقوجود شركات صناعية قديمة ملو. 

 وجود تداخل سلبي بين عمل وزارة البيئة وبعض الجهات العامة األخرى التي تعنى ببعض الجوانب البيئية. 

 أو حرقها في أماكن مكشوفة ،طرح نسبة كبيرة من المخلفات الصلبة البلدية والصناعية والخطرة دون معالجة. 

 الصرف الصحي والزراعي  نقص كبير في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وطرح جزء كبير من مياه
 .والصناعي دون معالجة

  معتمدةاالفتقار إلى قواعد بيانات بيئية. 

 .تدهور الوضع البيئي بشكل كبير نتيجة األزمة التي تمر بها سورية 

 الفرص

 وجود إرادة حكومية )في الظاهر على األقل( لالهتمام بالوضع البيئي. 

 طرف فيها سوريةبشؤون البيئة والتي  االستفادة من االتفاقيات الدولية التي تعنى. 

  لوكاالت دولية تعنى بشؤون البيئة وتقدم مساعدات مهمة سوريةوجود مكاتب في. 

 إمكانية االستثمار في السياحة البيئية. 

 مخاطرال

 عدم القدرة على تأمين الموارد المادية الكافية لمقاومة التدهور البيئي. 

  هذا القطاععدم اقتناع أصحاب السلطة بأولوية. 

  دول أخرى وخاصة المجاورة منها اتبأنشطة وبيئ سوريةتأثر البيئة في. 

 التزايد الكبير للسكان وللتجمعات السكنية العشوائية. 

 عدم القدرة على تطبيق القوانين البيئية. 

 استنزاف الموارد الطبيعية وتلوثها. 

 شح المياه وطبيعة المناخ شبه الجاف. 
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II.  العلمي في قطاع البيئةتحليل واقع البحث 

 نقاط القوة

 توفر باحثين وكوادر فنية ذوي كفاءة في المجال البيئي. 

 يزات في مختلف المحافظات السورية.وجود بنية تحتية جيدة من مخابر وتجه 

  والدراسات العليا في بعض الكليات.افتتاح تخصصات بيئية في المرحلة الجامعية 

 نقاط الضعف

 البيئي لباحثين في المجالاوعية بطء التطور في عدد ون. 

 عدم استثمار المخابر البيئية بالشكل األمثل. 

 ضعف التنسيق في البحوث البيئية بين الجهات المعنية وعدم وجود جهة مرجعية معتمدة. 

  الذي كان معنيًا بالبحث البيئي وهو  سوريةعدم وجود مركز بحث بيئي مستقل )حيث تم إلغاء المركز الوحيد في
 .ز الدراسات والبحوث البيئية(مرك

  قواعد بياناتث البيئية أو تجميع نتائجها في و أرشفة البحاالفتقار إلى. 

 الفرص

 االتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤون  المواد التي تنص على التعاون في مجال البحث العلمي في االستفادة من
 .طرف فيها سوريةالبيئة والتي 

 ث البيئية العالمية.و ارع في البحالتطور المتس 

 البيئية ثو السهولة النسبية في الحصول على تمويل خارجي إلجراء البح. 

 مخاطرال

 تدني درجة األولوية للبحث العلمي البيئي عند أصحاب القرار. 

  عتباره إنفاقًا دون مردود.النظرة السلبية للبحث العلمي البيئي لدى القطاع الخاص وا 

  دة التي يحتاجها حتى تظهر نتائجه.البيئي بسبب طول المابتعاد الباحثين عن العمل 



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 117

 

 البيئةالبحثية لتطوير قطاع العلمية  المحاور والمقترحات. 4.9.9

ث و أن يتم حصر البح ، جرى اقتراحث البيئيةو تجنب ضياع الجهود السابقة المبذولة في البحلو  ،حتى يكون العمل فعاالً 
البحثية   العلمية الجهاتمن أجل االنطالق منها والبناء عليها وعدم تكرار بحوث منجزة سابقًا في  ،والدراسات البيئية السابقة

 التالية: والمتعلقة بكل محور من المحاور البحثية المقترحة

 :سالمة الهواء 

 فط، سمنت، األسمدة، النإجراء بحوث في مجال تحديد جودة الهواء في سورية وتتضمن: البحث في أثر صناعة اإل
اإلسفلت، المنظفات والبطاريات على جودة الهواء وسبل تخفيفه، والبحث في أثر حرق النفايات وتحديد تراكيز 

  .االنبعاثات الغازية الخطرة الناجمة وسبل تخفيفها، والبحث في أثر المكاسر والمقالع على جودة الهواء وسبل تخفيفه

  وتحسين االحتراق في وسائط  ،وتتضمن: بحوث لتحسين نوعية الوقودإجراء بحوث لتحسين جودة الهواء في سورية
البحث في أسباب تشكل ، و النقل وفي وسائل التدفئة، تطوير أجهزة التقاط الملوثات من الوسائط الصناعية )مصافي(

 .الغبار واقتراح الحلول المناسبة للحد منها

 ن: بحوث خاصة باستعمال الكواشف الحيوية في مراقبة إجراء بحوث في مجال مراقبة جودة الهواء في سورية وتتضم
نية ا، وإجراء بحوث متعلقة بتحديد التغيرات المكانية والزمتلوث الهواء وتطوير تجهيزات رخيصة لمراقبة ملوثات الهواء

  ثم بناء نماذج للتنبؤ بانتشارها. لتراكيز ملوثات الهواء

  حماية التنوع الحيوي: 

  اجتماعية عن المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب أو داخل المناطق الحساسة بيئياً إجراء دراسات اقتصادية. 

  إجراء بحوث حول األمراض البيئية وتأثيراتها االجتماعية واالقتصادية.  

  ،إجراء توثيق حديث لألنواع النباتية والحيوانية مع إجراء مسح تصنيفي للكائنات الحية الدقيقة في التربة السورية
  .سوريةجراء بحوث خاصة بالقيمة االقتصادية واالجتماعية لمكونات التنوع الحيوي في وإ

 إجراء بحوث متعلقة باألنواع الغازية وتأثيراتها على النظم البيئية الوطنية. 

 .رصد األحياء البحرية في السلسلة الغذائية البحرية، وإجراء بحوث حول أثر المتغيرات البيئية والمناخية عليها  

 إدارة النفايات الصلبة والسائلة: 

 إلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة يتضمن: التقليص والتدوير وإعادة االستخدام، تطوير آليات إجراء بحوث حول ا
  الخ....، الطمر الصحي، التخلص اآلمن من النفايات الخطرة
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  التخلص من الملوثات أو تقليصهاهدف إعادة استخدامها بعد بإدارة النفايات السائلة إجراء بحوث حول.  

 إجراء بحوث حول معالجة الترب الملوثة بالنفط وتطوير طرائق معالجة السالدج.  

 البحث في استخدام تقنية الغاز الحيوي في معالجة مخلفات الصرف الصحي. 

 .دراسة بيئية شاملة إلمكانية االستفادة من الفوسفوجبسسوم 

 سالمة المياه: 

  وحول تاريخ المياه الجوفية وعالقتها بالتغيرات المناخية  ،بحوث حول تقييم خطر المركبات الثانوية لكلورة مياه الشرب
 .وتقييم تلوثها بالمواد المختلفة

  األسباب والحلولمتضمنة حول تملح المياه العذبة بحوث. 

 مة لتعقيم مياه الشرب والمياه المستخدمة البحث في تطوير تقانات قياس الملوثات في المياه وتطوير نظم متقد
  .ألغراض طبية

 راسة األثر البيئي لمياه الصرف المعالجة ووضع ضوابط إرشادية لتغذية المياه الجوفية بهاد.  

 وتطوير  .بحوث لعملية التنقية الذاتية لمصادر المياه السطحية وتحديد تأثير ملوثات اإلثراء الغذائي على جودتها
  .لية لمتابعة دراسة سلوك العناصر المعدنية الثقيلة في البيئة المائيةمنهجية تحلي

  ًإجراء بحوث حول إعادة تأهيل المياه الملوثة كيميائيًا، إشعاعيًا وحيويا. 

 بحوث حول تغير المكونات الرسوبية مع الزمن على الساحل وفي قاع السدود لالستفادة منها في تحديد الملوثات. 

 سالمة األراضي: 

  وتحديد األراضي المعرضة ألخطار التلوث وأسبابه ومعالجته ،سوريةبحوث حول أسباب تملح وتصحر األراضي في، 
 .ودراسة سبل تشجيع الممارسات المتميزة في الزراعة

 واعتماد التخطيط البيئي المتكامل لوضع خارطة  ،سوريةحول االستعماالت البيئية المثلى لألراضي في  اتدراس إجراء
  .ة توضح األماكن المفضلة لمختلف األنشطةبيئي

 مواجهة التغيرات المناخية:  

 دراسة أسباب العواصف الغبارية وإيجاد الحلول المناسبة لها.  

  ،(الخ...أراضي، دراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية )ماء. 
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  األراضي والتنوع الحيوي ومكوناته النباتية والحيوانية في دراسة تأثير التغيرات المناخية على السواحل واستعماالت
  .سورية، وإمكانية التأقلم مع هذه التغيرات

  حول التغيرات المناخية المستقبلية يةتنبؤ بحثية دراسات. 

 البيئةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.9.9

o  والسائلة بهدف بناء وتعزيز القدرات البشرية وتكريس حاضنة لتوطين تقانات بيئية وبحثية إلدارة المخلفات الصلبة إنشاء
 التربية البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وفق السياسات الوطنية البيئية.

o فيها خاصة بالتوعية البيئية تتعلق بكل األمور البيئية التي يمكن للمواطن العادي المساهمة اإليجابية برامج علمية  إعداد
  .تكون موجهة لكافة شرائح المواطنين حيث

o  الحية في مناطق انتشارها، وإنشاء البنوك االصطناعية لحفظ المادة الوراثية  االقتصاديةإنشاء البنوك الوراثية للحيوانات
 .والنباتية الحيوانية

o نية.تحديد البصمة الوراثية لألنواع والعروق والسالالت المحلية وتسجيلها عالميًا كملكية وط  

o معلوماتية في مجال البيئة وإقامة بنك معلومات بيئي يوفر كافة البيانات الالزمة للدراسات البيئية ات الجيواناستخدام التق.  

o  الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى استنزافها واألخطار الناجمة عن ذلك، التعرف على دراسة واقع الموارد الطبيعية و
 تباعها للمعالجة.وتحديد اإلجراءات الواجب ا

 البناء والتشييدفي قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة10.9

 . تمهيد1.10.9
لمختلف  ،مجموع األنشطة المتعلقة بالتخطيط والتصميم والتنفيذ للمشروعات اإلنشائية :عر ف قطاع البناء والتشييد بأنهيُ 

والمصانع  ،المدارس والجامعات وملحقاتهاك المباني العامة بكافة أنواعها: مثل ،القطاعات االجتماعية واالقتصادية في الدولة
في  والمنشآت التجارية والرياضية والسياحية وما ،والمشافي والمنشآت الصحية ،والمباني اإلدارية ،والمؤسسات الصناعية

 ،وشبكات الصرف الصحي ،اراتلعبّ الطرق والجسور واألنفاق وا :والبنى التحتية مثل .حكمها، وكذلك مباني القطاع الخاص
ومنشآت  ،المنشآت المائيةو  وكذلك السدود، ومحطات المعالجة ومحطات الضخ وما شابهها ،والمياه والخزانات ومحطات التنقية

 والسكك الحديدية والمطارات وكل المنشآت المشابهة. ،توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

لباقي القطاعات االقتصادية  ،تقدم منتجاتها حسب طلب معين وأهداف محددة ،صناعة خدميةيتميز هذا القطاع بأنه 
درجات  أعلىفيها تستخدم  مشاريع معقدة إلى ،وتختلف هذه المنتجات من مشاريع بسيطة جداً  االجتماعية والخدمية،و 
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لإلطالع على التقرير الكامل لقطاع البناء  .بالد، كما أن منتجاته متنوعة وانتشاره واسع على امتداد الالتكنولوجيا والمعرفة
 (.17والتشييد انظر الملحق )

 توصيف الواقع الراهن. 2.10.9
I.  قطاع البناء والتشييدل العام واقعالتوصيف 

هناك أطراف كثيرة لها عالقة بهذا القطاع الضخم والمتنوع، منها منتجو وموردو مواد البناء والتشييد، وممولو ومالكو مشروعات 
 البناء والتشييد، والمقاولون والكادر االستشاري وجهات المراقبة والضبط، وغيرها.

 واقع صناعة مواد البناء واإلنشاء 

الفوالذ والبيتون المسلح والحجارة الطبيعية،  مواد اإلنشاء:تتضمن في سورية، حيث  البناءاإلنشاء و من مواد عدد يتم تصنيع 
  .الباقي فيتم استيراده اأمّ  لزجاج والسيراميك والدهانات والخشب وغيرها،األلمنيوم وا مواد البناء:وتتضمن 

 واقع مراقبة الجودة في قطاع البناء والتشييد 

في كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية  البلد،البنى التحتية الالزمة لبناء  ،تشكل المنشآت الهندسية بكافة أشكالها
بها، والمواصفات  ةناطــبحيث تحقق المتطلبات الوظيفية المُ  ،والبشرية، لذا البد  من توفر البيئة المالئمة لتشييد هذه المنشآت

 تحقيق هذه المتطلبات،ولضمان  .خ...ال، مر االفتراضي التصميميــالتقنية الالزمة، وشروط الجدوى االقتصادية، ومتطلبات العُ 
وهي: المرحلة التحضيرية لدراسة المنشأة، ومرحلة تصميم المنشأة،  ،كافةر معايير الجودة في مراحل المشروع فالبد  من تو 

 حيث تبدأ أعمال الصيانة بكافة أشكالها. ،ومرحلة اإلشراف والتنفيذ، ومرحلة االستثمار

  البناء والتشييدواقع العمل االستشاري في قطاع 

اإلطار القانوني المعتمد حاليًا عدا عن أن  تعمل بكفاءة جيدة، في سورية الالهندسية واالستشارية المكاتب  العديد منُيالحظ أن 
إضافة إلى ذلك يحتاج نظام العقود في هذا  .عالي الجودةمتطور و لخلق عمل استشاري  مناسبغير  ،في نقابة المهندسين

 ة،تدني مستوى العمل االستشاري في سوري. حيث أن لعمل االستشاري الهندسيليصبح قادرًا على تجويد ا ،تطويرالمجال إلى 
من حيث ابتعاد جزء  ،ألحق أضرارًا ملموسة في قطاع البناء والتشييدمما  ،درجة جودة المنشآت والبنى التحتية علىانعكس سلبًا 

أو ظهور  ،أو وجوب إجراء تعديالت على التصميم إلعادة تأهيلها ،ناطة بهاكبير من هذه المنشآت عن تحقيق الوظيفة الم
 ظواهر التلوث البصري والبيئي لمناطق عديدة من التجمعات العمرانية في سورية. توتفاقم ،إصالحعيوب تحتاج إلى 

 واقع تنفيذ المباني والمنشآت 

تبتعد بقيم متفاوتة  ،بأن الكثير من المباني والمنشآت المنفذة قوليمكن ال ، واألمثلة كثيرة،بتفحص أولي ومن الخبرات المتراكمة
ويجدر بالذكر أن مشروعات البناء والتشييد متنوعة ومتعددة المواد وكثيرة  .وغير مقبولة عن الشروط المطلوبة تصميمياً 
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أو  ،تدني جودة المادةإلى إما يعود  ،أمتدٍن، وبالتالي فإن احتمال حدوث الخطذات تأهيل التفاصيل، وغالبية القوى العاملة فيها 
 ....الخ ،حياة المشروع دورة غياب الدراسة الشاملة لكامل مراحل وأ ،درجة تأهيل العناصر المنفذة إلى أو ،طريقة التنفيذإلى 

 واقع التشريعات الناظمة لقطاع البناء والتشييد 

ومازال هذا  ،وهي عقد األشغال وعقد التوريد ،عددًا محدودًا من العقود المعتمدة يعالج ،مازال نظام العقود المعتمد في سورية
وأن الطرف اآلخر  ،وهي التي تحدد وتقرر شروط العقد ألي جهة كانت ،النظام يعتمد في أساسه أن اإلدارة لها اإلرادة العظمى

على أما بالنسبة للكودات والمواصفات المعتمدة حاليًا، و سؤولية. ال  يتحمل المإو  ،ُينفِّذ إرادة اإلدارة دون مشاركة أو تقديم الحلول
ومواصفات تقنية  ،العتماد كودات خاصة بتصميم المنشآت والمباني في سورية ،الرغم من الجهود المبذولة من نقابة المهندسين

 جودة العمل الهندسي. وهذا ينعكس مباشرة على ،إاّل أن هذه الكودات غير كافية ،خاصة باإلشراف عليها وتنفيذها

II. توصيف واقع البحث العلمي في قطاع البناء والتشييد 
 الجهات( أهم تلك 14يبين الجدول )و  البناء والتشييد، ث تتعلق بقطاع، بإجراء دراسات وبحو البحثية جهات العلميةتقوم بعض ال

 .عملها ذات الصلة بالقطاع مجاالتبعض و 

 أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد :(14الجدول )

 ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد مجاالت العمل الجهة 

 كليات الهندسة المدنية
 رفـــع أداء البيتـــون بمعطيـــات محليـــة لتطـــوير صـــناعة ، الهندســـة اإلنشـــائية

 .التسليح والخرسانةرفع قوة االلتحام بين قضبان ، التشييد
 الخواص الهندسية للتربة وتأثيرها على المنشآت. 

 كليات الهندسة المعمارية
  مواد البناء المستخدمة معالعمارة البيئية والعمران المستدام والعالقة. 
 علوم البناء والتنفيذ، العمرانية تالتجمعات والمشكال. 
  المعماري لألبنيةاالتجاهات الحديثة في اإلنشاء وانعكاساتها على الشكل. 

 .التآكل واالهتراء في المنشآت المعدنية واإلنتاجية  كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية

المعهددد العدددالي للدراسددات والبحدددوث الزلزاليدددة 
 في جامعة دمشق

 دراسات حول الزالزل وتأثيرها على المباني. 

 نقابة المهندسين
 إعداد الكودات الهندسية لقطاع البناء والتشييد. 
 إعداد الشروط الفنية ألعمال قطاع البناء والتشييد. 
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 .دراسات التخطيط اإلقليمي  الهيئة العامة لالستشعار عن بعد

 هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
 اختبارات المواد طرائقو  إعداد مواصفات مواد البناء ومواد اإلنشاء. 
 القيام ببعض الدراسات حول المواد.  

 الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية
 وكيفيــة  ،معالجـة الحــاالت التـي ترافــق المشــاريع التـي تعمــل عليهـا الشــركة

 .تطويرها إلى حاالت عامة يمكن اعتمادها في مشاريع مماثلة

المؤسسدددددددة العامدددددددة للجيولوجيدددددددا والثدددددددروة 
 المعدنية

 مسح ودراسات جيولوجية. 
 دراسات تحليلية وتقييمية لمواد البناء. 

 .دراسات تحليلية وتقييمية لمواد البناء  المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

 .دراسات إلعداد الخارطة الزلزالية  هيئة الطاقة الذرية

 واإلسكان وزارة األشغال العامة
 .توصيف مواد البناء 
 .تكنولوجيا اإلنشاءات مسبقة الصنع 

 تحليل الواقع الراهن. 3.10.9
I.  بناء والتشييدقطاع الل العام واقعالتحليل 

 نقاط القوة

  كادر بشري كبير يعمل بهذا القطاع.وجود 

 .توفر خبرات تقليدية عند العاملين 

 .توفر عدد من مكاتب االستشارات والدراسات المختصة بالبناء والتشييد 

  شركات عقارية كبيرة )محلية وخارجية( تعمل بهذا القطاع.وجود 

  (على القطاع العام )كاإلسمنتدخول القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج بعض مواد البناء التي كان إنتاجها يقتصر. 

 نقاط الضعف

 .عدم وجود قواعد بيانات خاصة بالقطاع 

  نة العالية إليهال للتقتقادم التقانات الموجودة في هذا القطاع، والدخول الخجو. 
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 نات الحديثة.اعدم وجود مهارات عالية، وضعف تطور الخبرات التقليدية للعاملين بهذا القطاع، وبطء مواكبتهم للتق 

 بدءًا من المراحل األولى للمشروع حتى مرحلة استثماره ،نظام مراقبة الجودة لكافة األعمال ضعف كفاءة. 

  وأهميته في نجاح المشروع.ضعف انتشار ثقافة العمل الهندسي 

 .ضعف التخطيط اإلقليمي الشامل والمتوازن، مما ينعكس على كفاءة المشروعات 

 (الصيانة األساسية ،الصيانة الدورية ،الصيانة الطارئة) عدم وجود نظام حديث لتنظيم أعمال صيانة المشروعات. 

 تي تتعرض لها سورية، إضافة إلى تدهور وضع العديد من جراء األزمة ال ،الدمار الهائل في األبنية والبنية التحتية
 ومعامل إنتاج مواد البناء ومواد اإلنشاء. ،من الشركات اإلنشائية

 الفرص

 وتنشيط القطاعات المنتجة األخرى. ،قطاع البناء والتشييد وفتح فرص عمل لكافة العاملين وجود إمكانية لالستثمار في 

 وتأمين قيمة مضافة لمواد البناء واإلنشاء  ،يؤدي إلى إحداث صناعة متطورةستثمار في قطاع البناء والتشييد اال
 .وتعميق مهارات العاملين في هذا القطاع ،وكذلك تنشيط للموارد البشرية ،المحلية

 ها.إمكانية استقطاب شركات عالمية كبرى متخصصة في البناء والتشييد، واالستفادة من خبرات 

 اريعلمشا مختلف متطورة يمكن االعتماد عليها في عمليات تخطيط وتصميم وتنفيذ وبرمجيات توفر تقانات عالمية. 

 إمكانية إعادة تخطيط وتنظيم المناطق المدمرة وبنائها بطريقة حديثة. 

 مخاطرال

 وكثرة عددها. القطاعين الجهات ذات الصلة بهذا عدم التنسيق بو ، استمرار التراخي في تطبيق أنظمة البناء 

 .عدم القدرة على الوصول إلى التقانات العالية 

  ألمنية والسياسيةاارتباط االستثمار بهذا القطاع بالحالة. 

II.  بناء والتشييدقطاع الالبحث العلمي في تحليل واقع 

 نقاط القوة

  كادر علمي معقول يمكن االعتماد عليه في البداية.وجود 

  والمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي في هذا القطاع.توفر بعض الهيئات 
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 نقاط الضعف

 ما تم إنجازه وما يلزم إنجازه من بحوث. خاصة الزمة للبحث العلمي، عدم وجود قواعد بيانات 

 .عدم وجود مراكز متخصصة ببحوث البناء والتشييد 

  المكتبات )الورقية وااللكترونية(، وصعوبة محدودية المخابر والتجهيزات الالزمة للبحث العلمي، وكذلك محدودية
 ث العالمية )خاصة الحديثة منها(.و الحصول على المراجع والبح

  ،وضعف تأهيل وتدريب الموارد البشرية للعاملين، وبطء مواكبتهم للتقنيات الحديثةعدم وجود مهارات عالية. 

 شركات القطاع اإلنشائي  بينها وبينعض، و مع بعضها الب الجهات العلمية البحثيةالتواصل والتنسيق بين  ضعف
 ث(، والوزارات ذات الصلة بالبناء والتشييد.و )صاحبة المصلحة في البح

 الفرص

  وجود مواضيع جاهزة وملحة بحاجة للبحث العلمي، على سبيل المثال: دراسة تأثيرات الحرب الحالية على قطاع البناء
 (.الخ)إعادة تدوير، إعادة استعمال، ... مواد األنقاض االستفادة منوالتشييد، ودراسة طرائق 

 االستعانة بها في البحث العلمي توفر تقانات عالمية متطورة، وبرمجيات يمكن. 

 مخاطرال

  ة البحثيةالعلميالجهات استمرار ضعف التواصل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بهذا القطاع و. 

 ة والبرمجيات والمراجع الحديثة المساعدة للبحث العلمي.عدم القدرة على الوصول للتقانات العالي 

 البناء والتشييدالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.10.9

يعتبر البحث العلمي في قطاع البناء والتشييد في سورية حديث العهد، وما زالت الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال 
البحثية المدرجة العلمية قليلة وتتطور ببطء شديد، حيث يغلب الطابع التقليدي على منتجات هذا القطاع. وهنا يمكن للمقترحات 

 التي يعاني منها: كالتفي تطوير وتحديث قطاع البناء والتشييد، وتساعد على حل المش ضمن المحاور التالية أن تساهم

  مواد البناء واإلنشاء:تطوير 

 .دراسات سريعة حول الطرائق المثلى لالستفادة من األنقاض والردميات 

  والتاريخيةلالزمة ألعمال ترميم البيوت التراثية ا ها،لمواد التقليدية ومكامنلدراسات تطبيقية سريعة. 

 .بحوث لتطوير المواد الخاصة التي تضاف للخلطات الخرسانية، من ملدنات ورافعات تشغيل ومقاومة وغيرها 
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 سمنتية في عملية البناء.الخشبية اإل األلواح استعمال بحوث ودراسات حول مدى فعالية 

  ًبحوث في مجال تطوير واستعمال مواد وعناصر عازلة حراريا. 

  العناصر المسبقة اإلجهاد المسبقة الصنع، وتطوير أساليب تنفيذها.بحوث في مجال 

 باالستفادة من التقانة النانوية. ومواد إنشاء دراسات بحثية لتطوير مواد بناء 

 التخطيط وأنظمة البناء: 

 في الضواحي السكنية واألرياف. ،دراسات تطويرية لواقع المخططات التنظيمية وأنظمة البناء 

  والتي ستساهم في حل األزمة الحالية وأزمة السكن العشوائي ،والسكن المؤقت سكن اإليواءي نماذج موسعة فدراسة.  

 وإيجاد أسس حديثة متطورة. ،لتقييم األسس المعتمدة في التخطيط اإلقليمي بحوث 

  وانعكاسها على النسيج العمراني والمخططات  ،نماط السكنية في التشييد السريعفي مجال األ بحوثدراسات و
 .التنظيمية الحالية

 والدول التي لديها نتاج معماري ناجح، لالستفادة منها. ،دراسات حول أنظمة البناء في الدول المجاورة 

 ووضع الضوابط المعمارية أثناء عملية إعادة إنتاج النسج المعمارية ،وبحوث حول العمارة الذكية والبيئية دراسات، 
 ضمانًا لبنية معمارية مواكبة الحتياجات التنمية على كافة المستويات.

 التصميم وطرائق التنفيذ: 

 .دراسات وبحوث حول أفضل الطرائق لترميم وتدعيم المباني حديثة العهد، المتصدعة أو المهدمة جزئيًا 

 كساء ومدى انسجامها مع مواد اإل ،البناءالهياكل والمنشآت المعدنية والمختلطة في  استعمالمكانية تطوير دراسات إل
 .وطبيعة االستثمار المحلي ،المحلية

 والتأكيد على االلتزام بها عند التصميم ،أو تحديث الخرائط القديمة ،بحوث ودراسات إلنجاز خرائط الرياح المرصودة. 

  في واالستفادة من التجارب المحلية )مشروع العمارة الخضراء  ،العمارة الخضراء والعمارة المستدامةث في مجال بحو
 .اإلسكان(األشغال العامة و  وزارة

 دبلوم تأهيل ،على كافة المستويات )دورات إعداد مستمر ،دراسات بحثية لتطوير منهجيات تأهيل الكوادر الهندسية ،
 يم والتدعيم للمنشآت الهندسية المختلفة.وخاصة في مجال الترم ،الخ(...

  المتوفرة لدى شركات القطاع العام ،في معامل مسبق الصنع اإلنتاجدراسات إلعادة تأهيل وتسريع عملية. 
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 .بحوث لتطوير طرائق التنفيذ المبنية على برامج المحاكاة 

 .بحوث لتطوير أساليب تصميم المنشآت المختلطة 

  والمواصفات والمعاييرنظم الجودة تطوير: 

 .بحوث لتحديد سلوك أنواع الجمل اإلنشائية المختلفة، بغية تطوير الكود الهندسي 

 لدراسات المعمارية بما يخص ا ،لتتضمن متطلبات الوقاية والحماية الذاتية لألبنية الطابقية ،تعديل كودات األبنية
 .الميكانيكيةوالكهربائية و 

  بنوعية التنفيذ، لضمان الجودة المطلوبة.دراسات لتطوير أنظمة التحكم 

 البيئي مثل المنشآت المعدنية األثروالتركيز على تضمين  ،دراسات بهدف وضع كودات لكافة األعمال الهندسية، 
 .لخ)الخرسانة(، ...ا المركبة من الفوالذ والبيتون  ،المائية ،الطرقية

  على مختلف المستويات.ث لتطوير مؤشرات قياس أداء صناعة البناء والتشييد بحو 

 في كافة المؤسسات والشركات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد ،لتطوير نظم إدارة الجودة بحوث. 

 األمان والسالمة اإلنشائية: 

 بغية االستفادة منها عند إقامة المنشآت الحيوية ،إلنجاز خرائط التمنطق الزلزالي في سورية دراسات. 

  لكودات وأنظمة البناء. إلنجاز خرائط ومخططات تزود بالمعطيات السيسمولوجيةث زلزالية بحو دراسات و 

  الخ(. ...،وأحمال الرياح والمناخ  إدخالث متعلقة بعوامل األمان في التصميم اإلنشائي )مع بحو 

  تتناسب مع التنمية المستدامة وفق الشروط المحلية ،ث لتطوير جمل إنشائيةبحو دراسات و. 

 اليفدراسات جدوى وتك: 

 .دراسات حول مؤشر الكلفة، مصنفة حسب نوع المشروع وموقعه وطرائق التنفيذ 

 .دراسات جدوى للمقارنة بين ترميم بعض األبنية المتضررة )المهدمة( جزئيًا، وبين إزالتها بالكامل وبنائها من جديد 

 والتفاعل بين اآللة واليد العاملة ،دراسات تحديد اإلنتاجية لليد العاملة واآلليات. 

 .بحوث لتطوير منهجية دراسات الجدوى من عدة جوانب 

 دراسات لتطوير طرائق التمويل لمشاريع البناء والتشييد. 

 .بحوث لتطوير نظام تقييم العقارات، بغرض االستثمار أو الحصول على تمويل 
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 توطين التقانة ونقل المعرفة: 

 نية في تطوير صناعة السقاالت وتركيبها وقوالب الصب.دراسات لنقل المعرفة التق 

 وذاتية اإلرتصاصدراسات لنقل المعرفة التقنية في مجال تصنيع جميع أنواع الخرسانة، وخاصة الخرسانة الخفيفة ،. 

 من مواد عزل وأنواع خاصة من الدهان واإلكسسوارات الصحية  ،دراسات لنقل المعرفة في تصنيع مواد اإلكساء
 والخشب واأللمنيوم والسيراميك الخاص وغيرها.

 في مجال تصنيع العناصر المسبقة الصنع والمسبقة اإلجهاد. وتوطينها دراسات لنقل المعرفة التقنية 

 في مجال العمارة المستدامة وتطوير األبنية البيئية وتوطينها دراسات لنقل المعرفة. 

 البناء والتشييدالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.10.9

o  تقييم جميع المناطق التي تعرضت و  ، للقيام بمسح ميدانيوالتنفيذ واإلشرافالخبراء في مجال التصميم تشكيل فريق من
 ولويات.لكافة منشآت البنية التحتية والخدمية والسكنية حسب األ اإلعمارووضع الحلول المناسبة إلعادة  ،للتخريب

o  ي مواقـع المنـاطق الصـناعية والزراعيـة والسـكنية ئحدد فيـه وبشـكل مبـدــتُ  ،ريافالمدن واألشيري لكافة قليمي تأإعداد مخطط إ
 قليمي.بشكل يتماشى والتخطيط اإل ،عمارتمام عملية التوطين واإلإلتتمكن الدولة من  ،المناسبة والتجارية

o ذات الصلة. وعن المواد واآلليات، ...الخ إنشاء قاعدة معلومات عن الكفاءات العلمية والتقنية واإلدارية 

o الخ(.، ...ق التصميمائطر  ،تاتوثيق المعلوم ،دارة المشاريعإمع أتمته طريقة العمل ) ،تأهيل كوادر باختصاصات حديثة 

o عن طريق مديريات التأهيل والتدريب.  ،ية بالعملية البحثية من خالل التواصل المستمرربط الجهات التنفيذ 

o إضافة إلى مساهتمه في تطوير المناهج التعليمية واإلسكان إحداث مركز بحوث للبناء، كذراع بحثي لوزارة األشغال العامة ،
 على مستوى المدارس والمعاهد التقنية والجامعات. ندسيةالتقنية واله

o  وإخضاعها إلى مراقبة جودة عالية. ،اإلنشاء المنتجة محليًا والمستوردةمواد وضع مواصفات مطورة لنوعية مواد البناء و 

o .اعتماد آلية متطورة لتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في التنفيذ وفق أحدث المعايير العالمية ومراقبة أدائها 

o  الخ(. ،)نظام العقود، الكودات البناء والتشييدتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لقطاع... 

o وتوثيق المباني في المخططات العمرانية. ،إنجاز الخارطة الرقمية وفق المعايير الدولية الستثمارها في إدارة البنى التحتية 

o الحديثة.ات البناء انتسمح باستيعاب تق ومرنة تقنية ومالية وحقوقية( جديدةاتر شروط فنية عامة )إعداد دف 

o ات الحديثة.انناسب مع التقتلت طوير مخابر مواد البناء الوطنيةت 
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 النقلفي قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة11.9

 . تمهيد1.11.9
قي االمؤثرة والمتأثرة بب ،كونه من قطاعات البنية التحتية األساسية ،يعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات األساسية في االقتصاد

من خالل الربط بين مراكز  ،وعلى التغّيرات في عملية التنمية ونظمها ،وظائفه التي تؤثر على النمو االقتصادي ، ولهالقطاعات
 سواء   ،مكوناتها بكامل النقل منظومة إال أن تكامل .وكذلك نقل البضائع العابرة ،ومنافذ التصدير واالستيراد ،اإلنتاج واالستهالك

 .اإلدارية وشفافيتها المنظومة لكفاءة باإلضافة ،النقل وسائط تبادل في التحتية البنية لبضائع، يتطلب كفاءةا أو الركاب نقل في
 .(18انظر الملحق ) النقللإلطالع على التقرير الكامل لقطاع 

 توصيف الواقع الراهن. 2.11.9
I.  نقلقطاع الل العام واقعالتوصيف 

، ويحتل المرتبة الرابعة من جوي(والنقل ال ،بحري الالنقل  ،النقل السككي ،الطرقيالنقل ) أربعة أنشطةيقسم قطاع النقل إلى 
 اإلجمالي. المحليناتج ال%/ من 15.2/ 2005قطاع النقل عام  ، حيث بلغت مساهمةاإلجمالي حيث مساهمته بالناتج المحلي

 :تحليل المؤشرات المادية والنوعية ومعرفة تطورها

 يالطرقي مجال النقل ف 

إضافة إلى  ،بين مراكز المدن واألريافتلعب الدور األساسي في عملية النقل  ،(الميكروباصاتالحافالت الصغيرة )ما تزال 
ودخول  ،إلى العمل داخل المدن الكبيرة في السنين الست األخيرة ،النقل الداخلي حافالتوقد تمت عودة  .عملها داخل المدن

( أعداد 15) ظهر الجدول. يمن خالل حافالته الكبيرة ،للعمل داخل المدن وخارجها ،القطاع الخاص مؤخرًا بشكل كبير
وعدم  ،بشكل ملحوظ، كما يالحظ قدم األسطول تقد ازداد هاحيث يالحظ أن أعداد ،المسجلة في مديريات النقل مركباتال

 .تنظيم قطاع النقل الطرقي
 2010-2006الطرقي : وسائل النقل (15جدول )ال

 السنة                 
 أنواع الوسائط

2006 2007 2008 2009 2010 

 7486 6611 6201 5154 5179 سيارات ابص
 55969 50861 48890 45655 45923 سيارات ميكرو ابص

 269104 257838 217378 196490 183848 سيارات شحن
 414802 365521 335463 319677 292227 سيارات بيك آب
 6516 5895 5672 5616 5432 سيارات صهريج

 2011: المجموعة اإلحصائية المصدر   
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الحركة استمرت على هذه  على أن ر،تم تفجير بعض الجسو قد و  ،التخريب أعماللكثير من ل خالل األزمة تعرضت الطرق 
فيالحظ ظهور اختناقات في عمل هذه  ،أما قطاع الشاحنات المؤقتة التي تم إنشاؤها. تعلى التحويالمعتمدة  ،الطرق 

وتعرض السيارات والحموالت للسرقة واالبتزاز، كما يالحظ  ،وعزوف الكثيرين عن النقل نتيجة التهديدات األمنية ،المركبات
 .نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة زمن الرحلة ،الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل

  النقل السككيفي مجال 

/ ألف راكب 1,564بزيادة قدرها / ،2010/ ألف راكب في نهاية عام 3,207السكك الحديدية / عبرلركاب المنقولين بلغ عدد ا
كما يالحظ ازدياد كمية ، /2010/ مليون راكب كطاقة نقل للركاب عام /3الوصول إلى/ اً بينما كان مستهدف ،2005 عن عام

كما  .2010/ ألف طن عام 8.505لتصل إلى / 2005ألف طن عام  /8.177من / ،البضائع المنقولة على السكك الحديدية
في وزارة النقل أن شبكة الخطوط الحديدية بدأت تستنفذ طاقتها  الحديدية مديرية النقل بالخطوط قامت بها أظهرت دراسة

ط تعرضت شبكة الخطو  وبشكل خاص خط طرطوس حمص مهين، األمر الذي يستدعي تطوير هذه الشبكة. ،التمريرية
 .جراء ذلك من الخدمة هاوالسرقة، وقد خرجت معظم خطوط المتعمد إلى الكثير من أعمال التخريب ،الحديدية خالل األزمة

  في مجال النقل الجوي 

ليصل العدد إلى  2005راكب عام  /3,154,078من / ،زاد عدد الركاب المغادرين والقادمين والمارين عبر المطارات السورية 
 .دالبال%/ وذلك نتيجة زيادة التدفقات السياحية والتجارية باتجاه 57.78وبمعدل نمو/ ،2010راكب عام  /4,976,521/

نتيجة األزمة التي تشهدها سورية والعقوبات المفروضة عليها، األمر الذي أدى  ،تضرر قطاع النقل الجوي بشكل ملموس
ورية، وعزوف معظم شركات الطيران الدولية عن القدوم إليها، النخفاض كبير في عدد الرحالت الدولية من وإلى المطارات الس

 .وتراجع واضح في عدد الركاب القادمين من الخارج أو المغادرين، في مقابل ازدياد عدد الرحالت الداخلية وركابها

  النقل البحري في مجال 

حيث تعزى زيادة ، 2012و 2006( تطور الحركة المالحية في مرفأي طرطوس والالذقية بين عامي 11( و)10ن )يبين الشكال
الشيخ  -ءأربع مدن صناعية )حسيا وإنشاء ،النمو االقتصادي الكبير في سورية إلى قبل األزمة حركة االستيراد في المرفأين

ق، العمل المصانع، وكذلك زيادة بضائع الترانزيت لألردن والعر الحاجة لمواد أولية  والتي أدت لزيادة ،عدرا( -دير الزور -نجار
من رسوم وبواخر وناقالت وكميات االستيراد والتصدير بسبب  ،خالل األزمة فقد تراجعت جميع مؤشرات النقل البحري أما 

 .بالمصانع وقطاع األعمالوأيضًا فقدان األمان والخراب الكبير الذي ألحقته األزمة  ،الحصار والعقوبات المفروضة على سورية
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 (:  وزارة النقلالمصدر) -: تطور الحركة المالحية في مرفأ طرطوس(9الشكل )

 

 (: وزارة النقلالمصد ) - : تطور الحركة المالحية في مرفأ الالذقية(10)الشكل 

II.  النقلتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 
طاع تطرق إلى قالتي تفي سورية  ( أهم الجهات16بحثية مختصة بمجال النقل، ويبين الجدول رقم ) علمية ال توجد جهات

 .هاوالمجاالت التي تعمل ب ث والدراسات التي تجريهابعض البحو في  النقل

 عملها ذات الصلة بقطاع النقل: أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت (16)جدول ال

 ذات الصلة بقطاع النقل مجاالت العمل الجهة

 كليات الهندسة المدنية
 البنى التحتية للنقل، تخطيط واقتصاديات النقل، هندسة النقل. 
 معايير ومؤشرات وإحصائيات النقل والمرور.، هندسة المرور 

 .المحركاتو ليات اآلهندسة   كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 .الخ...، دراسات بيئية ،معلوماتية ،اتصاالت ،ميكاترونيس  المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
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 .الخرائط وتحليل المعطيات الرقمية  قسم الجغرافية –اآلداب  اتكلي

 .دراسات الجدوى والتحليل االقتصادي  كليات االقتصاد

 .مشاريع ودراسات عمرانية وجيوهندسية وجيولوجية وبيئية، خرائط  بعد الهيئة العامة لالستشعار عن

 .أحوال الطرق والرؤية  رصاد الجويةاأل 

 .والتلوث اتدراسة االنبعاث  ئةالمعهد العالي لبحوث البي

 هيئة التخطيط االقليمي
  للدولــةدراســة محــاور النقــل والتنميــة والدراســات الهيكليــة واإلقليميــة 

 .اومحافظاته ةالسوري
 .مواقع مواد البناء، الخرائط الجيولوجية  المؤسسة العامة للجيولوجيا

األكاديميددددة العربيددددة للعلددددوم والتكنولوجيددددا والنقددددل 
 فرع الالذقية –البحري 

  النقل البحري. 

 تحليل الواقع الراهن. 3.11.9
I.  نقلقطاع الالعام لواقع التحليل 

 نقاط القوة

 وكثافة  ئ)عدد المطارات والمراف السكانعدد ي سورية مقارنًة مع فحجم وطاقة البنية التحتية للنقل وضع مقبول ل
 الطرق والسكك الحديدية وعدد الشاحنات الناقلة(.

 .دخول القطاع الخاص بقوة في مجال النقل 

 ألكثر ،لى حالة الربحمن حالة الخسارة إ 2010إلى عام  2007المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من عام  انتقال 
 .نقل الحاويات ةمضاعفو  ،2010وعام  2009 في عام من مليار ليرة

   ببيان نقل واحد وفي زمن  ،طن 2000-1500في الدفعة الواحدة تصل إلى بالسكك الحديدية نقل كميات كبيرة
 .الحديديةسكك لل والموقع الجغرافي ،تكلفة المحروقات الالزمة للنقل وانخفاض ،قصير نسبياً 

 نقاط الضعف

  .ضعف التنسيق بين الجهات المختلقة التي تتداخل إجراءاتها مع عملية نقل وتخليص البضائع 

 وعدم التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية للحصول على  ،عدم توفر البيانات والمعلومات الرقمية الالزمة
 البيانات المتوفرة بكل قطاع بمختلف أقسامه.
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  سيارات( ،طائرات ،الفنية ألسطول النقل بشكل عام )سكك حالةالقدم وضعف. 

  الدمار في البنية التحتية، وخاصة شبكة السكك الحديدية والمطارات والمعابر الحدودية، من جراء األزمة التي تتعرض
 الكثير من شركات النقل. تدهور أداءلها سورية، إضافة إلى 

 نات الذكية والحديثة.اضعف استخدام التقو فة، نى التحتية لوسائل النقل النظيغياب الب 

 .ضعف تأهيل الكوادر البشرية 

 الفرص

 وجود منفذ بحري.، و الموقع الجغرافي المتميز لسورية كعقدة وصل هامة بين أوربا وغرب أسيا 

 الطرقيفي مجال السكك الحديدية والنقل  ،وجود طاقات نقلية متاحة غير مستثمرة بشكل كامل. 

 فيما بعد أن يصبح يمكن  ،حنات والصهاريج بمختلف أنواعهاالتصنيع وتعمير قطارات الركاب والشجاهز مركز  وجود
 .تصنيع القاطراتل اً مركز 

  الجافة واستثمارها  المرافئنشاء وتجهيز إمع  ،-قبل األزمة  – قليمي والدولي بشكل كبيراإل المحليزيادة تدفق النقل
 .على مدار الساعة خاصة(-كوحدات اقتصادية )شركات مشتركة

 مخاطرال

  تجهيزات النقل المختلفة.على شراء  الدولياستمرار الحظر 

  ًبسبب تعدد الجهات والمرجعيات وضعف التنسيق ،استمرار تعقيدات وطول زمن تحرير البضائع المنقولة بحرًا وبرا 
 على المرور واالستيراد والتصدير عبر المرافئ والبوابات الحدودية السورية.  وأثر ذلك فيما بينها،

  استكمال الربط السككي باتجاه األردن ودول الخليجعدم. 

 وتأثيراتها على القطاع. ةاستمرار األزمة في سوري 

 المشاريع المقترحة لتحسين واقع قطاع النقل

 في مجال النقل الطرقي:

  لربط التجمعات السكنية الموجودة في الهضاب.  ،النقل القائمة في الساحل السوري تطوير محاور دراسة 

  داد دراسة شاملة للنقل في سورية.إع 
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 في مجال النقل السككي:

 عبر السيدة زينب ومدينة المعارض ،يربط مدينة دمشق بالمطار يالذ وفرعه الرئيس )قطار الضواحي( دراسة مشروع . 

 والموقع  ،لتشغيل واستثمار طاقات السكك الحديدية ،الحديدية السورية وفق مفهوم عصري وعلميالسكك ة هيكل إعادة
 .الجغرافي الهام لها

 في مجال النقل الجوي:

 الحركة مع توقعات تتناسب للركاب جديدة صاالت وإيجاد ،دراسة مشروع تطوير مطار دمشق الدولي وتحسين خدماته، 
 العالم.مع  الهامةسورية  ببوابة وتليق

  التحتية البنية كافة مقدرات من واالستفادة ،وتفعيل حركة النقل الجوي المحلي ،ليات تطوير شبكة المطارات المحليةآدراسة 

 .األساسية المحلية الخدمات من عدد في تطوير والنقل والزراعة الدفاع وزارة من لكل التابعة المطارات خالل من المتاحة

  والمؤسسة العامة للطيران المدني. ،هيكلة مؤسسة الطيران العربية السورية إعادةو  ،تأهيل المطارات الرئيسة إعادة 

 في مجال النقل البحري:

  ليخوتل كموانئ جبلةو  مينائي بانياس تطوير دراسة. 

 .توسيع وتطوير مرفأي طرطوس والالذقية 

 النقلالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.11.9

 :تساعد في تنمية وتطوير قطاع النقل ،لموضوعات بحث علمي وتطوير تقاني ،فيما يلي أهم المحاور البحثية والعناوين الرئيسة

  مؤشرات أداء نظم النقلتقييم معايير و: 

 للمقارنة المعيارية المرجعية، ،دراسة مؤشرات أداء نظم النقل بأنماطه المتعددة، سواء للمؤشرات الكيفية أو الكمية 
 .والعمرانية البيئية واالجتماعية واالقتصادية وانعكاساتها

   الدولية التجارة لطرق  اً يعالم المعتمدة المعايير لتحقيق المركزية الطرق  مساراتب االرتقاءآلية دراسة. 

 ة.واللوجستي والجمركية واألمنية التمريرية وقدراتها وبأدائها التخديمي ،البرية الحدودية بالمعابر االرتقاء آلية دراسة 

 لكل االستراتيجية دراسة حركة النقل العام ضمن المدن، وخلق مسارات لوسائل النقل الصديقة للبيئة، مع رصد المواقع 
 بالبضائع. الخاصة والهال وأسواق الجملة بالركاب الخاصة التبادلية من المحطات

 ق تثبيت التربةائدراسة طر ، و نة الطرق بحوث حول إدارة وتخطيط صيا. 
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  ه.لبضائع مع الدول المجاورة ومتطلباتادراسة النقل السككي الدولي للركاب و 

  دارة المرافئ الحديثةإليات ومتطلبات آدراسة. 

 المرافئ في األداء المحرز مع مقارنةً  ،السورية للمرافئ الراهنة التحتية البنية تشغيل دراسة أسباب انخفاض فعالية 

 .(التوسع بإمكانات تنحصر ال الراهنة المرافئ فعالية زيادة)حيث أن  المنافسة اإلقليمية

 البحريةة )النقل المتنوع أنشطة في والتخزين والتفريغ والتحميل النقل محاور استجابة تأمين مستلزمات في البحث 
 وعقالنية. مستدامة المخطط لها الحلول تكون  أن على والعمل اإلعمار، إعادة لمتطلبات (والجوية والطرقية

  جيا المتقدمة والدراسات االستشرافية )منظومة النقل الذكية(لو التكنو: 

 الجديدة على نظم النقل ومستقبلها قانةدراسة تأثير الت. 

  الحديثة في العالم المتقدم التقانةدراسات لرصد مستجدات. 

 هادراسة تقييمات القبول االجتماعي ل، و الحديثة التي تناسب الواقع المحلي للتقانةتطويرية وتوطينية  بحوث، 
 .المحلي واالنتشار االستخدامومتطلبات 

  إدخال تقانة تدوير المواد في مجال الطرق. 

 السالمة المرورية: 

  من خالل  ،دارة الحوادثإتطوير نظام االستجابة للحوادث المرورية ونظام: 

 .كيفية معالجتهاو  ،الحوادث سبابأل ةإحصائيدراسة  •

اعتماد و  ،تحسين برامج فحص المركباتو  ،المنهاج النظري في مدارس قيادة المركبات إمكانية تطوير دراسة •
 )دراسة مقارنة مع بعض دول العالم(. حدث معايير السالمة للمركباتأ

 .من التقاطعات السطحيةمان في النقل السككي من خالل التقليل ما أمكن دراسة كيفية زيادة عوامل األ •

 الجدوى االقتصادية: 

 دراسات ومسوحات إحصائية، وتقييم اقتصادي وفني لنظم نقل الركاب ونقل البضائع وفق سياسات قطاع النقل. 

 أو جعل المحاور الحالية مزدوجة. ،ةيدراسة الجدوى االقتصادية من إنشاء محاور جديدة للخطوط الحديد 

  من الطاقة المتاحة لنقل البضائع والركاب للشبكة السككية والطرقية، وطرح أساليب وأدوات  االستفادةدراسة نسبة
 ، وأسباب عزوف أصحاب بضائع القطاع الخاص عن النقل السككي.شبكات الحاليةلالوصول الى الطاقة النظرية ل
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 همها بناء خط أ و  ،وط الحديديةساسية المدرجة في الخطة االستراتجية للخطدراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع األ
 .حديدي حديث بجانب الخط الحالي وتطويره بين حلب ودمشق

 مرفأ جديدنشاء وتبيان مدى الحاجة إل ،المرافئ عيمن توس الجدوى  تبين متكاملة دراسات. 

 النقلالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.11.9

o  المالية واإلدارية المعمول بها، التأهيل الفني واإلداري حسب طبيعة التأهيل والتدريب المستمر )لغات، معلوماتية، األنظمة
 (.الخ...، العمل، دراسات الجدوى االقتصادية والفنية للمشاريع، آليات اإلعالن عن مشاريع التشاركية ومتابعتها

o ث النقل يتبع لوزارة النقل. و بحإحداث مركز خاص ب 

o  (.الخباالشتراك مع الجهات المعنية )وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ... قاعدة بيانات للحوادثإعداد 

o  تفعيل دور نظام المعلومات الجغرافي، وتهيئة البنية التحتية لنظام تحديد المواقع العالميGPS. 

o رية الدراسات إنشاء شركة للدراسات السككية، إلعداد كامل الدراسات السككية الفنية واالقتصادية والتشغيلية، تساند مدي
 الموجودة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وتدرب الكادر الفني فيها.

o وما نفذ منها وأسباب عدم التنفيذ إن وجدت. ،المتعلقة بقطاع النقل مراجعة وتقييم الدراسات السابقة 

 والثقافيةالتنمية االجتماعية في قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة12.9

 . تمهيد1.12.9
عد التنمية االجتماعية والثقافية المدخل الطبيعي نحو التنمية الشاملة، حيث تساهم في تحويل المجتمع من مجتمع متلق تُ 

ومستهلك للمعرفة والحضارة إلى مجتمع مبدع مبتكر منفتح للحضارة، دون أن يعني ذلك التخلي عن الهوية الحضارية والثقافية 
 كل عند االجتماعي للتفكير وأداة  ،منتج يومي فعل إلى تتحول حين ،المعرفة مجتمع بناء في الثقافة كما تساهم تميزه.التي 
 بين الوثيق الترابط على إجماع هناك بل واالزدهار، والتطور التقدم لتحقيق والمنطلق األداة  الثقافية هي فالعملية المجتمع، شرائح

 ،الثقافة تؤديه الذي الدور مدى على يتوقف التخلف على القضاء وأن األخرى، التطور أوجه مختلف وبين الثقافي، التطور
 .(19انظر الملحق ) التنمية االجتماعية والثقافيةلإلطالع على التقرير الكامل لقطاع . الشعوب حياة في تتبوأها التي والمكانة

 توصيف الواقع الراهن. 2.12.9
I.  تنمية االجتماعية والثقافيةقطاع الالعام لواقع التوصيف 

كالصحة والبيئة والتنمية المحلية  ،يعد قطاع التنمية االجتماعية والثقافية من القطاعات المركبة المتداخلة مع قطاعات أخرى 
 واإلقليمية وبناء القدرات البشرية والسكان.
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 الواقع االجتماعي
الظروف ، لكن االجتماعية واألسرية بعالقاتها ومترابطاً  متماسكاً  اجتماعياً  نسيجاً  تشكل ،تزال وال السورية األسرة كانت

 النووية، أسرتها على اهتمامها جل لتصب األسرة إلى انكفاء ت، أدزمةاالقتصادية واالجتماعية التي تشهدها البالد في هذه األ
  بالدرجة األولى. مصلحتها يؤمن ضيق إطار في وتتقوقع

ويتم صرفه  ،وذلك من خالل الدعم االجتماعي الكبير المباشر وغير المباشر ،اهتمامًا كبيرًا للجانب االجتماعي الحكومة تولي
، التي تمارس والعمل إضافة إلى وجود وزارة الشؤون االجتماعية على الصحة والتربية والتعليم والنشاطات االجتماعية األخرى.

جانب الرعاية  فإن ،ورغم كل هذه الجهود االجتماعية المبذولة. لها لجمعيات التابعةعملها من خالل عدد من المعاهد والدور وا
 ويحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير. ،ال يغطي المتطلبات االجتماعية في البالد ،والحماية االجتماعية

 الواقع الثقافي
 الفردية والهوايات والقدرات المهارات ائقة وتطويرإلى تعزيز الهوية ونشر الثقافة وتعميم المعرفة وتنمية الذ الحكومة سعت

محدودًا،  بقي التواصل بين المواطنين والمؤسسات الثقافية إال أن .المستلزمات الضرورية لهذا الغرض بتوفير كل وذلك والعامة،
يبين الجدول  .ال يتم بالشكل األمثل ،التي ازداد عددها وتوسع انتشارها الجغرافي ،وبالتالي فإن استثمار البنى التحتية الثقافية

 .2013و 2005( مؤشر النشاطات والفعاليات المقامة في المؤسسات الثقافية بين عامي 17)

  : مؤشر النشاطات والفعاليات المقامة في المؤسسات الثقافية(17)جدول ال

 : وزارة الثقافةالمصدر

 العام
 المؤشر

2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 

 492 562 1409 1374 1732 2035 1692 1386 245 الندوات في المراكز الثقافية
 2044 2274 6074 6245 9594 9976 8875 7166 4450 وأمسيات في المراكز الثقافيةمحاضرات 

 615 449 1927 1769 2342 1225 2660 3492 825 حلقات الكتاب في المراكز الثقافية
 263 220 621 648 963 723 1009 773 135 عروض مسرحية في المراكز الثقافية
 69 72 45 261 222 223 175 127 196 عدد الحفالت المقامة في دار األسد

 16 17 3 1 5 9 10 9 15 عدد األفالم المنتجة
 200 219 257 244 200 170 198 172 176 عدد عناوين الكتب المطبوعة

 250000 368000 477100 407500 404300 225000 277000 175521 259124 عدد النسخ
 13 11 11 13 14 10 7 9 - عدد الدوريات

 55 53 25 22 116 73 56 10 12 لألطفالندوات 
 58 64 60 52 82 65 48 42 20 عروض مسرحية لألطفال

 8 12 14 15 13 12 9 6 5 معارض فنية لألطفال
 2 2 3 3 4 7 3 4 4 معارض كتب لألطفال
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 واقع المؤسسات التربوية والتعليمية
لعب المؤسسات التربوية والتعليمية دورًا مهمًا في عملية التنمية االجتماعية والثقافية، وقد ازدادت الحاجة لهذا الدور مؤخرًا ت

بسبب االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم المرئية ووسائل التواصل االجتماعي، والتي قد تؤثر سلبًا على عملية التنمية االجتماعية 
ا ُيوجب على القائمين على تلك المؤسسات مضاعفة الجهود المبذولة لتحسين وتطوير حالتها الراهنة. لقد تم والثقافية، وهذا م

 التطرق الى هذا الموضوع بشكل واٍف في قطاع بناء القدرات البشرية.  

 الواقع اإلعالمي
جتماعية والثقافية، يساعدها في ذلك تنوعها تحاول وسائل اإلعالم الوطنية أن تثبت وجودها لتكون عنصرًا فاعاًل في التنمية اال

رغم الجهود المبذولة لتطوير اإلعالم و  ل اإلعالم الخاص بشكل فاعل ومتنوع.و دخ، و وتخصص بعضها في مجاالت محددة
يخ مرورًا بتار  ،ضعف التدريب والتأهيلو محدودية التمويل ، كالوطني، ما زال هناك الكثير من العقبات التي تقف في وجه تطوره

 الخ.... ،طويل من ضعف الثقة باإلعالم الوطني

 الواقع الديني
كانت سورية تعيش جوًا من التسامح الديني والحرية العقائدية في ممارسة الشعائر الدينية، ينتشر في ربوعها آالف المساجد 

 . تغير هذا الواقع حاليًا،واإلعالميةجتماعية الدينية التعليمية والخيرية واال ومئات الكنائس، إضافة إلى العديد من المؤسسات
 مترافقًا مع األزمة التي تعيشها سورية، مع دخول الفكر الديني المتطرف والفكر التفكيري الرافض لوجود اآلخر.

 واقع النوع االجتماعي

 في ،القرار اتخاذ مواقع في ومشاركتها مكانتها لتعزيز والدعم الرعاية بكل تحظى فهي اإلنجازات من الكثير السورية للمرأة  تحقق
. الجنسين بين والمساواة  العدالة لتعزيز اإلجراءات من العديد ذااتخ تمو  واالقتصادية، واالجتماعية السياسية الحياة مناحي كافة

 في ترى  ،ذكورية وفكرية عقلية بنية وطأة تحت تعيش تزال ال إال أنها المرأة، عليها حصلت التي االمتيازات كل من الرغمعلى و 
 .هامما يؤدي بالتالي إلى ضعف تمكين، واستمرار الصورة النمطية لها ،إضافة إلى تعرضها للعنف للرجل، وتابعاً  ملحًقا المرأة 

 العوامل المؤثرة على واقع القطاع
 عناصر أربعة هناك أن إذ ،االجتماعيو  الثقافي المشهد لفهم كافٍ  غير ذاته بحد للقطاع الكمية المؤشرات في التطور إن

 :وهي ،السوري  العربي المجتمع في واالجتماعية الثقافية التنمية واقع على تؤثر ،مترابطة أساسية

 مناطقية،قبلية،  عشائرية،طائفية،  دينية،) الدولة مؤسسات عمل إطار عن المستقلة ،التقليدية المجتمعية القوى  -1
 .(لخ...ا أهلي، عمل منظومات

 . (واألهداف الخطط بين فيها الخلط أو ضعفها، أو ها،غياب أو) الموضوعة الدولة سياسات -2
 وطريقة توجيهها لالستثمار في األماكن المناسبة. المتوافرة الموارد -3
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 . صالحياتها بين تداخلال أو ،بينها فيما التنسيق ودرجة القطاع في العاملة المؤسسات -4

، األمية ومحو التعليم وعوامل كهولته، أو المجتمع فتوة) ديموغرافية ومتغيرة ظرفية ،أخرى  عوامل الراهن الواقع يحكم كما
 التواصل شبكات خالل من الثقافية، المظاهر بعض عولمة في ودورها الحديثة التقانات) الخارجية بالمؤثرات متعلقة أو ،(...الخ

 (.مثالً  االجتماعي

II. والثقافيةتنمية االجتماعية توصيف واقع البحث العلمي في قطاع ال 
ث ودراسات علمية في مجال التنمية االجتماعية والثقافية و بإجراء بح متخصصةبحثية  جهات علمية وجود تفتقر سورية إلى

( أهم الجهات التي تتطرق في 18)باستثناء التجربة المتواضعة في مركز الباسل للبحث والتدريب األثري(، ويبين الجدول )
 ة بالتنمية االجتماعية والثقافية.صلعملها البحثي إلى مواضيع ذات 

 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع التنمية االجتماعية والثقافية(18الجدول )

 التنمية االجتماعية والثقافيةقطاع مجاالت العمل ذات الصلة ب الجهة 

 كليات التربية
  ودوره في التنمية البشرية.اإلرشاد النفسي 

 دمج أصحاب االحتياجات الخاصة بالمجتمع. 

 كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية
 التاريخ وعلم االجتماع. 

  األدب المقارن  –الحركة النقدية والفكر العربي المعاصر. 

 كليات الشريعة
 معهد الشام العالي

 الفقه اإلسالمي وأصوله، العقائد واألديان. 

 .دراسة اآلثار المكتشفة وتاريخها  اآلثاركليات 

 .إنماء ثقافة النقد والحوار البناء، نشر الوعي  كليات اإلعالم

 وزارة الثقافة
 الهيئة العامة السورية للكتاب -
 والمتاحف المديرية العامة لآلثار -

 عالقة المواطن بالمراكز الثقافية. 

 توجهات الشباب السوري حول موضوع القراءة. 

  خاصة باآلثار وتاريخهابحوث. 

 المعهد الوطني لإلدارة العامة
  يجري طالب المعهد بحوثًا تطبيقية تتناول أحيانًا موضوع التنمية

 االجتماعية والثقافية.
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 .أوضاع ومكونات األسرة السورية، الواقع السكاني واالجتماعي والثقافي  والسكان الهيئة السورية لشؤون األسرة

 .الوضع االجتماعي للسكان  السكانية والبحوث للدراساتالمعهد العالي 

 .الشباب واإلعالم ووسائل االتصال، قضايا ومشكالت الشباب  مركز الدراسات والبحوث الشبابية

 .التراث المحلي والعربي واالستفادة منه  كليات الفنون الجميلة

 .المسرح والدراسات المسرحية  المعهد العالي للفنون المسرحية

 تحليل الواقع الراهن. 3.12.9
I.  التنمية االجتماعية والثقافيةقطاع ل العام واقعالتحليل 

 نقاط القوة

  االنتشار الجغرافي الواسع للبنى التحتية المختلفة لهذا القطاع )مراكز ثقافية، مسارح ودور ثقافة، مراكز رعاية
 .(الخاجتماعية، دور عبادة، مراكز تأهيل دعاة، ...

  حضاري غنيتوفر تراث. 

 وجود معاهد تخصصية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة للعمل في المجال الثقافي. 

 وجود عدد كبير من الدعاة المختصين والمؤهلين لنشر الثقافة الدينية الصحيحة. 

  الحكومةالدعم االجتماعي الكبير الذي تؤمنه. 

 عفنقاط الض

 ،وعدم االستفادة المثلى من المتوفر منها ضعف قواعد البيانات وقصورها عن تغطية كامل القطاع. 

 ضعف المخصصات المالية الحكومية للجهات المعنية بهذا القطاع، وضعف مساهمة القطاع الخاص. 

 استغالل العاطفة الدينية في توجيه يتعارض مع مكارم األخالق. 

 ضعف التواصل مع المؤسسات الثقافية وارتيادها. 

  االجتماعيضعف الوعي بقضايا النوع. 

 ضعف ثقافة الحوار. 



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 140

 

 شيوع ثقافة التهرب والتحايل في تطبيق األنظمة والقوانينو  ،انتشار ثقافة الفساد في المجتمع. 

 نزوح عدد كبير من األسر نتيجة األزمة إلى داخل وخارج البالد. 

 الفرص

  بها البالدازدياد اهتمام الحكومة بالقضايا االجتماعية والثقافية نتيجة األزمة التي تمر. 

 ... ،( على الخالقدرة الكامنة في أدوات العمل في القطاع االجتماعي الثقافي )خطاب ديني، كتاب، مسرح، ندوة
 .إيصال الرسائل الثقافية واالجتماعية والتربوية ألكبر شريحة ممكنة وبتأثير عالٍ 

  جهةإمكانية استثمار الفضاء اإلعالمي الواسع والمنابر اإلعالمية بطريقة مو. 

 مجتمع فتي قابل للتطور. 

 المخاطر

 ... ،(الخازدياد نفوذ القوى المجتمعية التقليدية المستقلة عن إطار عمل مؤسسات الدولة )دينية، عشائرية، مناطقية، 
 .ومساهمتها في صياغة وعي فردي وجمعي متعارض مع االنتماء الوطني

 ص من الصورة النمطية تجاه المرأة صعوبة التخل. 

  نمو األفكار المتطرفة و  ،البيئة الثقافية واالجتماعية السورية سلبًا باألفكار الظالمية المتطرفة الوافدة من الخارجتأثر
 .مساعدة وظروف في ظل بيئة

 عن هدفها المعلن إلى  ،أو بعض الجمعيات األهلية ،خروج بعض المنظمات الدولية العاملة بالشأن التنموي في سورية
 .اجتماعيًا وثقافياً أهداف خفية هدامة 

 التفرقة والبغضاء التي أحدثتها األزمة بين أطياف المجتمع. 

  مة، وصعوبة معالجة آثاره السلبيةتأثر البيئة االجتماعية والثقافية بتغير الوضع الديموغرافي نتيجة األز. 

II.  التنمية االجتماعية والثقافيةقطاع البحث العلمي في تحليل واقع 

 نقاط القوة

  موارد بشرية مؤهلة إلجراء البحوث الخاصة بالقطاعتوفر. 

 وجود بعض الجهات التي تقوم بإجراء بحوث ودراسات في هذا المجال. 
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 نقاط الضعف

 ث خاصة بهذا القطاعو عدم وجود مراكز بح. 

 ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع العاملة في المجال البحثي. 

 يعكس الواقع االجتماعي والثقافي دون تزييف للحقائق غياب البحث العلمي الشفاف الذي. 

 ث العلمية األصيلة في المجال االجتماعي والثقافيو قلة عدد البح. 

 الفرص

 البحثي، أظهرتها وأفرزتها األزمة ومواضيع كثيرة هامة للعمل ،وجود مجال واسع. 

  والثقافية لألزمةإدراك الحكومة ألهمية البحث العلمي لمعالجة اآلثار االجتماعية. 

 المخاطر

 ث واعتباره إنفاقًا دون مردودو النظرة السلبية للقطاع الخاص لهذا النوع من البح. 

 ث ال فائدة منهاو وهدر المال في بح ،ث المنجزةو بحعدم االستفادة من ال. 

 نتائجه تعاد الباحثين عن هذا المجال، بسبب ضعف التحفيز وطول المدة التي يحتاجها البحث حتى تظهراب.  

 التنمية االجتماعية والثقافيةالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.12.9

وتحقيق التنمية  المجتمعتطور ورقي ل هامةباعتباره قضية  ،عدد من الجهاتلتضافر جهود  التنمية االجتماعية والثقافيةتحتاج 
 ،للعمل على تعزيز نقاط القوة ،رئيسةضمن محاور  اآلتيةالبحوث اقتراح  جرى ، هذا القطاعواقع تحليل وانطالقًا من  المستدامة.

 :المحتملة ومواجهة المخاطر المتاحة، واالستفادة من الفرص ،ومعالجة نقاط الضعف

 ثقافة الحوار واالنفتاح الثقافي: بناء وتمكين 

 احترام حق اآلخر في التعبير عن رأيه، تقّبل  )عقبات ومعيقات الحوار، ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع دراسات تتناول
 .(الخالرأي المختلف، تقّبل النقد، ...

  بغية تنمية  ،كالندوات الحوارية والورشات التفاعلية ،سبل تطوير األنشطة الموجهة لألطفال والشبابب تتعلقدراسات
 .الشخصية وتعزيز ثقافة الحوار

 والتالقح الثقافي معها. ،على الثقافات األخرى ث حول كيفية وأهمية االنفتاح و دراسات وبح 

 دراسة تطوير دور اإلعالم في تعزيز ثقافة الحوار. 
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 دراسات حول مفهوم ثقافة الحوار في الشريعة اإلسالمية وأساليبها وأخالقيات الحوار. 

  ومهنيته الخطاب اإلعالمي ووسائله ومنابرهتطوير: 

 الوطني ومعالجتهعالمي دراسة مكامن الخلل في الخطاب اإل. 

 ث حول كيفية إشراك وسائل اإلعالم الوطنية بالتنمية االجتماعية والثقافيةو دراسات وبح.  

 دراسة أثر الثورة التقنية في صناعة الرأي العام. 

 دراسات لتطوير اإلعالم العلمي والثقافي. 

 بحوث ودراسات لتحديد طرائق ووسائل نشر الثقافة الدينية الصحيحة. 

  القصوى من حوامل الثقافة المتاحة:االستفادة 

 .بحوث ميدانية حول فعالية حوامل الثقافة المتاحة وسبل االستفادة منها 

 .بحوث حول سبل الوصول إلى الفئات المستهدفة ذات األولوية 

 في مجال التوعية الثقافية. - محلية وإقليمية ودولية - تقييم سبل االستفادة من تجارب مختلفة 

 ة:يم طبيعة الخطاب الثقافي وحوامله وكيفية استقطاب الفئات المستهدفتقي 

 .إيجاد آليات لتقييم المحتوى التوعوي للخطاب الثقافي الموجه على أسس واقعية وعلمية 

 .دراسة كفاءة آليات االستقطاب المتاحة واآلليات المنافسة 

 جتماعية والثقافية.بحوث حول الترابط الفعال بين أنشطة التنمية االقتصادية واال 

 ودعم بحوث تقييم نتائج  ،وخاصة بين األطفال والشباب ،السبر الميداني المتواصل لتوجهات الفئات ذات األولوية
 جراءات الكفيلة بإحداث التأثير المطلوب.، واقتراح اإلالسبر الميداني

  في التنمية االجتماعية والثقافية:توسيع دور الفنون 

  ( في التنمية االجتماعية والثقافيةالخالحوامل الثقافية المختلفة )لوحة، كتاب، مسرحية، فيلم، ...دراسات الستثمار. 

 في تعزيز مفهوم الثقافة الدينية  هاودور  ،ث في مدى تأثير الفنون المختلفة على تحضر المجتمعو دراسات وبح
 .واألخالقية الصحيحة والسليمة

 نفتاح الفكري والتماسك االجتماعيفي زيادة الوعي واإل دراسة دور البرامج الثقافية والفنية. 
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 :تعزيز روابط التكافل االجتماعي 

  دراسات حول التغيرات الديموغرافية التي طرأت على البنية االجتماعية للمجتمع السوري. 

  وسبل معالجة أثره على المجتمع ،دراسات حول التفكك األسري. 

  طوير الرعاية االجتماعيةتفي تلبية احتياجات الشرائح األكثر ضعفًا و  دنيالمدراسات لتطوير دور منظمات المجتمع. 

  ( بين أطياف المجتمعالخاجتماعية لمعالجة عوامل ونتائج التفرقة )الدينية، العشائرية، المناطقية، ... بحوثدراسات و. 

 دراسات للطرائق المتبعة في عملية الدعم االجتماعي الحكومي وتحسينها. 

 ة تعزيز العدل االجتماعيدراسة كيفي. 

 دراسات حول تأهيل وإدماج المعاقين في المجتمع. 

 :تحسين السلوك االجتماعي 

  لتعزيز ثقافة المواطنة بحوثدراسات و. 

  دراسة أسباب انتشار ثقافة الفساد في المجتمع، وشيوع ثقافة التهرب والتحايل في تطبيق األنظمة والقوانين، وسبل
 .وااللتزام باألنظمة والقوانينتعزيز ثقافة االنضباط 

  في العوامل االجتماعية والثقافية التي ساهمت في تفاقم األزمة بحوثدراسات و. 

 وإيجاد سبل المعالجة. على األطفال( لألزمة التي تمر بها سورية ةث حول اآلثار النفسية السلبية )خاصو دراسات وبح 

  السلوك وتهذيب ودور الرعاية البديلة في تقويم ،والسجون دراسات في دور اإلرشاد التربوي في مراكز األحداث. 

  حول أسباب الجنوح وإيجاد الحلول بحوثدراسات و. 

 دراسة المشكالت التربوية في ظل األزمة السورية وما بعدها. 

 لجتهادراسة واقع التربية الدينية في المدارس، من حيث الفعل والنتيجة على سلوك الفرد، لتحديد أماكن القصور ومعا. 

 تصويب األفكار والمعتقدات: 

 وترسيخ مبادئ التفكير النقدي واإلبداعي ،دراسات لتطوير الفكر المجتمعي. 

 دراسات لبلورة الهوية الثقافية للمجتمع، ووضع آليات لترسيخها والتمسك بها من قبل أفراد المجتمع. 

  دراسات لتعزيز الفكر التحليلي النقدي والتحرر الفكري. 
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  حول أسباب التطرف الديني واإليديولوجي وسبل مواجهته بحوثدراسات و. 

  في نصوص الكتب المقدسة التي تظهر قيم المحبة والتسامح ونشرها بحوثدراسات و. 

  دعم التراث الحضاري )المادي والالمادي( السوري: 

 والجمعيات األهلية.جتمع المحلي التراث الحضاري السوري، ودور الم وصيانة واستثمار دراسات في كيفية حماية 

 السبل المثلى لتوظيفه كرافد للدخل الوطنيدراسة و  عناصره،توثيق الحضاري السوري و  دراسات حول واقع التراث. 

  توعوية وتثقيفية بالتراث وأهميته في التنمية بحوثدراسات و. 

  المتاحف في التنمية وحفظ التراث.دراسة  لتطوير دور 

  لكفيلة بتهذيب العادات والتقاليدإليجاد الوسائل ا بحوثدراسات و. 

 ور الثقافة في التنمية المستدامة:تعزيز د 

 الجانب اإلنساني -

 :دراسة دور األمية وأثر األزمة في ازديادها )جدلية العالقة بين ، دراسة أثر األمية على التنمية األمية وتعليم الكبار
 .ميةاالقتصادية بانتشار األالجتماعية دراسة عالقة البيئة ا، األمية واألزمة(

 :دراسات حول مشكالت الشباب في سورية وإيجاد الحلول، المعلومات في تكوين الوعي الثقافي تقانةدور  الشباب، 
 .آلية تعزيز ثقافة التطوع ودوره في التنمية

 :بين التربية والثقافة دراسة جدلية العالقة ،دراسة دور األسرة في خلق عادات ثقافية عند الطفل األطفال واليافعين. 

 الجانب الطبيعي -

 دراسات حول تعزيز الوعي بأمور الطاقات المتجددة. 

  ًدراسات حول تعزيز الوعي بمخاطر استنزاف الموارد الطبيعية )غير المتجددة( اقتصاديًا وبيئيا. 

 دراسات حول سبل بناء وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة. 

  واالجتماعية:ر المؤسسات الثقافية تطوي 

 دراسات حول سبل االستثمار األمثل للمؤسسات الثقافية واإلعالمية واالجتماعية. 

 وأسباب ضعف التواصل معها بشكل خاص( دراسة وضع المؤسسات الثقافية )المراكز الثقافية. 

  تقويتهدراسة أسباب ضعف التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع، والعمل على. 
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 الحالي للجمعيات األهلية وتطويره.ة الواقع دراس 

 التنمية االجتماعية والثقافيةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.12.9

o إنشاء مركز للدراسات والبحوث االجتماعية والثقافية. 

o الخاصة بهذا القطاع والدراسات ،والبنى التحتية ،إعداد قاعدة بيانات حول الموارد البشرية. 

o علمية خاصة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع اعتماد برامج. 

o ( و...الخ تطوير البرامج الوظيفية للبنى التحتية في القطاع )كدور العبادة والمراكز الثقافية ومراكز الرعاية االجتماعية
 .لتحقيق االستثمار األمثل لها

o ووضع البرامج الالزمة لمعالجتها ،افة الظواهر الغريبةلرصد ك ،إحداث مرصد للظواهر الثقافية واالجتماعية والدينية. 

o تقديم الدعم للنشاطات الثقافية واالجتماعية والدينية الهادفة لرعاية وتشجيع الموهبة واإلبداع. 

o االستثمار األمثل للتقانات الحديثة في التنمية االجتماعية والثقافية. 

 ية واإلقليميةلالتنمية المحفي قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة13.9

 . تمهيد1.13.9
المحلية، كما خصصت تلك الحكومات  )السلطات( اكتسبت قضايا التنمية المحلية واإلقليمية اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومات

ويساهم في دعم  ،المحلية قضايا، بما يساعد في تحسين نوعية حياة المجتمعاتال هذه جزءًا كبيرًا من برامجها ومشاريعها لدعم
الة لما تقدمه من معاينة  ،هذه السياسةوُتعد  .، ...الخواستدامة الموارد الطبيعية ،االقتصاد الوطني خطوة جّدية ومساهمة فع 

بما في ذلك التحديات  ،التي تواجه التنمية المحلية واإلقليمية ،واقعية ألهم التحديات التنموية واإلدارية والمؤسساتية والبشرية
وتطوير  ،البحثية لالرتقاء بواقع التنمية المحلية واإلقليمية العلمية تقدم حزمة من المقترحات كما .التقانية والمعرفية والمعلوماتية

لمستقبلية بما يلبي االحتياجات الحالية وا ،وإحداث نظم جديدة ،برامج عمل لتحديث الهياكل المؤسساتية والنظم اإلدارية القائمة
 في عملية التخطيط والتنفيذ والتمويل في بعض األحيان. ،وفق رؤى معاصرة تضمن مشاركة المجتمعات المحلية

من خالل البناء على أربع ركائز  ،السياسة من أهمية تفعيل دور المدن واألقاليم في عملية التنمية هذه من هذا المنظور، تنطلق
اعتمادًا على تنظيم واستثمار الموارد  ،المحلية واإلقليمية مع النظم اإلدارية والمؤسساتية رئيسة تتكامل فيها مقومات التنمية

بما يدفع عملية التنمية في االتجاه الذي يحقق أهداف  ،باستخدام تقانات المعلومات واألساليب العلمية ،البشرية وتحسين كفاءتها
 .(20انظر الملحق ) التنمية المحلية واإلقليميةل لقطاع لإلطالع على التقرير الكام .ومتطلبات اإلنسان السوري 
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 توصيف الواقع الراهن. 2.13.9
I.  تنمية المحلية واإلقليميةقطاع الل العام واقعالتوصيف 

 التنمية ُتعر فالجهات الوطنية العاملة في مجال التنمية، و  من قبل في اآلونة األخيرة نال مفهوم التنمية المحلية اهتمامًا واسعاً 
عملية مستمرة يشارك فيها أكبر عدد من مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي، بهدف إحداث تغيير إيجابي " :على أنها المحلية

)كّمي ونوعي( في أوضاعه، ليتحول إلى مجتمع جديد اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً، يتمتع أفراده بنوعية من الحياة أفضل مما 
عملية توزيع األنشطة االقتصادية واالجتماعية في إقليم ما توزيعًا متساويًا  بأن ها لتنمية اإلقليميةاوُتعر ف  .14كانت عليه سابقاً"

 .، من أجل تحقيق التنمية المتوازنةبقدر اإلمكان على كافة أجزاء هذا اإلقليم

لذلك تتعدد الجهات المعنية بقضايا  ُيعد مجال التنمية المحلية واإلقليمية من المجاالت الواسعة والمتداخلة عبر القطاعات كافة،
وزارة الشؤون االجتماعية ، اإلسكاناألشغال العامة و وزارة ، والبيئة وزارة اإلدارة المحلية :، وأهمهاالتنمية المحلية واإلقليمية

، وزارات الصناعة البلديات، المجالس التنفيذية في المحافظات، هيئة التخطيط اإلقليمي، هيئة التخطيط والتعاون الدولي، العملو 
 .، ...الخوالنقل والكهرباء والموارد المائية والسياحة والصحة والزراعة

 واقع التنمية المحلية واإلقليمية 
إن  سوية الواقع التنموي على المستويين المحلي واإلقليمي، ومقدرته على االستجابة لقضايا التنمية المستدامة للموارد الطبيعية 

هو نقطة التوازن التي تحدد مسار التنمية في منطقة أو إقليم ما، إضافة لمدى توافقه مع التوجهات  ،لمتاحةوالبشرية ا
وبناء على ذلك تواجه عملية التنمية  .على االستجابة لقضايا العولمة ومدى قدرته ،والسياسات التنموية على المستوى الوطني

 :اآلتيةيات متمثلة بالقضايا المحلية واإلقليمية في سورية مجموعة من التحد

 في المحافظة الواحدة تفاوت مستويات التنمية البشرية و  ،اختالل وتباين المؤشرات التنموية االقتصادية واالجتماعية
وبالتالي سيطرة التنمية غير المتوازنة وتفاقم حالة الالتوازن، وغياب مفهوم تحقيق العدالة بين  بين المحافظات،وما 

ى إلى  .السوريةالمحافظات   وبالتالي ونشوء ظاهرة المدن الرئيسة المهيمنة، ،هافيتباين توزع السكان األمر الذي أد 
  وقد أدت األزمة إلى تفاقم هذه الظاهرة. .وعدم كفايتها في بعض المحافظات ،الضغوط على الموارد الطبيعيةتزايد 

 والتخطيط لكل قطاع بشكل مستقل، وبالتالي تصاعد ، ةقطاعيأسس على  القائمشامل الوطني التخطيط اعتماد ال
 والضعف في إدارة الموارد البشرية. ،الموارد الطبيعية اختالل مؤشرات التنمية غير المستدامة، وزيادة التعدي على

 ويرجع ذلك آلليات بالنسبة لسكان الريف مدنوتزايد عدد سكان ال ،اختالل التوازن ما بين المناطق الحضرية والريفية ،
 بين الحضر واألرياف. ةدون مراعاة توازن التنمي ،مستوى المحافظات محلية علىالتنموية الخطط وإعداد الوضع 

                                                           

14
لتنمية األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا )اإلسكوا(، تقرير حول منهج االسكوا في برامج ومشاريع التنمية المحلية وا 

 .2010بالمشاركة، 
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 للتنمية المحلية واإلقليمية الواقع اإلداري والمؤسساتي 
 المركزية في التخطيط  سيطرةف بالدرجة األولى، المركزية اإلداريةعلى إلدارة التنمية الهياكل التنظيمية  اعتماد

، وعدم والمغاالة في البيروقراطية والروتين ،وعدم إيالء األهمية الالزمة لبرامج التنمية المحلية واإلقليمية ،والتمويل
   إعطاء الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية والقطاع الخاص، كلها عوامل أد ت إلى عدم تنفيذ جزء هام من تلك الخطط.

  عن (، بعيدًا الخات، موافقات البناء، ...اإلدارة المحلية في األعمال اإلجرائية الروتينية )ضرائب، مخالفانشغال أجهزة
 ،ما يضعف مساهمتها في العملية التنموية ،والخطط التنفيذية المطلوب إنجازها ،األهداف االستراتيجية التنموية

 .األزمة فاقمت هذه الظاهرة في ظلوقد ت وينعكس سلبًا على جودة األعمال والخدمات المطلوبة.

 المبنية على ردود األفعال االرتجالية، األمر الذي أدى  ةغياب التخطيط االستراتيجي، واعتماد الحلول اآلنية واإلسعافي
 إلى تراكم اإلشكاليات والتعقيدات في معظم المدن السورية.

 وعدم مواكبة الجهات المعنية لمتطلبات التنمية المحلية واإلقليمية،  ،عدم تطوير وتحديث الهياكل المؤسساتية القائمة
 األمر الذي جعلها في حالة غير مقبولة في السوية المؤسساتية والتخطيطية.

  األمر الذي يؤدي إلى  ،واإلقليميةلة عن التنمية المحلية ؤو ي بين الجهات المختلفة المساتالتنسيق المؤسسضعف
 .وتأخرها وزيادة التكاليف وهدر المال العام أحيانًا أخرى  ،وتضارب تنفيذ المهام أحياناً  ،عمالاالزدواجية وتكرار األ

II.  التنمية المحلية واإلقليميةتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 
فريق العمل ليمية، كما ال يتم العمل وفق مبدأ في مجال التنمية المحلية واإلقمتخصصة جهات علمية بحثية في سورية  ال توجد

البعد  يسيطر(، وبالتالي الخ... االختصاصات )حقوق، اقتصاد، هندسة معمارية، تخطيط مدن وأقاليم، جغرافيا، بيئة، متعدد
من  -( أهم الجهات التي تقوم 19الجدول ) يبينبين القطاعات، و نسجام االتكامل و يغيب الو  ،القطاعي على عملية التخطيط

 ودراسات في مجال التنمية المحلية واإلقليمية. ببحوث -ضمن أعمالها األخرى 

 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع التنمية المحلية واإلقليمية(19الجدول )

 التنمية المحلية واإلقليميةذات الصلة بقطاع  مجاالت العمل الجهة

 كليات الهندسة المعمارية
 التخطيط اإلقليمي والمخططات التنظيمية. 
 العمرانية والعمران المستدام مشكالتالتجمعات وال. 

 .التطوير العمراني  كليات الهندسة المدنية

 .دور اإلدارة المحلية في تطور المجتمع المحلي  كليات الحقوق 
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 .التخطيط اإلقليمي  الهيئة العامة لالستشعار عن بعد

 للتقانة الحيويةالهيئة العامة 
 تدوير وتثمين المخلفات العضوية وإنتاج الطاقة الحيوية. 
 التنوع الحيوي الحيواني والنباتي. 

 .تحسين اإلنتاج الحيواني والنباتي  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 .التنمية الريفية  المركز الوطني للسياسات الزراعية

 السكانيةالمعهد العالي للبحوث والدراسات 
 التخطـــــــيط اإلقليمـــــــي ، التنميـــــــةعلـــــــى  منعكســـــــات النـــــــاتج المحلـــــــي

 .ومنعكساته

 المعهد الوطني لإلدارة العامة
  يجري طالب المعهد بحوثًا تطبيقية تتناول أحيانًا موضوع التنمية

 .المحلية واإلقليمية

 .قضايا التطوير والتخطيط اإلقليمي  هيئة التخطيط اإلقليمي

 الواقع الراهنتحليل . 3.13.9
I.  تنمية المحلية واإلقليميةقطاع الل العام واقعالتحليل 

 نقاط القوة 

 انتشار واسع ألجهزة اإلدارة المحلية في كافة أرجاء المحافظات السورية. 

 وجود كوادر بشرية قادرة على العمل في حال توفر ت الهياكل التنظيمية الحديثة. 

  تحديثها وإعادة هيكلتهاتوفر بنية مؤسساتية قائمة يمكن. 

 وجود مؤشرات تنمية بشرية متقدمة في بعض المحافظات بما يدعم التنمية المحلية واإلقليمية. 

 .مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي في دعم جهود التنمية 

 نقاط الضعف

 تباين المؤشرات التنموية بين المحافظات السورية وضمن المحافظة الواحدة. 

 وضعف التكامل والتنسيق بين القطاعات المختلفة ،ق أسس قطاعيةالتخطيط وف. 

 وعدم قدرة أجهزة اإلدارة المحلية على تلبية االحتياجات المتزايدة من الخدمات والمرافق ،سرعة النمو السكاني. 
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 سيطرة المركزية اإلدارية والمالية ما يبطئ وتيرة التنمية. 

  وانشغالها باألعمال اإلجرائية بعيدًا  ،تقني لدى اإلدارات المعنية بالتخطيطغياب التخطيط االستراتيجي، ووجود ضعف
 .عن الخطط واألهداف االستراتيجية

 وعدم مواكبتها للمتطلبات التخطيطية الحديثة ،ضعف وقدم األنظمة والقوانين والتشريعات. 

 ودمار الكثير من المنشآت الحيوية وخروج قسم آخر من الخدمة، وتضرر البنى  ،توقف العديد من المشاريع التنموية
 .نتيجة األزمة التي تمر بها سورية ،التحتية بشكل كبير

 الفرص

 بما يخدم متطلبات التنمية المحلية واإلقليمية ،وجود اإلمكانيات الستثمار األطر البشرية وتطوير قدراتها. 

 ائمة وتطوير هياكلها التنظيمية لتخدم متطلبات التنمية المحلية واإلقليميةامكانية استثمار المؤسسات الق. 

 بإدخال مقررات التنمية المحلية  ،إمكانية تطوير اإلمكانات العلمية لدى خريجي كليات الهندسة والحقوق واالقتصاد
 .واإلقليمية ضمن المناهج التدريسية

 مخاطرال

 لتنمية المحلية واإلقليميةعدم تحديث األنظمة والقوانين في مجال ا. 

 بما يخدم قضايا التنمية المحلية واإلقليمية ،عدم تطوير الهياكل المؤسساتية وإعادة هيكلتها.  

 عدم القدرة على تمويل مشاريع التنمية المحلية واإلقليمية. 

 عدم القدرة على استثمار التقانات العالية بسبب الحظر المفروض على سورية. 

  وما يقابله من ضغوط على الخدمات والبنى التحتية. ،الديموغرافي على الوضع الذي أفرزته األزمةبقاء التوزع 

 لى العودة الفاعلة للمناطق التي خرجت منها نتيجة األزمةعدم قدرة أجهزة الدولة ع. 

II. تنمية المحلية واإلقليميةتحليل واقع البحث العلمي في قطاع ال 
ال يمكن القول بوجود بحث علمي حقيقي وفعال في قطاع التنمية المحلية واإلقليمية، حيث تغيب المراكز البحثية المتخصصة، 

البحثية المعنية بقضايا التنمية المحلية العلمية الجهات  وبيناإلدارة المحلية واإلسكان  مؤسساتكما أن  هناك فجوة كبيرة بين 
بما يخدم قضايا  ،هذه الجهاتوالدراسات التي تنتجها  بحوثستفادة من الاال إضافة إلى عدم .بشكل أو بآخر واإلقليمية

 .ومتطلبات التنمية المحلية واإلقليمية
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 أسلوب التخطيط اإلقليميب والكافية للعملوالمؤهلة  خبيرةال طر البشريةاألكفاية يعاني البحث العلمي في هذا القطاع من عدم 
المعنية بالتنمية المحلية  لخريجي الكليات األساس التخطيطي ضعفويضاف إلى ذلك ، ي والمركزي على المستويين المحل

فيما يتعلق بالبنية التحتية، والهندسة المعمارية فيما يتعلق بالبنية العمرانية  هندسة بشكل خاص، الهندسة المدنية)ال واإلقليمية
 الكليات التي يسيطر فيها الجانب الفني الهندسي على الفكر التنموي، هذه عدم تحديث المناهج الدراسية في، مع والتخطيطية(

  .المستمر للمختصين في هذا المجال والتأهيل التدريب ضعف إلى إضافة

 التنمية المحلية واإلقليميةالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.13.9
بما  ،بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في سورية ،التنمية المحلية واإلقليميةالسياسة إلى تطوير أدوات تحفز هذه تتطلع 

وتفعيل مساهمة المدن المتوسطة والصغيرة في عملية التنمية  ،يضمن توازن الشبكة الحضرية، وضبط توسع المدن الكبرى 
البشرية في هذا  لمواردوتطوير ا ،والتنمية المحلية ضمن تنظيم إداري ومؤسساتي مبني على أسس الالمركزية ،المحلية واإلقليمية

، من خالل كإحدى األدوات الداعمة لعملية التنمية المحلية واإلقليمية ،باستخدام تقانة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة ،المجال
 البحثية التالية: العلمية المحاور والمقترحات

  المحلية واإلقليميةبناء أنظمة مؤسساتية حديثة في مجال التنمية: 

 لوضع برامج وآليات عمل من أجل االنتقال التدريجي إلى الالمركزية اإلدارية والمالية. اتدراس 

 والقطاع الخاص في عملية التخطيط واتخاذ القرار والتمويل. المحليلتنظيم آليات عمل لمشاركة المجتمع  اتدراس 

 كة ما بين البلديات والقطاع الخاص من خالل تفعيل الدور التنموي إليجاد آليات لبرامج ومشاريع تنموية مشتر  اتدراس
 على المستوى المحلي.

 لبناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة إلدارة التنمية المحلية واإلقليمية على المستويات الوطنية واإلقليمية  اتدراس
 وتجنب ازدواجية الملفات والمشاريع. هااختصاص حسبن توزيع المهام والمسؤوليات على المؤسسات اضمو  ،والمحلية

 ووضع  ،قليمي والمحليمسح الموارد الطبيعية والبشرية على المستويين اإلو  ،دراسة وتقييم الواقع التنموي في سورية
 .المقترحات إلدارة واستثمار هذه الموارد وكيفية حمايتها من الضغوطات والتحديات

 والجهات العامة ذات الصلة كافة الوزارات بينلتخطيط اإلقليمي بحثية لتفعيل العمل با اتدراس. 

 على كافة المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية وإعادة اإلعمار لوضع المنظومة الوطنية إلدارة األزمة اتدراس. 

 تطوير األطر البشرية وبناء قدراتها في مجال التنمية المحلية واإلقليمية: 

 ودراسة السبل البشرية الوطنية في مجال التنمية المحلية واإلقليمية مواردالوإدارة وتنظيم  تخطيطبحثية ل اتدراس ،
 .في واقع الموارد البشرية في هذا المجال الجة الخلل الذي تسببت به األزمةالكفيلة بمع
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 ث علمية و راء بحمن خالل إج ،وأسبابها وسبل إيقافها ،والخارجيةرصد أبعاد واتجاهات الهجرة الداخلية ل اتدراس
 تطبيقية لظاهرة هجرة العقول والكفاءات الوطنية.

 سببتها  ،بحثية ترصد أبعاد التردي في مجال التعليم والصحة نتيجة تحوالت اجتماعية وظروف أمنية قاسية اتدراس
 .األزمة في واقع التنمية للموارد البشرية المحلية واإلقليمية

 واإلقليمية كمحرك للتنمية المتوازنة والمستدامةبرامج للتنمية المحلية  إعداد: 

 تنموية  اريعاستثمارية وفق المزايا النسبية للمحافظات واألقاليم السورية، والبحث عن مش يعر ابحثية البتكار مش اتدراس
 .المجتمع أفرادجديدة مولدة للدخل ومساهمة في تأمين فرص العمل للعاطلين من 

 تحقق التكامل والتناسق والتوازن ما بين القطاعات التنموية  ،جديدة في التخطيط والتنفيذ إليجاد وتطوير آليات اتدراس
 ضمن استدامة الموارد الطبيعية.تو  ،(الخواالقتصادية )زراعة، سياحة، صناعة، ...

 بما يتناسب مع  ،التنمية بين المناطق الحضرية والريفية وتوازن  لوضع برامج وخطط تنفيذية لتكامل اتدراس
 الخصائص المحلية ومتطلبات التنمية.

 بيئيةلوضع أسس ومعايير لتوزيع االعتمادات المالية على المحافظات وفق المؤشرات التنموية )اقتصادية،  اتدراس، 
 ية.والبحث عن سبل جديدة لتطوير اإليرادات المحل يضمن عدالة توزيع عوائد التنمية. بما ،(، ..الخاجتماعية، خدمية

 وضرورة العودة إلى القوانين  ،رصد التوسع العمراني العشوائي وضبطه على أطراف المدن وفي القرى ل بحوث إجراء
عادة التأهيل إلحداث التقارب في السويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية بين . وإ والخطط الخاصة بالتطوير العقاري 

 كافة مكونات المجتمع.

 ومؤشرات التحضر نحو بناء نموذج وطني يقارب السوية الدولية. لتطوير مقاييس اتدراس 

 ا ومراكز بحثية للتنمية المحلية واإلقليمية.ليمقارنة وتقييم لما تم اقتراحه من الجهات الحكومية لمعاهد ع اتدراس 

 وما  ،غياب األمنبسبب األزمة و  (الداخلية والخارجية) بحثية عن ظاهرة الهجرة القسرية الجماعية للمواطنين اتدراس
رتفاع في افرص العمل و انخفاض في وما نتج عن ذلك من  ،لحق بمناطق سكنهم وأعمالهم والبنية التحتية من أضرار

 .ووضع الحلول ،مؤشرات الفقر والحرمان من التعليم

  بناء نظام معلومات على المستوى الوطنيتصميم و: 

 سورية.يكون المرجعية المعلوماتية األساسية في بحيث نظام معلومات وطني  وبناء لتصميم اتدراس 

 هاسات لتطوير نظام معلومات وطني متكامل إلدارة الكوارث، مزود بأحدث األساليب والتقنيات للتخفيف من آثار درا. 
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 التنمية المحلية واإلقليميةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.13.9

o تطوير األطر البشرية وبناء قدراتها: 

 وطنية المحلية من ذوي الخبرات والكفاءات العالية.  ستقطاب الخبرات الالوضع برنامج  -

تدريب تأهيل و والعمل على  ،بناء القدرات المؤسساتية لألجهزة الحكومية المركزية والمحليةبرنامج وطني ل وضع -
خطط للتأهيل تنظيم و  ،موضع التنفيذ ةاإلقليمينمية المحلية و التوخطط وضع سياسات ب معنيةلكوادر الفنية الا

 والتدريب المستمر للمختصين وفق أحدث المعايير العالمية.  

لالرتقاء  ،المحلية واإلقليمية في الجامعات السورية تطوير وتحديث المناهج الجامعية في الكليات المعنية بالتنمية -
 .بها إلى السوية الدولية

o  واإلقليمية كمحرك للتنمية المتوازنة والمستدامةبناء برامج التنمية المحلية: 

بما يضمن تحسين مؤشرات التنمية  ،طار الوطني الخاص بالتنمية المحلية واإلقليميةاإلالعمل على تقييم وتطوير  -
 البشرية وتحقيق عدالة التنمية بين المناطق والمحافظات.

ذ باالعتبار الخصائص المحلية االقتصادية تأخ وإعادة إعمارها، سس معاصرة في مجال تخطيط المدنأوضع  -
 بما يضمن الحفاظ على الهوية المحلية والطابع المعماري والعمراني للمدن السورية. ،واالجتماعية والطبيعية

 ....الخ( كالمدن الصناعية) وحاضنات للتنمية المحلية ،للتقانة كنواة بحثية لتنمية كل إقليم أقطاب بناء -

 .مشاريع التنمية الريفية في توفير الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة للعملنمية الريفية، و ة وطنية للتوضع سياس -

o بناء وتصميم نظام معلومات على المستوى الوطني: 

واحدة ة نافذمن خالل والتوثيق والتجديد لها  ،توفير المعلومات بكافة أشكالها المقروءة والمرئية والمسموعة -
من كافة الجهات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والبحثية  بما يمكِّن ،التقاناتبأحدث ة ومرجعية مجهز 

   .من معلومات وبيانات وخرائط ومخططات إليهعلى ما تحتاج الحصول 

 إعادة تأهيل خارطة األساس الوطنية واعتمادها من قبل كافة الجهات. -

 إعداد األطلس الوطني الرقمي التفاعلي.وفق المعايير العالمية المتجددة، و  إنجاز منظومة مساحية -

 .  موحد ومعتمد من كافة الجهات في سوريةوطني إنشاء بنك معلومات جغرافي  -

التي  ،ربط البرنامج الوطني للمعلومات بشبكة تحكمها منظومة واسعة من قواعد المعلومات المتعددة المجاالت -
   .تغذيه بالمستجدات والمتغيرات من المعلومات الوطنية واإلقليمية والمكانية

 .تقييم وإعداد الخرائط الرقمية كأداة للتخطيط اإلقليمي والعمراني -
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 المالي قطاعالفي  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة14.9

 . تمهيد1.14.9
من تصنيف هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وفي واقع الحال يضم هذا  تمت تسمية هذا القطاع بالقطاع المالي، انطالقاً 

 ، والتجارة بفرعيها الداخلي والخارجي.15القطاع: القطاع النقدي، المالي البسيط

 في والتشغيل االستثمار وتمويل النقدية السياسة أداة  خالل من ،الوطني االقتصاد قيادة في رئيس بدور النقدي القطاع يقوم 
 ىعل ثقيالً  عبئاً  تمثل التي ،لبطالةل وامتصاص جديدة عمل فرص تأمين من ذلك يعنيه وما المختلفة، االقتصادية القطاعات

 .األزمة سنين خالل والنقدية والمادية البشرية بموارده الوطني باالقتصاد حل الذي الدمار بعد وخاصة ،االقتصادي النمو

 سواء اإليرادات، لهذه إنفاقها وأوجه ،وأرباح ورسوم ضرائب من الدولة إيرادات مصادر ، فيتضمنالبسيط المالي القطاعأما 
 مشاريع مثل ،التحتية البنى مشاريع وخاصة إنمائية مشاريع إلقامة أو المواطن، تجاه واألساسية والخدمية اإلدارية المهام لتنفيذ

 على اعتمادها المطلوب المالية والسياسة البسيط المالي القطاع ويعتبر .الصحي والصرفي والمياه واالتصاالت والكهرباء الطرق 
 االقتصادي اإلنعاا إلى الحاجة مع وترافقها العملية هذه لمتطلبات نظراً  عمار،اإل إعادة مرحلة في األهمية من كبير قدر

 .األزمة خالل المالية الدولة لموارد الكبير التدني ظل في المبكر،

 اعتماد خالل من االقتصادية، للتنمية أساسياً  محركاً  كونه من ، فتنبع أهميتهوالخارجي الداخلي بشقيه التجارة لقطاعوبالنسبة 
 التصدير وتشجع ،التضخم من وتحد السوق  في التنافسية وتعزز ين،للمواطن والسلع الخدمات توفر التي واإلجراءات السياسات

 السياساتب النظر إعادة من بد ال كان ،سورية في األزمة حدوث بعد .الخارجي العالم مع واالستثماري  التجاري  االرتباط وتنظم
  .(21انظر الملحق ) الماليلقطاع للإلطالع على التقرير الكامل   .والخارجية الداخلية التجارية واإلجراءات

 توصيف الواقع الراهن. 2.14.9
I.  المالي قطاعلل العام واقعالتوصيف 

a.  القطاع النقدي 

  التطور النقدي:مالمح 

انفتاح وتحرير السوق المصرفية المحلية، تشجيع إنشاء مصارف  أهمها: ،محاور عدة التطور النقدي في سورية علىتركز 
االلتزام بمعايير العمل ، إنشاء محاكم مصرفية، مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، السرية المصرفيةالمية، خاصة وإس

 تأسيس سوق أوراق مالية.صناعة التأمين أمام القطاع الخاص، فتح بي العالمي، تنظيم مهنة الصرافة، المصرفي والرقا

                                                           

15
 ق تسمية القطاع المالي البسيط، لتمييزه عن القطاع المالي في عنوان الفقرة، الذي يضمه مع القطاعين النقدي والتجاري.تم إطال 
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 واقع وأدوات السياسة النقدية 

 النقدي النظام استقرار على والحفاظ ،المحلية لألسعار العام المستوى  استقرار تحقيق إلى سورية في النقدية السياسةتهدف 
 ،أساسي بشكل المباشرة النقدية السياسة أدوات على ،المركزي  سورية مصرف ينتهجها التي النقدية السياسة تعتمد. و والمصرفي

 المصرفي االئتمان يخص فيما عنه الصادرة والتعليمات ،(السورية بالليرة الودائع على) الفائدة أسعار ضوابط أهّمها ومن
 غير النقدية السياسة أدوات كافة تفعيل إلى وصوالً  عمله لتطوير المركزي  سورية مصرف ويسعى هذا .المصارف لدى والسيولة
 شهادات وإصدار المفتوح، السوق  بعمليات هلقيام الالزمة البيئة وتوفير اإللزامي، االحتياطي أداة  استخدام جانب إلى ،المباشرة
 تقبل التي للمؤسسات اإليداع وتسهيالت اإلقراض تسهيالت وتقديم للحكومة، وكيالً  بوصفه الحكومية المالية واألوراق اإليداع،
 بشكل االنتقال إلى المركزي  سورية بمصرف حدا مما ،النقدية السياسة أمام التحديات من العديد فرضت األزمة لكنّ  .الودائع

 .األزمة تفرضها التي التطورات مع يتالءم بما إجراءات من يلزم ما اتخاذ إلى ،والمعلنة الثابتة السياسات اتباع من كلي

 سعر الصرف 

 تداعيات حدة ازدياد مع ارتفع ثم ،للدوالر ليرة 50 حدود في) 2010-1991 الفترة خالل صرفال لسعر كبير استقرار تحقق لقد
، ثم عاود 2014 عام من األول الربع خالل ليرة 150 حدود تراجع بعدئذ إلى ،قصيرة فترة خالل ليرة 300 الـ ليتجاوز األزمة

 مؤسسات طريق عن األجنبي القطع سوق  في بالتدخل - األزمة بداية ومنذ - المركزي  سورية مصرف قام وقد .(ارتفاعه مجدداً 
 منع على أساسي بشكل يعملحيث أصبح المصرف  األجنبي، بالقطع التعامل لها المرخص والمصارف ،العاملة الصرافة
 توفر لعدم نظراً . وذلك وتخفيضها المحلية األسعار استقرار هدف تحقيق على يركز ، ولم يعدالسورية الليرة لقيمة الحادة التقلبات
 بالجانب ترتبط ،السورية الليرة صرف سعر غير عدة عوامل عن والناجمة المتتالية األسعار ارتفاعات لتهدئة الالزمة األدوات
 .سورية في الكلي االقتصاد بظروف المحيطة االستقرار عدم وحالة ،األمني والوضع السوري، لالقتصاد الحقيقي

b. القطاع المالي البسيط 

 خصائص الوضع المالي 

 متعددة مطارح تتناول ،(مباشرة وغير مباشرة ورسوم ضرائب) النوعية الضرائب من مجموعة من الحالي الضريبي النظام يتكون 
 مسايرة من النافذة الضريبية التشريعات وال الضريبية اإلدارة تتمكن ولم ومتعددة، متالحقة قديمة تشريعية بصكوك صدرت

 .سورية في جرت التي واالجتماعية االقتصادية التطورات

 سلبية اً آثار  يولد الذي األمر ،العجز لتقليص انكماشية إنفاق سياسة ممارسة إلى الحكومة يدفع ، مماالموازنة عجز سنوياً  يزداد
 الموارد من% 30 من أقل الضريبية وشبه الضريبية الواردات شكلت وقد .والبطالة األجور ومستويات االقتصادي النمو على

 أدنى في زال وما ،جمالياإل المحلي الناتج من% 15 السوري  الضريبي العبء ويشكل ،(األخيرة ةالعشر  السنين في) العامة
 .الراهنة التطورات آلخر ومواكبته الضريبي التشريع استقرار وعدم ،الضريبية اإلدارة لضعف ذلك ويعود ،الحدود
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 أدوات السياسة المالية 

 54 بالقانون  والمعدل ،1967 لعام 92 رقم األساسي المالي القانون  أحكام إلى استناداً  المالية السياسة بإدارة المالية وزارةتقوم 
 والخارجية. الداخلية القروضو  ،الضرائب ،الحكومي اإلنفاق ،العامة الموازنة: في المالية السياسة أدوات وتتمثل ،2006 لعام

 اإليرادات إجمالي من الضريبية اإليرادات نسبة انخفاض(، الذي يبين اإليرادات العامة والضريبية، 20ُيالحظ من الجدول )
 . األزمة خالل النسبة هذه تراجعت وقد ،المتقدمة الدول في النسبة نصف وهي ،(40%)

 اإليرادات العامة والضريبية )مليون ليرة سورية( :(20الجدول )

 2111 2111 2119 2118 2117 2116 العام
اإليرادات الضريبية من جدول الموارد 

 التقديرية في الموازنة العامة
191317 202627 219268 240640 278428 325005 

 ------- 634425 600830 490904 458571 434865 اإليرادات العامة من جدول العمليات المنفذة

 ------- 43.1 40.6 40.1 37.3 40.9 نسبة اإليرادات الضريبية إلى إجمالي اإليرادات

 2011النشرة اإلحصائية السنوية  –: مصرف سورية المركزي المصدر

 قبل ما الست ينالسن خالل اإلجمالي المحلي الناتج إلى الضريبية اإليرادات نسبة انخفاض يالحظ من الجدول السابق أيضًا،
 .المالية السياسات مجمل في المتخذة اإلصالحات فعالية وعدم ،الضريبي التهرب حجم كبر بسبب وذلك ،األزمة

 في خللٍ  وجود ، ويالحظ في سوريةاالستثمارية واإليرادات الضريبية وشبه الضريبية اإليرادات من العامة اإليرادات تتشكل
 لصالح الدخل توزيع إلعادة كوسيلة العامة الموازنة دور يلغي، وهذا بدوره الثروات أصحاب  لصالح الضريبي الهيكل تركيب

 اإليرادات إجمالي من% 1 من أكثر تشكل ال إذ ،الثروة على الضرائب ضعف الحظيُ  كما. المجتمع في الضعيفة الطبقات
تلجأ الدولة عادة إلى القروض العامة  .تطويره و هيكلته إلعادة والحاجة السوري  المالي النظام ضعف على يدل مما ،الضريبية

عندما ال تكفي إيراداتها العامة لتمويل نفقاتها المالية، ويمكن أن تكون القروض داخلية أو خارجية، كما يمكن أن تستعمل 
 وسائل تمويل أخرى كإصدار أذونات وسندات خزينة.

c.  القطاع التجاري 

 :التجارة الداخلية 
 والمستهلكين، والمستوردين المنتجين بين تتم التي ،االقتصادية العالقات لواقع الحقيقي االنعكاس الداخلية التجارة قطاع يمّثل

 التوزيع بالمفرق، البيع بالجملة، البيع: طريق عن وذلك ،الوطني االقتصاد داخل البضائع دوران بعملية الداخلية التجارة وتتجسد
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 الدول في منتشرة أخرى  بيع قائطر  وهناك .الكبيرة المتاجر طريق عن البيعو  االستهالكية، التعاونية الجمعيات المباشر،
 المستهلك وحماية الداخلية التجارة وزارة ُتشرف .لكترونيةاال التجارةك المحلية سواقاأل في كثيراً  منتشرة غير ولكنها المتقدمة،

 التجاري، السجل على واإلشراف فيها، والمتعاملين التجارية السوق  بتنظيم وتقوم ،الداخلية التجارة قطاع إدارة على حالياً 
 من السنوية المحلي االستهالك حاجة بتحديد الوزارة تقوم  كذلك ،التجارية الغرف على واإلشراف التجارية، للمهن والترخيص

 وحماية الداخلية التجارة وزارة إحداث تموقد  .ومراقبتها األسعار وتحديد، المناسبة والشروط بالمواصفات والسلع المواد مختلف
 ،1960 العام في الداخلية بالتجارة االهتمام بدأ وقد ،والمهام التسمية في التعديالت من سلسلة بعد ،2012 العام في المستهلك

 .التموين شؤون  الجديدة الوزارة إلى وعهد ،التموين وزارة إحداث تم حيث

 كبقية القطاعات، وأهم اآلثار السلبية لألزمة عليه هي:تأثر قطاع التجارة الداخلية باألزمة 

 (.الخ... الصوامع، المطاحن، المخابز،) ذات الصلة بالقطاع المنشآت تخريب وأضرار في -

التي لم تسلم  ،النقل شاحنات من أو المستودعات من سواء والدقيق، الحبوب وخاصة الغذائية والسلع المواد سرقة -
 .بدورها من السرقة أو التخريب

وخروج  ،سورية على فرضت التي االقتصادية بسبب العقوبات ،األسواق في الغذائية والمواد السلع كميات انخفاض -
 .الكثير من المنشآت الصناعية والحرفية من الخدمة

  :التجارة الخارجية 
 خالل من ،االقتصادية التنمية عملية في بذلك وتساهم ،الخارجي بالعالم الوطني االقتصاد ارتباط وسيلة الخارجية التجارة تعتبر

 االستيراد طريق عن المختلفة اإلنتاج ومستلزمات الضرورية االستهالكية الحاجات وتأمينمن جهة،  الصادرات ودعم تشجيع
(، ثم بدأ ترتيبها 21العالمية، كما يظهر الجدول )كانت سورية قبل األزمة تحتل موقعًا متوسطًا في التجارة  .أخرى  جهة من

 يتراجع بفعل اآلثار السلبية لألزمة.

 2010إلى  2006ترتيب سورية في التجارة العالمية من عام : (21الجدول )

 2006 البيان
 دولة 184

2007 
 دولة 184

2008 
 دولة 184

2009 
 دولة 184

2010 
 دولة 188

 الصادرات
 75 77 77 76 77 السلع

 62 70 71 75 68 الخدمات
 المستوردات

 74 73 74 74 81 السلع
 80 77 76 82 59 الخدمات

 2011: منظمة التجارة العالمية المصدر
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 تأثرت التجارة الخارجية بشدة نتيجة األزمة التي تمر فيها سورية، ومن أهم تلك اآلثار: 
 .السورية وارتفاع سعر الصرف األجنبيانخفاض قيمة الليرة  -

 نتيجة العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية.صعوبة تمويل المستوردات  -

 تراجع حجم الصادرات والمستوردات. -

II.  المالي  قطاعالبحث العلمي في التوصيف واقع 

 ،بأقسامه المختلفة، النقدي والمالي البسيط والتجاري  المالي لقطاعبا تهتم التي البحثيةالعلمية  الجهات من عدد سورية في يوجد
 .ذات الصلة بالقطاع بها تعمل التي المجاالتبعض و  الجهات تلك أهم( 22) الجدول ويبين

 أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بالقطاع المالي :(22الجدول )

 الماليقطاع الذات الصلة ب مجاالت العمل الجهة 

 كليات االقتصاد
 مخرجات كليات االقتصاد ومواءمتها مع سوق العمل. 

 الربط بين العلوم المالية والمصرفية وسوق المؤسسات المالية. 
معهد التخطيط للتنمية االقتصادية 

 واالجتماعية
 دراسات اقتصادية. 

 المعهد العالي إلدارة األعمال
 دراسات اقتصادية ، المصارف وشركات التأمين ،األسواق المالية

 .وتسويقية
 اإلدارة المالية.، األسواق الماليةالمصارف،   األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 .المالي القطاعيجري طالب المعهد بحوثًا تطبيقية تتناول أحيانًا   المعهد الوطني لإلدارة العامة

 .تنافسية المنتج السوري   مرصد الوطني للتنافسيةال

 تحليل الواقع الراهن. 3.14.9
I.  الماليقطاع لل العام واقعالتحليل 

a. القطاع النقدي 

 نقاط القوة

 دخول القطاع الخاص إلى مجال العمل المصرفي. 

 في تمويل عملية التنمية والخاص، بشقيه العام ،زيادة مساهمة القطاع المصرفي. 
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  السلطة النقدية دورًا أكبرتفعيل السياسة النقدية وإعطاء. 

 انتشار جغرافي جيد لمؤسسات هذا القطاع. 

 التخفيف من القيود على حركة رؤوس االموال. 

 نقاط الضعف

 استمرار االعتماد الكبير على النقود في التداول السلعي والخدمي والتعامل بين األفراد والمنشأت. 

  ا يحد من استقالليتهف المركزي ممتدخل السلطات التنفيذية في عمل المصر. 

 ضعف التنوع في المؤسسات المصرفية وقصور منتجاتها. 

 ضعف التمويل االستثماري المتوسط وطويل األجل. 

 حجم القروض المتعثرة خالل األزمةزايد ت. 

 لحوكمة السيما في المصارف العامةضعف ا. 

 الفرص

 عمارفي تمويل إعادة اإل ،الحاجة إلى دور فعال للمصارف وشركات التأمين والخدمات المالية.  

 جديدةمتنوعة مؤسسات مالية  وإحداث ،إمكانية تطوير المؤسسات المالية القائمة. 

 اول السندات باإلضافة إلى األسهمتفعل تد ،الحاجة لسوق مالية متطورة. 

  ول إلى األسواق المالية العالميةالوصإمكانية. 

  لقطاع المصرفيلاالهتمام والدعم الحكومي. 

 مخاطرال

 استمرار األزمة لفترة طويلة. 

 د المخاطر االئتمانية والتشغيليةتزاي. 

  وعدم معالجتها يادة القروض المتعثرةز. 

 استمرار ارتفاع معدالت التضخم وتدني القوة الشرائية لليرة السورية. 
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b. المالي البسيطقطاع ال 
 نقاط القوة

  يرةاألخ ينفي السنتشريعات وأنظمة محدثة ومتطورة وجود. 

 مالية وجود أجهزة رقابة. 

 تبني المعايير الدولية المحاسبية والقانونية والرقابية. 

 نقاط الضعف

  نسب التهرب الضريبي بكافة أشكالهارتفاع. 

 ضعف الضرائب على الثروةو  ،أصحاب الثروات لصالح  خلل في تركيب الهيكل الضريبي. 

 ضعف النظام الجمركي القائم. 

  االستهالكي واإلنتاجي والعجز التموينيارتفاع نسبة الدعم. 

 تشابكات األوضاع المالية للمؤسسات والشركات االقتصادية الحكوميةو ، الهدر الكبير في القطاع العام. 

  وقدمهامتبعة الدعم الأساليب ضعف فعالية وكفاءة. 

 وعدم الوضوح في اإلدارة الضريبية التعقيد والروتين. 

 ارتفاع حجم الدين العام. 

 التأميني لدى األفراد والمؤسسات الوعي ضعف. 

 الفرص

 ت من خالل مكافحة التهرب الضريبيوفرص زيادة اإليرادا ،اإلصالح الضريبي. 

 وتقليص النفقات غير الضرورية توجه الحكومة لترشيد اإلنفاق. 

 مناخ اقتصادي حر لقطاع األعمال الخاصوجود نمو متزايد ل. 

 مخاطرال

  تزايد متطلبات اإلنفاقو  ،واستمرار تناقص موارد الدولة المالية ،طويلاستمرار األزمة لوقت. 

  ن تبدأ هذه العمليةعمار حيإعادة اإلعدم قدرة موارد الدولة على تغطية متطلبات. 
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 عدم اتساق التطور في التشريعات والقوانين مع متطلبات وتطورات العمل في القطاع المالي. 

  الضريبية على مستوى المجتمعقافة الثنشر و عدم تطوير الوعي. 

 غياب دور النقابات أو الجمعيات الخاصة بهذا القطاع. 

c.  القطاع التجاري 

 التجارة الداخلية 
 نقاط القوة

 األساسية لبعض السلع يالحكومدعم ال. 

 في هذا المجال عمالة وفيرة. 

  األساسية ستراتيجية لبعض المواداوجود مخازين. 

 معظم المواد الضرورية، وانتشارها الواسع في أغلب المدن السورية تحوي  حكومية داخلية تجارة مؤسسات وجود. 

 نقاط الضعف

  سوء توزيع وتنظيم مواقع تجارة المفرق. 

 العام لألسعاردني مستوى األجور نسبة إلى المستوى ت. 

 مستوى التضخم ارتفاع. 

 الجهات المشرفة على عمل هذا القطاععف التنسيق بين ض. 

 الحكومية للمؤسسات المتاحة اإلمكانات وضعف ،األسعار على الرقابي األداء ضعف. 

 الفرص

 هاإلطار الوطني ل تبني الحكومة للتخطيط اإلقليمي ووضع. 

  الضروريةوالسلع توفير المواد ل الدولبعض مع جيدة لاعالقات الاالستفادة من إمكانية. 

  من خالل المراقبين التابعين لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط األسواقإمكانية. 

 تنوع ووفرة المواد والسلع المنتجة محليًا، وبشكل خاص المنتجات الزراعية. 

 وجود شبكة نقل جيدة تسهل حركة المواد والسلع بين مناطق اإلنتاج واالستهالك. 
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 مخاطرال

  الجملةد منها عدد معين من تجار االحتكارات التي يستفيتفاقم. 

 السلع في األسواق المحلية بعض وتوفر أسعار على، وأثرها سوريةالمفروضة على العقوبات االقتصادية  استمرار. 

 زمة وآثارها المعيقة إلنتاج وانتقال المواد والسلع بين المناطق المختلفةاستمرار األ. 

 عليها بالجفاف والصناعية المعتمدة المنتجات الزراعية تأثر. 

 تستهدف جميع المواطنين ، والتي االستمرار بنفس سياسة الدعم المتبعة حاليًا للمواد الغذائية وبعض المشتقات النفطية
 .بغض النظر عن استحقاقهم للدعم

 التجارة الخارجية 
 نقاط القوة

  منتجاتالصادرات تقدم الدعم التصديري لعدة اإلنتاج المحلي و تنمية دعم و وجود هيئة. 

  يةالدولتكتالت عدد من الدول والمع  جيدة تجارية واقتصاديةعالقات. 

  النفط ...الخالمبيدات ،اللقاحات ،السكر ،الرز، مثل ستراتيجية لصالح الجهات الحكوميةااستيراد مواد وسلع ،. 

 تصدير العديد من المنتجات الزراعية والصناعية. 

 نقاط الضعف

 جاري واالقتصادي مع الدول األخرى التعاون الت عالقاتبذات الصلة صالحيات الجهات  في  تضارب. 

  ّص مهام وأعمال مؤسسة التجارة الخارجيةتقل. 

 الفرص

 الخ(مجموعة البريكس ،منظمة شنغهاي) سياسة التوجه شرقًا واالنضمام إلى بعض التكتالت االقتصادية... ،. 

 اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية. 

  الحكومي للصادرات ومشاركة المنتجات السورية في المعارض الدوليةالدعم. 

 وجود المناطق الحرة. 

 انضمام سورية إلى المركز الدولي لحل نزاعات التجارة واالستثمار. 
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 مخاطرال

  ذات الصلة البنى التحتيةالمؤسسات و األضرار في استمرار األزمة وتفاقم. 

  وصعوبة إصدار الكفاالت وفتح االعتمادات ،نقص السيولةتفاقم في. 

 عدم استقرار أسعار الصرف. 

  النقل، سواء أكانت في العثور على بواخر تقبل الشحن إلى الموانئ السورية، أو توفر  تصعوبات ومشكالزيادة
 الجوي.مستودعات عبر المحافظات، إضافة إلى صعوبة النقل الالشاحنات الكافية للنقل من أرض الميناء إلى 

 وبالتالي صعوبة تدفق السلع المستوردة. ،استمرار العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية 

II.  الماليقطاع التحليل واقع البحث العلمي في 
ال يختلف واقع البحث العلمي في القطاع المالي كثيرًا عنه في باقي القطاعات الخدمية، حيث يعاني البحث العلمي في هذا 

 ة صعوبات، أهمها:القطاع من عد

 على البحث والتطوير في القطاع المالي ضعف اإلنفاق. 

 دون مردود اً إنفاق هذا القطاع، حيث يعتبرهاإلنفاق على البحث العلمي في عن القطاع الخاص  ابتعاد. 

 خاصة بالقطاع المالي وجود مراكز بحث علمي مستقلة عدم. 

 المالي قطاعالالبحثية لتطوير  العلمية المحاور والمقترحات. 4.14.9

I. البحثية لتطوير القطاع النقدي العلمية المحاور والمقترحات 

 تطوير اإلدارة النقدية والمصرفية: 

 دراسة تدعيم استقاللية السلطة النقدية. 

 دراسة تدعيم الحوكمة في الجهاز المصرفي. 

  والعامةدراسة تحسين أساليب إشراف المصرف المركزي على المصارف الخاصة. 

  تتعامل بكافة المنتجات المصرفية ،عادة هيكلة المصارف الحكومية كمصارف شاملةإ دراسة. 

  المالية األوراق سهمها في سوق أوتدرج  ،الى شركات مساهمة تمتلكها الدولة عامةتحويل المصارف الالبحث في. 

 مينيدراسة تفعيل دور المعاهد والمراكز المتخصصة في التدريب المصرفي والتأ. 

  دراسة مقترح إيجاد غرفة تقاص بالقطع األجنبي لدى مصرف سورية المركزي. 
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 :تحديث ومعالجة نظام القروض والودائع 

 ودور مصرف سورية المركزي في هذه المعالجة ،دراسة معالجة القروض المتعثرة. 

 دراسة حقوق المقرض والمقترض القانونية. 

  والدولية لإليداع في المصارف السوريةدراسة كيفية جذب المدخرات المحلية. 

 مع األخذ باالعتبار خصوصية كل قطاع  ،دراسة شروط إعادة الجدولة للقروض الممنوحة للفعاليات االقتصادية
 .ومالمح المرحلة التالية ،من القطاعات االقتصادية

 :تطوير العمل المصرفي االستثماري 

 دراسة آلية إلنشاء سوق السندات. 

 المركزي في ذلك المصرفودور  ،شجيع المصارف على التمويل االستثماري دراسة سبل ت. 

 دراسة سبل تحسين البيئة االستثمارية لزيادة الطلب على التمويل المصرفي. 

  بما يسهم في تعديل نظام المصارف بما يسمح لها بالمشاركة واالستثمار في المشاريع االقتصاديةالبحث في ،
 .عمارمويل إعادة اإلمين السيولة الالزمة لتتأ

  عامة أو خاصة أو مشتركة.مصارف استثمارية في سورية إحداثدراسة إمكانية ، 

 :تحسين وتطوير السياسة النقدية 

 ثر ذلك على االستثمارأو  ،دراسة الربط بين معدالت الفائدة والتضخم. 

 عماروالتأميني في عملية إعادة اإل دور القطاع المصرفي. 

  لما بعد األزمة ةالصرف المالئمدراسة بدائل نظام. 

 عمار وما بعدهافي مرحلة إعادة اإل ،دراسة أولويات المنتجات المصرفية والمالية المطلوبة. 

  واقتراح السياسات لما بعد األزمة ،خالل األزمةالسياسة النقدية تقييم. 

  الماليةو التنسيق بين السياستين النقدية آليات. 

  السياسة النقديةدراسة حول توسيع أدوات. 

 استقرار المستوى العام لألسعارو  ،النمو والعدالة االجتماعية دور كل من السياستين المالية والنقدية في تحقيق. 
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II. البحثية لتطوير القطاع المالي البسيط العلمية المحاور والمقترحات 

  :تطوير اإلدارة المالية والضريبية 

  ومؤسسات القطاع العام وإدارة المال العام، وتنظيم هذه العالقات على ث حول العالقات المالية بين منشآت بحو
 .عدم بروزها مستقبالً وضمان  ،التشابكات المالية وحل مشكلة ،أسس االستقاللية والكفاءة

  من خالل توجهات السياسة االقتصادية  ،ق إلدارة السيولة الالزمة لتمويل النفقات العامةائالبحث في أفضل الطر
 .ف األساسية للموازنة العامةة للدولة، وبما يحقق األهداوالمالي

 موحدة، ووضع أسس  محاسبية البحث في اإلدارة المالية للمؤسسات والشركات في القطاع العام، واعتماد معايير
 .ةلنماذج معتمدة للبيانات المالية وفق المعايير الدولية، ووفقًا لنظام شامل إلدارة المعلومات المالية الحكومي

  خلق موارد جديدة للموازنة العامة للدولةسبل دراسة. 

 نتقال من موازنة لمراحل إعداد الموازنة العامة وتنفيذها ومراقبة التنفيذ، والبحث في إمكانية اإل ةث تطويريو بح
 .األداءالبرامج و البنود إلى موازنة 

 والتخطيط المسبق لهذه المديونية ،ث في إدارة مديونية الدولة الداخلية والخارجيةو بح. 

  اإلسالمية كمصدر للتمويل التنموي  المالية أهمية األوراقدراسة. 

 :تطوير نظم الضرائب والرسوم 

  وزيادة الشفافية فيها وتقليص مخاطر الفساد ،تبسيط أساليب التكليف والتحصيل الضريبيدراسة. 

  المضاربات العقاريةدراسة الضرائب العقارية وأثرها في الحد من. 

  وضريبة األرباح الحقيقية بالقيمة الجارية ،وضريبة ريع العقارات والعرصات ،ضريبة الدخل المقطوع دراسةإعادة. 

 اإلقليمية والدوليةو  الثنائية لرسوم الجمركية في ضوء سياسة التجارة الخارجية ومتطلبات االتفاقاتدراسة تطوير ا. 

  الجودة الشاملة في تحسين أداء اإلدارة الضريبيةتطبيق نظم إدارة آليات. 

 بما يسهم في تحقيق مستويات أفضل من العدالة الضريبية ،للنظام الضريبي ومعدالته ةث تطويريو بح. 

  مكافحة التهرب والغش الضريبيدراسة تقييم وتطوير آليات. 

 وإقرار نماذج للتصريح الضريبي  ،لتقنين القواعد المحاسبية التي تؤدي إلى تحديد الربح الضريبي اتدراس
 .في جهاز الضرائب األتمتةوالتوسع في استكمال  ،والبيانات المالية
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 :تحسين وترشيد الدعم الحكومي 

  عملية يخدم لمنتج )الزراعي والصناعي والخدمي(، بما االبحث في تطوير أساليب الدعم الحكومي للمستهلك و
 .ثر الدعم في التطور االقتصادي واالجتماعيأالتنمية االقتصادية واالجتماعية. وبيان 

 وعجز المشتقات النفطية ،دراسة كيفية معالجة موضوع العجز التمويني. 

 ي.توزيع الدخل والثروة في سورية، ودراسة العالقة بين هذا التوزيع والنمو االقتصاد البحث في تحسين عدالة 

 :تحديث وتطوير النظام المحاسبي 

 ة االقتصادية في المؤسساتتطوير أساليب المحاسب. 

 ومدى قدرته على تأمين متطلبات تنفيذ الموازنة وتوفير البيانات  ،دراسة مدى فعالية النظام المحاسبي الموجود
 .الالحقة ينإضافة إلى توفير البيانات المالية الضرورية إلعداد الموازنة العامة للسن ،العاكسة لنتائج تنفيذها

  قطع الحسابات الختامية، والتصديق عليها في الوقت المناسبالبحث في تطوير أساليب. 

 أثر تطبيق القيد المزدوج في المؤسسات ذات الطابع اإلداري في رفع كفاءة األداء وتحسين الرقابة. 

 :تطوير اآلليات واألنظمة 

  الحد من الفساد الجمركيبة لكفياآلليات الدراسة. 

 الدوائر المالية والمؤسسات االقتصادية والخدمية، وإطالق قواعد جديدة في تطوير أساليب التعاقد في في بحث ال
 .المحاسبة والمساءلة والشفافية في جميع مراحل التعاقد الداخلي والخارجي

  الخاصين  ، وذلك على غرار النظامين الماليينالجهات العلمية البحثيةإحداث نظام مالي خاص بالبحث في
 .صادياإلداري واالقت ينالقطاعب

 لتمويل المشاريع االستثمارية لمؤسسات القطاع العام ،يل صندوق الدين العام إلى مصرف للتنميةحو تل اتدراس. 

 .دراسة أثر التأمين الصحي للعاملين في القطاع اإلداري على أداء هذا القطاع 

III. البحثية لتطوير القطاع التجاري  العلمية تالمحاور والمقترحا 

 التجارة الداخلية 

  األسعار: ضبط 

 أثر األزمة الحالية على المستوى العام لألسعار، وكيفية تخفيفه. دراسة 
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 سياسات التسعير الحالية وأثرها على ضبط األسواق دراسة. 

  وأثرها على أسعار هذه المحاصيل ومدى توفرها ،ستراتيجية في سوريةسياسات تسويق المحاصيل االدراسة. 

 المستهلك وحماية اإلنتاجية العملية تطوير في ودورها ،لألسعار العامة السياسة حول ثو بح. 

 :تطوير اآلليات واألنظمة 

 )تفعيل الرقابة التموينيةو  ،دراسة وضع آلية لتنظيم تجارة المفرق )الفوترة النظامية. 

 وأثرها على األسعار ،مفرق( ،نصف جملة ،جملة ، تجارةحلقات التجارة الداخلية )إنتاجتحليل وتطوير دراسات ل. 

  ص باالحتكارخاالقانون التطوير دراسة. 

 بحرية نشاطها لممارسة والمالية القانونية البيئة وتوفير ،االقتصادي العام القطاع مؤسسات هيكلة إعادة دراسة. 

 التجارة الخارجية 

 :تعزيز الصادرات 

  الدوليةوزيادة فرص نفاذها إلى األسواق  آليات تعزيز تنافسية الصادرات السورية،البحث في. 

  هيكلة الصادرات السورية القطاعية والجغرافية لتصبح أكثر توازنًا وفاعليةتطوير دراسة. 

 جنبيوجذب االستثمار المحلي واأل متكاملة لتنمية قطاع التصدير في سورية، اتدراس. 

  راءات وكيفية حماية الصادرات من اإلج ،الصناعات التصديرية ذات الميزة النسبيةآليات دعم البحث في
 .الحمائية المتخذة من قبل الشركاء التجاريين

 :تسهيل وضبط االستيراد 

  نشيط عملهازيادة من المرونة والسيولة لمؤسسة التجارة الخارجية لتمنح كيفية دراسة. 

  كيفية حماية الصناعات المحلية التقليدية والناشئة من التدفق غير المرغوب والمنافسة غير العادلة دراسة
 .الصناعات التي ستخضع للحماية المؤقتة والدعم الحكومي تحديدو  ،في السوق المحلية للمستوردات

  والمواد األولية ومستلزمات اإلنتاج ،ستراتيجية واألساسيةمستوردات السلع االتمويل لالسياسة المثلى البحث في. 

  ثارها على المستورداتآالجمركية و  للرسوموضع دراسة. 

  ووضع  ،المستوردات جراء األزمة اإلجراءات الالزمة لتخفيف حجم القيود التي تواجهها الشركات في تمويلدراسة
 ، وتطوير آليات تمويلها من الجهاز المصرفي.معايير علمية ألولويات تمويل المستوردات
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 :تطوير السياسة التجارية العامة 

  (يجابيةالسلبية واإل)طني على االقتصاد الو وآثارها  ،سياسة التوجه شرقاً دراسة. 

  بعض التكتالت اإلقتصادية انضمام سورية إلى وآثار  ،تعزيز موقع سورية في االقتصاد العالميدراسة سبل
 واتفاقيات التجارة الحرة.

 والتخلص من الفساد الجمركي ،دراسة تبسيط إجراءات الشحن والتخليص الجمركي. 

  وتحديد الشراكات المستقبلية ،لسورية مع العالم الخارجي دراسة تطوير االنفتاح االقتصادي والتجاري. 

  خاصة بعد األزمة وإعادة اإلعمار ،بما يتناسب ومصالح االقتصاد السوري  ،سياسة تحرير التجارةالبحث في. 

 وإيجاد الحلول ،وتحديد الثغرات التشغيلية األساسية ،دراسة شاملة عن نظام المناطق الحرة. 

 تفاقيات التجارة الخارجية القائمة، ودورها خالل األزمة، ومقارنته مع دورها السابقدراسة إعادة تقييم ا. 

 لمالياقطاع الالعامة لتطوير المقترحات . 5.14.9

o  وفي مؤسسات وشركات القطاع العام ،تأهيل الكوادر المالية في اإلدارة المالية العامةو تطوير أساليب إعداد. 

o  وتأمين برامج المعلوماتية الالزمة مع التدريب والتأهيل  ،العمليات المالية والمحاسبيةإدخال األتمتة إلى جميع
تتضمن تحليل  ،بغية الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية ،أتمتة العمل المالي والمحاسبي والضريبي، و للعاملين فيها

 .شامل لإليرادات والنفقات على مستوى كافة الجهات العامة

o  استخدام نظامGFS ( المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي في إحصاءات المالية )دليل إحصاء مالية الحكومة
 .العامة، ومنعكساته على تحليل الموازنات الحكومية واألداء االقتصادي

o إدخال نظرية االعتمادات المخصصة )النظرية المحاسبية الحكومية الحديثة( في إعداد الموازنة العامة للدولة. 

o وتكوين المهارات المالئمة المواكبة لمتغيرات العصرالعاملة في القطاع المالي،  البشرية الموارد تنمية. 

o المالية إحداث معهد متخصص بالدراسات.   

o إنشاء وكالة أو مؤسسة تهتم بمعايير الجودة وفقًا للمعايير الدولية. 

o المالئمة، وجودة الخدمات، وسرعة تنفيذ  تقانيةوال من جهة البنية التحتية ،تحسين أداء وكفاءة المراكز الحدودية
 .، والمستودعات المناسبةاإلجراءات
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 السياحةفي قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة15.9

 . تمهيد1.15.9
تسهم في  ،نظر إلى السياحة على أنها جسر للحوار بين الشعوب والحضاراتيُ و  ،قطاع السياحة قطاعًا اقتصاديًا واعداً  يعتبر

، وهي الترويجو  قد أضحت السياحة صناعة متكاملة تتضمن التخطيط واالستثمار والتسويقل .دلبالإبراز الصورة الحضارية ل
وتحفزها على تنمية مجاالتها باستمرار، حيث توجد عالقة  ،أيضًا صناعة متعددة المراحل تتفاعل مع قطاعات االقتصاد األخرى 

حسين الحكومة السورية اهتمامًا كبيرًا لتطوير وتاحة والتنمية االقتصادية بمفهومها العام، لذلك أعطت وثيقة بين تنمية قطاع السي
وتخديم المواقع السياحية كافة باالتصاالت والكهرباء  ،التي تتفاعل مع تنمية هذا القطاع مثل النقل ،مستوى الخدمات األساسية

ياحة في سورية عرضة للتأثر بالتطورات السياسية السائدة في المنطقة، وال سيما علمًا بأن قطاع الس .الخدمات الصحيةوالمياه و 
، وخاصة أن بعض 2011، كما أنه أحد أكثر القطاعات تأثرًا باألزمة التي تشهدها سورية منذ عام التطورات في عملية السالم

 .(22انظر الملحق ) السياحةلإلطالع على التقرير الكامل لقطاع  .اآلثار السلبية لألزمة على هذا القطاع ال يمكن إصالحها

 توصيف الواقع الراهن. 2.15.9
I.  السياحةقطاع ل العام واقعالتوصيف 

 أنماط السياحة السورية 

، واختالف المنتجات السياحية الغنى الثقافي والتنوع التاريخي والحضاري والطبيعيتتعدد أنماط السياحة في سورية بسبب 
 الموجودة، ومن أهم األنماط السياحية في سورية: 

 :وذلك لشغفهم وحبهم لزيارة المواقع األثرية  ،يتوجه معظم السياح األجانب لهذا النمط من السياحة السياحة الثقافية
  .والتعرف على كنوز التاريخ وشواهد الحضارات المعروضة للزوار ،(، ...الخخانات ،حصون ، والتاريخية )قالع

 :ومنها زيارات  ،ل معظمها أمكنة للعبادة والزيارةتنتشر في أنحاء سورية مواقع ومراكز كانت ومازا السياحة الدينية
 .السياحي% من حجم الطلب 8ية نسبة وتمثل السياحة الدين ،واألديرة والكنائس اجد والمزارات واألضرحةالمس

 :)وت نتيجة لتفا ،من الخليج العربي ةاحة االستجمام القادمين إلى سوريمعظم زوار سي سياحة االستجمام )االصطياف
 .وأغلبهم يتوجه إلى الشقق المفروشة د،بالالمناخ والموقع الجغرافي لل

 :العديد من  ةجد في سورييو  ، حيثيعتبر هذا النمط من السياحة غير مستثمر بالشكل المطلوب السياحة البيئية
وي على المحميات الطبيعية التي تح ،البراري القائمة على نهر الفرات ،بادية تدمر :يمكن استثمارها مثل المناطق التي

 .ينابيع المياه الكبريتية والكهوف والمغاور ،الجبال ،الغابات ،أنواع فريدة من الحيوانات

 :قصر المؤتمرات في دمشق)على الرغم من وجود البنية التحتية المتعلقة بهذا النمط من السياحة  سياحة األعمال، 
 .احة ما يزال دون المستوى المطلوبإال أن االهتمام بهذا النوع من السي (،مدينة المعارض الجديدة
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 :)حي في معظم البلدان، حيث تشكل السياحة المحلية النسبة الكبرى من الطلب السيا السياحة الداخلية )المحلية
% من إجمالي النشاط 24.5% منه، أما في سورية فإن مكون السياحة الداخلية يشكل 60-45تتراوح نسبتها بين 

 %.35 السياحي، وهي أقل من النسبة المعتمدة لتحقيق أدنى نسبة إشغال تكفل استمرار جدوى المنشآت السياحية

 واقع السياحة قبل فترة األزمة 
قائمة مجاالت النشاط االقتصادي والموارد األساسية للدخل القومي والعمالت  في سورية قبل فترة األزمة السياحة تتصدر 

% في الناتج 14مساهمة القطاع السياحي بمقدار من أهمها  ،2010يجابية في عام حيث حققت مؤشرات اقتصادية إ ،الصعبة
مساهمته في بلغت و  ،مليار ل.س 134,2اع السياحي بميزان المدفوعات المحلي اإلجمالي، كما بلغ الفائض الذي حققه القط

بلغ حجم االستثمارات السياحية المنفذة خالل  لقد .% من صادرات الخدمات78صادرات السلع و % من34الميزان التجاري 
ف آال 110ققت الخطة كما ح ،مليار ليرة سورية 139الخطة الخمسية العاشرة والتي دخلت بالخدمة من قبل القطاع الخاص 

في القطاعات ألف فرصة عمل غير مباشرة  200و ،فرصة عمل مباشرة في المطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر
 .(الخ... ،النقل، الزراعة، الصناعةالمرتبطة بالسياحة )

  تداعيات األزمة 
منها أضرار مادية مباشرة أثرت على المباني  نتيجة األزمة التي تشهدها سورية، كبيرةتعرض القطاع السياحي ألضرار 

وأضرار مادية غير  ،مليار ل.س 4.038بقيمة  2013لنهاية عام  الدولة، تم تقديرهاوالمنشآت السياحية المملوكة من قبل 
ن عمالة وأعداد كبيرة م، مليار ل.س سنوياً  300السياحة بالناتج المحلي اإلجمالي بقيمة  ةانخفاض مساهم :من أهمها مباشرة

والمعاهد  المدارسفرصة عمل لتوظيف خريجي  4000عن العمل، كما ضاعت أكثر من  ةعاطل تالقطاع السياحي أصبح
كما  .مشروع سياحي عن التنفيذ 400 حوالي، وتوقف 2013-2010في المنشآت السياحية خالل الفترة  السياحية والفندقية

 .سرقة الكثير من المقتنيات األثرية وتهريبها للخارجتم دمار والتخريب، و لعبث والل واألثرية تعرضت بعض المواقع السياحية

II.  السياحةتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 

، كما أن البحث العلمي في هذا قليلة السياحي التي تهتم بإجراء بحوث ودراسات علمية في المجال البحثية علميةال جهاتالإن 
 .إلى أهم الجهات التي تقوم ببحوث ودراسات تتعلق بالقطاع السياحي (23)شير الجدول يو  المجال ضعيف جدًا،

 أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع السياحة :(23الجدول )

 السياحةذات الصلة بقطاع  مجاالت العمل الجهة
 .دراسات تسويقية وتقويمية، اآلثار االقتصادية للسياحة  وزارة السياحة

 المديرية العامة لآلثار والمتاحف –وزارة الثقافة 
 تــــرميم وصــــيانة األوابــــد ، توثيــــق القطــــع األثريــــة والمبــــاني التاريخيــــة

 .األثرية
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 كليات السياحة
 التطوير المستدام للموارد السياحية ،الصناعة السياحية. 
 تسويق المنتج السياحي وتطويره والترويج له. 

 .ترميم وصيانة األوابد األثرية  قسم اآلثار –كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 .دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع السياحية  كليات االقتصاد

 .ترويج وتسويق سياحي  كليات اإلعالم

 .ترميم وصيانة المباني التاريخية  كليات الهندسة المعمارية

 .وتصاميمديكورات   كليات الفنون الجميلة

 .السياحة قطاعيجري طالب المعهد بحوثًا تطبيقية تتناول أحيانًا   المعهد الوطني لإلدارة العامة

 تحليل الواقع الراهن. 3.15.9
I.  السياحةقطاع العام لواقع التحليل 

 نقاط القوة

 .التنوع الطبيعي والغنى الثقافي والحضاري لسورية 

 والعادات والتقاليد المتنوعة. ،لمضيافطبيعة الشعب السوري ا 

  دعلى مستوى البالانتشار عدد كبير من المنشآت السياحية. 

 وجود كليات ومعاهد للعلوم السياحية والفندقية. 

 .توفر عدد من المكاتب والشركات العاملة في مجال السياحة 

 نقاط الضعف

  للمواضيع السياسية. ةحساسالية واق أوروبا الغربلسياسات الترويج والتسويق على أسالتركيز السابق 

 .تعدد اإلجراءات المطلوبة إلقامة المشاريع السياحية 

 .ضعف تأهيل المواقع السياحية، وعدم استثمار العديد منها 

 ضعف مستوى تدريب الكوادر العاملة في المجال السياحي. 
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 :نقاط ضعف كثيرة أفرزتها األزمة، منها 

o  ،الخ( من الخدمة نتيجة األزمة....خروج أعداد كبيرة من المنشآت السياحية )فنادق، مطاعم، شركات نقل 

o .دمار العديد من المواقع السياحية، وفقدان الكثير من المقتنيات األثرية 

 الفرص

 الموقع الجغرافي المتميز لسورية. 

  مواقع سياحية جديدة.استثمار استكشاف و إمكانية 

  لقطاع الخاص والقطاع األهلي في تطوير القطاع السياحيل الفاعلةالمشاركة. 

 تعزيز االستفادة من المعارض السياحية الدولية. 

 مخاطرال

 بعض المواقع السياحية.معالم  زوال 

 .عدم القدرة على استعادة الكثير من المقتنيات األثرية التي تم فقدانها في األزمة 

  سورية.تأخر عودة األمان إلى ربوع 

 .تراجع االهتمام الحكومي بالقطاع السياحي لصالح قطاعات أكثر أولوية 

 .خوف السياح وإحجامهم عن المجيء إلى سورية نتيجة بعض األعمال البربرية التي رافقت األزمة 

 نغالق االجتماعي بسبب تأثيرات األزمة.اإللية ميل الشعب السوري للمحافظة و احتما 

II.  والدراسات السياحيةصعوبات ومعوقات البحوث 
 ضعف الموازنات المالية المخصصة للبحوث والدراسات السياحية. -

 عدم وجود مرونة كافية من النواحي اإلدارية والمالية. -

 عدم كفاية الكادر العلمي المتخصص في مجال البحوث السياحية.  -

  المختصة بالقطاع السياحي.البحثية العلمية  الجهاتقلة عدد  -

 وعدم التنسيق الكافي بينها. ،وتنفيذها من قبل جهات مختلفة ،السياحيةالعلمية تشتت البحوث والدراسات  -

  .غياب دور القطاع الخاص في دعم ومساندة البحوث والدراسات السياحية -
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 السياحةالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.15.9

هامًا وكبيرًا في تنمية وتطوير قطاع السياحة، وخاصة أن البحوث والدراسات العلمية في هذا يمكن للبحث العلمي أن يلعب دورًا 
ر وتحديث يالبحثية المدرجة ضمن المحاور التالية أن تساهم في تطو العلمية وهنا يمكن للمقترحات  المجال ما زالت خجولة،

 ني منها:االتي يع توتساعد على حل المشكال ،قطاع السياحة

 اقتصادية دراسات: 

 الناتج المحلي اإلجمالي، ميزان : فيما يتعلق بمساهمة القطاع السياحي في ،دراسة اآلثار االقتصادية للسياحة
 .  غير المباشرةتوليد فرص العمل المباشرة و و المدفوعات، 

 حول اآلثار االقتصادية للسياحة الداخلية موضحة حجم الرحالت السياحية ومقاصدها اتدراس. 

 حول اآلثار االجتماعية للسياحة السورية ألهم المقاصد السياحية. اتدراس 

 متضمنة البرمجيات الالزمة ،بحثية إلحداث بنك المعلومات السياحي اتدراس. 

  سياحيلمنتج الاترويج وتسويق: 

 لربط  مع وضع مصفوفة التقاطع بين هذه البرامج ،المقاصدو  والمنتجاتاألسواق  :دراسات بحثية تسويقية وفق برامج لـ
 .هذه الدراسات بشكل متكامل

 ،ية الفنية البصرية أو السمعية الجذابةبالسو  دراسة دعم عملية الترويج السياحي من خالل وسائل اإلعالم المتوفرة. 

  ويج السياحة.في تنشيط وتر  واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي دور التسويق االلكترونيدراسة 

 استراتيجيات الترويج وأثرها على زيادة حجم االستثمارات السياحية دراسة. 

 دور اإلعالم في تنشيط وتشجيع السياحة إلى سورية. دراسة 

 تدريب وتأهيل سياحي: 

 من تدريب وتأهيل وتوعية. ث لتطوير المناهج السياحية بما يالئم الواقع السوري و بح 

  في المناطق السياحية للحفاظ على المواقع السياحية والتعامل المناسب  المحلية المجتمعاتدراسات حول كيفية تأهيل
 .وأثر الوعي السياحي لألفراد والمجتمعات في استقطاب السياح ،مع السياح

 الموارد البشرية في القطاع السياحي.بحثية في تخطيط وتنظيم  اتدراس 

 يغطي ،ه في برامج التأهيل والتدريب لألدالء والمرشدين السياحيينكتاب مرجعي وموسوعي العتماد إعداد البحث في 
 .تساؤل السياحو  اهتمام التي هي مجال المواضيعكل 
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 ة:السياحي اتتطوير وحماية المنتج 

 الدولية على القطاع السياحي في سوريةو األزمات المحلية واإلقليمية استباقية لتحديد كيفية تخفيف أثر  اتدراس. 

 تفعيل دور الحرف والصناعات التقليدية في دعم النشاط السياحي.ل بحثية اتدراس 

 اإلدارة الحديثة للمقاصد السياحية حولث و بح. 

 السياحي االستثمار: 

 نظرة تحليلية وأثرها على االقتصاد الوطني ،واقع االستثمارات السياحية في سورية دراسة(.) 

  الخ( الثقافية، الدينية،)دراسات تخطيطية استثمارية تسويقية لعدد من المنتجات السياحية على مستوى األقاليم للسياحة. 

 السياحةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.15.9

o .تخصيص موازنات مالية كافية إلعداد البحوث والدراسات السياحية 

o  لتدريب العاملين في القطاع السياحي العام والخاص. ،البحوث السياحيةاالستفادة من الخبرات الخارجية في مجال 

o .تفعيل دور الحاضنات السياحية 

o إحداث مكاتب استشارية للدراسات السياحية. 

o .تشجيع الشركات السياحية على إحداث مراكز للبحوث والدراسات السياحية ضمنها 

o  بحيث يتم البناء عليها في  - أو قيد اإلنجاز سابقاً  المنجزة – احيفي المجال السيلبحوث والدراسات لإعداد قاعدة بيانات
 الجديدة.البحوث والدراسات 

 السكانفي قطاع  واالبتكار . سياسة العلوم والتقانة16.9

 . تمهيد1.16.9
المادية والبنى لقد دخلت سورية في منتصف القرن الماضي مرحلة النمو السكاني السريع، ولم ُيتح لها استكمال بناء قاعدتها 

جرت عدة محاوالت وقد بعمليات التنمية وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.  بآن معاً  ية المؤهلة، أو القادرة على السيرالتحت
المفترض البدء  الذي كان من إلنجاز مشروع السياسة السكانية الوطنية ووضعها موضع التنفيذ، آخرها مشروع السياسة السكانية

، ولم ُيكتب ألي من هذه المحاوالت الوصول إلى النهايات المأمولة منها 2015-2011لته األولى خالل الفترة بتنفيذ مرح
 ُتعنى بقضاياه وملفاته وبرامجه. ،تنفيذية لعل من أهمها افتقاد قطاع السكان لجهة مؤسساتية ،ألسباب عديدة
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لى مراجعة وثائق السياسة السكانية وأوراقها الخلفية، وتحديث كبيرًا يتركز عجهدا  بحثيا  التي تشهدها سورية  األزمةتفرض 
التي صيغت برامج وأدلة السياسة السكانية على أساسها. هذا فضاًل عن  ،المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية

غيرات االجتماعية للتصدي للقضايا والمشكالت الديموغرافية الناجمة عن حركة المت ،الحاجة إلى جهود بحثية كبيرة
في ظل التحول الديموغرافي الذي تشهده سورية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي والمتمثل ببوادر انفتاح  ،واالقتصادية

 .(23انظر الملحق ) السكانلإلطالع على التقرير الكامل لقطاع  النافذة الديموغرافية فيها.

 توصيف الواقع الراهن. 2.16.9
I.  السكانقطاع ل العام واقعالتوصيف 

 حجم السكان 

في حجم السكان هي في ، والزيادة السنوية 1960يشكل حجم السكان في سورية اليوم حوالي خمسة أمثال حجمه في عام 
( مليون نسمة عام 17.921لى )إ 1994( مليون نسمة عام 13.782من ) ،مستمر. فلقد ازداد عدد السكان في سورية تصاعد
 .2010( مليون نسمة عام 20.619وإلى )  2004

 معدل النمو السكاني 

مستوى معدل النمو السكاني في سورية من المستويات المرتفعة عالميًا، رغم تراجعه التدريجي والبطيء عن ذروته بدءًا من يعد 
 2013-1981كاني في سورية خالل الفترة تطور معدل النمو الس (12الشكل رقم )ويبين العقد األخير من القرن الماضي، 

 

 2013-1981تطور معدل النمو السكاني في سورية خالل الفترة  :(11الشكل )
 تقديرات الباحثين. 2013-2010، 2010-2004-1994-1981: المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائية لألعوام المصدر

 البنية السكانية 

 السكاني وحركة الهجرة الداخلية( البنية الجغرافية )التوزع -

لعبت مشكلتي التركز والتشتت السكاني في مناطق معينة، وقد  يتمثل فيكبير  تشوه السكاني الجغرافي من التوزع يعاني
يضاف إلى ذلك ما حدث من هجرة  ،دورًا إضافيًا في تفاقم الخلل ،المدنوخاصة من الريف إلى  ،تيارات الهجرة الداخلية

شهدت سورية  2013-2011وخالل الفترة  القاسية التي مرت فيها بعض المناطق. المناخية الظروفطارئة بسبب 
انزياحات سكانية داخلية ملحوظة، حيث تشير التقديرات األولية إلى أن ثلث سكان سورية على األقل قدر لهم أن قاموا 

 قامتهم االعتيادي.إان بحركة نزوح أو أكثر من مك

3.29 2.66 2.37 2 0

5

 2010-2013مقدر1994-19812004-19942010-2004

% 
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 البنية الزواجية وحجم األسرة -

إلى  1994%( عام 37.3سنة فأكثر( إلى ارتفاع في نسبة العزوبية من ) 15يشير تركيب السكان )ممن تبلغ أعمارهم 
بسبب تداعيات األزمة.  تعاود ارتفاعهاويتوقع أن  ،2010%( عام 36.7، ثم انخفضت إلى )2004عام  %(39حوالي )

( 29.4إلى ) ،1994( سنة للنساء عام 23.1( سنة للرجال و)27.1وقد ارتفع مؤشر متوسط العمر عند الزواج األول من )
فلقد أدى انخفاض مستوى الخصوبة النسبي إلى  ،أما بالنسبة لحجم األسرة .2009 ( سنة للنساء عام25.6و) لسنة للرجا

 .2009( أفراد عام 5، وإلى )2004( فرد عام 5.5إلى ) ،1994( فرد عام 6.3تقليص متوسط حجم األسرة من )

 البنية العمرية والنوعية -

في عمري للسكان ( التغير في التركيب ال13ما زال المجتمع السوري ينتمي إلى المجتمعات الفتية سكانيًا، ويبين الشكل )
 .2010-1994سورية خالل الفترة 

 

 2010-1994: التغير في التركيب العمري للسكان في سورية خالل الفترة (12الشكل )
 .2010، المجموعة اإلحصائية 2004-1994: المكتب المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن لعامي  المصدر

 البطالة معدالت -

نتيجة انخفاض قدرة االقتصاد على خلق فرص عمل تقابل األعداد المتزايدة من السكان الداخلين الجدد إلى سوق العمل، 
( عام %14.9، وإلى )2004عام  %(12.3) إلى ،1994%( عام 8.2قوة العمل من ) نسبة المتعطلين منفقد ارتفعت 

 .2009عام  %(8.1)، رغم انخفاضها مرحليًا إلى حدود 2011

 فرصة انفتاح النافذة الديموغرافية في سورية 

يشكل الحجم النسبي لمن هم في سن العمل حيث  ،تقدم مرحلة انفتاح النافذة الديموغرافية عرضًا فريدًا للتركيبة العمرية للمجتمع
 هذه مشق بدأت تنفتح فيهادو أكثر من ثلثي السكان، ورغم أن هناك أربع محافظات فقط هي: السويداء، طرطوس، الالذقية، 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994 2004 2010

44.8 39.5 37.1 

52.2 57.2 58.8 

3 3.3 4.1 

 نسبة كبار السن نسبة القوة العاملة نسبة األطفال



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 176

 

النافذة على التوالي، إال أنه يمكن القول بأن سورية لن تدخل في مرحلة االنفتاح الكامل لنافذتها الديموغرافية قبل العقد الثالث 
 30 إلى 25ومحدودة زمنيًا بفترة تتراوح بين  ،من القرن الحالي. وحيث أن مثل هذا العرض هو فرصة وحيدة غير قابلة للتكرار

سنة، فإنه ال يجب التفريط بها، بل يجب العمل على توظيفها باالستفادة من العرض الذي تقدمه من قوة العمل االحتياطية في 
 من خالل زيادة معدالت االستثمار والتوظيف ومكافحة البطالة.  ،دفع عجلة التنمية والنمو االقتصادي

 الواقع المؤسساتي في قطاع السكان 

وتنفيذ برامجه التنموية وتتبعها، كما هو  ،وجود جهة مؤسساتية تنفيذية مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة قطاع السكاننظرًا لعدم 
الحال في باقي القطاعات، ظلت القضايا السكانية واالهتمام بها من المسؤوليات غير المباشرة للعديد من الجهات، األمر الذي 

 نجازه من قبل هذه الجهات.م الخبرات أو البناء على ما يتم إوحّد من تراك ،شتت الجهود المبذولة في هذا المجال

II.  السكانتوصيف واقع البحث العلمي في قطاع 

هذه إلى أهم  (24شير الجدول )يو  في مجال السكان،بحوث دراسات و تهتم بإجراء التي  جهات العلمية البحثيةالتوجد بعض 
 طاع السكان.بحوث ودراسات تتعلق بقالجهات التي تقوم ب

 : أهم الجهات العلمية البحثية وبعض مجاالت عملها ذات الصلة بقطاع السكان(24الجدول )

 ذات الصلة بقطاع السكان مجاالت العمل الجهة

 تحليل الوضع االجتماعي للسكان. ،قضايا السكان والتنمية  المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية

 كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية
 )أقسام علم االجتماع والجغرافية(

 قضايا اجتماعية حول األسرة والزواج. 
 التجمعات السكانية. 

 كليات االقتصاد
 المشكالت االقتصادية المتعلقة بالسكان. 

 معالجة البيانات السكانية ونمذجتها. 

 .ومكوناتهااألسرة   والسكان الهيئة السورية لشؤون لألسرة

 .الشباب وقضايا األسرة  مركز الدراسات والبحوث الشبابية

 .المؤشرات التنموية  مركز دعم القرار

 قضايا الطفولة.  وزارة التربية

 .السياسة السكانية ،مشاريع سكانية  هيئة التخطيط والتعاون الدولي

 مواضيع سكانية.  معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سياسات العلوم والتقانة واالبتكار في القطاعات التنموية 177

 

 تحليل الواقع الراهن. 3.16.9
I.  السكانقطاع ل العام واقعالتحليل 

 نقاط القوة

 رغم التراجع النسبي للشريحة الطفلية ،مجتمع بشري فتي. 

 القوة البشرية بمعدالت أعلى وأسرع نسبيًا من معدل النمو السكاني نمو. 

 وتوقع وصول نسبتهم خالل العقدين القادمين ألكثر من ثلثي السكان. ،تنامي الحجم النسبي للسكان في سن العمل 

 نجابية.ابي متسق مع أسس الصحة اإلنجتنامي انتشار سلوك إو  ،ارتفاع نسبة المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة 

  ينخمس سنالالوفيات وخاصة وفيات األطفال الرضع ودون معدالت انخفاض. 

 نقاط الضعف

  محافظات. ستوى الوطني اإلجمالي، ومهيمن في ستمرتفع على الممعدل نمو سكاني 

 .اختالل في التوزع الجغرافي للسكان بين المحافظات وبين الريف والحضر 

 .انتشار وتنامي ظاهرة السكن العشوائي على أطراف المدن الكبرى 

 افي.وباتجاهات تفاقم من اختالالت التوزع الجغر  ،وجود حركة هجرة داخلية غير منتظمة 

  بمختلف جوانبها التعليمية والمهنية والمعيشية.تدني الخصائص النوعية للسكان 

 تدني مستوى األجور وعدم تناسبها مع تكاليف المعيشة. 

 الفرص

 الديموغرافية ودخول بعض المحافظات في هذه المرحلة.نفتاح النافذة ظهور بوادر ال 

 يبدأ المجتمع السكاني في سورية الدخول في مرحلة التشيخ. وجود فترة زمنية متاحة ال تقل عن ربع قرن قبل أن 

  الوعي بالقضايا السكانية بين الفئات السكانية وخاصة الشباب منهم.تنامي 

 تكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث على مستوى األنظمة والقوانين في الدولة. 

 مخاطرال

 نجابية.ؤشرات التنموية ومؤشرات الصحة اإلركود أو تباطؤ تحسن الم 
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 .ارتفاع مستوى ووتيرة الدفع السكاني السنوي 

 .عدم االستفادة من فرصة انفتاح النافذة الديموغرافية 

 .تنامي ظاهرة عمالة األطفال 

 .عدم قدرة سوق العمل السورية على استيعاب الوافدين الجدد إليها ال سيما من الفئات الشابة 

  ات السكنية المتضررة، وبالتالي بقاء قسم كبير من السكان بحالة عدم التحتية والوحدالبنى  إعمارفي إعادة التأخر
 .استقرار جراء األزمة

 .تفاقم مشكلة السكن العشوائي أثناء وبعد األزمة 

 .تدني المؤشرات التنموية الكمية والنوعية للموارد البشرية 

 الدخل تدهور المستوى المعيشي لشرائح واسعة من السكان محدودي. 

II. السكان البحث العلمي في قطاع تحليل واقع 

 نقاط القوة

 وتنفيذ دراسات  ،وجود مؤسسات رسمية ومنظمات شعبية تدعم أو تنفذ أو تهتم بإجراء مسوح وإعداد تقارير علمية
 ث ميدانية حول القضايا السكانية.و وبح

  وبيانات مسوح إحصائية عديدة.التعدادات السكانية وسجالت األحوال المدنية توفر 

  المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية كمؤسسة علمية إلعداد كوادر متخصصة في قطاع السكان.وجود 

 في بعض الكليات واألقسام العلمية في الجامعات السورية. )حول السكان( تدريس مقرر جامعي أو أكثر 

 نقاط الضعف

 ية تنموية وبالتالي بحثية.و عدم اعتبار القضايا السكانية ذات أول 

 .غياب قاعدة معلومات وبيانات للخبرات الوطنية المتخصصة في العلوم السكانية ونتاجها المعرفي 

 .قلة الدراسات البحثية المعمقة حول المسألة السكانية 

 يةالعلوم السكان تأهياًل وتدريبًا متكاماًل في ومتخصصة االفتقار إلى كوادر وطنية مؤهلة. 

 العلوم السكانية غياب المراكز البحثية المتخصصة في. 
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 الفرص

 .اهتمام سياسي وحكومي في المستويات العليا بالقضايا السكانية 

 التحضير إلحداث وافتتاح إجازة جامعية في تخصص العلوم السكانية في المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية. 

 مخاطرال

 البيانات الديموغرافية واستنباط مؤشراتها. هجرة الخبرات المتخصصة في تصميم وتنفيذ البحوث السكانية ومعالجة 

 .عدم توفير الدعم المادي لتنفيذ البحوث السكانية، وتفضيل دعم البحوث في قطاعات معرفية أخرى 

  دالبالعدم التمكن من إجراء مسوح ميدانية لتتبع المؤشرات الديموغرافية على كافة مساحة. 

 وتشتتها.وبالتالي تبعثر الجهود خرى في المستقبل، ستمرار انتقال إدارة قطاع السكان من جهة ألا 

 السكانالبحثية لتطوير قطاع  العلمية المحاور والمقترحات. 4.16.9

" لتعدد وتنوع تشابكاته االقتصادية اً يتطلب تطوير العمل البحثي في قطاع السكان )على الرغم من صعوبة تسميته "قطاع
هدفها النهائي الوصول إلى مرحلة التوازن في العالقة بين  ،بحثية علمية عدة محاور ( العمل علىالخ... واالجتماعية والبيئية

 :السكان والتنمية. ولعل من أهم هذه المحاور وأكثرها أولوية ما يلي

 رصة انفتاح النافذة الديموغرافية:االستعداد لف 

 .سبل االستفادة من فرصة انفتاح النافذة الديموغرافية في سورية 

  سوق العمل السورية الستيعاب تدفق العمالة المؤهلة.مدى قدرة 

 .خصائص سوق العمل السورية وموقع المرأة العاملة فيه 

 ومقاربتها للواقع السوري. ،تجارب الدول في االستفادة من فرصة انفتاح النافذة الديموغرافية فيها 

 .سبل وآليات تحسين الخصائص النوعية للسكان والقوة العاملة 

 قاليم والمحافظات.بالد واألتأثير األزمة على توقيت انفتاح النافذة الديموغرافية على مستوى ال دراسة مدى 

  الطبيعي للسكان:النمو السكاني والنمو 

 .دراسة مقارنة بين معدلي النمو الطبيعي للسكان ونموهم العام عبر مراحل التحول الديموغرافي في سورية 

  وانعكاسها على مستويات المعيشة. ،السكاني والنمو االقتصادي في سوريةدراسة العالقة بين معدلي النمو 

  وتأثير كل منها على اتجاهات تطوره. دور محددات النمو السكاني،تقييم 
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 نجاب.مكتملة خصوبتهن والنساء في سن اإلنجابي لدى كل من النساء الدراسة مقارنة للسلوك اإل 

 ية للمرأة وعدد األطفال المرغوب بإنجابهم.دراسة مقارنة بين مستويات الخصوبة الفعل 

 .انعكاس نوع عمل المرأة وظروفه على مستوى خصوبتها 

 تداعيات األزمة على مكونات معدل النمو السكاني. 

 الهجرة الداخلية والتوزع الجغرافي للسكان: 

  وغرافية.الخصائص التنموية للمحافظات السورية وانعكاسها على المؤشرات الديمدراسة مقارنة بين 

  (دراسة مقارنة لتحليل الفجوات التنموية)مناطق التركز والتشتت السكاني في سورية. 

  (الحجم، اتجاهات النمو، سبل المعالجة)ظاهرة السكن العشوائي. 

  (دراسة مقارنة لتحديد خصائص مناطق الجذب والطرد السكاني)اتجاهات الهجرة الداخلية في ظل األزمة. 

 عية واالقتصادية للهجرة الخارجية في ظل األزمة.المنعكسات االجتما 

 السكان والتنمية: 

 .تحديث وتطوير أدلة وبرامج عمل السياسة السكانية في سورية 

  (، ...الخأسبابها، مقوماتها، مجاالتها، برامج عملها)التنمية السكانية االستهدافية. 

  العالقة بين الفقر والنمو السكانيو  ،التغيرات الديموغرافية وأنماط التنمية الريفيةدراسة. 

 .العالقة التبادلية بين المتغيرات السكانية والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية 

  أثر األزمة على الخصائص األساسية للسكان من منظور تنموي. 

 النمو السكاني وسوق العمل: 

  النسبي.انعكاسات معدل النمو السكاني على خصائص القوة العاملة وحجمها 

 وتأثيراته على المعروض من قوة العمل. ،تطور التركيب العمري للسكان 

 ومتطلبات سوق العمل. ،الخصائص الكمية والنوعية للتركيب التعليمي للقوة البشرية 

  (أسبابها، سبل الحد منها) تحليل ظاهرة الفاقد النسوي. 

  (طور، سبل تحسين خصائصهاالواقع، الت)العمل السورية وقدرتها االستيعابية خصائص سوق. 

  العالقة بين معدل النمو السكاني ومعدل البطالة.دراسة 
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 (الحجم، األسباب، سبل الحد منها) بطالة خريجي الجامعات السورية. 

 (األسباب، سبل الحد منه) الترهل الوظيفي في القطاع العام. 

 .تداعيات األزمة على سوق العمل المحلية 

  أنواع البطالة وحجمها وتوزعاتهاانعكاسات األزمة على. 

 السكان والبيئة: 

  ،التلوث. ،الموارد الطبيعية )مياه، طاقة(األمن الغذائي 

 السكانالعامة لتطوير قطاع المقترحات . 5.16.9

o تطوير وتنمية الواقع السكاني: 
 تنفيذية خاصة بقطاع السكان. إحداث جهة إدارية -

 تأخذ بعين االعتبار مستجدات الوضع الراهن. ،السياسة السكانيةتبني مشروع جديد لتحديث برامج وأدلة  -

 .السكان بقضايا المواطنين لتوعية اإلعالم وسائل واستخدام ،التعليمية المناهج في السكاني البعد إدخال -

o تطوير البحث العلمي لقطاع السكان: 
باإلضافة لرسم السياسات  ،الديموغرافيةدعم بناء قاعدة معلومات سكانية ترصد التغيرات في حركة المؤشرات  -

 بعيدة المدى لتحسين هذه المؤشرات.

عبر  ،تاحة المجال وتسهيل استفادة الباحثين من البيانات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية الخام المتوفرةإ -
 التعدادات السكانية وسجالت األحوال المدنية.

م معلوماتية لرصدها وتتبع ، وتطوير نظالهجرة الداخلية والخارجيةرسم وتبني سياسة وطنية واضحة تجاه  -
 مؤشراتها الكمية والنوعية.

ألنها األساس الذي  ،عوة الباحثين ومتخذي القرار إلى تعميق الدراسات في مجال السكان والتنمية المستدامةد -
 .يعتمد عليه في أي برنامج لسياسة سكانية مستقبلية
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 في إعادة اإلعمار ومساهمته العلميأولويات البحث  .10

  تمهيد. 1.10

د، وغيرت من واقعها، طالت األضرار واآلثار السلبية التي تسببت بها األزمة جميع المرافق الحيوية والقطاعات التنموية في البال
يتوجب تضافر جهود  ،من هنا ضافت لها نقاط ضعف وتحديات جديدة.ونالت من بعض نقاط القوة التي كانت تتمتع بها، وأ

والنهوض  جميع الجهات المعنية والعمل معًا لالستعداد لمرحلة إعادة اإلعمار، لمعالجة اآلثار السلبية لألزمة أو التخفيف منها،
 بواقع تلك القطاعات وتطويرها.

ي مجال إعادة اإلعمار، أن يكون لها دور رائد ف –د ات فاعلة في البالجهك -في هذا اإلطار العلمية البحثية  للجهاتيمكن 
 - على المدى القصير -وأن تثبت على أرض الواقع أهمية البحث العلمي وفائدته؛ بأن تركز في بحوثها ودراساتها العلمية 

هذه تفعيل دور  ال بد من لذا. كافةً  العلمية البحثية التي تخدم موضوع إعادة اإلعمار في القطاعات والمحاور على المواضيع
انطالقًا من مرحلة الرؤى  ،من خالل إشراكها والعاملين فيها في مراحل مختلفة من العمل ،في إعادة اإلعمار الجهات

م مرحلة ومن ث ،ببلورة البرامج والمشاريع ووضع أولوياتها ودراسة جدواها مروراً  ،والتوجهات الوطنية العامة والمناطقية والقطاعية
 ث ودراسات تستوجبها مراحل العمل.و مع إجراء ما يلزم من بح ،إلى التنفيذ وتقييم نتائجه إعداد خطط تنفيذها وصوالً 

، التي تساهم في رفد مرحلة إعادة المقترحة والمقترحات العلمية العامةالبحثية  العلمية المحاورالمواضيع و  عرض فيما يلي سيتم
، مع التأكيد على أن مرتبة حسب األولوية واألهميةره، وهي كافة والنهوض بواقعها وتطوي اإلعمار في القطاعات التنموية

حسب المستجدات  -إن اقتضى األمر  –الترتيب المعتمد لألولويات ليس ثابتًا أو دائمًا، بل يمكن تبديله وتعديله عند التنفيذ 
السياسة الوطنية للعلوم والتقانة أن قسمًا من هذه المقترحات قد ورد في تقرير ب التذكيرمع  .والمتطلبات والظروف الطارئة

كما يجدر التأكيد  ."دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة اإلعمار"توصيات مؤتمر  واالبتكار، كما ورد قسم آخر في
على ضرورة التنسيق والتشاركية بين مؤسسات القطاعات المختلفة في المواضيع والمشاريع العلمية المشتركة، كما هو الحال 

 .الخ... قطاعي الزراعة والموارد المائية في موضوع الري، أو بين الزراعة والطاقة في موضوع استخدام الطاقة في الزراعة، بين

  . المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع الزراعة2.10

نظرًا ألهميته البالغة في األمن  ؛االهتمام بالقطاع الزراعي كبيرًا من الحكومة والعاملين فيه على حد سواء رغم األزمة ظل
وقد لعب دورًا هامًا في صمود سورية خالل األزمة، التي أثرت عليه سلبًا كغيره من ، الغذائي وارتباطه المباشر بحياة المواطنين

المتزايدة في كعمليات االحتطاب العشوائية ) على هذا القطاع بين آثار تمسه مباشرةً لألزمة تتباين اآلثار السلبية  القطاعات.
اإلنتاجية الزراعية ألهم المحاصيل الزراعية، وتراجع المساحات المزروعة،  طالمناطق الحراجية، وتراجع نسب التنفيذ في الخط

كنقص )، وآثار تصيبه بشكل غير مباشر ، ...الخ(وفقدان العديد من األصناف والهجن واألصول الوراثية الحيوانية والنباتية
 .، ...الخ(من الخدمة بعض المنافذ الحدودية خروجكلفة النقل، والحظر االقتصادي، و الوقود، وزيادة ت
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 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.2.10
البحثية التالية أن يساهم في معالجة )أو التخفيف من( بعض اآلثار السلبية لألزمة  العلمية يمكن للعمل بالمحاور والمقترحات

 المناطق الزراعية المتضررة: ، وإعادة إعمارعلى هذا القطاع

 اإلنتاج النباتي: 

 .محلياً  )وبخاصة البطاطا( الخضار إنتاج وإكثار بذاردراسة  .1

تأهيل األصناف و  ،ورفدها بأصناف وسالالت جديدة ،تشكيل بساتين األمهات المتضررة بفعل األزمة إعادةدراسة  .2
 .واالستفادة من خصائصها والحد من استيراد البذار ،لنشرها مجددًا لدى الفالحين (حبوب وخضار)المحلية 

األعشاب والنباتات  دخال زراعةإو  ،وضع خطة إعادة التشكيل والتأهيل لهالدراسة تدهور األراضي والمراعي والغابات  .3
 .الطبية في المناطق الحراجية

 .عنهابدائل األسمدة الكيميائية، واستعمال  استعمالترشيد  دراسة .4

 .المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية، وتطبيق المكافحة الحيويةدراسة  .5

 .دراسة جدوى اقتصادية كاملة لتبني تركيبة محصولية جديدة تالئم المتطلبات الحالية .6

تحقيق االستدامة كالزراعة  علىتطبيق أنظمة الزراعة المعتمدة على الموارد المحلية المتاحة، والتي تساعد دراسة  .7
 العضوية والزراعة الحافظة.

 اإلنتاج الحيواني: 

الخ( ... ، الماعز الشامي، واألبقار المحلية،إكثار أغنام العواس المحسنةدراسة تربية وتحسين الثروة الحيوانية )مثل  .1
 اإلنتاج نظم تطوير طريق عن المربين لصغار االستقرار وتوفير ،األرياف لسكان المستدامة لتنميةا في ااستثمارهو 

 .فوالمكثّ  فالمكثّ  شبه اإلنتاج نظام إلى تدريجية بصورة والتحول التقليدية،

 .تغذية الحيوان في الزراعية المخلفات من االستفادة التقييم الغذائي للموارد العلفية، وسبل دراسة .2

 مقترحات علمية عامة. 2.2.10

والذي سيشكل قاعدة أساسية للبيانات التي تتيح اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة القدرة على  ،نشاء نظام المعلومات التسويقيةإ .1
 .مواجهة حاالت الطوارئ 

 .مسح الموارد الطبيعية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية .2

 .قار الحلوبإنشاء وحدات تصنيع وحفظ السيالج من بقايا المحاصيل لتغذية قطعان األب .3
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 استمرار العمل ببرامج التربية والتحسين الوراثي إلنتاج أصناف جديدة من المحاصيل االستراتيجية ذات خصائص نوعية. .4

 .إنشاء بنك وراثي جديد للموارد الوراثية .5

 وال السورية، والفاونا الفلورا على الحفاظ وفي والبستانية، الحقلية للمحاصيل التربية برامج في الحيوية التقانات من االستفادة .6
 .الوراثية البنوك في وحفظها وإكثارها االقتصادية القيمة وذات النادرة النباتات سيما

  الطاقة. المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع 3.10

وتوقف توريد النفط لقد نال هذا القطاع نصيبًا كبيرًا من األضرار التي أحدثتها األزمة، وتضررت بنيته التحتية بشكل خاص، 
د من المشتقات النفطية، وارتفعت أسعار حوامل الطاقة بشكل كبير، وحدثت الخام وأصبح يتم استيراد معظم حاجة البال

 .، ...الخاختناقات عدة في تأمينها

 بحثيةعلمية محاور ومقترحات . 1.3.10
آثار األزمة عليه، والتقليل من االعتماد على الوقود يمكن للبحث العلمي المساهمة في النهوض بواقع هذا القطاع، وتجاوز 

 :األحفوري، من خالل العمل بالمحاور والمقترحات البحثية والعلمية التالية

 رفع كفاءة استخدام الطاقة: 

 .الطاقة الكهربائية واستهالك نتاج ونقل وتوزيعإالبحث في تحسين كفاءة  .1

 .ومعالجة آثار االستجرار غير المشروع في الشبكة ،والتجاري البحث في تخفيض الفاقد الكهربائي الفني  .2

قتصادي على االتوفير ال بهدفإعداد دراسات التدقيق الطاقي للمباني والمنشآت الخدمية والصناعية العامة والخاصة،  .3
 .وتخفيض الفواتير الطاقية من جهة أخرى  ،المستوى الوطني من جهة

 .ومحطات توليد الطاقة الكهربائية يةعانصالمنشآت الرية في البحث في تحسين كفاءة المراجل الحرا .4

 .إعداد دراسات بحثية لدعم العزل الحراري لألبنية القائمة واستخدام العزل الحراري في األبنية الحديثة .5

 الطاقات المتجددة: 

المنزلية والصناعية تطوير تقنيات ونظم التسخين بالطاقة الشمسية لألغراض  :الطاقة الشمسيةفي مجال استخدام  -
 .للمنظومات الكهروضوئية في توليد الكهرباء المجدي دراسة مجاالت التطبيق ، ...الخ.والخدمية

دراسة  ،البحث في سبل إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات العضوية الحيوانية والنباتية :في مجال الهواضم الحيوية -
 .يةلتغطية حاجات األسر الريف ةم مناسباحجأمن النفايات البالستيكية ب حيوية اضمو وتصميم وتنفيذ ه

 .البحث في استخدام تقنيات وتطبيقات طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية كنظم طاقة مستقلة طاقة الرياح: في مجال -
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 (الخ...، األنهار ،السواقيقنوات الري، خدام المصادر المائية المختلفة )است :في مجال المحطات والعنفات الكهرومائية -
 .صغيرة أو دخارية كبيرةاإقامة محطات كهرومائية ، ودراسة إمكانية في توليد الطاقة الكهربائية

  البحث عن مصادر جديدة وبديلة عن الوقود األحفوري: 

 .ي وغيرهحجر السجيل مثل األحفوري،عن الوقود  تطوير مواد جديدة كوقوٍد بديل .1

مواد جديدة كبديل عن المازوت والحطب والكهرباء في تأمين التدفئة المنزلية، وذلك من خالل استخدام تطوير  .2
 ...الخ. ،المخلفات الصلبة والعضوية مثل النفايات البلدية والورق التالف

على مصادر إعداد دراسة موسعة إليجاد بدائل استراتيجية عن الوقود األحفوري المستورد، وذلك من خالل االعتماد  .3
 (.، ...الخطاقية أخرى )كهرونووية، طاقات متجددة، طاقة كهرومائية

 مقترحات علمية عامة. 2.3.10

 .األسس الفنية والعملية الستخدام الغاز المنتج في الهواضم الحيوية لألغراض المنزلية والصناعية بسالسة وأمانوضع  .1

  .السخان الشمسيلتصميم وتصنيع وتركيب قياسية ضوابط  واعتماد ضعو  .2

 .وتقييم نسب المساهمة المثلى للطاقة األحفورية والمتجددة ،تحديث الدراسة الوطنية حول استراتيجية التزود بالطاقة .3

  الصناعة. المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع 4.10

وخاصة الطاقة )باألزمة بشكل مضاعف، حيث انعكست األضرار التي طالت بعض القطاعات األخرى  لقد تأثر هذا القطاع
عليه، بالتوازي مع اآلثار المباشرة لألزمة التي تمثلت في خروج المئات من المنشآت الصناعية من اإلنتاج جزئيًا أو  (والنقل

 المفروض على البالد. لخارجية، إضافة إلى الحظر االقتصاديكليًا، وهجرة عدد كبير من الصناعيين، وفقدان بعض األسواق ا

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.4.10
بذل كل  تكمن ضرورةمن هنا و  ،بدور هام وكبير في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةالقيام القطاع الصناعي  يعول على

البحثية العلمية مقترحات عمل بالمحاور واليمكن لل. و تطويره وتحديثهو  إلعادة تأهيله في مرحلة إعادة اإلعمار الجهود والطاقات
 :ومعالجة بعضها على هذا القطاع التالية المساعدة في تخفيف آثار األزمة

 تلبية متطلبات إعادة اإلعمار: 

 .هذه االحتياجات ةيلبتل طة عمليةحتياجات إعادة اإلعمار للمؤسسات الصناعية، ووضع خدراسة ا .1

في سبيل  ،العلمية البحثية والقطاع الصناعي الجهاتوالتنسيق الفعال بين  للتعاون  الالزمة اآلليات التنفيذيةدراسة  .2
 .الصناعي بالطرائق العلمية الصحيحة إعادة اإلعمارإنجاح مشروع 
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المحلية واالستغناء لتلبية حاجة السوق  دراسة سبل دعم الصناعات التي تنتج مستلزمات مرحلة إعادة اإلعمار والبناء .3
، والصناعات التي تحقق الخ(... ،طالءات المواد السيراميكية)مثل صناعة اإلسمنت ومواد البناء، و  عن االستيراد

 .د األولية المتوفرة محلياً والصناعات التي تعتمد على الموا األمن الصحي،

 دراسات جدوى وتطوير صناعي: 

نتاج محليًا، وانتهاًء بتعديل خطوط اإلالمشكالت الفنية ابتداًء من القطع التبديلية وتصنيعها  سبل معالجةدراسة  .1
 .حداث مراكز لتصنيع القطع التبديلية الالزمة للقطاع الصناعي وغيرهإوأتمتتها. و 

معدنية، مواد  دراسة جدوى إنشاء بعض المؤسسات الصناعية الداعمة لتأمين مستلزمات اإلنتاج )قوالب، مواد، خالئط .2
 (.الخ، ...نصف مصنعة

( ...الخ ،والمعدنية ،والبالستيكية ،سمنتيةير النفايات الصلبة )المخلفات اإلدراسة حول إقامة صناعات تعتمد على تدو  .3
 .الناتجة عن األبنية المتضررة والمتهدمة، وتوظيفها في إعادة اإلعمار

 مقترحات علمية عامة. 2.4.10

 .لتأمين الدعم العلمي والتقني للصناعيين ،( في المناطق الصناعيةالخ...، ، غذائيةيةنسيجمتخصصة )امة مراكز فنية إق .1

 .لدعم صناع القرار باألساليب والمعلومات الالزمة لحل المشكالت ،القطاع هذا إحداث نظم معلومات إدارية متطورة في .2

  الصحة. المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع 5.10

المحلي  أصابت اآلثار السلبية لألزمة هذا القطاع في بنيته المادية والبشرية، وتراجعت نسبة تغطية المنتج الدوائيلقد 
د، كما تفاقمت وانتشرت أمراض كانت تحت الحتياجات السوق المحلية بشكل ملموس، ودخلت أدوية غير موثوقة إلى البال

مكافحتها بشكل تام، وازدادت حاجة المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية نتيجة السيطرة، وظهرت أمراض سبق وأن تمت 
 .األزمة؛ مما أدى إلى ازدياد الضغط على الخدمات التي يقدمها هذا القطاع

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.5.10
اًل حثيثًا ودؤوبًا لمعالجة آثارها، ويمكن تتطلب العودة بالقطاع الصحي إلى الوضع الذي كان عليه قبل األزمة، جهودًا كبيرة وعم

 البحثية التالية المساهمة في ذلك:العلمية للعمل بالمحاور والمقترحات 

 البنى التحتية والمنشآت الصحية: 
 .وتأمين كافة مستلزماتها ،إحداث مراكز ومعامل تخصصية إلنتاج األطراف الصناعيةدراسة  .1

 .إلقامة منشآت جديدة عليهالترميم المنشآت الصحية، أو لتحديد األماكن األكثر احتياجًا إحصائية القيام بدراسات  .2
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 .تفعيل وإنشاء مراكز لصيانة التجهيزات الطبية وإعادة تأهيلهاالبحث في  .3

األذيات  ،إعداد مراكز خاصة بإعادة التأهيل ومعالجة حاالت اإلصابات الرضية )إصابات العمود الفقري دراسة سبل  .4
 .(الخ، ...االضطرابات النفسية ،اإلصابات العينية واألذنية ،دماغيةال

 .معامل األدوية والمصانعو دراسة  إمكانية إنشاء محطات معالجة للنفايات السائلة والصلبة الخطرة في المشافي  .5

 األمراض التي نتجت عن األزمة: 
 ،النفسي االجتماعي )التدخين عند طالب المدارس دراسة اآلليات التي ُتسهم في الحد من تداعيات األزمة على السلوك .1

 .وسبل معالجتها والتخفيف منها ،وعلى الصحة النفسية لألطفال ،(الخ، ...العنف األسري 

 .السكانية األكثر تأثراً ضمن الشرائح  ،(، ...الخوالفيتامينات ،تحري انتشار حاالت العوز الغذائي )عوز الحديدو دراسة  .2

 .وغيرها األمراض الخمجية المستوطنة كالاليشمانياتحري انتشار و دراسة  .3

 .بما في ذلك استعمال الخاليا الجذعية لترميم النسج التالفة ،دراسة أثر التطبيقات السريرية للطب الترميمي .4

 الصناعات الدوائية: 
 .دويةاألللنباتات الطبية السورية في تحضير  الفعالواالستثمار  ،دعم الصناعات الدوائية الوطنيةدراسة  .1

 .الجامعات السوريةتشجيع البحوث المشتركة بين معامل األدوية وكليات الصيدلة في  .2

 الموارد البشرية: 
 وضع آلية لزيادة عدد األطباءو  ،آليات مالئمة إليقاف النزف الخطير في أعداد األطباء والصيادلة وضعالبحث في  .1

 (.، ...الخالعناية المركزة ،األشعة ،الطوارئ  ،في بعض االختصاصات الطبية )التخدير وتعويض النقص

 .تقديمها لتحسين جودة ، ...الخ(القطاع العام والخاص) الصحية دراسة سبل التعاون بين مقدمي الخدمة .2

 .طالعهم على واقع األجهزة الطبية وصيانتهاإلتدريب طالب الهندسة الطبية و  مناسبة آلية صياغةالبحث في  .3

 عامةمقترحات علمية . 2.5.10

 .وضرورة وجود هيئة عليا مستقلة لمراقبة األغذية الُمصّنعة واألدوية ،التشديد على المراقبة الغذائية .1

 .وإصدار تراخيص لمزاولة المهنة ،وضع توصيف لمهنة اإلرشاد والعالج النفسي .2

 .ضرورة األتمتة للمشافي والمنشآت الصحية مما ينعكس إيجابًا على استثمارها .3

 .األزمة على اإلنفاق الصحي وسبل تأمين مصادر تمويل رديفةأثر تبيان  .4
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 الموارد المائية. المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع 6.10

لقد تسببت األزمة بأضرار كبيرة على البنية التحتية لهذا القطاع، وازداد استنزاف بعض األحواض المائية، كما خرجت بعض 
وتوقف العمل في بعض المشاريع المائية، وتلوثت بعض  سيطرة الدولة لفترات زمنية مختلفة،المصادر المائية الهامة عن 

 .، ...الخالمصادر المائية السطحية والجوفية

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.6.10
البحثية التالية للحفاظ على الموارد المائية، ومعالجة بعض آثار األزمة على هذا  العلمية من المفيد العمل بالمحاور والمقترحات

 القطاع وإعادة تأهيله، والمساعدة في تلبية الطلب المتنامي على المياه:

 المائية الموارد إدارة: 
 الموارد المائية فيها.تقييم حالة مصادر و  استنزافًا، األكثر لألحواض المائية الموازنات مكونات تحديددراسة ل .1

 .الشرب لغايات المستخدمة المائية للمصادر حرم تحديددراسة ل .2

 .وتدهور شبكات الصرف الزراعي مشاريع الري  بعضتوقف تقييم ومعالجة اآلثار السلبية المتوقعة نتيجة دراسة ل .3

 .إعمارها لمعادا العمرانية المناطق في واستخدامها بطريقة مجدية، الرمادية المياه فصلدراسة سبل  .4

 .البيانات وضياع الرصد توقف عن الناتجة الفجوات وسد الرصد سالسل استكمالالبحث في  .5

 الصحي والصرف الشرب مياه: 
 للشبكات األمثلي العمل تحقيق االعتبار بعين تأخذ ،الصحي والصرف المياه لشبكات تأهيل إعادة/تصميمالبحث في  .1

 .الممكنة التكاليف وبأقل( المتقطع التزويد بظروف)

 .المناسبة البدائل وإيجاد الشرب مياه تعقيم تقنياتالبحث في استخدام  .2

 قائطر  ووضع النفطية وغيرها، والمواد المتضررة الصحي الصرف شبكات عن الناتج المائية الموارد تلوثدراسة  .3
 .ومعالجته عليه للسيطرة

 مقترحات علمية عامة. 2.6.10
مثل أنظمة دعم اتخاذ القرار والنمذجة  ،المعلوماتية المتقدمة في دراسات إدارة وتنمية الموارد المائيةتوطين التقانات  .1

 .الحل األمثل البحث عن الرياضية وخوارزميات

 .الجوفية للمياه الصنعية والتغذية األمطار مياه حصاد تقانات نشر .2

 .وتحديد مواقع وكميات السحب ،المدن وما حولهااالستثمار اآلمن للحوامل المائية في حالة الطوارئ ضمن  .3
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 تقانة المعلومات واالتصاالت . المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع7.10

وتختلف في سرعة إحساس المواطن  ،قطاع مع آثارها على باقي القطاعات الخدميةهذا الألزمة على ل السلبية ثاراآلتتشابه 
خدمات الهاتف . لقد تسببت األزمة بأضرار كبيرة في البنية التحتية للقطاع، وأدت إلى انقطاعات متكررة وطويلة أحيانًا في بها

 .االلكترونية للحكومة الوطنية االستراتيجية برامج في العمل تباطؤنترنت في بعض المناطق، إضافة إلى الثابت والنقال واال

 بحثيةعلمية محاور ومقترحات . 1.7.10
يعتمد البحث العلمي حاليًا على هذ القطاع بشكل كبير، ويمكن للبحث العلمي بدوره أن يساهم في معالجة بعض آثار األزمة 

 البحثية التالية: العلمية عليه والنهوض به، من خالل العمل بالمحاور والمقترحات

 :البنى التحتية 

ها وتطويرها التحتية في مجال االتصاالت، ووضع خطة لترميمدراسة وتقدير حجم األضرار التي أصابت البنى  .1
 .االستفادة من التقدم التكنولوجيب

 ،دراسة ألفضل توليفة من المواصفات مع الكلفة واإلمكانات إلعادة تأهيل وتطوير قطاع االتصاالت والمعلومات .2
 .أخذين بعين االعتبار التطورات الحاصلة في هذا المجال

  واالتصاالت:سوق المعلوماتية 

 حجم الطلب الحالي والمستقبلي على النظم المعلوماتية والتقانية. ية لتقدير دراسة  .1

 .الشركات المعلوماتية والتقانية السورية ومستقبلهادراسة واقع  .2

تضمين دراسة االتصاالت في المخطط التنظيمي إلعادة إعمار المناطق المهدمة، من خالل إجراء دراسات مناسبة  .3
 .أو شبكة اتصاالت السلكيةتعتمد بنية اتصاالت مناسبة مثاًل كبل ضوئي أو حامل طاقة 

 مقترحات علمية عامة. 2.7.10
( في تقييم الوضع العمراني ، ...الخونظم المعلومات الجغرافية ،بعدعن  تقنيات االستشعاركاستخدام النظم الجيومعلوماتية ) .1

 عمار.طاعات الحيوية بما يخدم إعادة اإلحلول متكاملة لكل الق وتقديم ،قواعد بيانات رقميةإعداد و  ،الراهن وتحليله

 بعد، وفي مجال التوثيق.استثمار النظم المعلوماتية في إتاحة فرص التعلم وتحسينه، وفي التدريب وإيجاد فرص عمل عن  .2

. ل الوصول إلى المعلومات والخدماتلتسهي ،هاات واالتصاالت فيمأتمتة اإلجراءات الحكومية وتوسيع دور تقانة المعلو  .3
 .اإلعمارإعادة  مرحلةفي  - قدر اإلمكان –واعتماد الحلول المعلوماتية المتكاملة 

لالستفادة منها في تحليل المعطيات والبيانات  ،ت الضخمةالبحوث والدراسات في مجال المعطياإجراء دعم وتحفيز  .4
 واستنباط المؤشرات والدالئل للمساعدة في اتخاذ القرار. ،الضخمة الناجمة عن األزمة
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 بناء القدرات التمكينية/ بناء القدرات البشرية. المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع 8.10

القدرات البشرية بشكل صحيح أكثر من الضعف في بناء تلك القدرات، وما تميز تعاني سورية من ضعف في استثمار 
السوريين خارج البلد أكثر من تميزهم في الداخل إال دليل على ذلك. وقد تكون األزمة الحالية، في جانب من جوانبها، نتيجة 

لف قطاع بناء القدرات البشرية عن سواه بأن يختو  لسوء استثمار وتوظيف القدرات البشرية الموجودة، وضعف بنائها األخالقي.
. عالوة على ذلك، ألن مخرجاته هي مدخالت لبقية القطاعات اآلثار السلبية التي تصيبه ترتد على جميع القطاعات األخرى،

ي األعظم ، وبالتالي فإن اآلثار السلبية لألزمة عليه هفإن األضرار التي تصيب هذا القطاع تحتاج إلى مدة طويلة لمعالجتها
تتراوح اآلثار السلبية لألزمة على هذا القطاع بين آثار فورية واضحة كازدياد  د.لبالفي اتأثيرًا وضررًا على التنمية المستدامة 

هجرة الكفاءات العلمية والمهنية، وخروج الكثير من مؤسسات بناء القدرات البشرية من الخدمة، وتراجع االهتمام بالتعليم 
الحفاظ على الحياة وتأمين متطلباتها األكثر إلحاحًا، وبين آثار مستقبلية ستظهر نتائجها مع وصول جيل  والتدريب لصالح

 األزمة إلى سن البلوغ والعمل.

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.8.10
هذا القطاع، فمخرجاته يرتبط مدى نجاح عملية إعادة اإلعمار وفعاليتها بشكل وثيق بمعالجة/أو التخفيف من آثار األزمة على 

 :البحثية التالية العلمية ، ويمكن للبحث العلمي المساعدة في ذلك من خالل العمل بالمحاور والمقترحاتهاهي التي ستقوم ب

  البشرية:الموارد 

 ما أمكن من الكفاءات المهاجرة، وإعادة تهاوالحد من هجر  العلمية والمهنية لحفاظ على الكفاءاتالبحث في كيفية ا. 

  هندسية،  في إعادة اإلعمار لبعض التخصصات المطلوبة العلميةإجراء دراسات لمعرفة أماكن تركز الكفاءات(
 (.، ...الخكيفية ترميمه )تدريب مهني، تأهيل أكاديميو  (، وتحديد النقص فيهاالخاجتماعية، صحية، نفسية، ...

  تأهيل المتسربين من المدارسإلعادة  المناسبة العملية الطرائق لتحديد دراسات إجراء. 

  األزمة. ه خاللالبحث في كيفية استقطاب القدرات في القطاع العام، والحفاظ عليها وتمكينها، في ظل استنزاف كوادر 

 .دراسات خاصة حول جيل األزمة، وكيفية معالجة الثغرات التأهيلية والتدريبية واألخالقية لديه 

 قدرات لذوي اإلعاقة، الستثمار طاقاتهم ورفد القوة العاملة بهم.البحث في الطرائق المناسبة لبناء ال 

 :مؤسسات بناء القدرات البشرية 

 في مؤسسات بناء القدرات البشرية وسبل عالجها، والعمل على تمهين مهنة التعليم. الموجودة ة واقع المشكالتدراس .1

لمساعدة زمالئهم األضعف دراسيًا،  تحرض الطالب على التطوع، بحيث البحث في آليات داعمة لعمل المدرسة .2
 ة حديثة مناسبة لمرحلة إعادة اإلعمار.يوتحسن من أداء المدرسين وتعزز توجههم نحو طرائق تربو 
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المرونة الالزمة )من كافة الجوانب: القانونية، المالية،  البشرية القدرات بناء مؤسسات في كيفية إعطاء البحث .3
 .األزمات ومرحلة إعادة اإلعمار( للتكيف مع الخالتعليمية، ...

 :البيئة التعليمية 

 إلى بيئة تعليمية تفاعلية. هاسبل تحويللجيل األزمة، و  تعليميةلبيئة الالجديدة ل المتطلبات دراسة .1

 المهني وبين البناء األخالقي القيمي للقدرات البشرية. دراسة كيفية المزج بين البناء العلمي .2

 .(الخالهواتف المحمولة،  وإمكانية تطبيقها )تعليم الكتروني، تحميل المناهج الدراسية علىدراسة فرص التعليم البديلة  .3

 البحث في تعزيز دور التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي في المدارس، بما ينسجم والدروس المستفادة من األزمة. .4

 :التكييف والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل 

د من كافة الجوانب القوى العاملة الموجودة في الباللواقع حتياجات سوق العمل إلعادة اإلعمار، و إجراء دراسات ال .1
سياسات وبرامج  (، واقتراح إعادة توجيهالخ)التوزع الجغرافي، السوية العلمية، الكفاءة والخبرة، االختصاص، ...

 فقًا لنتائج الدراسات.و  لترميم النقص التعليمومناهج 

 .احتياجات ومتطلبات مرحلة إعادة اإلعمار تلبي التعليم العالي والبحث العلمي، بحيثإجراء دراسات لتطوير منظومة  .2

 يةعملية التدريبال: 

 .في إعداد مناهج وخطط تدريبية )للمعلمين والعاملين( مالئمة لمرحلة إعادة اإلعمار البحث .1

 القدرات.البحث في الحلقات المفقودة بين التدريب وتطوير  .2

 دراسة سبل معالجة الثغرات التدريبية الموجودة لدى القوى العاملة، بعد سبر السوية المعرفية والمهنية لديها. .3

 مقترحات علمية عامة. 2.8.10
 .في مرحلة التعليم األساسي العمل على إعادة االعتبار للعاملين في المجال التربوي، ورفع كفاءاتهم وقدراتهم، وخاصةً  .1

قواعد المعطيات الوطنية المتاحة )لدى الهيئة العليا للبحث العلمي وغيرها من الجهات العامة(، عن طريق تزويدها تدعيم  .2
 بالمعلومات الخاصة بالكوادر العلمية البحثية، وبالبحوث العلمية ومخرجاتها، الستثمارها في مرحلة إعادة اإلعمار.

 مهن التي تتطلبها مرحلة إعادة اإلعمار.خاصة بالتدريب على ال إحداث مؤسسات تدريب مهني .3

إحداث مراكز تدريب تخصصية في الجامعات ومراكز البحوث، وتفعيل دور ما هو قائم منها، وفق متطلبات وأولويات  .4
 .مرحلة إعادة اإلعمار
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 لعلمية البحثية المقترحة في قطاع بناء القدرات التمكينية/ تطوير إداري وقانوني. المواضيع ا9.10

تشكل األزمة التي أصابت سورية حافزًا لتطوير القطاع اإلداري والقانوني بصورة جدية بعيدًا عن السطحية والتجميل، بعد أن قد 
تبين أن الواقع السيء لهذا القطاع قد ساعد في تفاقم األزمة وطول مدتها. وإن سوء إدارة الموارد البشرية، والفساد بكافة أشكاله، 

لقد أثر قطاع التطوير اإلداري والقانوني في األزمة كما أثرت به، فقد شكل  في وجه تطوير هذا القطاع. يمثالن عائقين كبيرين
 اإلصالح عملية تثبيطالفساد اإلداري والقانوني حاضنة لألزمة ورافعة الشتدادها واستمرارها، وقد أدت األزمة بدورها إلى 

، والنتائج للموجبات كافية دراسة دون  أخرى  وسن قوانينوتعديل  إلغاء، كما تم في ظلها باألصل بطيئة كانت التي اإلداري 
 اديوازد ،العمل عن الخدمية المؤسسات بعض توقف، و للمواطنين الرسمية والثبوتيات الوثائق بعض واحتراق فقدانإضافة إلى 

 .أخرى خدمية  مؤسسات على الضغط

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.9.10
القول مجازًا إن هذا القطاع كان بحاجة إلى إعادة إعمار قبل األزمة، فكيف الحال به بعدها! وهو القطاع الذي سينظم  يمكن

تخفيف تطوير وتحديث هذا القطاع، و  المساعدة في عملية في كافة القطاعات. قد يستطيع البحث العلميهذه الويدير ويضبط 
 :التاليةالبحثية العلمية مقترحات محاور والللة إعادة اإلعمار، من خالل العمل في اعليه، وتحضيره وتأهيله لمرح آثار األزمة

 التطوير القانوني: 

بما يتناسب ، إعادة اإلعمارتفيذ مشاريع تي ستقوم بلعمل الشركات العربية واألجنبية الدراسة وضع التشريعات الناظمة  .1
 .عملبنسبة معينة من ال الوطنية شركات العامة االقتصاديةالو  تمؤسساالمشاركة والمصلحة الوطنية وبحيث يضمن 

وتوظيفها في  ،واإلقليمية والدولية المحليةستثمارات جذب االالبحث في سبل تهيئة البيئة القانونية المساعدة على  .2
 .اتلحسم النزاعبآليات سريعة وتأمين قضاء مستقل يتمتع مشاريع إعادة اإلعمار، 

وتضمينها  العامة والخاصة، عادة النظر في التشريعات الناظمة لقطاع المصارف والبنوكإجراء دراسات قانونية إل .3
 .إعادة اإلعمارالتعديالت بما يتواءم وعملية 

وذلك حفاظًا  ،وبخاصة تدخل السلطة التنفيذية ،السلطة القضائية فعليًا من التدخل يةاستقاللدراسة آلليات رفع درجة  .4
 .والحكومة مواطنعلى جسر الثقة ما بين ال

  التطوير اإلداري: 

 بما، وتؤسس لهيئة تنظم الوظيفة العامة وتشرف عليها، شكل شاملعادة هندسة الخدمات الحكومية بإل القيام بدراسات .1
 .يتناسب ومتطلبات مرحلة إعادة اإلعماريؤدي إلى رفع األداء الحكومي و 

فادة من تبسيط االجراءات واإلو  ،داري التي تعيق العمل اإل واإلجراءات الثانوية التخفيف من الشكلياتالبحث في كيفية  .2
 داري.وأمان للعمل اإلالتي تشكل عامل سرعة  (الخمثل نظم المعلومات اإلدارية وبرامجها، ...) التقانة الحديثة
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 .والتحفيزدراسة أسباب الترهل الوظيفي في القطاع العام، ووضع آليات للمساءلة والمحاسبة  .3

 .من جهة ألخرى  وفق الحاجة في الجهات العامة، وإعادة توزيع الفائض لقوى العاملةل الحالي توزيعالدراسة حالة  .4

 مقترحات علمية عامة. 2.9.10
عمار ى رسم السياسة الوطنية إلعادة اإلمجلس الوزراء، تتول برئاسةإحداث هيئة عليا إلدارة عملية إعادة اإلعمار تلحق  .1

 .لتنفيذ مهامها الجهات العامة نها من ممارسة مسؤولياتها ويسهل تواصلها مع وتعطى من الصالحيات ما يمكّ  ،والتأهيل

باعتماد معايير دقيقة قابلة للقياس،  ،إعادة اإلعمارإعطاء األولوية لمتابعة وتقييم عملية تنفيذ سياسات وبرامج ومشروعات  .2
 .لخطة والوصول إلى المخرجات المستهدفةبما يضمن احترام البرامج الزمنية ل

وتفعيل  ،نوعية لجميع المستويات اإلدارية في مفاصل الدولة كافة عن طريق فريق متخصص يةتدريب طخطبرامج و وضع  .3
 .دارية بالشكل الذي يتناسب والمرحلة الحالية والمستقبليةدور المعاهد العليا اإل

 .داريةإلالمحافظات وعلى جميع المستويات االنافذة الواحدة في جميع طريقة نشر وتطبيق  .4

   البيئة . المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع10.10

المقومات البيئية إلى التخريب والتدمير والتلويث بمختلف  تتعرضو  تأثر قطاع البيئة باألزمة بشكل كبير من جوانب متعددة،
التلوث الناجم عن مختلف المنشآت  االهتمام الحكومي بالبيئة نظرًا لألولويات التي فرضتها األزمة، وازدادوتراجع  ،أنواعه

، وتعرض العديد من المحميات الطبيعية للتخريب، وتلوثت مناطق واسعة من البالد واألنشطة الزراعية والصناعية والخدمية
 هدف ووضع لألزمة، البيئية اآلثار بعض معالجة في هاماً  دوراً  لعبي أن العلمي للبحث يمكن .بمخلفات األعمال الحربية

، المستدامة للتنمية االستراتيجية األهداف مع تتقاطع ودراسات ثبحو  خالل من وذلك ،اإلعمار إعادة مرحلة في استراتيجي
 .وإجراءات المحافظة عليها البيئة قدرات مع يتالءم في مسار أخضر مستدام اقتصادي نمو وتدفع باتجاه تحقيق

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.10.10
 حديثة علمية أسس وفق برفد مرحلة إعادة اإلعمار ساهمي أن يمكن البحثية التالية؛ العلمية إن العمل بالمحاور والمقترحات

يكون و  ،التأهيل إعادة ثم ،ثانيا   األثر تخفيفو  ،أوال   التجنب إمكانية وفق تنطلق العمل أولوياتمع جعل  ،بسيطة مادية وتكاليف
 :البناء إعادةالحل األخير هو 

 سالمة المياه: 

 .وكي تكون متاحة عند الطلب ،حول حفظ المياه العذبة في خزانات جوفية لحمايتها من التلوثإجراء بحوث  .1

عداد خطط لمكافحة إ تكون قادرة على  ،تطوير منهجيات اإلدارة البيئية المتكاملة للمسطحات والمجاري المائيةدراسة  .2
 .التلوث واستشراف الوضع المستقبلي لها
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 إدارة النفايات الصلبة والسائلة: 

 .والحاجة لها وفق التوزع الديموغرافي الحالي ،ث حول إعادة تأهيل محطات المعالجةبحو دراسات و  .1

 ، وإمكانية االستفادة منها.شملها إعادة اإلعمارتوخصوصًا المواقع التي س ،دراسة واقع النفايات في المواقع العمرانية .2

 (.ومنها المدخرات الكهربائية) المختلفة ث علمية للتخلص اآلمن من النفايات الصلبة بأنواعهاو بح .3

 سالمة األراضي: 

 .الشرقية المناطق في وخاصة النفطي التلوثمخلفات األعمال الحربية، ومن  من الترب ةالجالبحث في طرائق مع .1

 .مياه جوفية( ،مدى تأثير المطامر العشوائية على البيئة )تربةدراسة  .2

 .تحافظ على الغطاء النباتي والحد من عملية التصحربحوث  .3

 الحفاظ على الموارد الطبيعية: 

 ، ...الخ(أراضي غير ملوثة، )مياه علمية تعالج تحديات األمن الغذائي وفق الموارد الطبيعية المتاحة القيام ببحوث .1
  .وفق التغيرات المناخية المحتملة

 .وإعادتها لوضعها السليم ،االنحسار الحفاظ عليها منكيفية و  ،دراسات لواقع الغابات والمحميات والمساحات الخضراء .2

  حماية التنوع الحيوي: 

 المدمرة الخاصة ببعض األنواع النباتية والحيوانية النادرة، وإمكانية المعالجة. تحديد الموائل .1

 تأهيل المحميات الطبيعية التي أصابها التخريب.دراسة السبل المناسبة إلعادة  .2

 مقترحات علمية عامة. 2.10.10
تحدد النقاط الساخنة التي تحتاج إلى تدخل سريع لضمان استمرار  -على مستوى سورية  -خارطة الكوارث البيئية إعداد  .1

 .وتحقق األمان البيئي للمواطن ،الحياة االقتصادية واالجتماعية

 نظام متكامل لالستعداد واالستجابة للكوارث البيئية )الطبيعية وغير الطبيعية(.تطوير  .2

في تقدير األضرار الناجمة عن األزمة لألنظمة البيئية المختلفة  ،االستفادة من تقنيات االستشعار عن بعد والنظم الرافدة .3
 .وإعداد الخرائط الغرضية المختلفة الخاصة بذلك ،ومراقبتها

التوجه في مناطق إعادة اإلعمار نحو التخطيط العمراني المستدام حسب مفاهيم العمارة الخضراء، والتي ترفع من كفاءة  .4
 مادية(.استخدام الموارد الطبيعية )توفير في استهالك الطاقة وفي استخدام المياه العذبة، وإعادة استخدام المياه الر 
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تضررة، تعتبر األضرار التي أصابت هذا القطاع بسبب األزمة من أكثر األضرار تأثيرًا على حياة المواطنين في المناطق الم
تحتية، إضافة إلى تدهور وضع العديد من الشركات ال ومن أبرزها الدمار الهائل في األبنية والبنى وهي أكثرها وضوحًا للعيان.

 ، وستكون عملية إعادة اإلعمار في هذا القطاع األكثر أهمية وصعوبة وكلفة.اإلنشائية ومعامل إنتاج مواد البناء ومواد اإلنشاء

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.11.10
و القطاع األكثر وضوحًا في جدارة البحث العلمي السوري وجدواه، فهُتعتبر عملية إعادة تأهيل هذا القطاع أهم ميدان الختبار 

بالنهوض بواقع هذا  ساهميالبحثية التالية أن  العلمية لمحاور والمقترحاتللعمل با كنيمواألكثر إلحاحًا إلعادة إعماره. و  تضرره
 :القطاع، وتحسين النسيج العمراني فيه، وتقليل كلفة إعادة إعماره

  واإلنشاء:مواد البناء 
 .دراسات سريعة حول الطرائق المثلى لالستفادة من األنقاض والردميات 

  وخاصة التي  ،لالزمة ألعمال ترميم البيوت التراثية والتاريخيةا ها،لمواد التقليدية ومكامنلدراسات تطبيقية سريعة
 .تعرضت ألعمال التخريب

 :التخطيط وأنظمة البناء 
  .والتي ستساهم عمرانيًا وتخطيطيًا في حل األزمة الحالية ،والسكن المؤقت اإليواءسكن موسعة في نماذج دراسة  .1

وانعكاسها على النسيج العمراني والمخططات  ،نماط السكنية في التشييد السريعفي مجال األ بحوثدراسات و  .2
 .التنظيمية الحالية

 .العالية الستغالل المساحات الخالية بالشكل األمثلدراسة حول إمكانية إعادة بناء المناطق المدمرة باستخدام األبنية  .3

 :التصميم وطرائق التنفيذ 
 محليًا.وإمكانيات التطبيق  ،األبنية دراسات تقييمية للتجارب والمعايير العالمية في مجال تقييم وإعادة تأهيل .1

 المتصدعة أو المهدمة جزئيًا. رميم وتدعيم المباني حديثة العهددراسات وبحوث حول أفضل الطرائق لت .2

)معامل التشييد  بين شراء معامل أو تجهيزات حديثة لعمليات البناء واإلعمار دراسات تقييمية مبنية على المقارنة ما .3
 وبما ينسجم مع مواقع العمل المتاحة مستقباًل. ،أو تحديث وتجهيز التقانات الموجودة حالياً  السريع(

 .في معامل مسبق الصنع المتوفرة لدى شركات القطاع العام اإلنتاجدراسات إلعادة تأهيل وتسريع عملية  .4
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 :دراسات جدوى وتكاليف 
 وبين إزالتها بالكامل وبنائها من جديد. )المهدمة( جزئياً دراسات جدوى للمقارنة بين ترميم بعض األبنية المتضررة  .1

 لمشاريع البناء والتشييد.دراسات لتطوير طرائق التمويل  .2

 بغرض االستثمار أو الحصول على تمويل. بحوث لتطوير نظام تقييم العقارات .3

 توطين التقانة ونقل المعرفة: 
 .(وذاتية اإلرتصاص ،وخاصة الخفيفة)دراسات لنقل المعرفة التقنية في مجال تصنيع جميع أنواع الخرسانة  .1

 في مجال تصنيع العناصر المسبقة الصنع والمسبقة اإلجهاد. وتوطينها دراسات لنقل المعرفة التقنية .2

 مقترحات علمية عامة. 2.11.10
ووضع  ،لمناطق التي تعرضت للتخريبل للقيام بمسح ميداني والتنفيذ واإلشرافالخبراء في مجال التصميم تشكيل فريق من  .1

 ولويات.لكافة منشآت البنية التحتية والخدمية والسكنية حسب األ والتقوية والتأهيل والترميم اإلعمارالحلول المناسبة إلعادة 

ق التصميم ائطر  ،توثيق المعلومات ،دارة المشاريعإطريقة العمل ) ةمع أتمت ،تأهيل كوادر باختصاصات حديثة .2
 .في مجال الترميم والتدعيم للمنشآت الهندسية المختلفة تأهيل على كافة المستوياتو ، (الخ، ...المبرمجة

 وإمكانية تطويرها أو استبدالها. والموارد تقدير الموجوداتبغية  ،قطاعال الحالي لهذا لواقعلبيانات  قواعد ضرورة إعداد .3

 ،تعديل الكود العربي السوري وملحقاته بما يتالءم مع استخدام الحصويات المدورة الناتجة عن األنقاض في إنشاء المباني .4
 .وبما يتوافق مع استخدام جمل إنشائية مناسبة لألبنية العالية

 النقل . المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع12.10

فهو من أكثر القطاعات حساسية لألمن  تأثرت األنشطة األربعة لهذا القطاع )النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري( باألزمة،
تعرضت شبكة الخطوط كما  ر،بعض الجسو  تدميروتم لفترات زمنية متفاوتة  من الخدمة ق الطر  حيث خرجت بعض واألمان،
عدد الرحالت  النقل الجوي بشكل ملموس وانخفض تضرر، و من الخدمة هاوخرجت معظم أعمال تخريب وسرقة إلى الحديدية

رسوم وعدد بواخر وناقالت وحاويات وبضائع تراجعت جميع مؤشرات النقل البحري من كما الدولية من وإلى المطارات السورية، 
 .وكميات االستيراد والتصدير، بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على سورية

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.12.10
يمكن للبحث العلمي المساهمة بمعالجة بعض آثار األزمة على هذا القطاع أو التخفيف منها، والنهوض به وتطويره من خالل 

 البحثية التالية: العلمية العمل بالمحاور والمقترحات
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 تطوير البنية التحتية: 
 .بحوث حول إدارة وتخطيط وصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل التي تعرضت للتخريب جراء األزمة .1

 .في ضوء األزمة، إلنشاء طرق بديلة وتالفي االنقطاع أثناء الكوارث واألزمات دراسة شاملة لشبكة النقلإعداد  .2

 .تها ومساهمتها في خفض استهالك الكهرباءءومدى كفا ،لشوارعليات استخدام الطاقة الشمسية في إنارة اآدراسة  .3

 تحديث منظومة النقل: 
تأمين استجابة محاور النقل والتحميل والتفريغ والتخزين في أنشطة النقل المتنوعة لمتطلبات  البحث في مستلزمات .1

 .إعادة اإلعمار، والعمل على أن تكون الحلول المخطط لها مستدامة وعقالنية وذات كفاءة تستمر إلى ما بعد األزمة

ركوب الدراجات ، كقة للبيئة والتشجيع عليهاوخلق مسارات لوسائل النقل الصدي ،دراسة حركة النقل العام ضمن المدن .2
 .تسهيل ذلك مثاًل، والعمل على في المدن

بحث السبل التقنية واإلدارية والتشغيلية التي من شأنها زيادة كفاءة استخدام المجال المكاني للمرافئ الرئيسة، باعتبارها  .3
 .لالستعداد لمرحلة فك الحصار عن سورية خطوة هامة

  أولية محليةاستخدام مواد: 
ق ائوطر  ،والمواد الحصوية المختلفة المتوفرة محلياً  ،الطبيعيسفلت لمحلية المتوفرة مثل اإلدراسة استخدام المواد ا .1

 .تحسين خواصها لخفض تكاليف النقل

 رصفة وبناء الحواجز ضمنفي رصف الطرقات واأل ،استخدام المواد المعاد تدويرها والناتجة عن عمليات الهدم ةدراس .2
 .الطرق وعلى األطراف

 مقترحات علمية عامة. 2.12.10
وتحليل هذه البيانات وعرضها في إطار سيناريوهات  ،بناء قواعد البيانات الرقمية فيتفعيل دور نظام المعلومات الجغرافي  .1

 .األزمةالتي نتجت عن  مشكالتوبشكل خاص ال ،المطروحة مشكالتإليجاد الحلول المناسبة لل

 خطط المرافئ البحرية والسكك الحديدية لتحقيق أفضل الحلول.التنسيق بين  .2

وتقديم  ،ستراتيجيةبعد دراسة مواقعها اال ،افئ الجافةاالستفادة من التجارب العالمية واإلمكانات التقنية في تنظيم تشغيل المر  .3
ووضع األولويات لتطويرها وتوسيعها تدريجيًا، ووضع برنامج  ،خدمات للنقل المتعدد األنماط من الباب إلى الباب

 .استثماري للمواقع المدروسة مع خطة العمل
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لبية لألزمة على هذا القطاع، يصعب حصر اآلثار الس قد أبرزت األزمة أهمية هذا القطاع، كما أظهرت الواقع المؤسف له.ل
، وازدياد التفرقة بين أطياف المجتمع، إضافة يري الرافض لوجود اآلخرفوالفكر التك ،الفكر الديني المتطرف ومن أبرزها انتشار

التراث إلى التفكك األسري والنزوح، وازدياد األمراض النفسية واالختالالت الفكرية واالنحالل األخالقي في المجتمع، وتشويه 
 .، ...الخالثقافي والحضاري السوري، وفقدان بعض الكنوز األثرية

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.13.10
هذا القطاع، وتصحيح الظواهر الشاذة التي  تجاوز آثار األزمة والنهوض بواقع فييستطيع البحث العلمي أن يلعب دورًا هامًا 

 :التاليةالبحثية  العلمية مقترحاتمحاور واللللبلد، من خالل العمل بااعترته، بما يتوافق مع التراث الحضاري 

 بناء وتمكين ثقافة الحوار واالنفتاح الثقافي: 
  دراسات تتناول ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع )عقبات ومعيقات الحوار، احترام حق اآلخر في التعبير عن رأيه، تقّبل

 (.الخالرأي المختلف، تقّبل النقد، ...

  في تعزيز ثقافة الحوار. ية والثقافية والتعليميةاإلعالماألنشطة دراسة تطوير دور 

 ومهنيته تطوير الخطاب اإلعالمي ووسائله ومنابره: 

 .دراسة مكامن الخلل في الخطاب اإلعالمي الوطني ومعالجته 

 الطائفية(التعصب و )البعيدة عن التطرف و  بحوث ودراسات لتحديد طرائق ووسائل نشر الثقافة الدينية الصحيحة. 

 االستفادة القصوى من حوامل الثقافة المتاحة: 

 .بحوث ميدانية حول فعالية حوامل الثقافة المتاحة، وسبل االستفادة منها 

 .دراسة تأثير وسائل التواصل االجتماعي على األسرة، وسبل االستفادة منها 

  وكيفية استقطاب الفئات المستهدفةتقييم طبيعة الخطاب الثقافي وحوامله: 

  لمحتوى التوعوي للخطاب الثقافي الموجه على أسس واقعية وعلمية.ل يةتقييمدراسات 

  توجهات الفئات ذات األولوية، وخاصة بين األطفال والشباب، ودعم بحوث تقييم نتائج ة منتظمة لسبر ميدانيدراسات
 إحداث التأثير المطلوب.السبر الميداني، واقتراح اإلجراءات الكفيلة ب

 توسيع دور الفنون في التنمية االجتماعية والثقافية: 

 ... ،( في معالجة منعكسات الخدراسة سبل استثمار الحوامل الثقافية المختلفة )لوحة، موسيقى، كتاب، مسرحية، فيلم
 (.الخ... النفسية، األزمة )األخالقية، االجتماعية، الدينية،
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  الثقافية والفنية في زيادة الوعي واالنفتاح الفكري والتماسك االجتماعي.دراسة دور البرامج 

 تعزيز روابط التكافل االجتماعي: 

 .دراسات حول التغيرات الديموغرافية التي طرأت على البنية االجتماعية للمجتمع السوري 

 .دراسات حول التفكك األسري، وسبل معالجة أثره على المجتمع 

  بين أطياف المجتمع السوري. الخ(... القبلية، اجتماعية لمعالجة عوامل ونتائج التفرقة )الدينية،دراسات وبحوث 

 .دراسات حول تأهيل وإدماج المعاقين في المجتمع 

 تحسين السلوك االجتماعي: 

 .دراسات وبحوث لتعزيز ثقافة المواطنة 

 فاقم األزمة.دراسات وبحوث في العوامل االجتماعية والثقافية التي ساهمت في ت 

 .دراسة المشكالت التربوية في ظل األزمة وما بعدها 

 .دراسة حول تأثير العنف الناتج عن األزمة وعالقته ببعض األمراض االجتماعية 

 تصويب األفكار والمعتقدات: 

 .دراسات لتطوير الفكر المجتمعي، وترسيخ مبادئ التفكير النقدي واإلبداعي 

  التطرف الديني واإليديولوجي وسبل مواجهته.دراسات وبحوث حول أسباب 

  في تعزيز التماسك االجتماعي لمرأة دور ادراسة. 

  دعم التراث الحضاري )المادي والالمادي( السوري: 

  دراسات في كيفية حماية التراث الحضاري السوري، ودور المجتمع المحلي والجمعيات األهلية في الحفاظ على التراث
 ثماره.وحمايته وصيانته واست

 .دراسات حول واقع التراث الحضاري السوري وحصر عناصره وتوثيقها، ودراسة سبل توظيفه كرافد للدخل الوطني 

  دور الثقافة في التنمية:تعزيز 

 وأثر األزمة في ازديادها )جدلية العالقة بين األمية واألزمة(. في األزمة دراسة دور األمية 

  تعزيز ثقافة التطوع ودوره في التنمية. اتآليالبحث في 
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 تطوير المؤسسات الثقافية واالجتماعية: 

  لها االستثمار األمثل المتضررة، والبحث عن آليات لمؤسسات الثقافية واإلعالمية واالجتماعيةإلعادة إعمار ادراسات. 

  دورها في تلبية احتياجات الشرائح األكثر ضعفًا من الرعاية االجتماعية وتطوير منظمات المجتمع المدنيدراسة واقع. 

 مقترحات علمية عامة. 2.13.10
وضع خطة ثقافية وطنية تحمي المجتمع من الثقافات الدخيلة الهّدامة، وُتكامل عمل المؤسسات الثقافية والتربوية والدينية  .1

 .واإلعالمية الوطنية

 .لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاعاعتماد برامج علمية خاصة  .2

 التنمية المحلية واإلقليمية . المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع14.10

التي قد تكون سببًا في تفاقم األزمة  مجموعة من التحديات قبل األزمة عملية التنمية المحلية واإلقليمية في سوريةقد واجهت ل
بين الريف  تفاوت مستويات التنمية البشريةو  ،اختالل وتباين المؤشرات التنموية االقتصادية واالجتماعيةمن أبرزها وانتشارها، 

حيوية وخروج قسم آخر من دمار الكثير من المنشآت التسببت األزمة ب .بين المحافظاتفي المحافظة الواحدة وما  والحضر
، كما تغير التوزع الديموغرافي العديد من المشاريع التنمويةإضافة إلى توقف  ،البنى التحتية بشكل كبير تتضرر الخدمة، كما 

 .والذي أدى إلى زيادة الضغوط على الخدمات والبنى التحتية في بعض المناطق

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.14.10
ره باتجاه تنمية عادلة ومتوازنة على يمكن معالجة بعض آثار األزمة على هذا القطاع أو التخفيف منها، والنهوض به وتطوي

 البحثية التالية: العلمية د، من خالل العمل بالمحاور والمقترحاتامتداد البال

 بناء أنظمة مؤسساتية حديثة في مجال التنمية المحلية واإلقليمية: 

 من أجل االنتقال التدريجي إلى الالمركزية اإلدارية والمالية. دراسات لوضع برامج وآليات عمل .1

لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التخطيط واتخاذ القرار والتمويل، بما  دراسات لتنظيم آليات عمل .2
 يضمن االستجابة لالحتياجات الفعلية للسكان.

 وإعادة اإلعمار على كافة المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية.دراسات لوضع المنظومة الوطنية إلدارة األزمة  .3

 إعداد برامج للتنمية المحلية واإلقليمية كمحرك للتنمية المتوازنة والمستدامة: 

تنموية  اريعاستثمارية وفق المزايا النسبية للمحافظات واألقاليم السورية، والبحث عن مش يعر ابحثية البتكار مشدراسات  .1
 .ولدة للدخل ومساهمة في تأمين فرص العمل للعاطلين من شرائح المجتمعجديدة م
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ق الظروف في مجال إدارة الموارد الطبيعية تهدف إلى تحديد المساحات المثلى للزراعات االستراتيجية وف دراسات .2
 .طبيعي، إداري(الطبيعية في كل إقليم )

  الوطنيعلى المستوى إلدارة الكوارث تصميم وبناء نظام معلومات: 

دراسات لتطوير وتطبيق نظام معلومات وطني متكامل إلدارة الكوارث، مزود بأحدث األساليب والتقنيات، للتخفيف من  -
 .غير الطبيعية(بكافة أنواعها )الطبيعية و  آثار الكوارث

 مقترحات علمية عامة. 2.14.10
باالعتبار الخصائص المحلية االقتصادية واالجتماعية وضع أسس معاصرة في مجال تخطيط المدن وإعادة إعمارها، تأخذ  .1

 والطبيعية، بما يضمن الحفاظ على الهوية المحلية والطابع المعماري والعمراني للمدن السورية.

والسكنية ي مواقع المناطق الصناعية والزراعية ئحدد فيه وبشكل مبدتُ  ،ريافقليمي تأشيري لكافة المدن واألإعداد مخطط إ  .2
 قليمي.عمار بشكل يتماشى والتخطيط اإلتمام عملية التوطين واإلإة من حكوملتتمكن ال المناسبة، والتجارية

 البنى التحتية في المخططات العمرانية.وتوثيق الستثمارها في إدارة  عالميةوفق المعايير الوطنية إنجاز الخارطة الرقمية ال .3
)وبناًء على طلب المؤسسة العامة للمساحة( بإنجاز الصياغة األولية  2015في عام  في هذا المجال، قامت الهيئة العليا

 لعشرة مشاريع علمية بحثية تخدم مشروع الخارطة الرقمية الوطنية.

 المالي قطاعال. المواضيع العلمية البحثية المقترحة في 15.10

ل كبير، وانخفضت اإليرادات العامة، وتراجع تأثر هذا القطاع باألزمة بشكل واضح، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية بشك
 حجم الصادرات، وازدادت صعوبة استيراد بعض المواد نتيجة العقوبات المفروضة على سورية.

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.15.10
باقي القطاعات الذي ستعتمد عليه  -يمكن للبحث العلمي أن يساهم في معالجة بعض آثار األزمة وتحسين واقع هذا القطاع 

 البحثية التالية: العلمية ، من خالل العمل بالمحاور والمقترحاتوبالتالي تحسين المستوى المعيشي ؛-في إعادة اإلعمار 

I. في القطاع النقدي 

 :تطوير اإلدارة النقدية والمصرفية 

 تدعيم استقاللية السلطة النقدية كيفية دراسة. 

 الخدمات المصرفية ةوجود ،وكفاءة العمل المصرفي ،التنافسية :بيئة عمل القطاع المصرفي وتطوير دراسة. 
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 :تحديث ومعالجة نظام القروض والودائع 

 دراسة  كيفية جذب المدخرات المحلية والدولية لإليداع في المصارف السورية. 

  مع األخذ باالعتبار خصوصية كل قطاع من  ض الممنوحة للفعاليات االقتصادية،دراسة شروط إعادة الجدولة للقرو
 .القطاعات االقتصادية، ومالمح المرحلة التالية

 :تطوير العمل المصرفي االستثماري 

تعديل نظام المصارف بما يسمح لها بالمشاركة واالستثمار في المشاريع االقتصادية، بما يسهم في تأمين البحث في  .1
 .عمارالسيولة الالزمة لتمويل إعادة اإل

 .عماردراسة دور المصارف في تمويل إعادة اإل .2

 :تحسين وتطوير السياسة النقدية 

 دراسة أولويات المنتجات المصرفية والمالية المطلوبة في مرحلة إعادة اإلعمار وما بعدها. 

 هاوتقديم المقترحات الكفيلة برفع كفاءة عمل ،تقييم السياسة النقدية خالل المراحل السابقة. 

  مصرف خاص باالستثمار.وجدوى إحداث تأمين السيولة الالزمة لعملية إعادة اإلعمار، تحري سبل 

  ها في عملية إعادة اإلعمارفائدتدراسة أهمية تجميع المدخرات الفردية و. 

II. في القطاع المالي البسيط 

  :تطوير اإلدارة المالية والضريبية 

 .د المتاحةر وفق الموا للدولةترشيد اإلنفاق الجاري بالموازنة العامة البحث في سبل  .1

 .تكون محفزًا لالستثمار الخاص ، لتكريس أرضية صلبةتعزيز اإلنفاق االستثماري الحكوميق ائدراسة طر  .2

 .وكيفية خلق موارد جديدة للموازنة العامة دراسة العجز الحكومي .3

 .، وكيفية تحسينه(الخ، ...كيفية توصيل الدعم لمستحقيه مثل:)دراسة الدعم الحكومي للقطاع اإلنتاجي واألهلي  .4

 :تطوير نظم الضرائب والرسوم 

 تحسين و  ،بما يسهم في تحقيق مستويات أفضل من العدالة الضريبية ،للنظام الضريبي ومعدالته ةث تطويريو بح
 .كفاءة أداء اإلدارة الضريبيةلرفع المطبقة اإلجراءات 

  مكافحة التهرب والغش الضريبيدراسة تقييم وتطوير آليات. 
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 :تطوير اآلليات واألنظمة 

 .في هذا القطاع الفساد اإلداري  الحد منفي  واألتمتة ر التقانييدور التطو دراسة  .1

دراسة إمكانية قيام المصارف العامة الحالية بتمويل المشاريع االستثمارية الجديدة للقطاع العام االقتصادي بقرض  .2
 صندوق.ذلك المنها بداًل من صندوق الدين العام، ومتابعتها لتلك القروض، وذلك بفائدة توازي الفائدة المحسوبة من 

III. القطاع التجاري  في 

 :ضبط األسعار 

 ه.خفضأثر األزمة الحالية على المستوى العام لألسعار وكيفية  دراسة -

 :تطوير اآلليات واألنظمة 

 .تشديد العقوبة على المحتكرين يساهم فيبما  تطوير القانون الخاص باالحتكاردراسة  .1

 في بحرية نشاطها لممارسة والمالية القانونية البيئة وتوفير االقتصادي، العام القطاع مؤسسات هيكلة إعادة دراسة .2
 الخاص. القطاع أسلوب وفق السوق 

 :تعزيز الصادرات 

وزيادة فرص  ،من خالل تطبيق برامج وأنظمة صارمة للجودة آليات تعزيز تنافسية الصادرات السوريةالبحث في  .1
 .نفاذها إلى األسواق الدولية

دراسة القيمة )مصنعة، بداًل من تصديرها بشكلها الخام  اً المحلية وتصديرها سلعالطبيعية دراسة وبحث تصنيع الموارد  .2
 (.المضافة على المنتجات السورية

 :تسهيل وضبط االستيراد 

 كيفية حماية الصناعات المحلية التقليدية والناشئة من التدفق غير المرغوب والمنافسة غير العادلة للمستورداتدراسة  .1
 .من الجهاز المصرفي العام والخاص واإلسالمي المستورداتووضع أولويات لتمويل  ،جراء األزمة

 .لتأمين متطلبات الجهات العامة من المواد التي تتعامل بها اءة ودور مؤسسة التجارة الخارجيةرفع كف آلياتدراسة  .2

 :تطوير السياسة التجارية العامة 

 من الفساد الجمركي. اءات الشحن والتخليص الجمركي، والحددراسة تبسيط إجر  .1

 .بما يخدم االقتصاد الوطني فرص تطويرها المستقبليةوبيان  دراسة إعادة تقييم اتفاقيات التجارة القائمة، .2
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 مقترحات علمية عامة. 2.15.10

 .ولحظ خصوصية القطاعات الرائدة في عملية إعادة اإلعمار ،تأمين متطلبات سوق العمل بعد األزمةالبحث في سبل  .1

/ لعام 15)قانون مصارف االستثمار(، القانون رقم / 2010/ لعام 56تفعيل القوانين التالية: القانون / إمكانيةتحري  .2
 .)قانون التأجير التمويلي( 2012/ لعام 18)قانون التمويل وإعادة التمويل العقاري(، والقانون رقم / 2012

 .ومع تزايدها ومع الدائنين الخارجيين ،هاكيفية التعامل مع المديونية الخارجية المتوقع تزايددراسة  .3

 .تساهم فيها الجهات المانحة والقطاع الخاص الداخلي والخارجي ،إقامة صناديق تمويل خاصة بإعادة اإلعمارفي لنظر ا .4

 السياحة . المواضيع العلمية البحثية المقترحة في قطاع16.10

، فقد تعرض وخاصة أن بعض اآلثار السلبية عليه ال يمكن معالجتهايعتبر هذا القطاع أحد أكثر القطاعات تأثرًا باألزمة، 
ألضرار مادية كبيرة في مبانيه ومنشآته، وتوقف مجيء السياح األجانب بشكل شبه تام لغياب األمن واألمان الذي كانت تتمتع 

لمواقع السياحية التاريخية واألثرية به البالد، كما توقف تنفيذ مئات المشاريع السياحية، إال أن الضرر األكبر كان على بعض ا
 .إضافة إلى سرقة الكثير من المقتنيات األثرية وتهريبها للخارج التي تم العبث بها وتعرضت للتخريب والتدمير،

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.16.10
 -بعد عودة األمان  –، والعودة به ومعالجة بعضها على هذا القطاع في تخفيف آثار األزمةيستطيع البحث العلمي القيام بدور 

 البحثية التالية: العلمية مقترحاتإلى مساره الصحيح الجاذب للسياح والرافد لخزينة الدولة، من خالل العمل بالمحاور وال

  المنتجات السياحية: صيانةتطوير و 

 السياحية المتضررة جراء األزمة، والطرائق المثلى إلعادة تأهيلها. واقعإجراء دراسة ميدانية شاملة لمسح الم .1

 .الدولية على القطاع السياحي في سوريةو األزمات المحلية واإلقليمية استباقية لتحديد كيفية تخفيف أثر دراسات  .2

 سياحي: وترويج تدريب وتأهيل 

حمايتها في المناطق السياحية للحفاظ على المواقع السياحية و  المحلية تأهيل المجتمعاتو  تدريب دراسات حول كيفية .1
 .واالضطرابات أثناء األزمات

 .من خالل وسائل اإلعالم المتوفرة واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي الترويج السياحي عمليةدراسة  .2

 مقترحات علمية عامة. 2.16.10
 .األزمات، وخاصة المقتنيات األثرية في المتاحف العامةعداد خطة طوارئ لحماية المواقع األثرية أثناء إ  .1

االستفادة من عالقات التعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اإلرث الثقافي، ومنظمات  .2
 األمم المتحدة في إعادة تأهيل المواقع األثرية المتضررة.
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 السكان في قطاع . المواضيع العلمية البحثية المقترحة17.10

د تلبية احتياجات يمتاز المجتمع السوري بأنه مجتمع فتي، ومعدل نموه السكاني مرتفع، كما لم تستطع عمليات التنمية في البال
السكان المتزايدة، وتجلى ذلك بعدة مشكالت وتحديات واجهت عملية التنمية، كارتفاع نسبة البطالة، وتنامي ظاهرة السكن 

ي مستوى الرواتب واألجور مقارنة مع تكاليف المعيشة، وتدني الخصائص النوعية للسكان )التعليمية والمهنية العشوائي، وتدن
أدت األزمة إلى تفاقم مشكالت هذا القطاع، وتدهور المستوى المعيشي لشرائح واسعة من السكان، وحدثت  والمعيشية(.

 .، ...الخني، وتغيرت المؤشرات الديموغرافيةانزياحات سكانية كبيرة وتعمق االختالل في التوزع السكا

 بحثية علمية محاور ومقترحات. 1.17.10
البحثية التالية أن يساهم في تجاوز بعض آثار األزمة على هذا القطاع، ومعالجة  العلمية يمكن للعمل بالمحاور والمقترحات

 التغيرات الديموغرافية التي أصابته، والنهوض به وتطويره:

  رصة انفتاح النافذة الديموغرافية:لفاالستعداد 

  دراسة مدى تأثير األزمة على توقيت انفتاح النافذة الديموغرافية، على المستوى الوطني وعلى مستوى األقاليم
 .المقومات االقتصادية واالجتماعية لالستعداد النفتاح النافذة الديموغرافية في سوريةوتحديد ، والمحافظات السورية

  آليات تفعيل مشاركة الشباب في قوة العمل.البحث في 

 :النمو السكاني والنمو الطبيعي للسكان 

  على مكونات معدل النمو السكاني. (الخخارجية، ...الديموغرافية، والهجرة ال)مثل: التبدالت تداعيات األزمة دراسة 

  واتجاهات التطور المستقبليةتداعيات األزمة على التوازن ما بين معدلي النمو السكاني واالقتصادي دراسة. 

 الهجرة، النزوح، العودة(: التوزع الجغرافي للسكان( 

  وخصوصًا فيما ، في ظل األزمةواللجوء المنعكسات االجتماعية واالقتصادية للهجرة الخارجية إجراء دراسات حول
 .يتعلق بهجرة الكفاءات العلمية والمهنية

  دمجهم في المجتمعتأهيلهم و  المهجرين جراء األزمة وإعادة آليات عودةأسباب الهجرة و البحث في. 

  دراسة مقارنة لتحديد  )مثل اتجاهات الهجرة والحركة السكانية الداخلية في سورية في ظل األزمةإجراء دراسات حول
 .(خصائص مناطق الجذب والطرد السكاني

 السكان والتنمية: 

  للسكان من منظور تنموي.أثر األزمة على الخصائص األساسية البحث في 

 دراسة سبل تحقيق االستفادة العظمى من العائد الديموغرافي. 



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | أولويات البحث العلمي ومساهمته في إعادة اإلعمار 206

 

 النمو السكاني وسوق العمل: 

  وعلى البطالة تداعيات األزمة على سوق العمل المحليةالبحث في. 

  المحددات االجتماعية والثقافية لتركيب القوة البشرية وقوة العمل.دراسة 

 عامة مقترحات علمية. 2.17.10
 إحداث جهة إدارية تنفيذية خاصة بقطاع السكان. .1

 تبني مشروع جديد لتحديث برامج وأدلة السياسة السكانية، تأخذ بعين االعتبار مستجدات الوضع الراهن خالل وبعد األزمة. .2

)الهجرة الداخلية  بما فيها الحركة السكانية بناء قاعدة معلومات سكانية، ترصد التغيرات في حركة المؤشرات الديموغرافية .3
 النزوح واللجوء(. ،والخارجية

 .واضحة تجاه الحركة السكانية الداخلية والخارجية ودعم سبل العودة واالستقرارصياغة سياسة وطنية  .4
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 لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار والخطوات األساسية العملي تحضيرال .11

ووضع المؤشرات  الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار العليا للبحث العلمي في رسم السياسة انطالقًا من المهمة األساسية للهيئة
الخاصة بها، فقد عملت الهيئة العليا منذ البدء بمشروع رسم هذه السياسة على التحضير العملي وتهيئة البيئة المناسبة لعملية 

 علمية ذات صلة، من أهمها:تنفيذها، وذلك من خالل القيام بعدة أنشطة داعمة وفعاليات 

 الذي يهدف إلى تعريف الباحثين والممولين والصناعيين  "نظام المعلومات الوطني للبحث العلمي": أنظمة معلوماتية
من ناحية المؤهالت والتطلعات، والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة الكترونيًا لرفع فرص االلتقاء بين  بعضهم ببعض

للتعرف على جميع الموارد  إدارة الموارد العلمية" "نظام. وع عجلة البحث العلمي والتطوير التقانياألطراف القادرة على دف
، حيث يوفر العلمية البحثية والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية المسجلة في هذا النظام الجهاتالعلمية المتاحة والمطلوبة لدى 

 .للمستفيدين منها، وتضم بحوثًا علمية، تجهيزات، برمجيات، ...الخهذا النظام إمكانية البحث في هذه الموارد وإتاحتها 

 بهدف خلق بيئة معرفية تفاعلية بين الجهات المعنية، والمساهمة في نشر المعرفة وتنسيق الجهود ووضع شبكات معرفية :
الت متعددة هي: الطاقات الخ. وقد تم إحداث شبكات معرفية في مجا...الرؤى المستقبلية، والمساعدة على تنفيذ السياسة، 

ومنتدى حواري خاص  كما تم إنشاء موقع الكتروني لكل شبكة المتجددة، حماية البيئة، الزراعة، المياه والموارد المائية.
ويتم حاليًا متابعة إحداث شبكات جديدة في مجاالت أخرى  بأعضائها، يتبادلون من خالله معلوماتهم ذات الصلة.

 ناء والتشييد(.)كالصحة والصناعة والب

 تحوي بيانات االتصال لجميع الخبراء والباحثين الذين عملوا في إحدى لجان الهيئة العليا، أو تعاملوا معها، قواعد بيانات :
 أو حضروا إحدى الفعاليات العلمية التي قامت بها، وذلك لالستفادة من هذه البيانات في عملية تنفيذ السياسة.

  المالمح  ، الذي يهدف إلى إيجاد"المؤسسات العلمية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية "آليات الترابط بينمشروع
الرئيسة آلليات ترابط فعالة وعملية تساعد في تحقيق االستفادة من مخرجات البحث العلمي، في تطوير االقتصاد الوطني 

وقد خلص إلى اقتراح عدد من اإلجراءات اإلدارية والتشريعية والمالية والعلمية  وفق الرؤية الموضوعة في هذه السياسة.
العلمية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية  الجهاتبناء الثقة بين  ذات الطابع العملي والقابلة للتنفيذ، وركز على

ترابط، وتفعيل وتطوير دور المؤسسات الوسيطة في وتحفيزهما على الترابط، وإيجاد البنى اإلدارية المناسبة إلدارة عملية ال
 الجهاتهذا المضمار، باإلضافة إلى تطوير األنظمة والقوانين الناظمة آلليات الترابط، وتعزيز سبل التواصل والشراكة بين 

 .الخ.العلمية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية، وزيادة مصادر تمويل البحث العلمي واستثمار مخرجاته، ..

  والذي هدف إلى تبادل األفكار  ،2014تشرين الثاني في  "دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة اإلعمار"مؤتمر
العلمية البحثية في مرحلة إعادة اإلعمار على المستوى الوطني  الجهاتوالخبرات بين الباحثين، ومناقشة سبل مساهمة 

 يات الناجمة عنه من قبل رئاسة مجلس الوزراء.وقد تم اعتماد التوص وفي جميع القطاعات.
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  وجرى فيها وضع أطر التطبيق العملي 2015في أيار  "تسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي"ورشة عمل حول ،
 واالستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلمي، وقد تم اعتماد التوصيات الناجمة عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

  جرى فيه 2015 تشرين الثاني في "تعزيز البنية المعرفية والثقافية واألخالقية للمواطن السوري"منتدى حواري بعنوان ،
، وتم الخروج بتوصيات ومناقشة سبل تعزيز البنية المعرفية والثقافية واألخالقية للمواطن السوري  تبادل األفكار والخبرات

 .ستكون إحدى ركائز إعادة اإلعمارالتي  تعزز هذه البنيةعلمية وعملية 

  تم فيها عرض أهم 2017في آب "المشاريع البحثية المنجزة: إمكانية استثمارها ودورها في التنمية" ورشة عمل بعنوان ،
 استثمارها.و  التي دعمتها الهيئة العليا، وجرى فيها مناقشة إمكانية االستفادة من مخرجاتها العلمية المشاريع العلمية البحثية

 2010عام  بداع والتعاون التقني في إيرانعاون في البحث العلمي مع مركز اإلاتفاقية ت :أهمها، عقد اتفاقيات تعاون دولية. 
 .طيط والتعاون الدوليوتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات محلية أهمها هيئة التخ

ير السبل الالزمة لتنفيذ المواضيع العلمية البحثية والمقترحات ستعمل الهيئة العليا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، على توف
لذا ستعمد  العملي، وإال بقيت حبرًا على ورق.تكمن قيمة المقترحات في تنفيذها العلمية العامة الواردة في هذه السياسة، حيث 

إلى العمل على توفير ما يلزم للبدء بتنفيذ المقترحات الواردة في  –في المرحلة القادمة ووفق اإلمكانات المتاحة  –الهيئة العليا 
السياسة، التي أصبحت تشكل إطارًا مرجعيًا ألنشطة البحث العلمي في سورية. ستكون البداية بإعداد تصور مفصل وشامل هذه 

في السياسة على أرض الواقع، ويمكن  البحثية الواردة العلمية حول اإلجراءات التنفيذية المطلوبة للمباشرة بترجمة المقترحات
 تلخيص هذا التصور حول اإلجراءات التنفيذية بالخطوط العريضة التالية:

 قيام الهيئة العليا بالبدء بتهيئة األرضية المناسبة لمباشرة العمل على تنفيذ المقترحات عبر إجراءات تمهيدية. .1

 العلمية البحثية. الجهاتة بالتعاون مع مختلف وضع خطط تنفيذية مناسبة لكل قطاع من القطاعات التنموي .2

 توثيق الخطوات السنوية المنجزة للسنة السابقة، والمخططة للسنة الالحقة. .3

 . اإلجراءات التمهيدية1.11

هذه البحثية الواردة في  العلمية تكمن أهمية اإلجراءات التمهيدية في تعبيدها الطريق لالنطالق بعملية التنفيذ العملي للمقترحات
 السياسة، وأهم هذه اإلجراءات:

 العلمية البحثية المعنية بالتنفيذ حسب اختصاص كل منها. الجهاتتحديد  .1

القيام بحملة تعريفية وترويجية للسياسة، تتضمن: توزيع نسخ ورقية وأقراص مضغوطة وزيارات ميدانية للجهات المعنية  .2
 الخ.وسائل اإلعالم، ...االستفادة من و إقامة ورشات عمل ترويجية، و بالتنفيذ، 



الجمهورية العربية السوريةالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في    

 

 | تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكارالتحضير العملي والخطوات األساسية ل 209

 

 السياسة. هذه البحثية الواردة في العلمية الجهات الطالبة للمقترحات -قدر اإلمكان  –تحديد  .3

العلمية البحثية، يتضمن  الجهاتلجميع  )أو توسيع التعميم السابق( العمل على استصدار تعميم جديد من رئاسة مجلس الوزراء .4
 فيذ.ناألطراف المعنية إلى التعاون مع الهيئة العليا في عملية الت دعوةو  مقترحات،الطلب منها العمل على تنفيذ هذه ال

 . الخطط التنفيذية2.11

يجب أن تكون الخطط التنفيذية القطاعية صادرة عن أصحاب االختصاص والقرار، حتى تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، لذا 
العلمية البحثية المعنية بالتنفيذ بغية تسمية ممثلين عنها، تمهيدًا لتشكيل لجان  الجهاتستحرص الهيئة العليا على التواصل مع 

على إعداد  –بالتعاون مع لجان الخبراء وفريق المتابعة والتقييم  –عمل قطاعية تنفيذية من المختصين. ستعمل هذه اللجان 
العلمية البحثية و/أو  الجهاتة البحثية المقترحة بين الخطط التنفيذية المناسبة لكل قطاع، بحيث تتضمن توزيع األعمال العلمي

التعاون فيما بينها إلنجاز بعض الدراسات والبحوث المشتركة، مع تحديد جدول زمني للتنفيذ. تتم المصادقة على الخطط 
تم بعد ذلك إرسالها ، ومن ثم يجري اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العليا، ويالجهاتهذه التنفيذية القطاعية من قبل إدارات 

سيتم أيضًا التنسيق بين الهيئة العليا وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، من أجل تأمين  إلى الجهات المعنية للمباشرة بالتنفيذ.
 المتطلبات المالية والخبرات التي تلزم إلنجاز بعض المشاريع البحثية النوعية.

لبحثية، من صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، ومن الموازنة يمكن تمويل قسم كبير من هذه األعمال العلمية ا
الداعمة للبحث العلمي في الهيئة العليا. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العليا لها تجربة طويلة وناجحة في تقييم وتمويل ومتابعة 

 .عديدة مويةتنفيذ مثل هذه األعمال، حيث دعمت عشرات المشاريع البحثية في قطاعات تن

 العمل . توثيق3.11

تصدرها الهيئة العليا، وأهمها: تقرير سير العمل السنوي  سنوية ودورية السياسة من خالل تقاريرهذه يتم توثيق العمل في تنفيذ 
يئة العليا، (. ويقوم مكتب سياسات العلم والتقانة واالبتكار في اله2.7وتقرير الخطة السنوية، )كما هو مذكور سابقًا في الفقرة 

بالتعاون مع لجان العمل القطاعية التنفيذية، ولجان الخبراء، وفريق المتابعة والتقييم بإعداد هذه التقارير، التي يجري عرضها 
 على مجلس إدارة الهيئة العليا العتمادها، ليتم بعد ذلك إرسالها إلى الجهات المعنية.

أداء منظومة العلوم والتقانة واالبتكار في تقيس سيتم األخذ بعين االعتبار في مرحلة التنفيذ مجموعة من مؤشرات القياس التي 
سعيها لتحقيق األهداف العامة للسياسة، ومن أهمها ما يتعلق بـ: الموارد البشرية، مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية 

مؤسسات اإلنتاجية والخدمية، اإلنفاق على التعليم والبحث والتطوير، مخرجات البحث والتطوير، انتشار الوطنية، العاملين في ال
من الوصول إلى . وهناك مصادر وطرائق للتحقق )المؤشرات مذكورة بشكل كامل في الفصل السادس( الخ...التقانات الجديدة، 

تتبع األداء، التقرير الوطني السنوي للبحث العلمي، تقرير التنافسية  المؤشرات السابقة من خالل: المجموعة اإلحصائية، تقارير
  .)مصادر وطرائق التحقق مذكورة بشكل كامل في الفصل السادس( الخ...العالمي، 
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 خاتمة .12

، تلك ليس سهاًل أن يتم إنجاز سياسة وطنية للعلوم والتقانة واالبتكار، في بلد يعيش أزمة قاسية كاألزمة التي تمر بها سورية
 والتاريخي البنيان البشري والمادي والحضاري وما زالت مستمرة حتى اآلن، أزمة طالت  2011األزمة التي بدأت في ربيع العام 

أول لم تمنع الهيئة العليا للبحث العلمي، من إنجاز  –مع ذلك  –د، لكنها القطاعات التنموية في البال افةوأثرت سلبًا على ك
 .للعلوم والتقانة واالبتكار في تاريخ سوريةسياسة وطنية متكاملة 

تكون الهيئة العليا قد أنجزت خطوة هامة من مهمتها األساسية في رسم  وطنية للعلوم والتقانة واالبتكار؛السياسة ال بإنهاء تقرير
السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما، بما يلبي متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لمحاور علمية بحثية تقديم مقترحات  السياسة للعمل بشكل رئيس على هذه الهيئة العليا من خالل قد سعتالمستدامة. و 
وبقوة  إيجاباً من شأنها المساهمة في تطوير االقتصاد الوطني باتجاه االقتصاد القائم على المعرفة، مما ينعكس  ،عامة تطويريةو 

ي لمرحلة العلمتضم هذه السياسة أولويات البحث كما على التنمية الشاملة والمستدامة المرجوة لسورية للعقد القادم على األقل. 
، تلك المرحلة التي ُتعتبر من المواضيع الهامة والُملّحة على الصعيد الوطني، ونظرًا كافةً  القطاعات التنمويةإعادة اإلعمار في 

ألهميتها وصعوبتها وتشعبها فإنها تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، وجهاتها العامة والخاصة، للتحضير 
 حسب اختصاصه وإمكاناته. واالستعداد لها، كل

وترجمة التوجهات واألولويات  ،السياسة هو االلتزام بتنفيذها هذه التأكيد على أن األهم من وضع ،لكن من المناسب هنا
إضافة إلى الهدف البحثية والعامة على أرض الواقع، بحيث تتحقق األهداف التي وضعت من أجلها،  العلمية والمقترحات

وخصوصًا أن هذه األهداف هي غاية في األهمية ليس لتطور سورية ورفاهية شعبها حلة إعادة اإلعمار، المستجد في رفد مر 
 فحسب، بل ولضمان بقائها كدولة مستقلة وفاعلة في المنطقة.

 ،لجميع الجهات المعنية في الحكومة هاتوجيهسياسية، و دعم القيادة المرتبط باإلشارة إلى أن نجاح هذه السياسة  المفيدمن 
 :بضرورة

I.  قد  الدستور السوري الجديدوتجدر اإلشارة إلى أن  .والبشرية الالزمة لتنفيذ السياسةتلبية المتطلبات اإلدارية والمالية
 منه على دعم الدولة للبحث العلمي بكل متطلباته. 31نص في المادة 

II. والتأكيد على دورها كجهة مرجعية للبحث العلمي في سوريةلعلمي التنسيق الكامل مع الهيئة العليا للبحث ا ،
 األساسي في إدارة ومتابعة اإلشراف على عملية التنفيذ في كافة مراحلها.

 يمكن القول بشكل عام، تحتاج هذه السياسة لتحقيق أهدافها إلى تضافر عدة عوامل مهيئة ومساعدة ومحفزة، ومن أهمها: 

 ي من رئاسة مجلس الوزراء ومن الوزارات المعنية.الدعم المادي والمعنو  .1
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 النية وواقعية الخطط التنفيذية.مَ وضوح وعَ  .2

 بالتنفيذ. ةالرئيس ةالعلمية البحثية، المعني الجهاتوالعمل المتكامل والتنسيق الفعال بين  التعاون الصادق .3

 الهيئة العليا لعملية التنفيذ في كافة مراحلها. قبل المتابعة الحثيثة والمستمرة من .4

 الموقف اإليجابي والمساعد ألصحاب القرار في الجهات المعنية. .5

 تحفيز الباحثين والعاملين في تنفيذ المشاريع والدراسات العلمية البحثية المقترحة ماديًا ومعنويًا. .6

تضافر الجهود تم إعداد هذه السياسة لتكون خطوة على طريق التقدم العلمي والتقاني، ويعتمد نجاح هذه الخطوة على لقد 
 ،وااللتزام من قبل جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بتنفيذ البرامج والتوجهات المنبثقة عن هذه السياسة

والصعوبات التي  في حل المشكالت والتعاون  البحثية والعامة على أرض الواقع، علميةال والتنسيق فيما بينها لترجمة المقترحات
من ناحية التشريعات والقوانين السائدة، وأن تتكامل مع  ،مع البيئة العامةهذه السياسة يجب أن تتفاعل  . كماستعترض تنفيذها

وتدعمها في جوانبها العلمية والتقانية وفي بناء القدرات البشرية بشكل خاص،  ،الخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية الوطنية
 ألن بناء اإلنسان هو المنطلق وهو الغاية.

وعلى الرغم من ذلك يعترضه الكثير من المعوقات والصعوبات،  - في ظل الظروف الراهنة -ال شك بأن تنفيذ هذه السياسة 
اإلنكفاء واالنتظار حتى انتهاء األزمة لالنطالق بالعمل،  ويجب عدم، اإلرادة والمبادرة إمكانية التنفيذ متوفرة شرط وجودن فإ

 التنفيذ مهمة مهما كانت صغيرة. فكل خطوة على طريق
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