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 مقدمة
  تمهيد

الذي بدأ  ،متر سورية حاليًا بواحدة من أشد الكوراث اإلنسانية بعد احلرب العاملية الثانية، حيث حتول احلراك اجملتمعي
حوايل  اضطرحيث . إىل نزاع مسلح داٍم يهدد الكيان الوطين يف الصميم ،ناشداً احلرية والعدالة االجتماعية 1122يف 

املاليني أمنهم اإلنساين نتيجة إىل دول أخرى، وفقد جلأ وهاجر مبا يف ذلك من  كن سكنهما مملغادرة أنصف السكان 
ارة املمتلكات خسإضافة إىل النزاع من خالل التعرض للقتل واإلصابة واإلعاقة واخلطف واالستغالل واالضطهاد، 

وغدت . األساسية ومقومات احلياة األساسية كالدخل األساسي والسكن والعمل والغذاء وخدمات الصحة والتعليم
التحديات التنموية السابقة لألزمة قضايا ثانوية مقارنة حبالة اإلنسان السوري يف ظل األزمة، حيث تعرض رأس املال 

 . ات كربىاالجتماعي والثقايف واملادي إىل انتكاس

نتيجة  االتقرير احلماية االجتماعية قبل األزمة بشكل تفصيلي ويلقي الضوء على التحول املدمر الذي أصاهب يشخص
قد تبدلت األولويات و . جراءات احلماية االجتماعيةاحلق يف البقاء على قيد احلياة التحدي األول إل يصبحل ،األزمة

 .      دوليةإنسانية باحلماية االجتماعية للسوريني اليت حتولت إىل قضية  املرتبطني الفاعلنيواألهداف والوظائف و 

 :إىل سوريةيهدف تقرير احلماية االجتماعية يف 
األطخخخر و تشخخخخيص واقخخخي احلمايخخخة االجتماعيخخخة قبخخخل األزمخخخة مخخخن حيخخخث مكانتهخخخا ضخخخمن السياسخخخات العامخخخة للدولخخخة،  .2

التشريعية الناظمة ملكوناهتا وهيكليتها، ومدى كفايتها ومالءمتها واتساقها مخي املعخايا الدوليخة املعنيخة هبخذا اجملخال، 
حلماية االجتماعية، لنظام ابيان نقاط القوة والضعف و توزع األدوار بني الالعبني األساسيني يف اجملتمي السوري، و 

ه تعزيزهخخخا، والفخخخرمي الخخخيت اكخخخن االسخخختفادة منهخخخا يف حتسخخخني واقخخخي احلمايخخخة أهخخخم التحخخخديات الخخخيت تواجخخخإضخخخافة إىل 
 .ةاالجتماعي

يف ظخخل النخخزاع  احلخخايل املتشخخكل، ومسخخات النظخخام سخخوريةتقيخخيم أويل اثخخار األزمخخة علخخى نظخخام احلمايخخة االجتماعيخخة يف  .1
ية وقدرهتم على البقاء املسلح والتضرر احلاد الذي حلق مبعظم فئات اجملتمي السوري من حيث سالمتهم الشخص

دور إضخافة إىل  ،النزوح واهلجخرةو على قيد احلياة، ومصادر الدخل واملمتلكات واخلدمات العامة وظروف املعيشة 
 .     الفاعلني يف جمال احلماية االجتماعية

 نمخوي السخورياقرتاح رؤية جديدة للحماية االجتماعية تأخذ بعني االعتبار عالقة احلمايخة االجتماعيخة بخالنمل الت .3
لتحسخخخني واقخخخي احلمايخخخة االجتماعيخخخة مخخخن حيخخخث توسخخخيي التغطيخخخة وحتسخخخني نوعيخخخة  املقرتحخخخاتمخخخن ومجلخخخة ، املسخخختقبلي
 .جديدة لألطراف الفاعلة مستقبليةوطرح أدوار ووظائف اخلدمات، 

وتتضمن املقدمة باإلضافة إىل أهداف التقرير مراجعة واسعة ألدبيات احلماية  ،أربعة فصولمقدمة و  يقي هذا التقرير يف
االجتماعية مبا يف ذلك مفهوم احلماية وعالقته بالعدالة االجتماعية وبالتنمية، ومقاربات توسيي املفهوم ليشمل اجلوانب 

  "نسانيةاحلماية اإل"، كما تقرتح مفهوم يف ظل األزماتاالجتماعية  احلمايةباإلضافة إىل املادية والالمادية للحماية، 



 

5 
 

 . كإطار أكثر مالءمة لتحليل احلالة السورية

موقي السياسات االجتماعية يف اخلطل الوطنية،  فهميغطي الفصل األول الدور التنموي للدولة والذي يتم من خالله 
وحتليل واقي سياسات احلماية االجتماعية، ومدى اتساقها واندماجها ضمن سياسات التنمية الوطنية، ويتضمن هذا 
الفصل حتلياًل لتطور اإلنفاق على قضايا التنمية االجتماعية واحلماية االجتماعية، كما يشتمل على استعراض ملكانة 

 .ج ومشاريي احلماية االجتماعية ضمن برامج التعاون الدويل اليت مت توقيعها وتنفيذها يف سوريةبرام

يركز الفصل الثاين على أنظمة احلماية االجتماعية يف سورية من حيث مكوناهتا وخصائصها وهيكليتها والبيئة و 
بصورة أساسية على الضمان االجتماعي،  ويسلل الضوءالتشريعية الناظمة لعمل مكوناهتا، والفئات املشمولة فيها، 

 .العمل الالئقمبا يف ذلك واخلدمات االجتماعية وسوق العمل 

بينما يتناول الفصل الثالث واقي مكونات احلماية االجتماعية يف سورية قبل وأثناء األزمة، ويركز على مؤشرات الضمان 
. ودور شبكات األمان االجتماعي أثناء األزمات ،ومؤشرات سوق العمل االجتماعي ومؤشرات اخلدمات االجتماعية

اليت سبقت و  1121إىل  1111الفرتة من تغطي األوىل زمنيتني حيث معظم هذه املؤشرات وفق فرتتني يتم حتليل و 
 .1123لغاية بينما تغطي الثانية سنوات األزمة  ،األزمة السورية

اليت  البدائلمجلة من مفهوم احلماية اإلنسانية و الل اقرتاح يقرتح الفصل الرابي رؤية جديدة للحماية االجتماعية من خ
التجاوب مي االهنيار الكبا يف احلالة التنموية نتيجة لألزمة من خالل نظام محاية اجتماعية واسي النطاق هتدف إىل 
والقطاع  املديندوار كل من احلكومة واجملتمي كما يقرتح توزيعًا جديدًا أل. التنمية التضمينية يتالءم مي مقوماتوالذي 

 .واملساءلة شاركةاخلامي واجملتمي الدويل، يف إطار تكامل األدوار وتطوير آليات امل

 مراجعة األدبيات 

يف احلماية، كما  ودور الدولة واجملتمي املدين ،يستعرض التقرير األدبيات احلديثة املرتبطة مبفهوم ودور احلماية االجتماعية
باإلضافة إىل دور احلماية خالل  ،العدالة االجتماعية والتنمية واملؤسساتبني احلماية وكل من عالقة ركز على الي

  . األزمات، لتكون إطاراً علمياً مناسباً لتحليل احلالة السورية املعقدة يف ظل األزمة احلالية

  يف مفهوم الدولة ودورها
أفراد اجملتمي من وظائف وأدوار، فغاية الدولة حسب أرسطو ليس احلياة وإمنا يتحدد دور الدولة من خالل ما أوكل هلا 

ساسية للدولة هي توفا نوعية جيدة من إحدى الوظائف األ، وبالتايل فإن .(م.ق 351أرسطو ) النوعية اجليدة للحياة
ية، فالدولة مطالبة بتحقيق احلياة، وهذا يضي على كاهلها مسؤولية البحث عن أفضل أساليب اإلدارة لتحقيق تلك الغا

لثورات االجتماعية األوروبية أصبح من مسؤولية الدولة ل نتيجةً و  .العدالة بني املواطنني املتساويني يف األصل كأفراد أحرار
وأال يصل أحد إىل ، أال يصل أحد يف اجلمهورية احلقيقية إىل درجة من الفقر تضطره إىل بيي نفسه" حسب روسو 
أصبحت وبالتايل ،  (1122فاويل ) "تسمح له أن يشرتي طاعة املواطنني ااخرين عرب تبادل املنافي درجة من الثراء

على الدولة وليس إحسانا ومّنة من الدولة أو األفراد، وقد  للمواطن وواجباً  املساعدة االجتماعية وفق ذلك حقاً 
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مشلت تلك احلقوق احلق يف الضمان ، وقد 2611 عام تكرست هذه احلقوق يف العهد الدويل حلقوق اإلنسان
، وقد نقل العهد هذه احلقوق واالقتصادية االجتماعي إضافة  إىل جمموعة من احلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية

، ما ومشوالً  تبدو مسؤولية الدولة ومهامها تزداد اتساعاً وبذلك . 2من مستوى االلتزام الوطين إىل مستوى االلتزام الدويل
 .وقدرات مؤسسية وتنظيمية متطورة باستمرار فاعالً  منها دوراً  يتطلب

األفراد املتماهني يف الدولة يقبلون طواعية أولوية الدولة على ، حسب أرسطو، من أن يستمد دور الدولة مشروعيتهو 
أرسطو ) يقه ومحايتهما يعين متتي الدولة بسلطة مستقلة عن األفراد لتحق" النفي العام"مصاحلهم اخلاصة الفردية لتحقيق 

الدولة من اجملتمي وجعلها إرادة جوهرية بذاهتا كروح أخالقية عقلية حبتة، التستمد بينما أخرج هيغل  .(م.ق 351
بذلك مفهوم التعاقد ومربرًا بشكل غا مباشر التناقض الذي يلح عليه االجتاه الليربايل بني  سلطتها من أحد، مناقضاً 

الذي يعترب اإلنسان وتعلقه الفطري باحلرية هو األسبق، وبالتايل حترر الفرد وحتقيق إنسانيته  "الوجدان الفردي"الدولة و
أخذت املاركسية هبذه الفكرة ولكن جعلتها مرتبطة بزوال اجملتمي . (1122العروي ) اليتم إال من خالل زوال الدولة

مبا اثله من تعاقد " اجملتمي املدين"حد من جديد وبذلك يتو " الشيوعية"الطبقي وانتفاء تناقض املصاحل بني فئاته يف 
وحسب التحليل املاركسي  ."الدولة"فوقي، وتزول بذلك احلاجة لوجود " سياسي"وإنتاج وجمتمي، مي الدولة ككيان 

 .ومتثل يف احملصلة مصاحل الطبقة السائدةيف اجملتمي تعكس الدولة ميزان القوى 

وبالتايل . ته التنظيمية والتمثيلية يدفي الدولة أكثر فأكثر حنو الداقراطية واالستقالليةتطور اجملتمي املدين وزيادة قدراإن 
بل هي حصيلة تطور اجملتمي وتوازناته وهي لذلك متغاة ومتطورة، ويتغا دورها ومستوى  مستقر الدولة ليست معطى

 .تدخلها بتغا رصيد اجملتمي املدين وتطوره

 يسعى، األول ليربايل والعاملية احمللية ةزع دور الدولة اجتاهان يعكسان ميزان القوى االجتماعييتناوعلى املستوى العاملي، 
حق امللكية،  ذلك الدولة وحصر دورها يف الرقابة على التزام الفاعلني االقتصاديني بقواعد وقوانني السوق مبا يف تقليصل

ويذهب بعض  .االقتصادي أو التأثا على عمل آليات السوقدون التدخل املباشر يف النشاط  أي القيام بدور محائي
يف حاالت فشل السوق، فقل وحصر تدخلها ات االقتصادية على السياسالدولة  ةإىل احلد من سلط أنصار هذا االجتاه

، "حتكاريةرأمسالية الدولة اال"تخذ منل ، مث تطور دور الدولة لي"الدولة احلارسة"ويطلق على دور الدولة يف هذه احلالة 
اليت عنت توظيف إمكانات الدولة يف خدمة رأس املال احمللي واحتكاراته ملواجهة املنافسة الدولية والرتاكم اهلائل لرأس 

 . املال على الصعيد العاملي

د هو التدخلي وينطلق من املفهوم التعاقدي للدولة، وااللتزامات املرتتبة على الدولة جراء العقفاالجتاه الثاين أما 
تتطابق بالضرورة مي  تقوم الدولة مبهمة توظيف املوارد وتوجيهها لتوفا احتياجات اجملتمي واليت الحيث . االجتماعي

لدخل الوطين عرب سياساهتا لتحقيق مستوى أعلى من العدالة، والقضاء على ا كما تعيد توزييأولويات السوق وخياراته،  
على  للحفاظوم هبا الدولة التدخلية هو تنظيم وضبل النشاط االقتصادي، ومن أهم الوظائف اليت تق .والتهميش الفقر

                                                           

  21، مي 1123، شبكة املنظمات العربية غا احلكومية للتنمية، باوت لبنان، 1123مساءلة السياسات،  -2
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التوازنات الكلية لالقتصاد الوطين وتوازن ميزان املدفوعات، وحتقيق التشغيل الكامل، واحلد من التضخم، وحتفيز عملية 
، نشأ ما دعي اهني الليربايل والتدخلياالجتومي  تنامي دور اجملتمي املدين ومناخ املنافسة العاملية بني . النمو االقتصادي

 اجتماعيًا كبااً  ، واليت أخذت على عاتقها إىل جانب إعادة توزيي الدخل الوطين، دوراً "الدولة الراعية"أو " دولة الرفاه"
 . يف جمال التعليم والرعاية الصحية وضمان الشيخوخة وتعويض البطالة واحلماية االجتماعية

 يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، بفكر التنمية ونظريات التبعية اليت أخذت رواجاً  حديثاً تأثرت الدول املستقلة 
لذلك أخذت  ."الكينزية"وأ" االشرتاكية"اليت تبنت السياسات  منذ أواسل القرن العشرين، كما تأثرت بتجربة الدول

التخطيل املركزي لالقتصاد يف أغلبها يف النشاط االقتصادي، واستخدمت  دورًا تدخليًا واسعاً يف هذه البلدان الدولة 
على حد  مي القوى االقتصادية املسيطرة عاملياً  "فك االرتباط"الوطين، وركزت على التصنيي والتحديث واجتهت حنو 

فإن عديد من الدول النامية، الورغم النجاحات النسبية اليت حققتها . وتبين اسرتاتيجية إحالل الواردات، تعبا مسا أمني
قد تعرض إىل أزمة مديونية وعجز تنموي أواخر السبعينات من القرن املاضي، وفرض عليها بالتايل برامج  بعضها

تقليص دور الدولة و " السوق احلر"تصحيح هيكلي من قبل املؤسسات املالية الدولية، اليت صممت برامج للتحول إىل 
قادت تلك الربامج الدول اليت التزمت هبا . واالنفتاح التجاري واملايل وحترير األسعارقتصادي من خالل اخلصخصة اال

، ونتيجة فشل برامج جتماعية واقتصادية حادة، خالل عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن املاضياإىل أزمات 
ملنهج اإلصالحي الليربايل احلديث امثل الذي " توافق واشنطن"االنتقال إىل  بعدها ، مت"التثبيت والتكيف اهليكلي"
على  وجتاوز أزماهتا باالعتمادباملقابل جنحت دول شرق آسيا يف حتقيق معدالت منو مستدامة . (2661 وليامسون)

  . املؤسسات املالية الدوليةملشروطية  "ضوعاخل"ودون  دور هام للدولة يف التنمية

أمهية جتاوز الفصل الزائف بني دور الدولة والسوق يف احلياة االقتصادية  ت، ظهر 1112ومي األزمة املالية العاملية عام 
، وتراجعت املدرسة الليربالية اجلديدة وعاد االهتمام بتطوير الفكر التنموي وبدأت تطرح من جديد (1116قربصي )
منظور  غم من عدم اكتمالوعلى الر . (1123تقرير التنمية البشرية ) كأفق مستقبلي للدول النامية" اإلمنائيةالدولة "
دور رأس املال عديدة منها يستفيد من إسهامات فكرية وتطبيقية  فإنهإىل نظرية متكاملة،  هوحتول" اإلمنائيةالدولة "

كما . (2621رومر )فكار يف النمو االقتصادي دور األنظرية النمو ذايت املصدر و و  (2622لوكاس )يف التنمية البشري 
كان كما  . (1111رودريك وآخرين )حول دور املؤسسات يف التنمية البحوث من " إلمنائيةالدولة ا"طرح ستفيد ي

واعتبار " عملية توسيي للحريات احلقيقية اليت يتمتي هبا الناس" كخ ألمارتيا سن إضافة جوهرية يف نظرية التنمية إذ عرفها  
 . (2666سن، ) "يةالغاية األولية والوسيلة األساسية للتنم"مسألة توسيي نطاق احلرية 

هبا، وهي تتحدد بالتجربة ومبا يتوافق مي البنية  أولويات التنمية واألولويات القطاعية والتكنولوجية ليس مسلماً إن 
ليشمل ليس فقل  كبايتسي بشكل  " اإلمنائيةالدولة "االقتصادية واالجتماعية لكل بلد، مي ذلك فإن إطار عمل ودور 

اإلصالح املؤسسي واإلداري أولوية أساسية، وكذلك نظام التعليم وقواعد فيه ، ويتخذ االقتصاد الكلي بل واجلزئي أيضاً 
الدور التدخلي ويف هذا اإلطار، فإن . التجديد واالبتكار، وإقامة جمتمي املعرفة مبا يتوافق مي أهداف وسياسات التنمية

لقطاع يلعب ا بل تشاركي دور رقايب وتقييمي، ولكنه ليس متفرداً كما أنه مبادر واسرتاتيجي،  الكبا للدولة هو دور 
لضماهنا كحق للمواطنيني وألمهيتها دور الدولة يف احلماية االجتماعية أساسي إن . اخلامي واجملتمي املدين دور كبا فيه
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صرم إهتماماً متزايداً بالقضايا االجتماعية ودور الدولة قد شهدت التسعينات من القرن املنو  .يف حتقيق التنمية املستدامة
فيها على املستوى الدويل، حيث طرحت جمددًا قضايا العدالة االجتماعية واملشاركة ومحاية البيئة والعدالة بني األجيال 

   .مما انعكس تطوراً يف فهم قضايا احلماية االجتماعية ،وحماربة الفقر واحلرمان

 يف العدالة والسياسات االجتماعية 
مكانية إاوية لكل األشخامي و تستند إىل حقوق متساليت العدالة إن العدالة االجتماعية وفق منظمة العمل الدولية هي 

ومنذ مثانينات القرن املاضي، (. 1122منظمة العمل الدولية، )استفادهتم من التقدم االقتصادي واالجتماعي دون متييز 
مام بقضايا العدالة االجتماعية مي تطور مفهوم التنمية البشرية ليشمل جوانب الصحة والتعليم باإلضافة إىل عاد االهت

الرفاه املادي، كما غدت قضية العدالة االجتماعية يف صلب مفهوم التنمية من خالل بناء القدرات وتوسيي خيارات 
وعادلة وشفافة ومساءلة، إال أن السياسات السائدة  ، ومت ربل العدالة بوجود مؤسسات تشاركية(2666سن )البشر 

 .يف ظل العوملة ظلت حتمل مقومات استمرار التفاوت

وقد أدى تطبيق برامج التحرير االقتصادي يف الدول النامية دون نظرة تنموية متكاملة إىل آثار سلبية يف جمال التفاوت 
قار وإقصاء شرائح كباة من السكان وابتعاد السياسات وهدر اإلمكانيات البشرية واالقتصادية باإلضافة إىل إف
بدأت بعض التغاات تظهر  ،1112 األزمة املالية العامليةومي . االجتماعية عن جوهرها املتمثل يف العدالة االجتماعية

العدالة  إذ أن ،املادية والالماديةاملوارد وإعادة توزيي السياسات االجتماعية من خالل تنشيل شرعية وفعالية توزيي يف 
فإضافة إىل عدالة التوزيي املادي جيب أخذ آراء األفراد ومشاركتهم يف القرار واحلفاظ املادي والالمادي، اجلانب تشمل 
إعادة التوزيي االقتصادي اليت وبالتايل على هذه السياسات أن تتبىن (.  1111ليسرت ) كرامتهم واحرتام وجودهمعلى  

إىل تنظيم  تركيزهايفرتض أن يتحول كما  ،املواطنة تعززية اليت توزيي احلقوق الالمادإعادة تقود إىل تفاوت أقل، و 
بل  أن السياسة االجتماعية ليست فقل منافي رفاه واقتصاد إذ ،ها على تقليل املخاطرر العدالة االجتماعية بدل اقتصا
دامة تعزز ثقافة االنسجام ومتنح حقوق املواطنة واملست العادلةالسياسة االجتماعية و  ،هي أيضًا قيم وخيارات وأمناط
 .(1123فينايس )وتعزز رأس املال االجتماعي 

 :(1116اإلسكوا ) مهام السياسات االجتماعيةويف إطار الربل بني العدالة والسياسات االجتماعية، تكون 

 على و لفرمي، اتكافؤ من العدالة و إطار  ضمنعلى دمج كافة أفراد اجملتمي يف عملية التنمية  تعمل: مهمة اقتصادية
 .واملهارات قدرات اإلنتاجيةالتعزيز 

 التقلبات آثار ختفيف إضافة إىل  املساواة واحرتام ااخر وثقافةالتنموي تتناول تشكيل الوعي : مهمة اجتماعية
 .االقتصادية واألزمات املختلفة على شرائح السكان املختلفة وتوفا مقومات معيشتهم ورفاههم

 الثقة وحتقيق التماسك االجتماعي واالستقرار السياسي،  دتساهم يف تعزيز االستقرار وتوطي: ة سياسيةمهم
 .ية العاملي هي األكثر استقراراً فاجملتمعات اليت حتتل مكانة جيدة على سلم التنمية البشر 
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 وأمهية احلماية االجتماعية مفهوميف 
يف عام  السياسية واملدنية اليت جتسدت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناحلقوق متأصل يف مفهوم احلماية االجتماعية 

، اليت الك كل فرد حق املشاركة فيها وحق االنتفاع العادل من مينيةالتض التنمية أحد أسسشكل ت، كما 2692
كون أساسي يف التنمية على احلماية االجتماعية كم( كوبنهاغن  2665)لقاء العاملي للتنمية االجتماعية لاأكد و . مثارها

يف للجميي جتماعية االقتصادية و اال الرعاية سياسات اليت تضمنالذلك تطوير وتنفيذ  مبا يفاالجتماعية وحماربة الفقر 
ف احلماية االمجاعية بأهنا وتعر   .(1111هوف  )ورعاية األطفال والرتمل واإلعاقة  فرتة احلملحاالت البطالة واملرض و 

كونوي )احلرمان  مستويات غا مقبولة اجتماعيًا منالوصول إىل محاية األفراد من اليت هتدف إىل األفعال والتدابا 
مبا يف ذلك املياه تأمني احلاجات األساسية جلميي األفراد بشكل مستدام،  تتضمن هذه التداباو  ،(1111وآخرون 

 العموميةالتحويالت  تشملمن خالل أدوات  ،األساسي والغذاء واللباس والسكن والرعاية الصحية والتعليم
  .(1119دارسي ) وبرامج دعم الدخل ،وبرامج التشغيل العام ،وخدمات عامة مدعومة أو جمانية ،واالستهدافية

من احلد األدىن  الذي يتضمن حصول الفرد على" أرضية احلماية االجتماعية"العمل الدويل مفهوم  كما طورت منظمة
التشغيل تفعيل وتعزيز النشاط االقتصادي و  االهتمام بالفئات اهلشةإضافة إىل  ساسية،الوصول إىل اخلدمات األالدخل و 
ويأيت ذلك يف إطار من املبادىء العامة  (.1122منظمة العمل الدولية )العمل الالئق تطبيق شروط و  األعمال وريادة

توصية )واملساءلة احلوكمة الشفافة واحلق يف احلصول عليها و  فيكفاية املناو  االستدامةو  التغطية الشاملةاليت تتضمن 
   (.1121منظمة العمل الدولية  111

ني احلماية االجتماعية حسب منظمة العمل الدولية على احلماية من املخاطر أكثر منه على رفي وحتسيركز مفهوم 
تماعية يقي على عاتق الدولة وبالتايل يقلص دور االجيعترب أن الدور الرئيسي لتطبيق احلماية مستويات املعيشة، كما 

كما يغيب . اجملتمي املدين وعالقات القرىب اليت تلعب دوراً كبااً يف هذا اجملال وخاصة يف الدول ذات الدخل املنخفض
الفرمي العادلة شاركة ومن ب الالمادية للحماية واليت ال تقل أمهية عن اجلوانب املادية، كاحلرمان من املواناجل املفهومعن 

    .فقدان االعتبار واالحرتام لشخصية اإلنسان وكرامتهإضافة إىل 

بداًل من  إمكانيات وقدرات األفراد ورفي مستويات معيشتهم تعزيزومالءمة الرتكيز على  مشوليةاألكثر  املفهوميتضمن 
كافة أشكال ،كما يتضمن  (2662دريز وسن ) من املخاطر مثل تراجي الدخل أو املرض احلمايةالرتكيز فقل على 

من افالعديد من الدول النامية تعتمد إىل حد كبا على التض ،التقليدية وغا الرمسية والرمسيةاحلماية االجتماعية 
ترتيبات مؤسسية على املستوى  وفقثنية، لقبائل واجملموعات اإلاالجتماعي التقليدي من خالل العائالت املمتدة وا

رتتيبات ل هاا خالل توفتقي احلماية االجتماعية يف صلب التنمية مبفهومها الواسي من و . (1112توستنسن ) احمللي
عانات وبرامج الضمان االجتماعي والتحويالت الداخلية وترتيبات مؤقتة كربامج مؤسسية ثابتة ومستمرة مثل اإل

 . (2666 ،سن)املساعدة الطارئة 

كمعيق للتنمية االقتصادية   يها بعد أن كان ينظر إلف ،منذ الثمانينات ازداد االهتمام بقضايا احلماية االجتماعيةو 
، تشا األدبيات االقتصادية احلديثة إىل أمهية احلماية االجتماعية يف النمو (1111هوف ) والتنافسية دون أدلة قوية



 

11 
 

، وبالتايل (1115نك الدويل الب)االقتصادي وزيادة اإلنتاجية باإلضافة إىل دورها يف احلد من الفقر وحتسني التوزيي 
ماية احلن نظام إ .(1121ألديرمان وآخرون )تلعب احلماية االجتماعية دوراً إنتاجياً رئيسياً باإلضافة إىل الدور التوزيعي 

احلماية تلعب  ، إذقتصاديةاالتنمية الجتماعي و االستقرار االكفء يقود إىل العدالة االجتماعية و الفعال و االجتماعية ال
ذا كانت ال حتقق احلدود إ بل والعمل على حتسينها من تدهور ظروفهم املعيشية أفراد اجملتميمحاية دوراً يف تماعية االج

 . (2662ليليفيلد ) الدنيا املقبولة

 تشا الدروس املستفادة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، أن الدول اليت تنفق أكثر على احلمايةو 
برامج احلماية العمومية املمولة بالضرائب تسود يف هذه الدول و  ،معدالت الفقر والتفاوت فيها أقل تكون االجتماعية

قد و (. 1111تاونسيند ) من برامج احلماية املستندة إىل االشرتاكات هلا دور أكرب يف االنسجام االجتماعي والرفاهاليت و 
االجتماعية وتعزيز حرية األفراد مما ساهم يف السلم واألمن حتقيق العدالة على احلماية االجتماعية يف أوروبا  عدتسا

أما بالنسبة للدول النامية، فقد ازدادت . عوضت عن أضرار التفاوت الناجم عن اقتصاد السوقكما  ،االجتماعيني
صاد السوق التغا يف الرتكيبة الداغرافية وتوسي القطاع غا املنظم والتحول حنو اقتمي  حتديات احلماية االجتماعية

من يها مما شكل عبء كبا علمي عدم كفاءة أنظمة احلماية االجتماعية  وترافق ذلك. قة العاملةبوزيادة توقعات الط
 .  (1111هوف )حيث التمويل واحلوكمة 

 املؤسسات واحلماية االجتماعية يف  
 األفراد ضمن اجملتمي، مبا يف ذلك ، هي القواعد الناظمة للعالقات االجتماعية بني2661املؤسسات، كما عرفها نورث 

الرمسية وغا الرمسية، ويف هذا اإلطار يكون العقد االجتماعي الذي تستند إليه احلماية االجتماعية أحد أهم املؤسسات 
 والسياسيةاحلقوق املدنية ف ،من احلماية االجتماعية واحملرومني العقد االجتماعي مدى استفادة الفقراءحيدد و . يف اجملتمي

العقد االجتماعي ، فالضامن هو الفقر ا احلماية منحلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا فيه وحدها ال تكفي
  (.1115هيكي ) بني الدولة واملواطنني

االقتصاد السياسي  تفاعلها ميوأغفلت السياسة احلماية االجتماعية مي لقد أمهلت الكثا من األدبيات عالقة 
 احلماية االجتماعية من خالل التأثا على احلجمأنظمة تؤثر السياسة يف حيث  .(1111اماتا وآخرون كاس)
عادة إدرجة  مبا يف ذلكمنل الربامج كما تؤثر يف أو النفوذ،  مبناقشات املوازنة وجمموعات املصاحل الذي يرتبل ( التمويل)

 املؤسسات السياسيةو  ،وشكل احلكم السياسيتاريخ الل من خ يف احلماية االجتماعية تؤثر السياسة ، كماالتوزيي
مثل  العوامل االجتماعيةمن خالل تؤثر كذلك   ،مكانيات االداريةالنخب السياسية واإلوطبيعة  مستوى الالمركزيةو 

االجتماعية يف تؤثر احلماية باملقابل . (1115هيكي ) التفاوت والشرذمة االجتماعيةو  ضغل اجملتمي املدينالرأي العام و 
الدور املواطنة، باإلضافة إىل تعزيز و  االنسجام االجتماعي واالستقرار السياسيدورها يف حتقيق  السياسة من خالل

 اهليمنة السياسية وحالة التفاوت االجتماعيترسيخ الوضي الراهن و استقرار احلفاظ على الذي اكن أن تلعبه يف 
بعد السياسي يف تصمييم وتنفيذ أنظمة احلماية االجتماعية، حيث خيضي وبالتايل، جيب عدم إغفال ال. القائمة
 . املؤسسية داخل اجملتمياالجتماعية ومصادر النفوذ والرتتيبات السياسية و طبيعة العالقات ها لتشكيل
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عتمد يف تنفيذ احلماية على ت الدولةف: أربعة أمناطاكن تصنيف املؤسسات املعنية باحلماية والدعم االجتماعي إىل 
من ال تتطلب اشرتاكات وتقدم اليت  املساعدة االجتماعيةوتنقسم أنظمة احلماية اليت تعتمدها إىل  جبارالتشريعات واإل

االختياري ويقوم  وأجباري الضمان االجتماعي اإل؛ و منافي نقدية وعينية عرب االستهداف أو دون استهدافخالهلا 
يف  على احلوافز االقتصادية الخاصالقطاع  ، بينما يعتمدعادة التوزييإ مبدأويعتمد على  ألعضاءمن ا على االشرتاكات
قدرة ذوي الدخل عدم يف الدول النامية ويعاين من  اً لعب دورًا هامشيهذا النوع من احلماية ي لكن برامج احلماية،

لتوفا ضمان اجتماعي  فيعتمد على املصاحل املشرتكة والزمالة المجتمع المدنيأما  احملدود واملنخفض على النفاذ له،
هذا  حجميعد و  مشرتكة، خصائصذات  قوم بني جمموعاتيالفراغ الذي ترتكه الدولة والسوق و غا رمسي واأل 

ت خاصة بني العائال قائم على قيم ومعايا اجتماعية عميقة اجلذورالنسجام اإلمد تتعاليت  واألسرة ،حمدود الضمان
املمتدة لتوفا أشكال من األمان االجتماعي، وتلعب احلماية املبنية على القرابة دورًا كباًا يف الدول النامية لكنها يف 

يف الدول  مؤسسات احلماية االجتماعيةوبشكل عام تتسم  .تراجي مي التحوالت االقتصادية واالجتماعية املعاصرة
  .(1112توستنسن )يث التقليدي واحلد منمزيج النامية بكوهنا 

ضعف وعدم فعالية كما يزداد  ،إىل عدم وصوهلا للفئات املهمشةيؤدي التطبيق الضعيف للحماية االجتماعية إن 
 ليسوافالفقراء والعاملون يف القطاع غا املنظم  ،األنظمة التقليدية للحماية االجتماعية مي منو القطاع غا املنظم

أثبتت احلماية االجتماعية لقد  .(1115فراي ) االجتماعية اليت تعزز االنسجام االجتماعيني مبزايا احلماية مشمل
تؤدي إىل حتسني العالقات االجتماعية مبا فيها التحالفات بني حيث جناعتها،  العمومية املستندة إىل حقوق اإلنسان

لكثا من تواجه برامج االستهداف ا بينما ،(1111تاونسيند ) اجملموعات املختلفة خاصة يف اجملتمعات املتنوعة
كما   وظيفة املواطنةتأثاها السليب على السعي للريي والفساد يف الربامج و صعوبة حتديد املستفيدين و  التحديات منها

يف الكثا من الدول النامية يتم استغالل برامج االستهداف بشكل خامي و  ،( 2623والزر )احرتام الذات يقلل 
مدى التغطية ويتفاوت (. 2666نايلز ) األفراد متكنييف تثبيت حكم النظام بداًل من كل عام وأنظمة احلماية بش

، إال أهنا تعاين بشكل عام من (1111هوف )وفعالية أنظمة احلماية االجتماعية إىل حد كبا بني الدول النامية 
 (. 1122منظمة العمل الدولية ) ضعف مؤسسايت يؤثر يف فعاليتها وشفافيتها

 يف األزمات واحلماية االجتماعية 
 تطورتفاعالت اجتماعية جديدة تغذي و إفراز م آفاق جديدة من خالل احلركات االجتماعية يف أنظمة الرفاه وتقد  تؤثر 

اليت اكن أن تصاحب هذه ظروف عدم االستقرار السياسي والعنف  إال أن، (2665كيمليكا )حقوق املواطنة 
إىل  انيؤدي العنف والنزاع حيث أن. (1113جبوسا وغوثي )لحماية االجتماعية الرئيس لاحلركات تشكل التحدي 

وارتفاع  ،فقار ويقود إىل هشاشة مزمنةىل اإلإمما يؤدي  الدخلوتآكل مصادر  وازدياد اخلوف واحلاجة حرمان حاد
كما يقود النزاع   .سية االجتماعيةاألوبئة والصدمات النفو القتل وانتشار نزوح كبا و  ،تغذيةالمعدالت الوفيات وسوء 

عالة، ويرتافق مي انقطاع يف خدمات زيادة معدالت اإلو لعمل، خسارة قوة او  لعدة سنواتالسكان نزوح الطويل إىل 
اليت تعاريف احلماية االجتماعية، ويف هذه احلاالت تكون . وضعف الدولة التعليم والصحة وتزايد االعتماد على اخلارج
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 يركز على احلرية من اخلوف واحلاجة الذي نساينمفهوم األمن اإليكون بينما قاصرة،  املخاطر االقتصاديةتركز على 
   .(1119دارسي )كراه واحلرمان املقصود نساين يتضمن احلماية من العنف واالضطهاد واإل فاألمن اإل، أكثر مالءمة

الواسي االجتماعي  منسجايرتافق اإلوية وواضحة إذ غالباً ما قواحلماية االجتماعية  العالقة بني رأس املال االجتماعيإن 
حلماية تطبيق اوهنا تكون احلاجة قليلة ل ،قصاء قليل ومساواة أكرب ومستويات عالية من احلصول على الفرميإمي 

نسجام وتزداد احلاجة  حاالت العنف والنزاع يرتاجي اإليفبينما  لتنفيذها؛ مناخ موات على الرغم من وجوداالجتماعية 
  .هلايف ظل مناخ غا موات للحماية 

القوانني حبسب أنظمة احلماية  مسؤولة عن (الضعيفة) لدولةاحلماية االجتماعية، فا أدوار الفاعلني يفيف ظل النزاع تتغا 
كما  ،اجملتمي املدين منظمات ذلك األكثر فعالية يف ظل النزاع مبا يففيصبحون غا الرمسيون العبون ال، أما والسياسات

يف و . مكانياهتا حمدودةإ ىبكات العائالت املمتدة ولكن تبقمن خالل شأثناء األزمات ب اجملتمعات احمللية دوراً كبااً لعت
استقبال النازحني من ، ويعد كنوع من أنواع احلماية االجتماعية  التعويضات والتربعات من اجملتمعات املغرتبةتزداد النزاع، 
دور الدولة يف ى املبالغة يف الرتكيز علقود تو . من أشكال هذه احلماية غا رمسي وحيوي تمعات اجملاورة شكالً قبل اجمل

يقوم به التعاضد االجتماعي يف ظل انقطاع خدمات احلكومة أو اكن أن  ظل األزمات إىل عدم رؤية الدور اهلام الذي
الدعم وأخاًا فإن  .مي إدراك حمدودية إمكانياهتا مهمن دعم االيات غا الرمسية إوبالتايل ف ها،التمييز عمدًا يف تقدا

الكثا من األحيان  إال أنه ويف، حول دورها يف النزاع موضي تساؤل تن كانإ يبتعد عن الدولة يف األزمات الدويل
دارسي )ن أداء دورها بفاعلية مما يضعف قدرة هذه املنظمات ع يف العمل مي مؤسسات حمليةاملنظمات الدولية  تفشل
1119).  

مفهومًا للحماية التقرير وعلى واقي األزمة اإلنسانية يف سورية، يطور بناء على القراءة النقدية لألدبيات احلديثة و أخيراا 
ه يف احلياة وقاالجتماعية قادراً على حتليل واقي انكشاف اإلنسان السوري ملختلف أنواع االنتهاكات املادية واملعنوية حلق

أو تعزز والعمل واملساواة وظروف العيش الكرمي والتمكني واالحرتام وذلك دون وجود آليات كافية جتنبه أو حتميه 
وسلب حريته وهدر  زيادة حرمانه وتسخاه للقتال، العكس من ذلك تعمل الكثا من املؤسسات على ، وعلى قدراته

 :من خالل احملاور التالية ةيقارب التقرير احلماية االجتماعية التقليديوانطالقاً من هذا املفهوم  .كرامته وإنسانيته

 الضمان االجتماعي : 
o  الضمان االجتماعي دون اشرتاكات 

  مساعدات مشولية 
  مساعدات استهدافية 

o الضمان االجتماعي مقابل اشرتاكات 
  التأمينات االجتماعية 
  التأمني الصحي 
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  االجتماعيةاخلدمات: 
o  الرعاية الصحية 
o  خدمات التعليم 
o   خدمات املرافق العامة 

 سوق العمل  : 
o  أنظمة العمل 
o  العمل الالئق 

بعني االعتبار أمهية تكامل احلماية مي السياسات املفهوم الذي يطرحه التقرير  يأخذباإلضافة إىل اجلانب التقليدي 
مرتمجة يف عقد اجتماعي تشاركي، التنموية املرتبطة برؤية تنموية بعيدة املدى و االجتماعية واالقتصادية لتحقيق األهداف 

من فهوم باملواالنتقال  .أهم األهداف التنموية يف الرفاه املادي والعدالة االجتماعية واملؤسسات التضمينية فيه تمثلوت
وال يقتصر . تحسني مستوى حياهتم إىل ما يعد مقبواًل اجتماعياً ل "تعزيز إمكانيات األفراد"إىل  "احلماية من املخاطر"

مستوى احلياة على الدخل والعمل واخلدمات بل يتعداه إىل اجلوانب غا املادية مثل القيم والعدالة واحرتام اإلنسان 
لة والقطاع اخلامي كما يشمل املفهوم دور كافة املؤسسات املقدمة للدعم االجتماعي أي الدو . وكرامته واحرتام ااخر

أمهية كفاءة املؤسسات وشفافيتها ومساءلتها مي األخذ بعني االعتبار . واجملتمي املدين واألهلي واجملتمي الدويل
 .  وتشاركيتها لضمان فعالية واستدامة احلماية
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 الدور التنموي للدولة: الفصل األول
 4في سورية الدور التنموي للدولة -أولا 

دوراً رئيسياً يف العملية التنموية منذ االستقالل لكن هذا الدور توسي بشكل كبا بعد الوحدة مي  وريةسلعبت الدولة يف 
مي تطور الدور التدخلي للدولة يف الدول النامية متأثراً بالسياسات الكينزية والسياسات االشرتاكية  ،مصر ويف الستينات

نتاجية واخلدمية البنية التحتية والقطاعات اإلبستثمار يف االتوسعت و التخطيل املركزي  تبنت سوريةو . يف ذلك احلني
 وغدت أكرب مشغل يف االقتصاد الوطين، واملسؤولة الرئيسية عن تقدمي اخلدمات العامة، وفرضت التسعا االجتماعي

ات الصحية ، وتوسعت باخلدم"االجتماعي"، كما التزمت الدولة بالتشغيل األساسية لسلي واخلدماتا على عدد من
 . لألجور يف كافة مرافق الدولة موحداً  اجملانية لتشمل مجيي املواطنني، وفرضت نظاماً 

يف الثمانينات  التنمويكان منها التدهور   ،سوريةىل مراحل حرجة يف عدة فرتات من تاريخ إوصلت السياسات العامة 
د، والتدهور االقتصادي يف هناية التسعينات  ىل خسائر فادحة باالقتصاد الوطين ومستوى معيشة األفراإالذي أدى 

ىل تأسيس مجاعات مصاحل إىل رؤية متكاملة للوضي التنموي وقادت إكنتيجة لسياسات التحرير اجملتزأة واليت افتقدت 
فاستمر  ،بيئة األعمال خاصة للمشاريي الصغاة واملتوسطة حتسن ، دونجديدة تعمل يف املضاربات العقارية واملالية

جتميد األجور وحترير جزئي ألسعار الطاقة مما ساهم يف يف هذه الفرتة مت كما  .كار كأحد مسات االقتصاد الوطيناالحت
 .لفئات الدخل احملدود واملنخفضأضرار كباة 

أكثر عمقًا من خالل اخلطة اخلمسية العاشرة وكانت فكرة بطريقة ىل عملية اصالح إبدأ النظر  ،1119يف عام 
مل يواجه االستحقاقات الرئيسية ، 1111عام الذي بدأ ال أن التنفيذ إ ،املؤسسايت يف قلب حوارات اخلطةصالح اإل
صالح ل اإليتأجمت و  ،على حترير األسعار تركزىل سياسات حترير منطية إمفهوم التنمية البشرية الذي تبنته اخلطة  وقُخز م
استمر استنزاف املوارد و  عام للحفاظ على عجز موازنة منخفض،نفاق التراجي اإل، كما صالح القطاع العامإداري و اإل

تطبيق برامج احلماية  أج لو  واملضاربة الريعية وتعزيز احتكار القلة بني املتمولني واملتنفذين، دارة والفسادنتيجة سوء اإل
 . نظام الرصد والتقييمو االجتماعية 

قطاع يف ظل نتاجية ضعيفة إحيث العيش ب" التوازن عند احلد األدىن"يعتمد حالة  سوريةلقد كان النموذج التنموي يف 
التشاركية واملساءلة، بالتوازي مي ضعف احلريات املدنية و  ىلإضافة إ ،غا منظم كبا واحتكار للقلة وتكاليف عالية

االصالحات اجملتزأة واليت مل لقد قادت و  .ودعم للسلي الرئيسية متاحة للجمييخدمات اجتماعية كالصحة والتعليم 
قصاء، اإلب، مما زاد الشعور بعدم العدالة و واطنينيحباط لتوقعات املإىل إ سوريةحتاكي جوهر التحديات التنموية يف 

وغياب مؤسسات اجملتمي املدين القادرة على التعبا  ،وفاقم ذلك طبيعة املؤسسات السياسية اليت ال توفر فرصة املشاركة
 . عن مصاحل اجلمهور والضغل على صناع القرار لتحقيقها

                                                           

  .(1123نصر وحمشي )استند هذا القسم إىل حد كبا إىل حبث   1
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ن جوهر االختالالت التنموية االقتصادية يقي يف املؤسسات اليت تعاين ضعف الكفاءة، ونقص الشفافية واملساءلة، إ
وغياب دور اجملتمي  واملساءلةت الرئيسية يف التعبا واملشاركة كما أن غياب احلريا. ةوغياب الرؤية املتكاملة املستقبلي

 . املدين ساهم يف زيادة التناقضات االجتماعية بني النخبة االقتصادية السياسية وشرائح كباة من اجملتمي

 دور الدولة في مجال الحماية الجتماعية -ثانياا 

 يف سورية السياسات االجتماعية -2

خالل خططها اخلمسية املتعاقبة هنج تعميم اخلدمات االجتماعية من خالل االستثمار يف االنتشار  سوريةانتهجت 
األفقي ملكوناهتا املختلفة، فقد تبنت خطل التنمية من األوىل حىت التاسعة سياسات اجتماعية خاصة مبكونات التعليم 

نه من أ املؤشرات الكمية هلذه القطاعات إال ، وقد أنتج هذا االهتمام تطورًا ملحوظًا يفوظروف املعيشةوالصحة 
افتقاد هذه اخلطل إىل أهداف غياب التحديد الواضح ملفهوم وإطار ومنل السياسات االجتماعية، مبا يف ذلك  املالحظ

تناول ومت  .قضايا الفقر واحلماية االجتماعيةوقد أغفلت هذه اخلطل  ،وحمددة بإطار زمين ةمقاسو اجتماعية واضحة 
بينها من جهة وبينها وبني السياسات  شاملةدون نظرة تكاملية يف إطار رؤية  ةاسات االجتماعية كل على حدالسي

 . (قطاعياً وجغرافياً )غفاهلا لقضايا التوازن التنموي وإتركيزها على مقومات البىن التحتية ، و االقتصادية من جهة أخرى

عة السياسات وتنفيذها إىل تقهقر العقد االجتماعي الضمين لقد أدى ضعف املشاركة بني الدولة واجملتمي يف صنا
. والرتتيبات املؤسسية اليت تقوم على توفا الدولة احلد األدىن من اخلدمات والسلي الرئيسية لشرائح واسعة من اجملتمي

الدولة حنو سياسات ومنذ الثمانينات غابت أسس املساءلة إىل حد كبا وتراجي دور اجملتمي املدين، مقابل حتول يف دور 
نتاجي، الذي عزز التفاوت وعدم العدالة، واألهم من ذلك أن املوارد الالمادية االنفتاح التجاري وتراجي نشاطها اإل

 .       مثل االعتبار والكرامة والنفوذ مل ختضي لسياسات إعادة توزيي عادلة

فقد أتت اخلطة اخلمسية العاشرة يف تطوير السياسات االجتماعية يف سورية  رئيسيةنقطة حتول  1115 شكل العام
، "اقتصاد السوق االجتماعي"لترتجم تبين الدولة السورية لنهج ( 1121-1111)للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 :3ما ميز هذه اخلطة على صعيد السياسات االجتماعيةأهم و 

 جملتمي السوري على املستوى الكلي، ورؤية حمددة لكل قطاع من القطاعات تبنيها لرؤية مستقبلية لالقتصاد وا
 .االقتصادية واالجتماعية

  ،من خالل الرتكيز على التنمية البشرية وتطوير املؤسسات  حماولة التوفيق بني احملورين االقتصادي واالجتماعي
 .اءسياسات اقتصادية مناصرة للفقر  كمصادر رئيسية للنمو املستدام، وتبين

  يف وضي أهدافها 1111اعتمادها على األهداف اإلمنائية لأللفية، الواردة ضمن إعالن قمة األلفية املنعقدة يف عام ،
 .وحتديد مؤشراهتا ومراميها الكمية

                                                           

 ، دمشق(1121-1111)هيئة ختطيل الدولة، اخلطة اخلمسية العاشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  - 3



 

16 
 

 احتوائها وألول مرة على سياسات مباشرة لقضايا الفقر واحلماية االجتماعية. 
 ات التنمية االجتماعيةتبنيها لسياسات تتعلق باجلانب النوعي لقطاع. 
 تبنيها ألهداف واضحة املعامل قابلة للقياس ومقرتنة مبدة زمنية حمددة. 
  ،منظمات اجملتمي األهليو القطاع اخلامي، و احتوائها على توزيي لألدوار التنموية بني القطاع العام. 

 

 

 

 

 

 

 

ت يف اجلانب االجتماعي بالنهوض بالقطاعات االجتماعية ضعت اخلطة اخلمسية العاشرة عددًا من األولويات متثلو 
 :أمههاومن  ،السياسات االجتماعية متضمنة سياسات تعىن باحلماية االجتماعيةواخلدمية، وتبنت عدداً كبااً من 

 وحتسني نوعية ومردود العملية التعليمية وربطها مبصادر املعرفة األخرى، وضي برنامج إلصالح النظام التعليمي ،
التأكيد على جوانب و واجملتمي، املؤسسة التعليمية وباالحتياجات املتجددة لسوق العمل وبالعالقة اجلديدة بني 

 .بني احملافظات، ومراعاة اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتماعيعدالة توزيي الفرمي التعليمية بني الفئات االجتماعية و 

  توفا البيئة التمكينية لتحقيق االنتفاع األمثل مبخرجات التعليم ووضي نظم جديدة للحوافز وتوفا اإلمكانات املادية
 .والفنية الالزمة للمناخ اإلبداعي

  ير التشريعات والتشجيي على التحول من القطاع الرتكيز على خلق فرمي العمل وتطوير بيئة العمل من خالل تطو
 . غا املنظم إىل املنظم

  وضي برنامج لتطوير النظام الصحي وحتسني نوعية اخلدمات يف عموم احملافظات وإصدار التشريعات لتنظيم عمل
اكة اخلامي وتطبيق نظام التأمني الصحي إىل جانب نظام الضمان الصحي وتدارس إمكانات الشر  الصحي القطاع

 .بني القطاع العام والقطاع اخلامي لتوفا اخلدمات الصحية بنوعية عالية

  وضي سياسة وطنية للتطوير العمراين والتنمية احلضرية والريفية يف إطار التنمية اإلقليمية املتوازنة واحلضرية، وتوسيي
 .والرعاية الصحية إتاحة اخلدمات املتعلقة باملاء الصاحل للشرب والكهرباء

 سياسة وطنية للسكان والتنظيم األسري من أجل حتسني أوضاع الصحة اإلجنابية وزيادة رفاه األسرة املعيشية  وضي

 النتقال إلى اقتصاد السوق الجتماعي: (0)اإلطار رقم 

 ،اقتصاد السوق االجتماعي الذي تتبناه الدولة وتتوىل اخلطخة مهخام تخوفا البيئخة املالئمخة إلقالعخه والتأكخد مخن مسختلزمات جناحخهإن االنتقال إىل 
احلكومخخخة، القطخخخاع اخلخخخامي، وتنظيمخخخات اجملتمخخخي األهلخخخي مبخخخا فيهخخخا )سخخخيتطلب عقخخخداً اجتماعيخخخاً جديخخخداً بخخخني القخخخوى األساسخخخية يف اجملتمخخخي السخخخوري 

وتشخاركاً فخاعالً يف صخياغة وتنفيخذ هخذه اخلطخة مخن أجخل كسخب رهخان التحخول اجملتمعخي ووضخي االقتصخاد الخوطين علخى أسخس ( املنظمخات الشخعبية
ضخخمن اسخختدامة النمخخو وحتقيخخق التنميخخة القائمخخة علخخى كفخخاءة اسخختخدام املخخوارد والعخخدل يف التوزيخخي والتحسخخن مبسخختوى العخخيش ومنخخل احليخخاة صخخلبة مبخخا ي

 .للمواطن السوري

 (1121-1111)للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ةاخلطة اخلمسية العاشر 
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 .السورية واملواءمة بني زيادات معدالت النمو االقتصادي ومعدالت منو السكان

 ملنظمتطوير نظام الضمان االجتماعي حبيث يشمل الفئات املتدنية الدخل واهلامشية يف القطاع غا ا. 

 االجتماعية وتوفا العون املادي املباشر لألسر احملتاجة الرعاية تطوير برامجو  وضي خطة لشبكات األمان االجتماعي. 

  مقتضيات الكفاءة يف توظيف املوارد، إىل ستجيب تلإعادة النظر بأنظمة وتشريعات وبرامج الدعم واإلعانات
 .وحمدودة الدخل اإلعانة للفئات املستهدفة األشد فقراً قق حتافظ على متطلبات العدالة االجتماعية و حتو 

  ،اعتماد نظام اإلعانات النقدية املباشرة اليت تستهدف الفئات الصغاة بعد إعادة النظر بسياسات الدعم العام
 .تكون بداية نواة سياسة جديدة للضمان االجتماعيللشرائح الفقاة، لوتنفيذ برامج ذات صبغة إسعافية متوجهة 

  ضي برامج لالهتمام باملناطق واألحياء الفقاة وحتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية والصحية وأوضاع البنية و
 .التحتية واخلدمات ضمن الربامج االستهدافية

 وضي إسرتاتيجية وطنية للنهوض بأوضاع املرأة وحتقيق مستويات أفضل من املساواة بني املرأة والرجل. 

  للنهوض بأوضاع الشباب من خمتلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسيةتطوير إسرتاتيجية. 

 تطوير إسرتاتيجية للنهوض بالطفولة والطفولة املبكرة. 

 وضي برامج إلدماج ذوي اإلعاقة يف اجملتمي وضمان حقوقهم بصورة كاملة. 

سياسات تنموية كلية إال أن اخلطة اخلمسية العاشرة مل  على الرغم من نظرهتا التكاملية للسياسات االجتماعية يف إطار
 :4األسباب يف مقدمتهاحتقق معظم أهدافها واكن إرجاع ذلك لعدد من 

 صالح املؤسسي الرئيسية عن التنفيذ واستمر ضعف األداء والتنسيق ونقص حيث غابت برامج اإل ياخللل املؤسس
وضاعت فرصة التأسيس لعقد اجتماعي جديد، واستطاعت القوى النافذة تعطيل  املساءلة وغياب التشاركية،

  .صالح اقتصادي تقليديإالتحول االجتماعي ومت تقزمي اخلطة إىل برنامج 

  مل تتحول مناقشات اخلطة التحضاية إىل حوار جمتمعي موسي يؤسس لعقد اجتماعي جديد قائم على التنمية
 .االجتماعية واملواطنة التضمينة ويرسخ فكرة العدالة

 صالحات فقد تسارعت اإل ،صالحات للفئات اليت متتلك نفوذاً على حساب الفئات املهمشةتنفيذ الكثا من اإل
 . املهمشنيصالحات االجتماعية واملؤسسية اليت تصب يف صاحل الفقراء و االقتصادية التحريرية بينما تعطلت اإل

                                                           

  1116منتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة تقييم    9
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  لعدة أسباب منها تراجي  فرمي عمل كافية، وتراجعت املشاركة يف قوة العململ يرتافق النمو االقتصادي مي خلق
قطاع الزراعة وظروف العمل غا املالءمة اليت قادت إىل تقاعد مبكر واحنسار مشاركة النساء يف قوة العمل، 

    .  لتحاق الطالب بالتعليم الثانوي واجلامعيايضاف إىل ذلك ارتفاع نسبة 

 احلالة الصحية والتعليمية نوعي يف  حتسنحتقق فقي يف الصحة والتعليم لكن النتائج تظهر عدم ازداد التوسي األ
  . نتيجة ضعف األداء املؤسسي

  طريقة جمتزأةوب تهاء اخلطةلتحول حنو االستهداف الذي مل ينفذ إال بعد انلالتخلي التدرجيي عن الدعم العمومي . 

  ضرييب غا  صالحإتنفيذ راء وسياسات إعادة التوزيي بشكل عام، كللفقاملناصرة تنفيذ غا فعال للسياسات
  . الضرائب غا املباشرةمن خالل الرتكيز على للفقراء  مناصر

لقد اعتمدت احلماية االجتماعية املقدمة من قبل الدولة بشكل رئيسي على عقد اجتماعي ضمين يقوم على تقدمي 
الدعم للسلي االستهالكية الرئيسية مثل اخلبز والوقود والكهرباء والذي شكل ضماناً للفقراء واملهمشني يف ظل الدخول 

اخلدمات العامة وتقدمي عيني يف السلي االسرتاتيجية كالقطن والقمح، املنخفضة نسبياً، باإلضافة إىل دعم املنتجني الزرا
. من قبل الدولة يف جماالت الصحة والتعليم والتشغيل العام وتوفا مناسب للبنية التحتية املرتبطة باملياه والصرف الصحي

أللفية من ا العقد األول ذلك يف تسارع ،عن تقدمي الدعم واخلدمات العامة بالرتاجي التدرجيي الثمانينات منذ الدولة بدأت
 . غابت عنها الرؤية التنموية وقضية العدالة االجتماعية إىل حد كبايتصالحات االقتصادية التحريرية المي تسريي اإل

الضمان والتأمني االجتماعي مثل املعاشات التقاعدية للعاملني يف الدولة وجزء من القطاع يف توفا  الدولةاستمرت كما 
كما بدأت احلكومة بربامج . اخلامي املنظم، إال أن ذلك غاب عن القطاع غا املنظم الواسي االنتشار يف سورية

الستهداف الفقراء مبساعدات نقدية أو استهداف مناطق جغرافية إال أهنا بقيت  1111استهداف خجولة بعد عام 
 . األكثر حرماناً يف سوريةضعيفة الكفاءة وحمدودة التأثا مثل استهداف املنطقة الشرقية 

على احلماية االجتماعية غا الرمسية املرتبطة باجملتمي املدين واليت متثلت  على حنو متزايدباملقابل اعتمد اجملتمي السوري 
بالقروض واجلمعيات يف إطار العمل أو اجلوار، باإلضافة للمساعدات عرب املؤسسات اخلاية مبعظمها، كما كان 

بطة بالقرابة دورًا هاماً يف توفا احلماية للفقراء واملهمشني مبا يف ذلك الدور الكبا لتحويالت املغرتبني إىل للحماية املرت
خل ا، شكلت التحويالت النقدية من أفراد وأسر د 1116فبحسب مسح دخل ونفقات األسرة للعام . عائالهتم
من وسطي % 3215ن أفراد وأسر خارج سورية من وسطي دخل األسرة كما شكلت التحويالت النقدية م% 3سورية 

% 1221ومن مجعيات خاية % 1211بينما شكلت التحويالت النقدية من منظمات غا حكومية . دخل األسرة
 .   من وسطي دخل األسرة فقل
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 اإلنفاق على احلماية االجتماعية يف املوازنة العامة للدولة -1

ارتكزت احلماية االجتماعية اليت توفرها الدولة يف سورية على اإلنفاق العام اجلاري واالستثماري يف اخلدمات العامة مثل 
الصحة والتعليم وتوفا البنية التحتية املرتبطة بالسكن واملياه والصرف الصحي والنقل، باإلضافة إىل الدعم املقدم للسلي 

أما برامج احلماية االجتماعية القائمة على االشرتاكات فكان هلا دورًا أقل متمثلة يف . األساسية مثل الغذاء والوقود
االستفادة منها للعاملني يف الدولة وبدرجة أقل للعاملني يف القطاع تركزت التأمينات االجتماعية ومعاشات التقاعد واليت 

 . اخلامي املنظم

حيث ارتفي اإلنفاق العام كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  1113و 1111انتهجت الدولة سياسة توسعية بني عامي 
يف عام % 1926على التوايل، إال أن االنفاق العام أخذ بالرتاجي تدرجييًا ليصل إىل % 3329إىل % 1221من 

الرتاجي بشكل كبا يف اخنفاض االنفاق  (2) الشكل ، مما يوضح تراجي دور الدولة يف االقتصاد الوطين، يوضح1121
، متأثرًا برتاجي ايرادات الدولة النفطية والسياسات 1121عام % 6إىل  1113عام % 29االستثماري العام من 

وقد تضمن ذلك اخنفاض االستثمار العام يف القطاعات االجتماعية من . وضعف اإلمكانيات املؤسسية التحريرية
 .   على التوايل 1121و 1113بني عامي  %323إىل % 525

 (4101-4111) نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاق العام الستثماري والجاري(: 0)الشكل رقم 

 
 وحسابات الباحثني بيانات وزارة املالية: املصدر

 
بخني % 522إىل % 1النخاتج احمللخي اإلمجخايل مخن كنسخبة مخن  سخوريةعلخى التعلخيم يف  العخامتراجي نسبة اإلنفاق ويالحظ 
كمخخخا أن نسخخخبة اإلنفخخخاق العخخخام علخخخى . قخخخل مخخخن متوسخخخل العخخخامل وحخخىت دول املنطقخخخةأوهخخخذه النسخخخبة  1121و 1111عخخامي 

من الناتج احمللي اإلمجايل ما زالت ضئيلة جداً مقارنة باملعايا الدوليخة واإلقليميخة وقخد تراجعخت كنسبة اخلدمات الصحية  
 .1111يف عام % 122بعد أن كانت  1121يف عام % 229إىل 

باألسعار الثابتة لعام )مليار لاة سورية  311تراجي اإلنفاق العام بشكل حاد من  الراهنة يف سورية يف ظل األزمة
، وتركز الرتاجي يف اإلنفاق االستثماري الذي 1123مليار لاة سورية يف العام  132إىل  1121يف العام ( 1111
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مليار لاة سورية يف العام  12إىل  1121مليار لاة سورية باألسعار الثابتة يف العام  212فض بشكل حاد من اخن
بينما حافظت الرواتب واألجور يف القطاع العام على جزء من االنفاق اجلاري العام وأخذت تشكل مصدراً . 1123
من % 13احمللي اإلمجايل، حيث شكلت الرواتب واألجور لطلب يف االقتصاد يف ظل الرتاجي احلاد يف الناتج لأساسياً 
 . (1129املركز السوري لبحوث السياسات ) 1123يف عام  احمللي اإلمجايل الناتج

 االيرادات العامة وعدالة التحصيل  -3

حيث ازدادت نسبة الضرائب غا  املخطل عن املسار أظهرت سياسات العدالة االجتماعية يف سورية احنرافًا واضحاً 
كما أدى التحول من سياسة الدعم للجميي . (1الشكل )املباشرة من إمجايل الضرائب على حساب الضرائب املباشرة 

إىل سياسة الدعم املوجه دون وجود مؤسسات قادرة على تنفيذها إىل ارتفاع حاد يف األسعار وأثر سلبًا على حمدودي 
  .اج الوطينالدخل وعلى كلفة اإلنت

 (4101 – 4111)نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (: 4)الشكل 

 
 هيئة التخطيل والتعاون الدويل وحسابات الباحثني: املصدر

، وهي نسبة منخفضة %122، بلغ وسطي نسبة الضرائب املباشرة اليت تدفعها األسر إىل حجم إنفاقها 1116يف عام 
نفاق من األفقر إىل األغىن، بل وترتاجي لدى كما أن النسبة متقاربة إىل حد كبا بني شرائح السكان حسب اإل. 5جداً 

، مما يشا إىل عدم عدالة يف التكليف بالضريبة املباشرة (العشا الرابي إىل السابي) األغنياء مقارنة مي الطبقة الوسطى
 .  (3الشكل ) على الدخل واإلرث واملمتلكات

 
 

                                                           

 
 مت استخدام اإلنفاق كمعرب عن دخل األسرة بشكل أدق من تصريح األسر عن الدخل الذي متيل األسر إىل تقديره بأقل من قيمته احلقيقة  
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 4112في العام (  0)نسبة الضرائب إلى اإلنفاق األسري مرتبة تصاعدياا من العشير األقل إنفاقاا (: 2)الشكل 

 
  . وحسابات الباحثني 1116مسح دخل ونفقات األسرة : املصدر

ويف األزمة تراجعت اإليرادات بشكل كبا كما تراجعت املطارح الضريبية إىل احلد األدىن، مي األخذ بعني االعتبار 
. الضرائب املباشرة وغا املباشرةحتصيل غياب سلطة القانون يف الكثا من املناطق مما أدى إىل تراجي قدرة الدولة على 

ا مما راكم أرباح عند فئات نتيجة ألعمال غا إنتاجية وأحيانًا مرتبطة كما ازداد االحتكار واالستغالل إىل حد كب
 . بالنزاع املسلح دون وجود آلية للمحاسبة أو إلعادة توزيي الدخل املتحقق

 احلماية االجتماعية يف برامج التعاون الدويل -9

من االتفاقيات والربامج واملشاريي اليت تستهدف دعم قطاع احلماية  اً كبا   اً عدد سوريةتاريخ التعاون الدويل يف  شهد
جتاه بعض املنظمات الدولية حىت بدايات األلفية الثالثة،   سوريةيف  تساد يتالاالجتماعية، ونظراً النتهاج سياسة احلذر 

العقوبات اليت كانت متني معظم املنظمات غا التابعة لألمم املتحدة من إضافة إىل كالبنك وصندوق النقد الدوليني، 
، فقد كان الشريك األساسي للحكومة السورية يف هذا اجملال منظمات األمم سوريةالعمل ضمن برامج تعاون مي 

ذه الربامج هوركزت  .كان التعاون مي هذه املنظمات يتم من خالل برامج تعاون قطرية ملدة مخس سنواتو املتحدة، 
 تعزيز اإلدارة الرشيدة ومشاركة املواطننيو  النمو االقتصادي واحلد من الفقرمثل على حماور أساسية تغطي جماالت 

 السكان والتنميةو  الصحة اإلجنابيةو البيئة وحتسني إدارة الكوارث  محايةو  تطوير األطر املؤسسية واإلدارية والقانونيةو 
 . 1برنامج التعليم األساسيباإلضافة إىل حبقوق الطفل  ملعنيةالسياسات او  النوع االجتماعيو 

                                                           

 الدويلوالتعاون تخطيل الهيئة : عن برامج التعاون القطري مي منظمات األمم املتحدة - 1
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 :احلماية االجتماعيةب الدويل املرتبطةواكن إجياز عدد من مشاريي التعاون 

  برنخخخامج متكخخخني املخخخرأة واحلخخخد مخخخن الفقخخخر وقخخخد مت تأسخخخيس الربنخخخامج بالتعخخخاون بخخخني وزارة الشخخخؤون االجتماعيخخخة
 اإلمنائي،والعمل وبرنامج األمم املتحدة 

 مشروع دعم تأسيس صندوق املعونة االجتماعية، 

 مشروع التمكني القانوين للفقراء وتنظيم القطاع غا املنظم . 

جديدة للتعاون الدويل بالتزامن مي تنفيذ اخلطة اخلمسية العاشرة  اً فاقآ 1121و 1111الفرتة بني عامي وشهدت 
وقد مت التوقيي على عدد . كاالحتاد األوريب والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية  سوريةدخول شركاء جدد للتنمية يف و 

 :من برامج التعاون اليت تندرج حتت إطار احلماية االجتماعية ومنها

 بالتعاون مي االحتاد األورويبسوريةيف  اتفاقية متويل لتقوية أنظمة احلماية االجتماعية ،، 

 بالتعاون مي منظمة العمل الدولية1112عام الئق وثيقة الربنامج الوطين للعمل ال ،. 

إىل قطاعات  إىل توجه معظمها 1112و 1111يشا حتليل التوزع القطاعي ملساعدات التنمية خالل الفرتة بني 
حيث حظيت هذه القطاعات . اخلدمات االجتماعية واإلنسانية، ونسبة بسيطة فقل ذهبت إىل القطاعات االقتصادية

 . منها %15من إمجايل املساعدات بينما حظيت القطاعات االقتصادية واإلنتاجية على  %15مبا نسبته 

مم املتحدة اإلمنائي حيث تساهم احلكومة السورية جبزء من خمصصات الربامج واملشاريي اليت يقدمها كل من برنامج األ
اإلمجايل املخصص ملشاريي التعاون من املبلغ % 15مسامهة حكومية بلغت  1111و 1111شهدت الفرتة بني عامي 

كما تساهم . 1121و 1111خالل الفرتة بني عامي % 51اليت مت تنفيذها خالل هذه الفرتة وارتفعت النسبة إىل 
من نفقات برامج صندوق األمم املتحدة للسكان اخلاصة باإلمداد خبدمات الصحة % 15احلكومة السورية بنسبة 

من مساعدات التنمية لعدد من الدول املاحنة كانت تتم عرب برنامج األمم املتحدة  اإلجنابية مشاين إىل أن عدداً 
، كما سامهت احلكومة السورية بتقدمي مسامهات عينية ملعظم املشاريي املنفذه وخاصًة املشاريي املمولة من منائياإل

 .االحتاد األوريب كمقرات العمل والتجهيزات

جلهود الدولة السورية يف جمال احلماية ملموسة ، مبعظمها، قيمًا مضافة ل األزمةقب مل حتقق مشاريي التعاون الدويل
ومبا أن هذه الربامج كانت تركز إىل حد كبا على الدعم شاطاهتا، مل تستكمل ناالجتماعية، فمعظم مشاريي التعاون 

قاً  ُيستند إليها لتطوير السياسات اليت من املمكن أن تشكل أورا اتبناء القدرات وتقدمي جمموعة من الدراسمثل  الفين
، فقد ال تقدم خدمات ملموسة للشرائح املستهدفة من احلماية االجتماعيةإال أهنا ، واالستهداف وحتسني األدوات

 واضحةوأمثلة التشتت وعدم النجاح  .واجهت مراحل التنفيذ العقبات املؤسسية ذاهتا اليت تعاين منها الربامج احلكومية
برنامج متكني و برنامج دعم صندوق املعونة االجتماعية، مثل ل عدد من مشاريي التعاون الدويل األساسية، يف تقييم عم

 .برنامج العمل الالئق، وبرنامج دعم التعليم املهين والفينو املرأة واحلد من الفقر، 

تغات البنية اهليكلية للمساعدات الرمسية للتنمية منذ بداية األزمة السورية حيث توقفت معظم املساعدات اإلمنائية 
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من إمجايل  %65زيادة كباة يف املساعدات اإلنسانية اليت شكلت أكثر من  ذلك قابلو الرمسية من الدول املاحنة، 
ية املاحنة التعامل مي احلكومة يف ظل ظروف النزاع وحاولت الرتكيز وقد جتنبت العديد من املؤسسات الدول .املساعدات

على التعامل مباشرة مي مؤسسات من اجملتمي املدين مباشرة إال أن طبيعة النزاع عقدت إمكانية وصول املساعدات 
 .ملستحقيها

 األزمة السورية واحلماية االجتماعية -5

، حيث حتول احلراك اجملتمعي الذي بدأ يف عام ية منذ احلرب الثانيةأكرب الكوراث اإلنسانمن  األزمة يف سوريةتعترب 
جريح  ألف شخص 511ألف قتيل وأكثر من  231من أكثر  1123إىل نزاع دام خل ف حىت هناية عام  1122
تعرض املواطنون و  غا الجئ مهاجرمليون  2،59الجئ و مليون  1235و البالد داخل ماليني نازح 1و ومعوق
املادية  اجملتمي والدولةمعظم ثروات واستنزفت ، عصفت باحلق يف احلياة واحرتام شخصية وكرامة اإلنسانلكارثة 

تعرضت لنكسات كباة يف و ظروف املعيشة ، وتدهورت دمرت املمتلكات وخسر املاليني فرمي العملوالالمادية، حيث 
بل ، ودخل معظم السكان دائرة الفقر، وقود واالتصالجماالت اخلدمات الصحية والتعليمية والسكن والكهرباء واملياه وال

  .(1129املركز السوري لبحوث السياسات ) إىل متويل االقتتال والعنفالكثا من املوارد البشرية واملادية  حتول

لقد اهتزت املؤسسات الرمسية وغا الرمسية خالل األزمة وصعدت قوى جمتمعية جديدة، وانتشر العنف على نطاق 
واسي، مما قاد إىل تغا حاد يف القواعد اليت تنظم احلياة االجتماعية لألفراد واجلماعات، ويف هذا اإلطار تراجي دور 

األمن وتوسي القتال، وتأثر اإلنسجام االجتماعي إىل حد كبا الدولة يف جمال احلماية االجتماعية نتيجة لفقدان 
كما عاىن النازحون والالجئون من فقدان أمنهم اإلنساين . بانتشار العصبيات وثقافة االستغالل واحنسار الثقة بااخر

 . حبده األدىن وتعرضوا إىل أشكال خمتلفة من اإلفقار واالستغالل وفقدان االعتبار اإلنساين

عرض االقتصاد إىل كارثة تارخيية وجنم عن األزمة خسارة االقتصاد ملعظم مقوماته األساسية من بىن إنتاجية وحتتية، لقد ت
جنم عن ذلك تراجي حاد يف . وتدهور رأس املال املادي والبشري وتضررت املوارد الطبيعية وانتشرت اقتصاديات العنف

وتأثرت بذلك األسواق اليت فقدت . ألسعار وتعاظم ظاهرة االحتكاراإلنتاج احمللي وغياب األمن الغذائي وارتفاع ا
شبكاهتا التقليدية والقدرة على الوصول إليها ومت تسييس احلصول على السلي واخلدمات الرئيسية يف مناخ من عدم 

 .   اليقني وغياب االستقرار

اقتصرت ة هلا ملعظم فئات اجملتمي، مي ضعف قدرة الدولة على تأمني احلماية االجتماعية يف ظل احلاجة الكبا 
رواتبهم وتأميناهتم، لكن القوة الشرائية دفي واليت استمرت يف مكانيات احلماية االجتماعية على العاملني يف الدولة إ

باملقابل فقدت معظم األسر املعتمدة على العمل يف القطاع اخلامي . تآكلت نتيجة االرتفاع القياسي يف األسعار
لقد حتولت سياسة . شبكات محاية قادرة على جتنيبها العوز واحلاجةبدائل أو الرئيسية دون وجود  مصادر دخلها

 .  احلكومة جتاه احلماية االجتماعية إىل برامج طارئة لتلبية االحتياجات اإلنسانية امللحة

عانات على املساعدات واإل من خاللواألهلي  توسعت احلماية االجتماعية املستندة إىل اجملتمي املدينيف هذا الوقت 
، إال أهنا بقيت حمدودة أسس القرابة واجملتمعات احمللية واجملموعات املتضامنة يف مواجهة احلاجات الناشئة نتيجة األزمة
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كما برز دور التحويالت اخلارجية من املغرتبني واملنظمات الدولية . جدًا وغا قادرة على مواجهة استحقاقات األزمة
من املسامهات املقدمة خاصة مي استمرار  بكثااحلاجات أكرب ، لكن قدمي الدعم لفئات خمتلفة من اجملتميوالدول يف ت

 . األزمة وتعقدها وتوسعها

حيث تغذي املوارد النادرة يف  للقتال واملقاتلني يف زيادة معاناة السورينيلقد ساهم إعادة ختصيص ما تبقى من موارد 
املركز ) ذي يدمر ما تبقى من مواردهم املادية والالمادية ويقدم احلوافز الستمرار العنفظل األزمة النزاع املسلح ال
         .  (1129السوري لبحوث السياسات 
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  سوريةأنظمة الحماية الجتماعية في : الفصل الثاني
 سوريةأنظمة وبرامج الضمان الجتماعي في  -أولا 

 واحلد املساواة وانعدام الفقر وجتنب الدخل أمن لتوفا فعالة أدوات أهنا الوطنية على االجتماعي الضمان نُظم إىل يُنظر
تصميماً  املصمم الضمانإذ أن  اقتصادية، ضرورة االجتماعي الضمان ، كما يعترب االندماج االجتماعي وتعزيز منهما
 يلعب أوقات األزمة، ويف .االقتصادية التنمية ويدعم لالستخدام والقابلية اإلنتاجية يعزز أخرى بسياسات واملرتبل جيداً 
 االقتصادي، واالجتماعي لالنكماش االقتصادي األثر ختفيف يف يساهم فإنه وبالتايل واجتماعي اقتصادي مثبت دور

 .1التضميين النمو حنو أسرع انتعاش وحتقيق الصمود على القدرة تقوية كما يسهم يف

، والذي ينص على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانمن ( 11)الضمان االجتماعي منصومي عليه يف املادة إن مفهوم 
يف اجملتمي، له احلق يف الضمان االجتماعي وله احلق يف أن يتم توفاه له، من خالل  اً أن كل شخص، باعتباره عضو 

حلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت ال والتعاون الدويل ومبا يتفق مي التنظيم واملوارد يف كل دولة، وهو من ا الوطيناجلهد 
 ويعين ذلك أن املوقعني يوافقون على أن اجملتمي ينبغي أن يساعد. غىن عنها من أجل كرامته والتنمية احلرة لشخصيته

اليت تقدم ( الثقافة والعمل والرعاية االجتماعية)وحتقيق االستفادة القصوى من مجيي املزايا  ميف تنمية شخصيته األفراد
 .2يف البالد مهل

 احلماية االجتماعية يف الدستور  -2

لتزام إي لنظم احلماية االجتماعية، وهي تُعترب التدابا واألطر املؤسسية والتشريعية على املستوى الوطين احلاضن األساس
قانوين من الدولة جتاه الفئات احملتاجة والذي من خالله تتوفر مقومات تفاعل وعمل القطاعات يف اجملتمي، مبا حيقق 

على  2613تضمن دستور عام وقد ، سوريةيعترب الدستور السوري املصدر األعلى للتشريي يف . العامعمومية النفي 
تضمنت مواده حقوقاً اجتماعية تكفلها الدولة  و مبادئ َتْضمن قسماً كبااً من مكونات احلماية االجتماعية للمواطنني، 
 .كاملرض والعجز واليتم والصحة والتعليم وتكافؤ الفرمي والعدالة الضريبية

وهر احلماية االجتماعية، مست بعض موادها جالفصاًل خاصًا باملبادئ االجتماعية  1121تضمن دستور عام كما 
 تتحملفقد ضمنت مواده التضامن والتكافل واحرتام العدالة االجتماعية، ومحاية الطفولة واألمومة والشباب واملرأة، كما 

الصحة والتعليم واخلدمات  توفرو الدولة أعباء الكوارث واألزمات وحاالت الطوارئ واملرض والعجز والُيتم والشيخوخة، 
 :9املتعلقة باحلماية االجتماعية الدستور من نصومي موادو . فل الضمان الصحي واالجتماعي للعمالاألساسية، وتك

يقخوم اجملتمخي يف اجلمهوريخة العربيخة السخورية علخى أسخاس التضخامن والتكافخل واحخرتام مبخادئ العدالخة اإلجتماعيخة :26املادة 

                                                           

 .، أرضيات احلماية االجتماعية من اجل العدالة االجتماعية وعوملة عادلة1121لعام  212العمل الدويل الدورة مؤمتر  - 1
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - 2
 1121دستور اجلمهورية العربية السورية لعام  - 6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 . واحلرية واملساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد

 :11دة املا

 . األسرة هي نواة اجملتمي وحيافظ القانون على كياهنا ويقوي أواصرها .2

حتمخخخي الدولخخخة الخخخزواج وتشخخخجي عليخخخه، وتعمخخخل علخخخى إزالخخخة العقبخخخات املاديخخخة واإلجتماعيخخخة الخخخيت تعوقخخخه، وحتمخخخي   .1
 . األمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم

 . الشهادة يف سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون :12املادة 

 :11املادة 

 . تكفل الدولة كل مواطن وأسرته يف حاالت الطوارئ واملرض والعجز والُيتم والشيخوخة .2

 . حتمي الدولة صحة املواطنني وتوفر هلم وسائل الوقاية واملعاجلة والتداوي .1

لدولخخخة للمخخخرأة مجيخخخي الفخخخرمي الخخخيت تتخخخيح هلخخخا املسخخخامهة الفعالخخخة والكاملخخخة يف احليخخخاة السياسخخخية واالقتصخخخادية تخخخوفر ا :13املخخخادة 
 . واإلجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود اليت متني تطورها ومشاركتها يف بناء اجملتمي

 . الطبيعيةتكفل الدولة بالتضامن مي اجملتمي األعباء النامجة عن الكوارث  :19املادة 

التعليم والصحة واخلدمات اإلجتماعية أركان أساسية لبناء اجملتمي، وتعمل الدولة على حتقيق التنمية املتوازنة : 15 املادة
 . بني مجيي مناطق اجلمهورية العربية السورية

 :16املادة 

التعلخخيم حخخق تكفلخخه الدولخخة، وهخخو جمخخاين يف مجيخخي مراحلخخه، ويخخنظم القخخانون احلخخاالت الخخيت يكخخون فيهخخا التعلخخيم   .2
 . مأجوراً يف اجلامعات واملعاهد احلكومية

 . يكون التعليم إلزامياً حىت هناية مرحلة التعليم األساسي، وتعمل الدولة على مد اإللزام إىل مراحل أخرى .1

 :91املادة 

ق لكخخل مخخواطن وواجخخب عليخخه، وتعمخخل الدولخخة علخخى تخخوفاه جلميخخي املخخواطنني، ويتخخوىل القخخانون تنظخخيم العمخخل حخخ  .2
 . العمل وشروطه وحقوق العمال

لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن ال يقل عن احلد األدىن لألجور الذي يضمن  .1
 . متطلبات احلياة املعيشية وتغُاها

 .االجتماعي والصحي للعمال تكفل الدولة الضمان .3

لكن بطرق جمتزأة وغا متسقة، لتختص بعض املتضمنة بالدستور عكست الكثا من القوانني والتشريعات هذه القضايا 
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، وتشرف (2امللحق )التشريعات بالقضايا املتعلقة بالضمان االجتماعي وغاها باخلدمات االجتماعية وسوق العمل 
 (. 1 امللحق)وزارة العمل بشكل رئيسي على قطاع الضمان االجتماعي وزارة الشؤون االجتماعية و 

 سوريةاالتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها  -1

 :نذكر منهاإىل معظم االتفاقيات الدولية املعنية باحلماية االجتماعية، و  سوريةانضمت 

I. اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية السبي املعنية حبقوق اإلنسان وهي : 

 (.2611) العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

 (.2616)اتفاقية القضاء على مجيي أشكال التمييز العنصري  -

 (.1113)اتفاقية القضاء على مجيي أشكال التمييز ضد املرأة  -

 (.1119)أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغاه من ضروب املعاملة -

 (.2663)اتفاقية حقوق الطفل  -

 (.1115)اتفاقية محاية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -

II. ن باتفاقيخخخخة حقخخخخوق الطفخخخخل بشخخخأن اشخخخخرتاك األطفخخخخال يف النزاعخخخخات املسخخخخلحة، وبيخخخخي اامللحقخخخخ يخخخخانن االختيار الربوتوكخخخوال
 (.1113)ال يف البغاء ويف املواد اإلباحية األطفال، واستغالل األطف

III. املعنية حبقوق اإلنسان وهي قيات منظمة العمل الدولية الثماناتفا : 

 (.على التوايل 2651، 2611)املعنيتان حبرية التجمي واملفاوضة اجلماعية ( 62)و( 21)االتفاقيتان  -

 (.على التوايل2652، 2611)اإلجباري املعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل ( 215)و( 16)االتفاقيتان  -

على 2611، 2651)املعنيتان بالقضاء على التمييز يف شغل الوظائف ( 222)و( 211)االتفاقيتان  -
 (.التوايل

 (.على التوايل1113، 1112)املعنيتان مبني استخدام األطفال والقاصرين ( 221)و( 232)االتفاقيتان  -

IV.  غاياهتا املختلفةو مها بأهداف اإلعالن الثمانية ، والتزا1111إعالن قمة األلفية ، عام. 

املبخخادئ األساسخخية املتعلقخخة بقضخخايا احلمايخخة االجتماعيخخة بعخخض إىل تضخخمني العقخخد األول مخخن األلفيخخة سخخعت سخخوريا خخخالل 
لضخخمان الصخخحي، والعمخخل لتشخخريعات ويف هخخذا اإلطخخار مت اقخخرار . لكخخن دون رؤيخخة واضخخحة وسياسخخات متكاملخخة املختلفخخة،
الدسخختور الكثخخا مخخن القضخخايا الخخيت تعتخخرب جخخوهر نخخص ني االجتمخخاعي ، والتمويخخل الصخخغا والبخخالغ الصخخغر، كمخخا كفخخل والتخخأم

  .احلماية االجتماعية واعتربها كحقوق للمواطنني
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 :  سوريةعية في االحماية الجتم أنظمةص خصائ -ثانياا 

 هيكلية الضمان االجتماعي يف سورية -2

 املساعدة االجتماعية إىل مينوعني األول يعىن بتقد منالذي تقوم به الدولة بشكل رئيسي  الضمان االجتماعييتألف 
اليت تقدم جلميي أفراد اجملتمي مثل دعم العمومية التحويالت واليت تتوزع بدورها إىل  فئات اجملتمي دون اشرتاكات

، أما واحملرومني بطرق مشروطة أو غا مشروطة  حتويالت تستهدف الفقراءاملشتقات النفطية واملواد الغذائية األساسية، و 
 عية ومعاشات التقاعد والتأمني الصحياالتأمينات االجتمويتمثل بشمل الربامج املستندة إىل االشرتاكات النوع الثاين في

 . وهي إجبارية أو اختيارية

تأسست يف ومعظم هذه املكونات  .صيغاً جمتزأة من إطاره العام ومكوناته املتكاملة سوريةذ الضمان االجتماعي يف يأخُ 
اقتصر على حتقيق الذي و  دور دولة الرفاه االجتماعي، سوريةالذي كانت متارس فيه الدولة يف  ،املخطلاالقتصاد  ظل

عهد يف تطوير أدوات محائية لشرائح اقتصاد السوق االجتماعي حديث المنوذج نجح يمل وكما . التوازن عند احلد األدىن
وبقي بعيدًا عن توجيه السياسات حتميهم من اهلزات االقتصادية واألزمات الطبيعية واإلنسانية، حبيث  الفقراء املتزايدة،

وفيما يلي نستعرض أهم مكونات . االجتماعية حنو العدالة االجتماعية وربطها عضويًا مي السياسات االقتصادية
 : سوريةالضمان االجتماعي يف 

 :تتوزع إىلو  ،املقدمة من الدولة تضمن املساعدات االجتماعيةي :دون اشتراكاتالضمان الجتماعي  -0-0
 : عموميةمساعدات  ( أ
تدعم الدولة السورية ضمن  ، حيثواملياه والصرف الصحي وأسعار الطاقة املواد الغذائية األساسيةدعم أسعار وتتضمن 

موازناهتا العامة بعض املواد التموينية دعمًا كاماًل بغض النظر عن الكميات املستهلكة كاخلبز، كما تدعم جزًء من 
وهي  ،(البونات)كمية شهرية معينة بطريقة   األسرةمن ماديت السكر والرز حيث خيصص لكل فرد من  األسراستهالك 
وفقًا لشرائح  أسعارهاالطاقة كالكهرباء اليت يتم احتساب  أسعار أيضاً  وتدعم الدولة. هةالتغطية وغا موج عمومية
ما تزال  األخاةخالل السنوات  أسعارهاواحملروقات اليت على الرغم من ارتفاع  ،الفقاة األسرتراعي استهالك  تصاعدية
 .قل من سعر التكلفةأ بأسعاراملستهلكني  إىلتقدم 

 :استهدافيةمساعدات  ( ب
  بدأ وهي برامج حديثة العهد يف سورية (:املشاريي الصغاة واملتناهية الصغر) للفقراء الدخلبرامج توليد ،

ا، واتسخي عخدد املسختفيدين منهخ االعمل هبا مي مطلي األلفية اجلديدة، وقد صدرت التشخريعات اخلاصخة هبخ
لعخدم قخدرهتم علخى تخوفا  ،كبا مخن الفقخراءقسم  منها مل يستفد و مل تتطور على حنو كاف  اولكن خدماهت

، األوىل من هخذا (حلب)كانت جتربة برنامج األمم املتحدة االمنائي يف جبل احلص . الضمانات املطلوبة
مهمة مساعدة النساء الفقاات على تأسيس مشاريعهن عة اوزارة الزر  تتوىل مديرية املرأة الريفية يفو  .النوع

جهخخخات أهليخخخة  كمخخخا أن ؤون االجتماعيخخخة برنخخخامج متكخخخني املخخخرأة واحلخخخد مخخخن الفقر،وزارة الشخخختتخخخوىل و  اخلاصخخخة،
كالصخخخندوق السخخخوري لتنميخخخة الريخخخف فخخخردوس، ومنظمخخخات دوليخخخة كربنخخخامج الغخخخذاء العخخخاملي وبرنخخخامج األمخخخم 
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متناهيخخخة تعمخخخل علخخخى متويخخخل املشخخخروعات الصخخخغاة و  املتحخخخدة اإلمنخخخائي ووكالخخخة ااغخخخا خخخخان للتنميخخخة، وغاهخخخا
، الذي يسمح بإنشاء مؤسسات للتمويل الصغا وينظم 25صدر القانون رقم  1111 عام ويف. رالصغ
 .حتت إشراف املصرف املركزي عملها

 حديثة  سوريةتعترب التحويالت النقدية يف : التحويالت النقدية املباشرة واليت تستهدف األسر الفقاة
، وتوزيعه لإلعانات الصندوق الوطين للمعونة االجتماعية إحداثمي  1122بدأت عام حيث العهد 

أدوات تتعلق بقصور شابت عمل الصندوق  أوجهعانت التجربة من و رة وملدة عام واحد، شالنقدية املبا
الفقاة، ومدى جدية ومقدرة احلكومة  األسرتبنيها لتحديد الفئات املستهدفة من  متاليت  عملال لياتوآ

النقدية للفقراء  اإلعاناتوبالتايل توقف العمل مبكون . على مكونات الصندوق باإلنفاقعلى االستمرار 
مي تضرر شرائح واسعة من السكان  اإلعاناتهذه  إىلعلى الرغم من اشتداد احلاجة  1121يف عام 
 .الراهنة األزمةبسبب 

  َاجلفاف اليت  أزمةمي بداية  بشكل استثنائي الغذائية املوجهة حنو الفقراء اإلعاناتمكون  سوريةرفت ع
يف حمافظات املنطقة  أساسيبشكل  تأثاهاوتعمق  1112يف عام  سوريةتأثرت هبا مناطق واسعة من 

العاملي لتخفيف  األغذيةالشرقية والبادية السورية، حيث تدخلت احلكومة السورية وبالتعاون مي برنامج 
الفقاة يف تلك املنطقة من خالل تقدمي سالت غذائية ملساعدة السكان وتثبيتهم  األسرعلى  األزمةثر أ

 .عاً لنزوحهميف مناطقهم من

مثل ، سوريةيف من قبل الدولة  دون اشرتاكات االجتماعيالضمان هيكلية مما سبق اكن الوقوف على عدد من مسات 
 أوالعمل مقابل الغذاء )العامة  األشغالكعدم اشتماهلا على مكونات ضرورية من مكونات الضمان االجتماعي  

تشتت مكوناهتا وضعف النظر ، وغياب التنسيق فيما بينها واإلشرافنية بالتنفيذ تعدد اجلهات املع، (النقود، وغاها
ارتفاع تكاليفها مما ، االستهداف والتدخلافتقارها ملعايا و ، على الفئات املستهدفة أثرهاضعف ، متكاملة أهناعلى  إليها

باإلضافة إىل الفجوات الفنية وضعف وامليل يف السنوات األخاة إىل إجراءات ترشيد الدعم،  يؤثر على استدامة العمل
 .اإلمكانيات املؤسسية واإلدارية

 :تبرامج الضمان الجتماعي مقابل الشتراكا -0-4
  :التأمينات االجتماعية ( أ

ي ذالتأمني ال نظامحىت اان،  وتعديالته، والذي مازال سارياً  2656لعام  61ينظم قانون التأمينات االجتماعية رقم 
إصابات العمل، واملرض  ه، وتشمل بنود(القطاع العام واخلامي املنظم)يتمتي هبا العاملون بأجر يف االقتصاد الوطين 

وحسب القانون هناك شرائح واسعة من العاملني وبعض القطاعات خارج نطاق تطبيق هذا . وتعويض الشيخوخة
القانون، مثل القطاع غا املنظم وكذلك املنشآت اليت تضم أربعة عمال فما دون وهو يستثين من الشمول يف أحكامه، 

مؤقتة إال يف من يرد به نص خامي، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين  العمال الذين يستخدمون يف أعمال عرضية
العمال الذين يستخدمون يف الزراعة لدى القطاع اخلامي واملشرتك إال و خدم املنازل ومن يف حكمهم، و ، يعوهلم فعالً 
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 .من يرد فيهم نص خامي

ملخاطر اليت قد يتعرض هلا شكل نظام شبه تعاوين للتخفيف من حدة بعض ا سوريةتأخذ التأمينات االجتماعية يف و 
 :خصائص وتتميز بعدة ،الشيخوخةالعمال وتأمني مورد للدخل عند 

وفقاً هي رب العمل بل  أوال يتوقف التشميل بالتأمينات االجتماعية على موافقة واختيار العامل : اإلجبارية -
 .ةإجباريللقانون 

 .سوريةلوزارة العمل يف التابعة واملتابعة هي التأمينات االجتماعية  باإلدارةاجلهة املعنية : للدولة املباشر اإلشراف -

 .التأمني أنواعمن االشرتاكات لكل نوع من  ءمسامهة مشرتكة بني العامل ورب العمل فكل منهما يتحمل جز  -

 .والوفاة الشيخوخة والعجزالعمل و  إصابات سوريةتغطي التأمينات االجتماعية يف  -

، إضافة إىل ضعف تغطي مكونات هامة مثل تأمني وإعانات البطالة والتأمني الصحي إال أن التأمينات االجتماعية ال
 .غا املنظماملنظم و يف القطاع اخلامي تغطيتها 

 :التأمني الصحي ( ب
، وبدأت سياسات التحرير العموميةعلى تقدمي اخلدمات الصحية العامة اجملانية  تارخيياً اعتمدت سياسة الدولة 

صالحات إاالقتصادية بالتأثا على القطاع الصحي من خالل فرض للرسوم على بعض اخلدمات الصحية العامة وطرح 
ويف هذا اإلطار مسح املرسوم  .العموميةلقطاع الصحة هبدف التحول حنو التأمني الصحي على حساب اخلدمة 

عن الضمان الصحي  ة بإبرام عقود تأمني صحي للعاملني لديها، عوضاً ، للجهات العام1116لعام  15التشريعي رقم 
وحبسب االجتاهات احلديثة للحماية االجتماعية يعد الرتاجي عن اخلدمة . الذي يوفره نظام التأمينات االجتماعية

 . خطوة للوراء يف متكني األفراد صحياً العمومية الصحية 

عموميخة بخاختالف املكونخات وتخرتاوح بخني مكونخات  سوريةختتلف الفئات املشمولة بالضمان االجتماعي يف  بشكل عام
 :ركز على شرائح معينة من اجملتمي السوريالتغطية وأخرى تُ 

بغخخض النظخخر عخخن وضخخعهم االجتمخخاعي  سخخوريةيسخختهدف مكخخون دعخخم املخخواد التموينيخخة والطاقخخة كافخخة السخخكان يف  -
الفقخخاة بغخخض النظخخر عخخن معخخايا  األسخخريسخختهدف مكخخون الخخدعم النقخخدي والعيخخين جخخزًء مخخن بينمخخا  واالقتصخخادي،

  .االستهداف وشفافيته
 .يشمل الفئات الفقاة يف مناطق حمددة وخاصة النساء وال تزال تغطيته متواضعة: لدخلاملشاريي املولدة لدعم  -
التشخخريعات  أنيف القطخخاعني العخخام واخلخخامي علخخى الخخرغم مخخن االجتماعيخخة املشخختغلني  يسخختهدف مكخخون التأمينخخات -

نخخختج عخخخن يضخخخعف التغطيخخخة  أن إالالعمخخخل علخخخى تشخخخميل العمخخخال بالتأمينخخخات االجتماعيخخخة،  أربخخخابالسخخخورية تلخخخزم 
 .لقسم من القطاع املنظممن التأمينات االنتشار الواسي للقطاع اخلامي غا املنظم، والتهرب 

 .وتغطيته ضعيفة وهو اختياري واإلنتاجي اإلداريال يف القطاعني التأمني الصحي موجه حنو العم  -
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 خدمات الرعاية االجتماعية -1

 الرعاية الصحية -1-2

يعاين القطاع الصحي من تشتت يف اإلشراف عليه وضعف التنسيق بني الوزارات املختلفة اليت تشرف على قطاع 
من  %1وال يتجاوز  قيمة اإلنفاق العام على الصحة . الصحة مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل والدفاع والداخلية

يضاف إىل ذلك ضعف البيئة التشريعية . من اإلنفاق الصحيالناتج احمللي مما جعل املواطن يتحمل العبء األكرب 
التوزع غا يف تحدي يظهر اللقطاع الصحة من حيث التأمني الصحي والرقابة على اخلدمات الصحية، و  ةوالتنظيمي

كما عانت كفاءة القطاع من اختالالت رئيسية حيث يالحظ يف . العادل للخدمات الصحية عرب املناطق واحملافظات
  .د األول لأللفية عدم حتسن مؤشرات األمراض املزمنة وبعض مؤشرات التغذيةالعق

دارياً كومية بالتحول إىل هيئات مستقلة إ، بدأت املشايف احل1111منذ بداية تنفيذ اخلطة اخلمسية العاشرة يف العام 
ما تزال مدعومة وتقدم  أهنا إالخدمات مأجورة،  إىلوماليًا وبدأت خدماهتا العامة اجملانية تتقلص وبدأت بالتحول 

 سوريةللفقراء يف  املناصروبالتايل فإن دور القطاع العام الصحي . قل من مثيالهتا يف القطاع اخلاميأ بأسعارخدماهتا 
قطاع  إىليتجه حنو التحول من قطاع اجتماعي  أصبحتكاليف املعيشة والذي كان لسنوات طويلة حيمل عنهم جزًء من 

  (.قل تقديرأاسرتداد التكلفة على )حيكم عمله مبدأ اقتصادي 

واسعة  أجزاء، ناجم عن طبيعة وثقايف مي وجود فوارق بعضها جمتمعي اإلجنابيةالوضي ذاته ينطبق على خدمات الصحة 
ااخر ناجم عن   من املشايف العامة، وبعضها أكثر خصوصية املنزل والعيادات اخلاصةمن اجملتمي السوري اليت تفضل 

للعام  مؤشرات املسح الصحي األسريحيث توضح . كفاءة القطاع الصحي من جهيت انتشاره اجلغرايف ونوعية خدماته
واجلدير بالذكر أن . إىل تركز خدمات الصحة اإلجنابية يف القطاع اخلامي 1121للعام  ومسح االنفاق الصحي 1116

  .قد األول من األلفية بشكل ملحوظتغطية خدمات الصحة اإلجنابية توسعت يف الع

 التعليمخدمات  -1-1

وبالرغم من البنية وبأسعار رمزية للتعليم اجلامعي،  للتعليم ما قبل اجلامعيتقدم خدمات التعليم جمانًا من قبل الدولة 
سوق العمل بقيت مثار جدل، كما أن  نوعية التعليم وارتباطها حباجاتالتحتية الواسعة االنتشار للتعليم إال أن 

واليت تضمنت توسي دور القطاع اخلامي وفرض رسوم على صالحات يف القطاع مي بداية العقد األول من األلفية اإل
ويعد عدم . ألسربالنسبة لزاد من تكاليف التعليم ( املفتوحالتعليم التعليم املوازي و مثل )اصة اجلامعي خبالتعليم العام 
معدالت األمية خاصة  على سبيل املثال حيث تزداد ،أحد أهم التحديات خرجات العملية التعليميةمل قليميالتوازن اإل

     . بني اإلناث يف املناطق الشمالية والشرقية من البالد

  املرافق العامةخدمات  -1-3

تصاعدية وفق شرائح قل من سعر التكلفة ويتم احتساب القيمة وفقًا ألسعار أتقدم خدمات مياه الشرب بأسعار 
وتوسعت البنية التحتية ملياه الشرب والصرف الصحي على حنو  . االستهالك، أما خدمات الصرف الصحي فهي جمانية
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كما تنتشر شبكة عامة .كبا إال أن مشاكل تتعلق بالنوعية تظهر مثل نوعية مياه الشرب يف ريف دمشق وحلب
فظات وتتحمل األسر التكاليف وفق شرائح تصاعدية، ويعاين القطاع من ناطق واحملاللكهرباء يف سورية تغطي كافة امل

    .حجم فاقد فين وإداري كبا

 سوق العمل سياسات  -3

 أنظمة العمل -3-2

الخذي خيضخي لخه  1119لعخام  51نظخام العخاملني األساسخي يف الدولخة رقخم : قانونخان، األول سخوريةينظم سوق العمل يف 
وخيضخي لخه العخاملون  1121لعخام  21العاملون يف الدولة والقطاع العام والقطاع املشرتك، والثاين وهو قخانون العمخل رقخم 
هنخخخاك بعخخخض الفئخخخات  هخخخذين القخخخانونني،يف القطخخخاع اخلخخخامي والتعخخخاوين ويف بعخخخض احلخخخاالت القطخخخاع املشخخخرتك، وإىل جانخخخب 

وتعديالتخه، إضخافة إىل أنظمخة  2695لعخام  235احملدودة اليت ختضي ألنظمة خاصة مثل قانون املوظفني األساسخي رقخم 
ويعترب قانون العالقات الزراعيخة حمخدود جخداً يف مخا خاصة بالعاملني يف اهليئات التعليمية يف اجلامعات، ومراكز البحوث، 

أسس إنشاء اهليئات النقابية  2612لعام  29ويضي قانون التنظيم النقايب العمايل رقم . املأجور يف القطاع خيص العمل
عمليخخة اخلخخروج مخخن سخخوق العمخخل،  2656لعخخام  61العماليخخة ودورهخخا، يف حخخني يخخنظم قخخانون التأمينخخات االجتماعيخخة رقخخم 
ونتيجخة   .العخاملني يف القطخاع اخلخامي والتعخاوين واملشخرتكوإصابات العمل وهخو يشخمل العخاملني يف الدولخة والقطخاع العخام و 
يتبخني مخن خخالل التطبيخق، اخختالف معاجلتهمخا لخبعض  اختصامي  كل قانون مخن القخانونني الرئيسخيني بفئخة عماليخة حمخددة

 :األسس التنظيمية لسوق العمل

 هعقد العمل واحلقوق املرتتبة علي -

العمل يف القطاع اخلامي، وتنص  تنظيم عالقةعقد العمل الفردي األساس يف  1121لعام  21يعترب  قانون العمل رقم 
مخخن البخخاب اخلخخامس مخخن القخخانون علخخى وجخخوب تنظخخيم عقخخد عمخخل فخخردي للعامخخل يتحخخدد مبوجبخخه التزامخخات طخخريف  91املخخادة 
فقخد اعتمخد أسخلوب املسخابقة والتعيخني يف الوظيفخة  51ولة رقخم أما بالنسبة لنظام العمل األساسي للعاملني يف الد. العقد

غخا قابخل للتحخول إىل عقخد  العامة غا حمدد املدة، يف حني اعترب عقد العمخل املؤقخت واحملخدد املخدة أو حمخدد املهمخة عقخداً 
 21يف القخخانون رقخخم  جخدوال تو وحيخدد القخخانون نظخام الرتفيعخخات الدوريخخة للعخاملني يف الدولخخة والقطخاع العخخام، . 21دائخخمعمخل 

يف حخخخني تتقخخخارب يف القخخخانونني سخخخاعات العمخخخل، والعطخخخل األسخخخبوعية والسخخخنوية املخخخأجورة مخخخي مرونخخخة أكخخخرب يف  .مخخخواد مماثلخخخة
تنخفض مي الوالدة الثالثة إىل  يوماً  211، وتستحق املرأة العاملة يف القانونني، إجازة أمومة أوىل 21تطبيقها يف القانون 

  .وملدة عامني لرضاعة الطفل الوليد حتصل املرأة العاملة يف القانونني على إجازة ملدة ساعة يومياً ، كما يوماً  15

 إهناء عقد العمل -

 أنعلخخى حخخق صخخاحب العمخخل بإهنخخاء عقخخد العمخخل يف أي وقخخت شخخاء، علخخى  21مخخن قخخانون العمخخل رقخخم  53تخخنص املخخادة 

                                                           

 يف القانون األساسي للعاملني 92و 2املواد  -21
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مخن الفصخل الثخاين مخن القخانون شخروط إهنخاء عقخد  12حخىت  53املخواد يعوض العامل عن املخدة املتبقيخة مخن العقخد، وحتخدد 
العمخخل بالنسخخبة لطخخريف العقخخد، ويتضخخح أن القخخانون قخخد اجتخخه إىل إكسخخاب عمليخخة إهنخخاء عقخخد العمخخل والتسخخريح مرونخخة كبخخاة، 

ل، علخخى التسخخريح مخخن العمخخل أو إهنخخاء عقخخد العمخخ 2656لعخخام  62مقارنخخة بخخالقيود الخخيت كانخخت مفروضخخة يف القخخانون رقخخم 
، والخذي مشخل ضخمن حخدود ( 2611لعخام  96رقخم  املرسخوم التشخريعي)إضافة إىل إلغاء احملخاكم العماليخة وجلخان التسخريح 

 51أما بالنسبة للقخانون رقخم .  2611لعام  211معينة العاملني يف الدولة والقطاع العام مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
مخن القخانون، حتخدد مسختويات العقوبخات الخيت " العقوبخات املسخلكية"لثخاين من الفصخل ا 12، فإن املادة رقم  1119لعام 

مخخن رئخخيس جملخخس الخخوزراء  هخخذه اإلجخخراءات تربيخخراً  تفخخرض علخخى العامخخل والخخيت تشخخمل التسخخريح التعسخخفي والطخخرد، وال تشخخرتط
 خلامي، قد أصبحت أكثخرالعام أو اهبا، ويتضح من القانونني أن وضعية العامل سواء بالنسبة للقطاع  الذي يصدر قراراً 
، على العامل ترك العمل 1119لعام  51حتظر قوانني العمل وخاصة القانون رقم ويف نفس الوقت  .يقنيهشاشة وأقل 

، (19املادة " )اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مي أحكام القوانني النافذة "أو توقيفه أو االشرتاك يف تنظيم أية 
، وهي صيغة غخا مباشخرة ملنخي االضخراب واالحتجخاج والخيت كانخت واضخحة 21قانون العمل رقم والتوجد صيغة مماثلة يف 

 .ومباشرة يف القوانني السابقة، ما يعين افتقاد العمال لوسائل محاية مصاحلهم ومستوى أجرهم ومعيشتهم

 تأمني إصابات العمل واإلجازات املرضية  -

، غخا املشخمولني بخه لعمال املشمولني بقخانون التأمينخات االجتماعيخة أويشمل القانون تأمني مجيي إصابات العمل سواء ل
وتلتخخخزم مجيخخخي الخخخوزارات واإلدارات العامخخخة واملنشخخخآت والوحخخخدات حيخخخث يشخخخكل بنخخخد تخخخأمني حخخخوادث العمخخخل بنخخخداً مسخخختقاًل، 

 احب العمخل شخهرياً ويخؤدي صخ( 11املادة ) بتأمني إصابات العمل  االجتماعيةاإلدارية باالشرتاك يف مؤسسة التأمينات 
إذا كخان صخاحب العمخل  %15من األجور الشهرية لعماله لقاء هذا التأمني، وختفض هذه النسبة مبا يعادل  %3نسبة 

تنظم و (. 13املادة ) ألحكام القانون  يشغل مئة عامل فأكثر ويقدم هلم العالج الطيب، ويصرف هلم املعونة اليومية طبقاً 
من  92، فرتة اإلجازة املرضية يف القطاع اخلامي، كما تنظمها  املادة 1121لعام  21 رقممن قانون العمل  211 املادة

 يومخخخاً 221، تتشخخخابه األحكخخخام يف القخخخانونني حيخخخث تتحخخخدد اإلجخخخازة املرضخخخية السخخخنوية ب 1119لعخخخام  51القخخخانون رقخخخم 
عخخخن  %21ألول ومخخخن األجخخخر عخخخن النصخخخف ا %11يخخخوم متقطعخخخة خخخخالل العخخخام يسخخختحق عنهخخخا العامخخخل 111مسخخختمرة أو 

 يومخاً  211عخن  األوىل وأجخره كخامالً  يومخاً  31مخن أجخره عخن  %21النصف الثخاين، يف القطخاع اخلخامي يف حخني يسختحق 
مخن القخانون  252والخذي يقضخي بتعخديل املخادة  1116لعخام  15املرسخوم التشخريعي رقخم ونتيجة  .يف القطاع العام التالية

إىل عقخخد تخخأميين حتخخول التخخأمني الصخخحي مخخن التأمينخخات االجتماعيخخة  ،1119لعخخام  51األساسخخي للعخخاملني يف الدولخخة رقخخم 
خخخامي ذو شخخروط وسخخقوف حتخخددها شخخركة التخخأمني، ويتطلخخب مشخخول عائلخخة العامخخل بالتخخأمني دفعخخات إضخخافية مخخن قبلخخه، مخخا 

  .يف الضمان ومستوى اخلدمات الصحية اليت حيصل عليها العامل شكل تراجعاً 

 ز والوفاة تأمني الشيخوخة والعج -

من أجور عماله شهرياً، ويلتزم  %29بتسديد نسبة  61 التأمينات االجتماعية رقم يلتزم صاحب العمل اخلاضي لقانون
ويسخخختحق املعخخاش التقاعخخخدي عنخخد إمتخخام السخخختني عامخخاً بالنسخخخبة . مخخخن أجخخورهم الشخخهرية %1املخخؤمن علخخيهم بتسخخخديد نسخخبة 
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( العخخام األخخخا) مخخن األجخخر األخخخا  %15بة للمخخؤمن عليهخا وذلخخك بنسخخبة بالنسخخ للمخؤمن عليخخه واخلمسخخة واخلمسخخون عامخخاً 
، وحتتسب نسبة أقل متناسبة مي سنوات اخلدمخة فيمخا إذا  عاماً  31شريطة أن تكون سنوات اخلدمة املسدد عنها تعادل 

مخخن  يضخاً وإذا كانخت االشخخرتاكات دون ذلخك يسختحق العامخخل تعو . سخنة مخدفوع عنهخخا االشخرتاك 25 كخان دون ذلخك حخخىت
 .من أجره السنوي عن كل سنة سدد عنها االشرتاك %25و 23و 22دفعة واحدة تتحدد مبعدل يرتاوح بني 

 تأمني البطالة -

 على: "منه  3 املادة وفق الحقاً  البطالة وتأمني تدرجيياً  الصحي التأمني مشول 61رقم  التأمينات االجتماعية قانون نص
 البطالخخة وتخخأمني سخخنة خخخالل الصخخحي التخخأمني تطبيخخق تكفخخل الخخيت اإلجخخراءات يتخخخذ أن والعمخخلاالجتماعيخخة  الشخخؤون وزيخخر
  . مل يتم تطبيق هذه املادة من القانونو  ".القانون هبذا العمل تاريخ من سنوات ثالث خالل

 األجور دخل العمل ونظام -

حتريخخك األجخخور مبراسخخيم تشخخريعية غخخا  2625لعخخام  2رقخخم  لخخهوالقخخانون السخخابق  1119لعخخام  51قخخانون العمخخل رقخخم ربخخل 
مخن قخانون  16مخن املخادة  (أ)وحسخب الفقخرة . ملزمة للقطاع اخلامي ولكنخه يعتربهخا تأشخاية ملخا جيخب أن انحخه مخن أجخور

والخخيت يرأسخخها رئخخيس جملخخخس " اللجنخخة الوطنيخخة للحخخد األدىن العخخام لألجخخخور" سخخيتم تشخخخكيل  1121لعخخام  21العمخخل رقخخم 
، ويتضخح أن هخذا من القانون مهمة اللجنخة بوضخي احلخد األدىن لألجخور وإعخادة النظخر فيخه دوريخاً  11لوزراء، وحتدد املادة ا

ولخخيس العخخاملني يف الدولخة والقطخخاع العخخام الخخذين حخخددت  21احلخد األدىن يشخخمل فقخخل العخخاملني اخلاضخعني لقخخانون العمخخل 
ويتبخني مخن القخانون . جديخداً  أو قانونخاً  تشخريعياً  طلب تعديلها مرسخوماً ، ويت1119لعام  51فئات أجرهم يف القانون رقم 

املفاوضخة ) للمفاوضخة اجلماعيخة  ، أن األجور ال تشكل موضخوعاً (يف القطاع اخلامي)الذي ينظم املفاوضة اجلماعية  21
  .باللجنة الوطنية للحد األدىن العام لألجور ، ويبقى تعديلها مرهوناً (212اجلماعية املادة 

 مكاتب التشغيل -

والعمل بإحداث مكاتب تشغيل للعاطلني عن العمل، كما حيق للقطخاع اخلخامي إحخداث  االجتماعيةتلتزم وزارة الشؤون 
، قخخد ألخخزم 21مكاتخب للتشخخغيل، تلتخخزم بالقواعخخد واألسخس الخخيت حتخخددها الخخوزارة، وكخان البخخاب الثخخاين مخخن قخانون العمخخل رقخخم 

أصخخخخحاب العمخخخخل تشخخخخغيل عمخخخخال غخخخخا  علخخخخى اطلني عخخخخن العمخخخخل املسخخخخجلني وحظخخخخرمكاتخخخخب التشخخخخغيل بأولويخخخخة تشخخخخغيل العخخخخ
مخن القخانون أصخحاب العمخل بتزويخد تلخك املكاتخب كخل سختة أشخهر ببيخان عخن الشخواغر  11ة مسجلني، كمخا ألزمخت املخاد

جخاهتم مخن اليخد ، وسخوية األجخور املدفوعخة واحتياالبيخانواالختصاصات الشاغرة واليت مت إشغاهلا خالل الفرتة اليت يغطيها 
 ( قخد نخص ذلخك ومل يلتخزم بخه القطخاع اخلخامي 2656لعخام  62وكان القانون ) واملهارات املطلوبة، واالختصاصاتالعاملة 

ويفرتض يف هذه املكاتب البحث عن فرمي عمل مناسبة سواء داخل البالد أو خارجها للعاطلني عخن العمخل املسخجلني 
 . ومل تنجح مكاتب التشغيل يف لعب دور ربل العرض والطلب يف سوق العمل .لديها
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 العمل الالئق  -3-1

إمكانيخخة حصخخول النسخخاء والرجخخال علخخى عمخخل الئخخق ومنخختج، يف : " تعخخرف منظمخخة العمخخل الدوليخخة العمخخل الالئخخق علخخى أنخخه
وحسخخب األبعخخاد السخختة الخخيت يتضخخمنها  (1111أنكخخر وآخخخرون ) "رامخخة اإلنسخخانيةظخخروف مخخن احلريخخة واملسخخاواة واألمخخان والك

من املؤشرات اإلحصائية للعمل  اً عددمت اقرتاح و ، "العمل الالئق دليل"التعريف حتاول منظمة العمل الدولية التوصل إىل 
الخخدخل املالئخخم والعمخخل و  العمخخل غخخا املقبخخولو  إمكانيخخات التشخخغيلوهخخي  جمموعخخة مخخن املؤشخخرات 22وتتكخخون مخخن  ،الالئخخق
بيئة و  املعاملة املتساوية يف العملو  التوازن بني العمل واحلياة األسريةو  استقرار وأمن العملو  ات العمل الالئقةساعو  املنتج

 سخخياق اقتصخخادي واجتمخخاعي للعمخخل الالئخخقو  وعالقخخات يف مكخخان العمخخل اجتمخخاعيحخخوار و  اجتماعيخخةمحايخخة و  عمخخل آمنخخة
 .(1111أنكر وآخرون )

"  1121 -1112الربنامج الوطين للعمخل الالئخق "  منظمة العمل الدولية برناجماً  بالتعاون مياحلكومة السورية  وضعت
"  سخوريةتطخوير هنخج متناسخق وشخامل ومتكامخل للحخد مخن العجخز يف العمخل الالئخق يف "، والخذي يهخدف إىل 1112 عام
يأخخخخذ باالعتبخخخار  تصخخخميم برنخخامج وطخخخين تضخخخمن الربنخخخامج إعخخادة النظخخخر بالتشخخخريعات اخلاصخخخة بالعمخخل وسخخخوق العمخخخل،وقخخد 

االحتياجخخخخات الوطنيخخخخة التنمويخخخخة، ويهخخخخدف إىل املسخخخخامهة يف ختفيخخخخف الفقخخخخر، وحتسخخخخني قخخخخدرة الشخخخخركاء االجتمخخخخاعيني لتنفيخخخخذ 
 .سياسات وتشريعات العمل، زيادة فرمي العمل، وتعزيز احلماية االجتماعية

املؤسسخية والتنظيميخة إضخافة إىل تشخاركية الربنامج بعد وهو ما يزال حباجة إىل جمموعة من اإلصالحات مل يتم استكمال 
  .قشروط إجياد العمل الالئ فعلية من قبل العاملني لتصميم السياسات والربامج لتوفا

رئيسخية تتمثخل يف غيخاب  جتماعيخة علخى املسختوى التشخريعي مخن عخدة حتخدياتقد عانخت أنظمخة احلمايخة االف بشكل عام،
واحنراف بعضها عن قضايا جوهرية مثل  الرؤية الواضحة على املستوى التنموي مما قاد إىل تناقض وتشتت يف التشريعات

لخة للمصخخاحل ، باإلضخخافة إىل غيخاب احلخوار اجملتمعخخي التشخاركي للمعنيخني بالتشخخريعات ممخا جعلهخا غخخا ممث  العدالخة االجتماعيخة
ضخعف االيخات املؤسسخية واإلداريخة إضخافة إىل وعخدم مواكبتهخا للتطخور اجملتمعخي،  دم الكثا من التشريعاتاجملتمعية، وتقا

املعنية بالتنفيخذ ممخا سخبب احنخراف التنفيخذ عخن الخنص التشخريعي نتيجخة عخدم القخدرة علخى التنفيخذ أو وجخود جمموعخات نفخوذ 
كمخا أدى ضخعف آليخات  (.وضخعف أداء النقابخات االضخراببحلخق غيخاب ا املثال على سبيل)ملصاحلها املنفذ واقعياً جتا  

املساءلة وانتشار الفساد إىل فقدان القدرة على تصحيح االحنرافات مما أدى لتوسي الفجوة بني النص املشرع أو املخطل 
 . مي التنفيذ الفعلي

احلخخد األدىن  عةً ضخخي  مُ  ،نسخخانية فادحخةإوأدى النخخزاع املسخلح إىل انتهاكخخات  سخخلطة القخانون اضخخمحلتاحلاليخة  يف ظخل األزمخخة
من حقوق املواطنة وغدا معظم اجملتمي السوري ضمن الفئات اهلشة واحملرومة مما جيعل مخن اإلطخار التشخريعي واملؤسسخايت 

  .احلايل غا قادر على مواجهة استحقاقات احلماية االجتماعية املطلوبة



 

36 
 

 .سوريةواقع الحماية الجتماعية في : الفصل الثالث
 الجتماعيالضمان  أداء أنظمة -أولا 

 :يستعرض التقرير أهم املؤشرات املتعلقة مبكونات أنظمة احلماية االجتماعية باملفهوم التقليدي

  دون اشرتاكات الضمان االجتماعي -2

  :تتوزع إىل ، اليتاملقدمة من قبل الدولة تتضمن املساعدات االجتماعية

  عموميةمساعدات  -0-0

وهخو  ،سوريةيعترب أهم مكونات نظام احلماية االجتماعية يف الذي  نفاق العاماإل من كبااً احتلت مكونات الدعم حيزاً  
ويرتكخخز علخخى دعخخم املشخختقات النفطيخخة والكهربخخاء وبعخخض  .مخخن األعلخخى يف دول املنطقخخة كنسخخبة مخخن النخخاتج احمللخخي اإلمجخخايل

مخن النخاتج احمللخي % 2322 من ة الدعمع نسبا ارتف (2)ويالحظ من اجلدول  .عموميةبالية الرئيسية ويتسم ئالسلي الغذا
بعخد التحريخر اجلزئخي ألسخعار  1121عخام % 2922وتراجعخت إىل  ،1112عام %  1121 ىلإلتصل  1112اإلمجايل 

، املوازنة العامة للدولةثره على أعادة هيكلة الدعم وختفيف إىل إعلى الرغم من اجتاه الدولة و  .املازوت والفيول والكهرباء
متأثرة بارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتراجي اإلنتاج النفطي بشخكل تخدرجيي خخالل العقخد األول مخن األلفيخة، إال أنخه بقخي 

بخخني دعخخم املسخختهلكني املتمثخخل يف دعخخم املخخازوت والغخخاز املنخخزيل،  سخخوريةويتخخوزع الخخدعم يف . يشخخكل عبئخخاً كبخخااً علخخى املوازنخخة
اخلبز والسكر والخرز، ودعخم املنتجخني مخن خخالل دعخم املشختقات النفطيخة ودعخم املؤسسخات االقتصخادية العامخة والكهرباء و 

 . ودعم اإلنتاج الزراعي للسلي االسرتاتيجية مثل القمح والقطن والشوندر السكري

 (4102-4110) الدعم الحكومي للسلع والمؤسسات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي: 0الجدول 
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 14.6 18.2 22.0 14.1 13.5 20.6 17.5 16.4 10.5 12.9 12.2 11.9 13.1 اإلجمالي
 4.2 5.0 4.7 1.6 2.5 8.4 10.2 8.9 4.1 6.6 3.2 1.8 1.7 املازوت
 0.2 0.5 0.9 0.6 0.5 0.6 0.1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 الغاز
 1.6 3.7 3.9 2.9 2.4 4.7 3.4 2.2 0.8 0.6 3.5 3.0 3.9 الفيول

 6.0 9.4 9.8 5.4 5.8 14.1 14.1 12.3 5.8 8.4 8.0 6.1 6.7 إجمالي المشتقات
 4.5 4.9 7.7 4.5 3.4 2.9 0.7 0.5 0.8 0.5 0.3 1.0 1.2 الكهرباء

الصندوق المعدل 
 2.7 2.4 2.6 2.2 2.2 1.4 1.7 1.8 2.0 2.1 2.6 3.1 3.4 (موازنة)لألسعار

 1123هيئة التخطيل والتعاون الدويل : املصدر

كمخخا ارتفعخخت فخخاتورة الخخدعم باألسخخعار اجلاريخخة خخخالل األزمخخة بشخخكل كبخخا يف ظخخل غيخخاب القخخدرة علخخى إنتخخاج الخخنفل حمليخخاً 
مليخار لخاة  111تراجعخت مخن  1111لعام م باألسعار الثابتة عوتآكل القوة الشرائية للاة السورية، لكن قيمة فاتورة الد

وترافخق الرتاجخخي يف القيمخة احلقيقيخة للخخدعم مخي تزايخخد . 1123مليخخار لخاة سخورية يف العخخام  61إىل  1121سخورية يف العخام 
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حاد يف تفاوت توزيي الدعم على املناطق نتيجة النزاع املسلح الذي حرم منخاطق كاملخة مخن تلقخي أي نخوع مخن الخدعم أو 
باملقابخل تراجعخت قخدرة األفخراد واألسخر . العامة مي ما رافق ذلك من انتشار للنهب والتمييز يف ختصيص املخوارداخلدمات 

من السخكان % 15لتصل إىل  على توفا مقومات العيش األساسية نتيجة اهنيار مصادر الدخل وازدياد معدالت الفقر
  (. 1129 السوري لبحوث السياسات املركز) سوريةمن السكان يف % 95ونزوح وهجرة حوايل 

 مساعدات استهدافية -0-4

 املشاريي املولدة للدخل -

 ،ال يخخزال أكخخرب بكثخخا مخخن إمكانيخخة تغطيتخخه سخخوريةإن حجخم الطلخخب علخخى خخخدمات ومنتجخخات التمويخخل متنخخاهي الصخخغر يف 
تنويخي يف منتجاهتخا وخخدماهتا والخيت حباجخة إىل إجخراء و صناعة التمويل املتناهي الصغر، اليت ال تخزال يف  بخداياهتا حيث أن 

ممخخا ال شخخك فيخخه أن و  .هخخي اان حمخخّددًة يف القخخروض كمنخختج رئيسخخي لخخدى كافخخة مقخخّدمي خخخدمات التمويخخل املتنخخاهي الصخخغر
التشريعات الناظمة للتمويل املتناهي الصغر الصادر سيكون هلا أثر واضح يف تعزيز عملية التوسخي يف القطخاع مخن خخالل 

ويخخخل متنخخخاهي الصخخخغر قخخخادرة علخخخى توظيخخخف آليخخخات أكثخخخر مالءمخخخة للوصخخخول إىل االسخخختمرارية التشخخخغيلية إنشخخخاء مؤسسخخخات مت
 .  واملؤسسية

باسختثناء هيئخخة التشخخغيل ) سخخوريةعخخدد العمخالء اإلمجخخايل لخخدى مؤسسخات التمويخخل متنخاهي الصخخغر اخلمخخس الرئيسخية يف  بلخغ
 ألخخف 96إمجخايل هخخذا العخدد حخوايل  وبلخغ. عميخخل نشخل ألخف 19حخوايل ( مكافحخة البطالخخة سخابقاً  –وتنميخة املشخروعات 

بخدأت مخي بدايخة بالرغم من أن هيئة التشغيل وتنميخة املشخروعات  .11بعد إضافة قروض هيئة التشغيل وتنمية املشروعات
، غخا أن الخدعم التمخويلي علخى القخروض وعخدم إمكانيخة توسخعة سخوريةتقدمي خخدمات التمويخل املتنخاهي الصخغر يف األلفية 

فإن هنالك  قبل األزمة الذكر أنه وفقاً لنتائج الدراساتب اجلديرو . نطاق التمويل أدى إىل التوّقف عن عمليات اإلقراض
وبخخالنظر إىل أعخخداد املسخختفيدين، فخخإن ، اكنهخخا االسخختفادة مخخن اخلخخدمات املاليخخة سخخوريةمخخن األسخخر الفقخخاة يف مليخخون  221

 . 21مويل املتناهي الصغرال تستفيد من خدمات الت غالبية هذه األسر

ملشخخاريي املولخخدة للخخخدخل ممخخا أدى إىل تراجخخي الكثخخا مخخخن امكانيخخات التمويخخخل أو جنخخاح واسخختدامة ت إيف ظخخل األزمخخة تراجعخخ
، كمخا املؤسسات املتخصصة يف التمويل الصغا واملتناهي الصغا، واليت عاىن بعضها من عدم التسديد من قبل العمخالء

. سلطة القانون وبالتايل عدم وجود ضمانات للقروض نتيجة ظخروف األزمخة ممخا أضخعف قخدرهتا علخى االسختمرار تتراجع
قخراض تضخخاعفت خخخالل األزمخة املسخختمرة وبالتخايل هنخخاك حاجخخة لبخدائل لتخخوفا املخخوارد واملفارقخة أن احلاجخخة هلخذا النخخوع مخخن اإل

 .   ثيةلألسر حىت تتمكن من التكيف مي احلالة املعيشية الكار 

 

                                                           

 .1112 –حسب تقرير اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء حول قطاع التمويل املتناهي الصغر يف سورية   22
 حسب دراسة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك األملاين للتنمية  21
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 الدعم النقدي املباشر -

محايخخة األفخخراد واألسخخر املسخختهدفة ورعايتهخخا مخخن خخخالل تقخخدمي معونخخات  إىل يهخخدف الصخخندوق الخخوطين للمعونخخة االجتماعيخخة
تعزيخخز تنميخخة رأس املخخال و  ؛لة وتنسخخجم مخخي سياسخخات وخطخخل الدولخخةدوريخخة أو طارئخخة وفخخق معخخايا تضخخمن الشخخفافية واملسخخاء

يه بناء على مبدأ املسؤولية املشرتكة من خالل ربل املعونات املقدمة إىل الصندوق بالتزامات تنموية البشري واالستثمار ف
متكخخخني املسخخختفيدين اقتصخخخادياً واجتماعيخخخاً وصخخخحياً باإلضخخخافة إىل . مخخخن قبخخخل املسخخختفيدين تتعلخخخق بالصخخخحة والتعلخخخيم وغامهخخخا

 .التمكني املختصة وتعليمياً من خالل برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج

 بلغ عدد املستفيدين من معونات الصندوق، و الصندوق طريقة مقاربة حمددات الدخل ولتحديد الفئات املستهدفة، طبق
 6مليخخار لخخاة سخخورية صخخرف منهخخا حخخوايل  2223 إىل ةالثالثخخ صخخلت القيمخخة اإلمجاليخخة بخخدفعاهتاو و  ةأسخخر ألخخف  936حخخوايل 

نتيجًة لعدم جنخاح عمخل املرحلخة  ،1122ستحقات لألسر بأواخر املتوقف الصندوق عن صرف سورية، إذ  مليارات لاة
وتراجخي قخدرة الدولخة علخى التمويخل يف ظخل األزمخة، وصخعوبة حصخر املسختحقني  ،13األوىل للصندوق يف حتديخد املسختهدفني
املسخاعدات اإلغاثيخة يف فروعخه حتخول الصخندوق إىل مهمخة تقخدمي خخالل األزمخة و  .بعد زيادة أعدادهم بشكل غا مسخبوق

، للمسخامهة يف تقخدمي األعمخال اإلغاثيخة ضخمن خطخة االسختجابة لالحتياجخات اإلنسخانية املوقعخة مخي املنتشرة يف احملافظخات
 . منظمات األمم املتحدة

 :برامج الضمان االجتماعي مقابل االشرتاكات -1

 : تتوزع إىل ، اليتاملقدمة من قبل الدولة تتضمن املساعدات االجتماعية

 التأمينات الجتماعية   -4-0

عخام  %33إىل  1112عخام  %13تشا بيانات التأمينات االجتماعية إىل تطور نسخبة العمخال املشخمولني بالتغطيخة مخن 
نتشخخخار الواسخخخي ويعخخخزى ذلخخخك إىل اال ،متواضخخخعةعلخخخى الخخخرغم مخخخن ازديخخخاد نسخخخبة التغطيخخخة فهخخخي تبقخخخى ، و (1جخخخدول ) 1121

وجتدر اإلشارة إىل أن . من عمالته بالتأمني كبا  املنظم وهترب القطاع اخلامي املنظم من تشميل جزء اللقطاع اخلامي غ
املرحلة الثالثة من التأمني تشمل املنشخآت الخيت يعمخل فيهخا مخسخة عمخال فخأكثر وهخي األكثخر تشخمياًل لعماهلخا يف التخأمني، 

فقخل مخن % 2ياًل رغم أن مسامهة رب العمل املطلوبخة هخي وهي أقل تشم أربعة عمال ومادون تشمل املرحلة الرابعةأما 
مخن األجخر % 29مقارنخة مبسخامهة رب العمخل يف املرحلخة الثالثخة والخيت تبلخغ  أمني الشيخوخة والعجز والوفخاةأجر العامل لت

مخن وسخخطي % 921حخويل شخكلت الخدخول مخخن املعاشخات التقاعديخة ويخذكر أن  (.دليخل االشخرتاكات التأمينيخة)الشخهري 
 .1116دخل األسرة يف سورية يف عام 

 

                                                           

 .1121حبسب دراسة تقييم فنية ألداء الصندوق عام   23
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 (4101-4110)بالتأمينات الجتماعية قوة العمل  تغطيةعدد ومعدل تطور (: 4)الجدول 
 2010 2007 2005 2003 2001 الوحدة البيان

 1251552 1201260 1100113 979344 788847 مشتغل  قطاع عام
 553234 529188 494512 426579 380157 مشتغل  قطاع خاص

 1527256 1459473 1331066 1168802 952827 مشتغل  2المرحلة  إجمالي

 1804786 1730448 1594625 1405923 1169004 مشتغل 2و 2المرحلة /إجمالي

 4847898 4945978 4693497 4522288 4650066 مشتغل المشتغلون
 5442394 5400778 5106359 5093069 5187153 مشتغل أومتعطل  قوة العمل

 28 27 26 23 18 %  2المرحلة معدل تغطية 
 33 32 31 28 23 %  2و 2المرحلة  معدل تغطية

 .بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية: املصدر

مينخخات يف تسخخديد األجخخور للعخخاملني فيهخخا والتأ يخخرادات،، بخخالرغم مخخن الرتاجخخي احلخخاد يف اإلخخخالل األزمخخة اسخختمرت احلكومخخة
لكخخن مخخي الرتاجخخي احلخخاد يف أنشخخطة القطخخاع اخلخخامي تخخأثر  ،دىن مخخن الخخدخل للكثخخا مخخن األسخخرممخخا وفخخر احلخخد األ ،ملسخختحقيها

الدخول املتأتية فقدت كما . تيجة الظروف اليت جنمت عن األزمةجزء من دخوهلم ن ماليني العاملني بفقدان عملهم أو
واألضرار يف املمتلكات  ر يف الدخولاهنياالحتياجات نتيجة اإلدادت از التأمني قوهتا الشرائية بشكل كبا من جهة و من 

اين ممن فقدوا ثبالنسبة للكاشرتاكات التأمني  تقطعتو  .واألفراد من جهة أخرى مما أدى إلفقار شرائح كباة من اجملتمي
 .  يف املستقبل من التأمينات االجتماعيةهتم ستفادمكانية امما سيؤثر على إ ،أعماهلم

 التأمين الصحي -4-4

متواضخعة بعخد مخرور أكثخر مخن مثانيخة أعخوام علخى بخدء العمخل مبشخروع  سخوريةما تزال أعداد املشمولني بالتأمني الصخحي يف 
ألخخخف مخخخواطن سخخخوري ضخخخمن نطخخخاق اخلدمخخخة،  111التخخخأمني الصخخخحي، حيخخخث تشخخخا البيانخخخات املتخخخوفرة عخخخن تشخخخميل حخخخوايل 

ي، ويغيخخخب بشخخخكل كبخخخا التخخأمني الصخخخحي للعخخخاملني يف القطخخخاع اخلخخخامي، ومعظمهخخم مخخخن العخخخاملني يف القطخخخاع العخخام اإلدار 
 .لتفضيل أصحاب العمل تقدمي اخلدمات الصحية للعامل عند اإلصابة وبشكل إفرادي

اخلخدمات و بشكل كبا خالل األزمة الراهنة، وجتلى ذلخك يف ارتفخاع أسخعار الخدواء  سوريةقطاع التأمني الصحي يف وتأثر 
وتعتخرب  .لظخروف اخلاصخة الخيت ولخدهتا األزمخةمقدمي اخلدمة الطبية من الشبكة الطبية نتيجة امن  هامقسم الطبية وخروج 

املؤسسة العامة السورية للتأمني هي اجلهة األكثخر إسختحواذاً علخى التغطيخة بالتخأمني الصخحي، فقخد بلخغ عخدد املشخرتكني يف 
داري عخخدا عخخن القطخخاع االقتصخخادي واخلخخامي يف عخخام ألخخف موظخخف إ 511 حخخوايلالتخخأمني الصخخحي للقطخخاع اإلداري فيهخخا، 

 . من سوق التأمني الصحي السوري %25، وبلغ حجم التأمني الصحي للمؤسسة أكثر من 1121

 :مبا يلي السمات العامة للضمان االجتماعي يف سورية قبل وأثناء األزمة إجمالاكن و 
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توفا كأحد ركائز والتوظيف احلكومي   عموميةاعتمدت الدولة على تقدمي الدعم للسلي واخلدمات بطريقة  -
رًا كباًا يف حتمل فاتورة يرادات النفطية دو شة يف ظل اخنفاض الدخول، وكان لإلاحلد األدىن املقبول للمعي

، إال أن تراجي اإلنتاج النفطي من مطلي األلفية احلالية من جهة وغياب رؤية واضحة للتحول التنموي الدعم
سياسات االجتماعية مي االقتصادية لتحقيق تنمية تضمينية وحتسن كفاءة وشفافية حبيث يتم إدماج ال

اجتماعية كباة دون توفر البديل من جهة شبكات  حوتشاركية املؤسسات من جهة ثانية قاد إىل هتميش شرائ
 . التقليدية النامجة عن السياسات التحريرية االقتصاديةتلك األمان االجتماعي مما أدى إىل اختالالت تشابه 

إضافة إىل على تكاليف هذه الشبكات وفعاليتها،  منو فئة كبار السنمن خالل تحوالت الداوغرافية، أثرت ال -
عدم القدرة على تضمني الفئات الشابة يف شبكات تضمن متكينهم ومحايتهم من خماطر كباة مثل اخلروج 

 . من سوق العمل واملعاناة من البطالة

إليها على أهنا هبة ، واستمر النظر وضوحالتشتت وعدم املباشر واجلغرايف من ال االستهدافآليات عانت  -
  .التدرج يف التخلص من حالة الفقرافتقارها ملعايا إىل  باإلضافة. حكومية وليس حقوق واجبة

الكثا من والتوازن اإلقليمي، حيث عانت  بني األمان االجتماعي واألمن الغذائيبرامج احلماية مل تربل  -
أنظمة املناطق املهمشة من ضغوط متزايدة نتيجة اجلفاف وحترير األسعار وتراجي فرمي العمل، من دون قدرة 

 .على مواجهة هذه الضغوط املساعدات االجتماعية

لدولة على تقدمي اخلدمات كما تراجعت قدرة ا  يف األزمة اهنارت الكثا من شبكات احلماية االجتماعية -
من احملتاجني لت ظروف النزاع عائقاً كبااً أمام أي نوع من املساعدة اإلنسانية لألعداد الكباة املناسبة، وشك

كما ترافق النزاع املسلح باستخدام خدمات احلماية االجتماعية كأداة يف النزاع حيث يتم التحيز يف . هلا
  .تقدمي هذه اخلدمات ألفراد اجملتمي حسب املناطق والوالءات

دور اجملتمي املدين يف ظل ضعف أو غياب دور الدولة يف جمال احلماية اجلتماعية يف بعض  ألزمةخالل ا برز -
إال أن قدرات اجملتمي املدين تراجعت مي  .من خالل مساعدة األسر احملتاجة ماديًا أو عينياً وذلك . املناطق

املغرتبني كمساهم كبا يف احلماية  ويف هذا اإلطار برز دور. تراجي الدخول واملوارد احملليةو استمرار األزمة 
 .االجتماعية يف ظل األزمة

ني داخل وخارج سورية يف تقدمي املساعدات اإلنساينة للسوري، أثناء األزمة، كما ازداد دور املنظمات الدولية -
لكن املساعدات مل تكن على حجم االحتياجات ال  .ة من الالجئني والنازحنيعداد كبا يف ظل وجود أ

إضافة . املساعدات اإلنسانية على العمل يف جمالقيوداً اسية مادياً وال تنظيمياً حيث تفرض ظروف النزاع الق
 .     وتقييم فعالة معاناة الكثا من املنظمات الدولة من غياب أنظمة رصدإىل 
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 خدمات الرعاية الجتماعية-ثانياا 

بخخىن توسخخعاً أفقيخاً يف جمخخال اخلخدمات املتعلقخخة بظخروف السخخكن والصخحة والتعلخخيم مخن شخهد العقخخد األول مخن األلفيخخة الثالثخة 
إال أن نوعيخة . يف هخذه القطاعخاتبشخكل أوسخي  فتح اجملال للقطخاع اخلخامي لالسختثمارافة لضباإلواستثمار مادي، حتتية 

صخالح يخة بعخض اخلخدمات العامخة دون إنن جمابخدأ التخلخي التخدرجيي عخاخلدمات املقدمة مل تتحسخن بخنفس االجتخاه حيخث 
املواطنخون الكثخا ، فقخد خسخر 1122ما يف ظل األزمخة منخذ عخام أ .مؤسسايت يرفي من كفاءة املؤسسات املقدمة للخدمة

املال البشري  من مقومات احلد األدىن من اخلدمات األساسية يف ظل الدمار الواسي للبنية التحتية وخسارة فادحة لرأس
 . للخدمات العامة كأداة لتحقيق مكاسب من قبل أطراف النزاع املسلحالسكان املاسة  واستغالل حاجة

 الرعاية الصحيةخدمات  -2

للفخخرد، مخخن أقخخل مسخختويات أمريكخخي دوالر  11، والخخذي يقخخدر حبخخوايل سخخوريةيعخخد مسخختوى اإلنفخخاق العخخام علخخى الصخخحة يف 
يعخاين القطخاع الصخحي مخن اخنفخاض الكفخاءة االقتصخادية علخى مجيخي و  .املنطقخة العربيخةي علخى الصخحة يف اإلنفخاق احلكخوم

باإلضخافة إىل تخدين اإلنتاجيخة الفعليخة للقخوى البشخرية علخى  ،إهدار واسخي للمخوارد القليلخة املتاحخة للقطخاع ُمسبباً املستويات 
واخلخخخامي بواسخخخطة املهنيخخخني الصخخخحيني خصوصخخخاً ازدواج املمارسخخخة يف القطخخخاعني العخخخام يشخخخكل و . مجيخخخي مسخخختويات القطخخخاع

يف تخخدين جخخخودة اخلخخدمات الصخخخحية احلكوميخخة واسخخختغالل ني رئيسخخيني األطبخخاء، وضخخعف الرقابخخخة علخخى القطخخخاع اخلخخامي سخخخبب
وقخخخد أدى ذلخخخك لخخخيس فقخخخل إلهخخخدار املخخخوارد العامخخخة . القطخخخاع اخلخخخامي للبنيخخخة التحتيخخخة احلكوميخخخة يف تقخخخدمي خدماتخخخه املخخخأجورة

  .لقطاع الصحي احلكومي، بل أيضا إىل ضعف استثمارات القطاع اخلامي يف الصحةاملستثمرة يف ا

اخلخخدمات الصخخحية عخخدد شخخهد إذ وقخخد توسخخي القطخخاع الصخخحي العخخام يف العقخخد األول لأللفيخخة الثالثخخة مخخن الناحيخخة الكميخخة 
 32ة الصخخحة مخخن حيخخث ارتفعخخت خخخدمات مؤسسخخات وزار  املقدمخخة مخخن قبخخل املؤسسخخات الصخخحية السخخورية تطخخوراً ملحوظخخاً 

 شخخهدت متوسخخطاتو  ،البخخىن التحتيخخة الصخخحية، وتوسخخعت 1121مليخخون خدمخخة عخخام  51إىل  1111مليخخون خدمخخة عخخام 
كمخخخا ازدادت أعخخخداد .1121و 1112السخخخكان للمركخخخز الصخخخحي وللسخخخرير يف املشخخخايف تطخخوراً ملحوظخخخاً بخخخني عخخخامي  أعخخداد

التطخخور امللحخخوظ ويالحخخظ  هخخم معخخايا كفخخاءة النظخخام الصخخحي،أوالخخيت تعخخد مخخن الكخخوادر البشخخرية الصخخحية املؤهلخخة واملدربخخة 
، نتيجخًة لتوسخي االسختيعاب يف  1121و  1112ملتوسطات أعخداد السخكان للطبيخب والصخيديل خخالل الفخرتة بخني عخامي 

  . (1121وزارة الصحة ) كليات الطب والصيدلة يف النظام التعليمي ودخول القطاع اخلامي التعليمي

تظهخر اخختالالت مثخل ارتفخاع معخدالت املصخابني بخأمراض الفعليخة  اليت تعكس كفاءة النظخام الصخحيلكن مؤشرات األثر 
 1121، وارتفخخاع وفيخخات األطفخخال دون اخلامسخخة مخخخن 1116يف عخخام  %2123إىل  1112يف عخخام  %126مزمنخخة مخخن 
 معدالت النحافة لألطفال دون اخلامسة على التوايل، كذلك ارتفعت 1116و  1112يف باأللف  1229إىل  باأللف

إىل  1111بخاأللف عخام  9العخام مخن يخات ض معخدل الوفااخنفباملقابل حتسنت بعض املؤشرات مثل . خالل نفس الفرتة
ألخخف والدة  211وفخخاة لكخل  51إىل  1529، كمخخا اخنفضخت معخخدالت وفيخات األمهخخات مخن 1121بخاأللف عخام  321
  .(1116و 1112املسح الصحي األسري ) ى التوايلعل 1122وعام  1111عام بني حية 
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والسياسخخية الخخيت تصخخيغ الفخخرمي املتاحخخة لألفخخراد  بشخخكل عخخام بالرتتيبخخات االجتماعيخخة واالقتصخخادية والثقافيخخة الصخخّحةتتحخخّدد 
تغخّااً هخائاًل خخالل " احملخّددات االجتماعيخة للصخّحة"وتتغّا هذه الرتتيبات اليت تعّرف على أهنخا . للمحافظة على صّحتهم

احليخاد حاالت النزاع، وتعترب أكثخر احملخّددات أمهيخة بالنسخبة للصخّحة خخالل األزمخات انتهاكخات حقخوق اإلنسخان، وفقخدان 
األساسخية مثخل  وعخالوة علخى ذلخك، فخإن النخزوح، ونقخص املخأوى واالحتياجخات(. 1112منظمة الصخّحة العامليخة، )الطيب 

 حىت جمّرد اخلوف من نقص هخذه األشخياء، هخي كلهخا حمخّددات أساسخية للسخالمة والصخّحة أثنخاء النزاعخاتالطعام واملاء، أو 
 .(1129 السوري لبحوث السياسات املركز)

النزاع املسّلح يف سورية فداحة التكلفة الكارثية الهنيار النظام الصخّحي بالنسخبة لصخّحة السخّكان، والسخيما استمرار ر أظه
تراجخخي قخخدرة النظخخام الصخخحي علخخى و  هنيخخار يعكخخس مسخختوى العنخخفهخخذا اال. اء واألطفخخال، واملرضخخى، واجلرحخخىصخخّحة النسخخ
أمراضاً مثل شلل األطفال، والذي كان ت كثاة جلوائح مثل احلصبة و حاالفقد سّجلت . النتائج املأساوية للنزاعمواجهة 

البشخري يف  رأس املالالبنية التحتية و  فق ذلك مي خسارة كباة يفاوقد تر . البلد قد قضى عليه قبل عقد من الزمن تقريباً 
بشخخخكل كبخخخا للخخخخدمات لقتخخخل أو اإلصخخخابة أو اهلجخخخرة إىل خخخخارج الخخخبالد، يف ظخخخل تزايخخخد احلاجخخخة القطخخخاع الصخخخحي نتيجخخخة ا

 . الصحية

الرتاجخخخي احلخخخاد يف اخلخخخدمات املقدمخخخة مخخخن مخخخي لقخخخد تزايخخخد دور اجملتمخخخي املخخخدين يف ظخخخل األزمخخخة يف تقخخخدمي اخلخخخدمات الصخخخحية 
و التمويليخة ملقابلخة االحتياجخات الكخربى الخيت رات ال متتلك املقومات املؤسسية ألكن هذه املباد القطاعني العام واخلامي،

    .ح مستمرالبيئة غا اامنة حيث النزاع املسلإىل صعوبة العمل بفاعلية يف ظل  مة، باإلضافةجنمت عن األز 

 خدمات التعليم -1

اخلدمات التعليمية بخني املنخاطق واحملافظخات السخورية، وهخذا مخا  نشرمن حيث  كمياً    توسعاً قطاع التعليم يف سورية شهد 
 ن هخذا التوسخي ملإال أ اكن االستدالل عليه من خالل تطور أعداد املدارس والشعب الصفية خالل السنوات املاضية، 

ؤشخخر الكفايخخخة حتسخخني مو عخخداد املتزايخخدة مخخن الطخخالب، النامجخخة عخخن منخخو سخخكاين مرتفخخي، يكخخن كافيخخاً ملواجهخخة متطلبخخات األ
 11عنخد حخخدود  1121و 1111الداخليخة للنظخام التعليمخخي املتمثخل بكثافخة الشخخعبة الصخفية الخيت بقيخخت ثابتخه بخني عخخامي 

 32 مخخن اخنفخخضالخخذي  متوسخخل عخخدد الطخخالب للمعلخخم حتسخخنن التطخخور يف هخخذا اجملخخال كخخان يف طالخخب يف الشخخعبة، إال أ
وزارة الرتبيخخخة ) 1122طالخخخب للمعلخخخم عخخخام  21مث إىل  1115طالخخخب للمعلخخخم عخخخام  12ىل إ 1111طالخخب للمعلخخخم عخخخام 

1121) . 

ختتلخخف هخخذه املؤشخخرات مخخن حمافظخخة إىل أخخخرى وحخخىت علخخى مسخختوى احملافظخخة حيخخث يالحخخظ ارتفخخاع كثافخخة الشخخعبة يف عخخام 
يف الشخخعبة وتصخخل يف  اً تلميخخذ 31إىل افظخخات دمشخخق وريخخف دمشخخق ومحخخص لتصخخل تقريبخخاً حمل يةضخخر املنخخاطق احليف  1122

 25 وقخد تخنخفض هخذه النسخبة يف ريخف بعخض احملافظخات لتصخل إىل .اً تلميذ 55 بعض املدارس يف مراكز احملافظات إىل
 .يف ريف حمافظيت الالذقية واحلسكةكما   اً تلميذ

حتسخخن املؤشخخرات  قومخخات التعلخخيم مخخن بخخىن حتتيخخة ومخخوارد بشخخرية وانتشخخارها يف كافخخة املنخخاطق إىلالنسخخيب ملتحسخخن الانعكخخس 
 %62إىل مث  1115عام  %61 ىلإ 1111عام % 26حيث ارتفي معدل االلتحاق بالتعليم األساسي من. التعليمية
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عخخام % 322ىل إ 1111عخخام  %21،  وشخخهد معخخدل التسخخرب مخخن التعلخخيم األساسخخي اخنفاضخخاً جوهريخخاً مخخن 1122عخخام 
 .1122عام  %323إىل مث  1115

نسخخب التسخخرب بخخخني  تتفخخخاوتالعخخام التفخخخاوت املوجخخود علخخى املسخخختويات اجلغرافيخخة حيخخث  ختفخخي املتوسخخطات علخخخى املسخختوى
% 1 بعضخخخها إىل وارتفخخخي يف (السخخخويداء وطرطخخوس% ) 2قخخخل مخخن شخخخكل كبخخا فقخخخد وصخخلت يف بعضخخخها إىل أاحملافظخخات ب

 (.الشمالية والشرقية حمافظات املنطقتني)

حيخث شخهدت الكثافخة الصخفية حتسخناً  1115و 1111شهدت مؤشرات التعليم الثانوي تطوراً خالل الفخرتة بخني عخامي 
 29رس حتسخناً مخن طالخب يف التعلخيم العخام ، كمخا شخهد متوسخل عخدد الطخالب للمخد   11ىل إطالب يف الشعبة  31من 

، وانعكس يف هذا اجملال شهدت ركوداً  1122-1115فرتة إال أن ال. طالب خالل نفس الفرتة 6ىل طالب للمدرس إ
بني عامي % 39ىل إ% 12حتسن مؤشر االلتحاق بالتعليم الثانوي من هذا الواقي على مؤشرات املرحلة الثانوية حيث 

 .1122عام حىت حافظ االلتحاق بالتعليم الثانوي على نفس معدل و  1115و 1111

يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي إىل الذكور حتسناً اإلناث نسبة  شهدتملؤشرات النوع االجتماعي فقد  بالنسبةأما 
 %69 ىلإ% 21للتعلخيم األساسخي، ومخن 1122عام  %6321إىل و  1115عام  %21اىل  1111عام % 11من 
 .عواماأليف التعليم الثانوي خالل نفس  %211إىل 

بني % 1222ىل إ% 2125أما بالنسبة للتعليم العايل فقد شهد تطوراً ملحوظاً بارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم من 
إال أن مسخخخخامهتها يف رفخخخخي  1115،  وعلخخخخى الخخخخرغم مخخخخن دخخخخخول اجلامعخخخخات اخلاصخخخخة منخخخخذ العخخخخام 1121و 1111عخخخخامي 

 .3 اجلدول 1121و 1115رتة بني عامي خالل الف% 2معدالت االلتحاق ما تزال متواضعة وثابته عند حدود 

 تحاق بالتعليم العالي لمعدلت ال: (2) الجدول
 4101 4112 4117 4113 4115 4114 4110 4111 األعوام

 11221 21222 25211 23251 22 21221 21221 21251 الجامعات الحكومية

 1 5211 5231 5 5 1 2 - التعليم المفتوح

 2 2 2 2 2   - - الجامعات الخاصة

 12221 13 11 26251 21 23 22221 21251 اإلجمالي

 بيانات وزارة التعليم العايل: املصدر

 يرتكز يف نوعية وجودة التعليم حيخث يشخا تقريخر التنافسخية الخوطين ، قبل األزمة،لكن اخللل األساسي يف النظام التعليمي
ىل ذلخخك تعثخخر إاألجخخل البعيخخد، يضخخاف  يفىل أهنخخا نقطخخة ضخخعف شخخديدة وهلخخا أثخخر سخخليب علخخى التنافسخخية إ (1112)األول 

كمخخا ارتفعخخت تكخخاليف التعلخخيم علخخى . خخخالل العقخخد األول مخخن األلفيخخة بتكخخارجمخخال البحخخث العلمخخي واإلاملتبنخخاة يف ربامج الخخ
 .توسي االعتماد على التعليم اخلاميبسبب األسر 

متسخخارع علخخى كافخخة تغخخاات كبخخاة علخخى مسخخارات التنميخخة االقتصخخادية واالجتماعيخخة ولتخخؤثر بشخخكل إىل ت األزمخة السخخورية دأ
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بشخكل مباشخخر مخخن  مؤشخرات التنميخخة ومنهخا املؤشخخرات التعليميخخة، وذلخك لتخخأثر البنيخة التحتيخخة واملؤسسخخية والبشخرية يف األزمخخة
كخن عخدم مت قخادممخا وغيخاب البيئخة اامنخة، تواجخدها  ونزوح األسخر خخارج منخاطق للنزاع املسلححيث تضرر املدارس نتيجة 
وبالتخخايل فقخد اخنفضخخت نسخخبة . إضخخافًة إىل تخأثر الكخخادر التخخدريس بشخكل مباشخخر جخراء األزمخخة التالميخذ مخخن متابعخة التعلخخيم،

، وهذا االخنفاض كان لدى 112329عام  %11إىل  1122عام  %6229االلتحاق الصايف يف التعليم األساسي من 
 1122بخخني عخخخامي  %1221إىل  %6221الخخخذكور واإلنخخاث حيخخخث اخنفضخخت هخخخذه النسخخبة لخخخدى الخخذكور مخخخن  كخخل مخخن

خخخخخالل نفخخخخس  %1221إىل  %6121واالخنفخخخخاض األكخخخخرب كخخخخان لخخخخدى اإلنخخخخاث حيخخخخث اخنفضخخخخت النسخخخخبة مخخخخن  1123و
 .ومستقبل البالد طويالً   التعليم مما سيؤثر على مستقبلهلقد فقد اجليل الصاعد حقه يف .25الفرتة

 يفإضخعاف قخدرة اجملتمعخات احملليخة  إىلاجلغرافيخة، أّدت تخه رقعبخالعنف املسخلح واتسخاع ما أن طبيعة النزاع، الخذي يّتسخم ك
فسخخالمة . احملافظخخة علخخى احلخخدود الخخدنيا املمكنخخة للمخخدارس لتكخخون مبثابخخة منخخاطق آمنخخة لألطفخخال ليواصخخلوا تعّلمهخخم وتطخخّورهم

 .ق، معّرضان للخطخر جخرّاء نقخص التغذيخة، والتعلخيم، وفخرمي التواصخل مخي أقخراهنماألطفال وتطّورهم، يف العديد من املناط
األنشخخطة املرتبطخخة بخخالنزاع املسخخلح يف  التجنيخخدأو /واألسخخوأ مخخن ذلخخك، هخخو تعخخّرض األطفخخال يف أحنخخاء الخخبالد، إىل العنخخف و

  .(1129 السوري لبحوث السياسات املركز)

وحتاول . التعليم والنشاطات التعليمية جتري يف املناطق اليت توقف فيها التعليم الرمسيومثّة مبادرات أهلية عديدة ملواصلة 
بعض املبادرات احملافظة على تدريس منهاج التعليم الرمسي من خخالل املعّلمخني واملعّلمخات والناشخطني اجملتمعيخني يف تلخك 

الدعم النفسخي  ارسة النشاطات التعليمية أو تقدمياملناطق، يف حني تواجه مبادرات أخرى ظروفاً تتسم بالتحّدي أثناء مم
 .(1129 السوري لبحوث السياسات املركز)االجتماعي لألطفال 

 املرافق العامةخدمات  -3

 1112عخام  %23الخيت تقخدم بأسخعار دون أسخعار التكلفخة مخن احملسخنة  مخن ميخاه الشخربدة ياألسر املستفارتفعت نسبة 
ويعخخود االرتفخخاع إىل اإلجخخراءات احلكوميخخة يف مخخد شخخبكات . (1116 سخخرياألصخخحي السخخح امل) 1116عخخام  %61ىل إ

حيخخث ارتفعخخت نسخخبة األسخخر الخخيت تسخختعمل الشخخبكة العامخخة كمصخخدر مليخخاه الشخخرب مخخن  ،امليخخاه علخخى كامخخل املنخخاطق اجلغرافيخخة
 11 إىل 1112مرت مكعب عام  212من  من املياه اخنفضنصيب الفرد إال أن . خالل نفس الفرتة% 21إىل % 21
. الخذي تواجهخه سخورية مخن حيخث شخح امليخاه املرتافخق مخي الزيخادة السخكانيةالرتاجخي ، نتيجة 1122عام سنوياً مكعب  مرت

اليت أدت إىل ارتفاع معدالت اهلخدر وتخردي نوعيخة امليخاه عخرب ضعف الكفاءة املؤسسية لكن قطاع مياه الشرب يعاين من 
  .الشبكات العامة يف مناطق مثل ريف دمشق

تضخرر قطخاع ميخاه الشخرب جخراء األزمخة تضخرراً مزدوجخاً متثخل وجهخه األول يف اجلانخب الكمخي مخن خخالل اخنفخاض يف نسخخبة 
إىل حوايل  1122مرت مكعب للفرد عام  11السكان املستفيدين من مياه الشرب اامنة واخنفاض يف نصيب الفرد من 

                                                           

 .بيانات وزارة الرتبية بناًء على استخدام تقدير منطي للسكان دون احتساب السكان يف سن التعليم املوجودين خارج سورية - 29
 .1123 -1121بيانات وزارة الرتبية يف سورية للعام الدراسي  - 25
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، واخنفخاض يف اسخختثمارات  للقطخاع مخن شخبكات وحمطخات ، متخأثراً بتضخرر البخىن التحتيخخة1123يف عخام مخرت مكعخب  52
بينمخخخا متثخخخل اجلانخخخب الثخخخاين باخنفخخخاض يف نوعيخخخة ميخخخاه الشخخخرب ومخخخدى . نتيجخخخة النخخخزوحالقطخخخاع، وضخخخغل يف بعخخخض املنخخخاطق 

صالحيتها لالستهالك نتيجًة لتلوث املياه اليت انعكست بخدورها علخى شخكل ارتفخاع يف نسخب األمخراض النامجخة عخن هخذا 
 .كاالسهاالت والتهاب الكبد  التلوث

 إىل 1112عخام  %22بشخبكة صخرف صخحي يف احلضخر مخن  ةاملزوداألسر ارتفعت نسبة بالنسبة للصرف الصحي فقد 
حيخخخخث يخخخختم ، %33ويف املنخخخخاطق النائيخخخخة إىل حخخخخدود  %11بينمخخخخا تخخخخنخفض يف الريخخخخف إىل حخخخخدود . 1116عخخخخام  62%

ومخن اجلخدير بالخذكر أن مسختويات معاجلخة خملفخات . مخن الشخبكة العامخة االعتماد يف هذه املنخاطق علخى احلفخر الفنيخة بخدالً 
  .الصرف الصحي مل تشهد حتسناً موازياً 

أثرت األزمة السورية على قطخاع الصخرف الصخحي بشخكل مباشخر مخن حيخث تضخرر شخبكات الصخرف الصخحي يف منخاطق 
حلب، حيث تعرضت أجزاء واسعة إىل النزاع املسلح بشكل كامل أو جزئي، وخاصًة يف حمافظات ريف دمشق ومحص و 

وبالتخايل فخإن عمليخة إعخادة تأهيخل وإصخالح هخذه الشخبكة سخوف يتطلخب تخأهياًل كخاماًل، إضخافًة إىل  .عمليات دمار واسي
توقخخف معظخخم املشخخخاريي حيخخث أن الصخخخرف الصخخحي وحمطخخات املعاجلخخخة مل يعخخد أولويخخخة سخخورية يف ظخخل األزمخخخة الخخيت امتخخخازت 

إىل أمخاكن كثخاة يف الريخف السخوري لتنفيخذ مشخاريي وصخول علخى الزنة العامة للدولة، وعخدم املقخدرة باخنفاض يف موارد املوا
 .الصرف الصحي فيها

 1111شخهد القطخاع تطخوراً ملحوظخاً بخني عخامي و ساسية، تعترب خدمات الكهرباء جزًء حيوياً من مكونات اخلدمات األ
كثر رتك مبعدل منو سنوي  أمليون مش 52396مليون مشرتك اىل  32121بارتفاع كبا يف عدد املشرتكني من  1121و

كيلخو  1131ىل إ 1115كيلخو واط سخاعي عخام   2221، كما ارتفي نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية من%121من 
يف نسخخب  عموميخخةىل ي للبخخىن التحتيخخة وشخخبكات التوزيخخي أدى إنتشخخار الواسخخإىل أن اال ممخخا يشخخا. 1121واط سخخاعي عخخام 

 1121الكهربائية عام  اخنفض نصيب الفرد من الطاقةأما يف ظل األزمة  .العامة للكهرباء شبكاتالاكن املوصولة باملس
 1121و  1121بخني عخامي انكمخاش القطخاع معخدل حيخث بلخغ  نتخاجكيلو واط ساعي نتيجخة الخنفخاض اإل  2251ىل إ

 %. 11حوايل 

 سوق العمل سياسات  -ثالثاا 

 العملسوق  -2

 ، إذ سخخخوريةالزيخخخادة يف عخخخدد السخخخكان يف مقارنخخخة مخخخي قخخخوة العمخخخل تبخخخاطؤ منخخخو إىل أن سخخخوق العمخخخل يف سخخخورية تشخخخا بيانخخخات 
بينمخا ازداد أعخداد مخن هخم خخارج قخوة العمخل بشخكل   1121و 1112بخني عخامي نسبة املشاركة يف قخوة العمخل اخنفضت 

إىل  1112يف عخخام  %51قخخوة العمخخل مخخن  إىل اخنفخخاض نسخخبة املشخخاركة يف (9)الشخخكل  يشخخا. كبخخا خخخالل الفخخرتة ذاهتخخا
يف  %2126إىل  1112عام  %12بشكل كبا من  اإلناثواخنفاض معدل املشاركة لدى  ،1121يف عام  9121%
 .خالل الفرتة ذاهتا %1121إىل  %22أما بالنسبة لنسبة مشاركة الذكور فقد اخنفضت أيضاً من  ،1121عام 



 

46 
 

، ينخخخخاقض الفرضخخخخيات التنمويخخخخخة 1121-1112سخخخخورية يف العقخخخخد األخخخخخخا إن تراجخخخخي معخخخخدالت مشخخخخاركة قخخخخخوة العمخخخخل يف 
لقد . مي النمو االقتصادي والسكانية اليت تشا إىل وجوب زيادة معدالت املشاركة يف قوة العمل خاصة بالنسبة لإلناث

يخخخة يخخخة وكافقخخخوة العمخخخل خخخخالل العقخخخد األخخخخا إىل ثبخخخات معخخخدالت البطالخخخة دون خلخخخق فخخخرمي عمخخخل حقيقضخخخعف منخخخو أدى 
ن التحليل بنخاء علخى معخدالت البطالخة دون النظخر إىل معخدالت التشخغيل وتراجخي املشخاركة يف قخوة لالقتصاد الوطين لذا فإ

، كمخخخا 1121عخخخام  %221 إىل 1112عخخخام  %2123 مخخخن البطالخخخةاخنفخخخض معخخخدل وقخخخد . العمخخخل يكخخخون حتلخخخياًل مضخخخلالً 
، بينمخا حخافظ معخدل البطالخة بخني اإلنخاث علخى نفخس القيمخة تقريبخاً  %1إىل  %1اخنفض معدل بطالخة بخني الخذكور مخن 

لعمخخل علخخى نسخخبته يف العخخام فظ معخخدل مشخخاركة قخخوة ااحخخلكخخن لخخو  .%11والخخيت قخخدرت حبخخوايل  1112الخخيت سخخجلها عخخام 
 1116مخن البيانخات الفعليخة يف العخام  %222مقارنة مي  %1929معدل البطالة سيبلغ لكان  1116يف عام  1112

ل وحرمخت مخن املشخاركة إن عدم التعامخل مخي هخذه الفئخة مخن السخكان الخيت مل تلتحخق بقخوة العمخ. (1122ر وآخرون نص)
  .يرتب نتائج خطاة على التنمية املستدامة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسيةاالقتصادية 

 (4101 – 4110)معدل المشاركة في قوة العمل حسب الجنس : ( 2) الشكل

 
 مسوح قوة العمل املكتب املركزي لإلحصاء و حسابات الباحثني :املصدر    

، سوريةأما بالنسبة للمشتغلني حسب النشاط االقتصادي فقد شهد قطاع الزراعة، أحد القطاعات الرئيسية للتشغيل يف 
شتغلني يف القطاع الزراعي ، إذ اخنفضت مسامهة امل1121وحىت  1112اخنفاضاً  حاداً يف أعداد العاملني خالل الفرتة 

مل يكخخخن اجلفخخخاف املسخخختمر السخخخبب الوحيخخخد وراء هخخخذا االخنفخخخاض، ذلخخخك أن . %29إىل  %31يف إمجخخخايل املشخخختغلني مخخخن 
خخخالل هخخذه  باملقابخخل ازدادت نسخخبة املشخختغلني. 1112االخنفخخاض يف أعخخداد املشخختغلني يف الزراعخخة بخخدأ قبخخل اجلفخخاف عخخام 

إىل  %23)، الصخخخخخناعات التحويليخخخخخة (%21إىل  %21)، البنخخخخخاء (%15إىل  %13)اخلخخخخخدمات : يف قطاعخخخخخات الفخخخخخرتة
الرتاجي يف الزراعخة إال أن (. %3إىل  %1)، والعقارات (%2إىل  %5)، النقل (%22إىل  %29)، التجارة (25%
ى خلروج بعض العاملني وخاصة اإلناث من سوق العمل حيث الكثا منهم ال يستطيعون االنضمام لقطاعات أخر أدى 

 .نتيجة طبيعة تأهيلهم والظروف االجتماعية السائدة
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مخن إمجخايل عخدد املشختغلني بخني عخامي  %1122 وسخطياً  وقد حافظ القطاع العام علخى حصخته مخن املشختغلني فقخد بلغخت
بينمخخخا  ،%9321إىل  %3923، وباملقابخخخل ارتفعخخخت مسخخخامهة القطخخخاع اخلخخخامي املخخخنظم يف التشخخخغيل مخخخن 1121و 1112

  (.9 اجلدول) %1621إىل  %3226القطاع اخلامي غا املنظم من  اخنفضت مسامهة

 (4101 – 4110)التوزيع النسبي للمشتغلين حسب القطاع ( : 2)الجدول 
 2001 2004 2008 2009 2010 

 27 29 29 26 27 القطاع العام
 43 38 49 47 34 القطاع الخاص المنظم

 30 33 22 27 39 القطاع الخاص غير المنظم
 100 100 100 100 100 اإلجمالي
 حسابات الباحثنيء و املكتب املركزي لإلحصا: املصدر 

 إىل( %5225)علخخى الخخرغم مخخن ارتفخخاع مسخخامهة القطخخاع اخلخخامي يف تكخخوين النخخاتج احمللخخي اإلمجخخايل مخخن يف هخخذا اإلطخخار و 
إىل ( %1321) مخخن اخنفضخخت بشخخكل طفيخخف إال أن مسخخامهته يف التشخخغيل  1121و 1112بخخني عخخامي (  1921%)
وهخخخخخذا يعطخخخخخي تفسخخخخخااً واضخخخخخحاً ( %9325)إىل ( %1321)مخخخخخن  اإلنخخخخخاثاخنفضخخخخخت مسخخخخخامهته يف تشخخخخخغيل و ( 1126%)

خلق فرمي العمل، حيث حافظ  ىالخنفاض مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي يف ضوء حمدودية قدرة القطاع العام عل
( %51)إىل ( %31)رتفعخت فيخه نسخبة اإلنخاث املشختغالت مخخن هخذا القطخاع علخى نفخس النسخبة اإلمجاليخة يف التشخخغيل وا

وسطي مثل ) نظراً لظروف العمل واألجر املتساوي واملزايا اليت يوفرها لعمل املرأة، ومساواهتا يف احلقوق واحلماية لعملها 
 .(لاة سورية 1911بينما ينخفض يف القطاع اخلامي إىل  23116يف القطاع العام  البالغاألجر الشهري 

حيث بلغت نسبة اإلنخاث املشختغالت يف هخذين القطخاعني 21يعترب قطاعي اخلدمات والزراعة املشغلني الرئيسيني لإلناثو 
وهخخخخذا مخخخخا  ( %1622)إىل  1121واخنفضخخخخت هخخخخذه النسخخخخبة عخخخخام  1112مخخخخن إمجخخخخايل املشخخخختغالت يف عخخخخام ( 2125%)

شهدته املشاركة يف قطاع الزراعة حيث تراجعت نسبة  إال أن حتواًل نسبياً  .يكرس الدور التقليدي للمرأة يف سوق العمل
بينمخخا ارتفعخخت نسخخبة . 1121و 1112بخخني  %11إىل  %59املشخختغالت يف هخخذا القطخخاع مخخن إمجخخايل املشخختغالت مخخن 

 . خالل نفس الفرتة %52إىل  %39املشاركات يف قطاع اخلدمات بشكل كبا من 

 

                                                           

 .ي لإلحصاء، املكتب املركز 1116، و مسح سوق العمل لعام 1115اجملموعة اإلحصائية لعام : املصدر - 21
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 (4101 – 4110)المشتغلين اإلناث في قطاعي الزراعة والخدمات واإلجمالي (: 5)الشكل 

 

 وحسابات الباحثني( 1121 – 1112)مسوح قوة العمل : املصدر

اخنفضخخت نسخخبة األشخخخامي و  ،مسيخخة ملحوظخخة لكخخال اجلنسخخنيكانخخت زيخخادة األجخخور اال ،1121 – 1112خخخالل الفخخرتة 
الفرتة، بينما ازدادت نسبة هذه خالل  %9إىل حوايل  %11أقل من  وألاة سورية  9111الذين حيصلون على أجور 

مخي ذلخك هخذه الزيخادة مل . خخالل نفخس الفخرتة %12إىل  %2لاة سورية فما فخوق مخن  29111السكان ذوي األجور 
مث  1111حخخخىت  1112تزايخخخد األجخخور احلقيقيخخخة علخخى الفخخخرتة املمتخخدة مخخخن  تتحقخخق إال يف األجخخخور االمسيخخة يف حخخخني اقتصخخر

  (.1ل الشك) 1121بدأت بالتناقص حىت عام 

 (4101 – 4110) ودليل األجور الحقيقية تطور متوسط األجور الشهرية السمية:  (3) الشكل

 
 حسابات الباحثنياملكتب املركزي لإلحصاء : املصدر 
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، وشخكل العخاملون بخدون 112121مخن إمجخايل املشختغلني عخام  %1321االقتصاد الوطين حنخو شكل العاملون بأجر يف و 
حسخخب مسخخح دخخخل . العخخام، معظمهخخم مخخن العخخاملني يف القطخخاع الزراعخخي األسخخرييف نفخخس مخخن املشخختغلني  %322أجخخر 

 .22من إمجايل دخل األسخر %53شكلت املداخيل من األجور وخمتلف التعويضات حنو  ،1116ونفقات األسرة لعام 
يف االقتصخخاد الخخوطين  سخخرةبلخخغ وسخخطي األجخخر الشخخهري لأل ،1116مبقارنخخة  مسخختويات األجخخور ومسخختويات اإلنفخخاق لعخخام و 

اإلنفخخاق علخخى الغخخذاء،   %9521منهخخا  ،26س . ل 31211 هخخاس، يف الوقخخت الخخذي بلخخغ فيخخه وسخخطي إنفاق.ل 25911
 .للتشغيلكافياً ور التشكل حافزاً  وبالتايل فإن األج. س.ل 29151أي ما يعادل 

للتشخخغيل حيخخخث بلغخخخت مرونخخخة مناصخخخر بأنخخه غخخخا  1121و 1112اتسخخخم النمخخخو االقتصخخادي يف الفخخخرتة بخخخني  بشكككل عكككام،
وهخي نسخخبة ضخعيفة جخداً، متخخأثراً بخالرتاجي احلخاد يف فخخرمي العمخل يف الزراعخة وتركخخز  1225التشخغيل بالنسخبة للنخخاتج وسخطياً 

وتدل املؤشرات السخابقة علخى تخدهور يف ظخروف العمخل مخن حيخث تراجخي املشخاركة . كثيفة العمالةالنمو يف قطاعات غا  
يف قوة العمل وتضاؤل فرمي العمل اجلديدة وزيخادة مومسيخة العمخل وتخدين األجخور احلقيقيخة، بينمخا ازداد العمخل يف القطخاع 

جلهة  ضعف التغطية لكال القطاعنيتشا عية االجتمااخلامي املنظم على حساب غا املنظم إال أن مؤشرات التأمينات 
محاية العمال وضمان حقوقهم، ويضاف إىل ذلك زيادة التفاوت بني الذكور واإلناث يف جمال التشغيل واملشاركة يف قوة 

 . العمل

على سوق العمل، ومل يقتصر تأثاها على ضعف خلق فرمي عمخل جديخدة بخل كارثي   أثرت األزمة السورية بشكللقد  
وخاصخة يف القطخاع اخلخامي، وتخدهور األجخور احلقيقيخة وغيخاب البيئخة  تعداها خلسخارة فخرمي عمخل كانخت قائمخة قبخل األزمخة

تشا نتائج مسح سوق العمل لعام حيث . اامنة للعمل مبا يف ذلك خسارة حياة الكثا من العاملني على رأس عملهم
، هذا االخنفخاض كخان حمصخوراً يف 1122عام  %3122إىل  1121عام  %36أن معدل التشغيل اخنفض من  1122

القطخخاع اخلخخامي، وخاصخخًة يف جمخخاالت الزراعخخة والنقخخل والصخخناعات التحويليخخة، بينمخخا ارتفخخي عخخدد املشخختغلني يف القطخخاع العخخام 
ما تزال و  .1122و 1121بني  %2926إىل  %221، وتشا النتائج أيضاً إىل ارتفاع معدل البطالة من %21مبقدار 
، فقخد ارتفعخت نسخبة اإلنخاث املختعطالت مخن إمجخايل سخوريةإلناث املرتفعة مسة أساسية من مسخات سخوق العمخل يف بطالة ا

وارتفعخت نسخبة املتعطلخني الشخباب للفئخة العمريخة .  1122عخام  %91إىل  1121عخام  %36العاطلني عن العمل من 
فقخخدان فخخرمي ارتفعخخت معخخدالت املسخخلح  ومخخي اسخختمرار النخخزاع .%31إىل  %11مخخن إمجخخايل املتعطلخخني مخخن ( 25-16)

 1211مليخخخون شخخخخص، مخخخنهم  3236، أي بطالخخخة %5923إىل  1123حخخخىت هنايخخخة عخخخام  معخخخدل البطالخخخةوصخخخل العمخخخل و 
مليون شخص يتوزعون  22213األمر الذي أدى إىل فقدان املصدر الرئيسي لدخل  ،مليون فقدوا عملهم خالل األزمة
 .(1129 السوري لبحوث السياسات ملركزا)  بنسب متفاوتة بني احملافظات

                                                           

 92، اجلدول 1121، املكتب املركزي لإلحصاء، دمشق  1121مسح سوق العمل  لعام  -21
/ إمجخخخايل  -التخخخوزع النسخخخيب لألسخخخر حسخخخب مصخخخادر الخخخدخل واحملافظخخخات )، املكتخخخب املركخخخزي لإلحصخخخاء، دمشخخخق، اجلخخخدول 1116مسخخخح دخخخخل ونفقخخخات األسخخخرة لعخخخام  -22

1116 ) 
 (1116/ إنفاق األسرة الشهري الكلي حسب جنس رب األسرة  متوسل)اجلدول : املصدر السابق -26
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 العمل الالئق -1

منظمخة البيانخات اإلحصخائية الصخادرة عخن باالعتماد على  ،سوريةالعمل الالئق يف ظروف كن التعرف على مدى توفر ا
وتبخني مؤشخرات سخوق العمخل إىل  .إضافة إىل البيانات الوطنية املنشخورة مخن قبخل املكتخب املركخزي لإلحصخاء ةالعمل الدولي

تراجي يف معدالت املشاركة يف قوة العمل خالل العقد األول من األلفية وخاصة بالنسبة لإلناث، وكذلك األمر بالنسبة 
 . اخليار بني العمل الالئق وغا الالئقملعدالت التشغيل، مما يدل على الرتاجي النسيب يف فرمي العمل حيث ينتفي 

املشاركة الضعيفة يف سوق العمل وارتفاع معدالت البطالة لدى اإلناث إذ وصل معدل البطالة اإلمجايل وتظهر البيانات 
مقارنخخخة مخخخي % 9122، وبلخخخغ معخخخدل بطالخخخة الشخخخابات %13، أمخخخا عنخخخد اإلنخخخاث فوصخخخل إىل %229إىل  1121يف عخخخام 

ومخخن حيخخث . رمي العمخخل، ممخخا يعكخخس تفخخاقم التحخخدي لخخدى اإلنخخاث يف احلصخخول علخخى فخخ%2623بطالخخة الشخخباب عنخخد 
األجور، ففي حني أهنا تتقارب بني الذكور واإلنخاث يف القطخاع احلكخومي، فإهنخا تتفخاوت بشخكل كبخا يف القطخاع اخلخامي 

يف القطخخاع % 51بينمخخا تصخخل إىل % 16حيخخث تبلخخغ نسخخبة وسخخطي أجخخور اإلنخخاث إىل الخخذكور يف القطخخاع اخلخخامي املخخنظم 
املعاملخخخة غخخخا املتسخخخاوية بخخخني الخخخذكور  ممخخخا يشخخخا إىل. 1121العمخخخل للعخخخام اخلخخخامي غخخخا املخخخنظم حسخخخب بيانخخخات مسخخخح قخخخوة 

ومخخن جهخخة أخخخرى، بلغخخت نسخخبة العخخاملني الخخذي حيصخخلون علخخى أجخخر أقخخل مخخن نصخخف وسخخيل . واإلنخخاث يف سخخوق العمخخل
 %.  623حوايل  1121األجور عام 

سخخنة وصخخلت إىل حخخوايل  29-5، وكمؤشخخر عخخن العمخخل غخخا املقبخخول، فخخإن نسخخبة تشخخغيل األطفخخال بخخني 1121ويف عخخام 
مخخنهم % 623مخخن املشخختغلني يعملخخون بشخخكل متقطخخي أو مؤقخخت و% 11أمخخا ضخخعف اسخختقرار العمخخل يظهخخر يف أن %. 9

كمخخخا وصخخخلت التغطيخخخة التأمينيخخخة % 1211وبالنسخخخبة لبيئخخخة العمخخخل، فبلخخخغ معخخخدل إصخخخابات العمخخخل املميتخخخة . بشخخخكل مخخخومسي
من املشتغلني يعملخون أكثخر مخن % 5221ويف إطار العمل الالئق، تشا البيانات إىل أن %. 33لإلصابات املهنية إىل 

إضخخافة إىل ذلخخك، فخخإن %. 223سخخاعة يف األسخخبوع  15سخخاعة يف األسخخبوع، بينمخخا تبلخخغ نسخخبة مخخن يعملخخون أقخخل مخخن  91
يسخخخمح للمشخخختغلني بفخخختح حخخخوار اجتمخخخاعي فعلخخخي وبالتخخخايل متنخخخي اإلضخخخرابات واملفاوضخخخات اإلطخخخار التشخخخريعي واإلداري ال 

 .اجلماعية لألجور

ظل األزمة تدهورت مقومات العمل الالئق بكافة جوانبها من حيث تراجي املشاركة يف قوة العمل وغياب بيئة العمل يف 
وتدهور األجور احلقيقية وازديخاد نسخبة العخاملني يف اامنة إىل حد كبا وظروف العمل الصعبة وتراجي الدخل من العمل 

األعمال القتالية واألعمال غا الشرعية، واستغالل األطفال وانتفاء احلوار اجملتمعي حول حقوق العاملني وانتشار التمييز 
 .واإلقصاء
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 .سوريةأنظمة الحماية الجتماعية في  تحديات -رابعاا 

 املؤسسية التحديات -2

غياب فكرة العدالة االجتماعية عن السياسات االجتماعية بشكل عام وعن احلماية بشكل خامي، يف ظل  -
منوذج تنموي غا حمدد املعامل يركز على تنمية متوازنة عند احلد األدىن، هتتم بالتوسي الكمي يف اخلدمات 

صالحات إضي احلماية يف ظل ازداد تعقيد و . تطوير مؤسسات تضمينية وفعالة ومساءلةالعامة والدعم دون 
أخذت مبعظمها شكل سياسات حترير اقتصادي تقليدية غاب عنها االهتمام بتمكني اإلنسان وتوسيي 

مما زاد من حالة التهميش واإلقصاء لشرائح . اخلدمات االجتماعية العموميةيف وشهدت تراجعًا  ،خياراته
 . غبة مبجتمي أكثر إنتاجاً وتفاعالً وعدالةجمتمعية واسعة، ومل حياكي تطلعات الفئات الشابة الرا

حقوق املواطنة مما جعل أنظمة احلماية االجتماعية اجلانب الالمادي من احرتام شخصية اإلنسان و  مل تتبَ  -
بداع الفكري ااثار السلبية ترتاكم مؤثرة سلبًا على كل من اإلنسجام االجتماعي ورأس املال الثقايف واإل

 .التنمية التضمينيةوبالتايل على عملية 

فعلى الرغم من احتوائها على  وعدم الرتابل بني مكوناهتا، ،متكاملة للحماية االجتماعية ةرؤيغياب  -
سياسات حمددة للتوسي األفقي والتكثيف العمودي، فإن اخلطل اخلمسية السورية ما تزال بعيدة عن حتديد 

وهذه املشكلة تنعكس على  .االقتصاد واجملتمي السورييف ولدورها لحماية االجتماعية لصورة مستقبلية 
 .حتديد متطلبات تنمية احلماية االجتماعية يفاملقدرة 

ضعف التشاركية يف تصميم وتنفيذ نظم احلماية االجتماعية، وانعكس ذلك يف ضعف دور النقابات والفئات  -
 .  الفقاة واملهمشة يف الدفاع عن حقوقها

وجتاهل الدور الكبا ملؤسسات اجملتمي املدين والعالقات األسرية يف توفا أرضية الرتكيز على دور الدولة  -
 .  احلماية االجتماعية للمواطنيني

ضعف التنسيق بني اجلهات املعنية و عدم وجود جهة واحدة معنية بتنسيق القطاع واإلشراف على مكوناته،  -
افتقار نظم احلماية االجتماعية إىل وسائل الرصد وتقييم األداء، وبالتايل  .تنفيذ مكونات احلماية االجتماعيةب

ضعف التغطية مبعظم مكونات احلماية ويضاف إىل ذلك  .لةءغياب املقدرة على حتديد األولويات، واملسا
 .، وتراجعها يف الكثا من اجلوانباالجتماعية

، االقتصادية سوريةن مرتكزات التنمية يف تضاعف عجز املؤسسات يف ظل األزمة اليت تدمر الكثا م -
 تدهورللمواطنيني مي ملتزايدة اوترافقت زيادة احلاجة إىل املتطلبات اإلنسانية . واالجتماعية والسياسية والثقافية

بل حتول جزء كبا من املوارد إىل تفعيل واستدامة العنف الذي يعمق . تقدمي اخلدمات األساسية القدرة على
  . رينيمعاناة السو 
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من أهم املشكالت اليت يعاين منها تعد إشكالية توفا املوارد املالية الالزمة لتغطية أوجه احلماية االجتماعية  -
لموازنة العامة للدولة، وما تزال التأمينات حتديًا لالدعم يشكل ، فعلى سبيل املثال سوريةالقطاع يف 

 . وتضاعفت هذه التحديات التمويلية يف ظل األزمةاالجتماعية تعاين من عجز متويلي، 

 األدوارحتديات  -1

لقد أدى ضعف املؤسسات وعدم تشكل عقد اجتماعي قائم علخى تشخاركية فعليخة بخني شخرائح اجملتمخي ويسختهدف الرفخاه 
. بشخكل فعخالعلخى املشخاركة يف أنظمخة احلمايخة االجتماعيخة  المجتمع المدني واألهليوالعدالة إىل تراجي كبا يف قخدرة 

 :رمسية يف جمال احلماية االجتماعية ومن أهم التحديات اليت واجههايف مبادرات غا  اجملتمي املدينواحنصر دور 

دوره التنموي، فقانون اجلمعيات واملؤسسات  املدينضعف البيئة التشريعية اليت من خالهلا اارس اجملتمي  -
يف ظل مناخ من التضييق  .املدينما يزال هو الناظم األساسي لعمل اجملتمي  2652األهلية، الصادر عام 

 . على احلريات العامة وضعف املساءلة العادلة

ه وفقًا ألهدافه املتوافقة وحريته يف أداء مهام املديناستقاللية العمل على األجهزة التنفيذية احلكومية تضييق  -
 . مي التوجهات العامة للدولة

ضعف و  .ردود الفعلضعف الطابي املؤسسي لتلك اجلمعيات وغلبة مفاهيم العمل التقليدي القائم على  -
 .التنسيق بني اجلمعيات املتماثلة األهداف وغياب التشبيك والربل بينها

من الثواب  ألهلي على مفهوم التنمية والتطوير، انطالقاً ااملدين و  غلبة ثقافة اإلعالة واإلحسان يف العمل -
 .عادة والتقليد، بغض النظر عن املردودية والفاعليةواجلزاء، وال

قصور عملية املساءلة والرقابة الداخلية للجمعيات من قبل أعضائها وما ينتج عن غياب الشفافية واملوضوعية  -
ياب التخصص يف أجهزة القضاء للنظر يف قضايا اجلمعيات غباإلضافة إىل . ليف عمليات االختيار والتمثي

 . واملؤسسات األهلية واختصار إجراءات حسمها

النخاتج احمللخي، الخذي اكخن االسختدالل عليخه بارتفخاع مسخامهته يف  سخوريةيف  للقطكاع الخكاصمي تنامي الدور االقتصادي 
إال  .االجتماعية بشكل عام واحلماية االجتماعيخة بشخكل خخاميكرب بقضايا املسؤولية أأصبح القطاع مطالباً بلعب دور 

كونخخات احلمايخخة االجتماعيخخة ملتوسخخيي التغطيخخة ضخخعف دوره يف مشخخكالت تسخخاهم إىل حخخد كبخخا يف أن القطخخاع يعخخاين مخخن 
 :وزيادة فاعليتها

ضعف ضعف الدور التشاركي للقطاع اخلامي وغياب رؤية تنموية ملسامهته، حيث تعاين مؤسساته من  -
مشكلة بقيت حيث . لكثا من أنشطته وهتميش صغار املستثمرين والعمالاالكفاءة واالرتكاز إىل الريعية يف 

 وتدابا العمل الالئق بالتأمينات االجتماعية املشتغلنيتغطية توفا أرضية احلماية االجتماعية مثل  التهرب من
 .مشكلة أساسية لعدم أمان العمل واستقراره
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يف االستثمار يف رأس املال االجتماعي والبشري اخلامي من دوره االجتماعي  ا من القطاعجزء كب هترب -
  .األساسيةاخلدمات االجتماعية يف  الفعالة ضعف املسامهةو  ،والثقايف

نتاجية القطاع اخلامي وبقاء القطاع معتمدًا على إنتاجية ضعيفة وقطاع إن االرتقاء بمعجز مؤسسة السوق  -
واالعتماد على النفوذ السياسي يف حتقيق املكاسب دون رفي للتنافسية واسي غا منظم وإدارة تقليدية 

   .  الوطنية

عليه  احملافظة يتم الذي مل دورهذا المت التطرق يف الفصل األول إىل ، فقد (الفاعل األساسي يف القطاع) الدولةأما دور 
ويعخود ذلخك لعخدم القخدرة علخى إجخراء إصخالحاً مؤسسخياً عميقخاً  .والدعم حبده األدىن العمومية تقدمي اخلدماتمي تراجي 

  . يفعل املؤسسات ويستهدف العدالة االجتماعية

 في األزمات اودوره ةالجتماعيالحماية  -خامساا 

مخخن تخخأثا كبخخا علخخى هخخذه األزمخخات ، مبخخا ختلفخخه أشخخكاهلاعلخخى خمتلخخف  باألزمخخاتكبخخا  لبشخخكتخخرتبل احلمايخخة االجتماعيخخة 
ن نظم احلماية أ، وخصوصاً اتساع ظاهرة الفقر إىلمستويات معيشتهم وتؤدي وتؤثر سلباً على الفئات املهمشة واهلشة 

 .ما قبل األزماتعن محاية الفقراء أصاًل االجتماعية عاجزة 

 أزمة اجلفاف عية و أنظمة احلماية االجتما -2

اجلفخاف الخيت ضخربت  أزمخة أوهلخا، كانخت الشخدة والتخأثا األلفيخة الثالثخة عخدة أزمخات متفاوتخةخالل سنوات  سوريةشهدت 
مخخي جفخخاف هنخخر اخلخخابور املخخورد  1112بخخدأت بوادرهخخا منخخذ العخخام نطقخخة الشخخرقية، و ، وخاصخخًة يف املسخخوريةواسخخعة مخخن  أرجخخاء
مي  1116و  1111اجلفاف خالل السنوات املمتدة بني عامي  أزمةتعمق تأثا و  يف حمافظة احلسكة، األساسياملائي 

وتأثاها على مصادر رزق الشرائح الواسعة للسكان يف املنطقة الشرقية املعتمدة بشكل اخنفاض معدالت اهلطول املطري 
اهلجخرة حبثخاً عخن مصخادر رزق  إىل أسخرة ألخف 1111-91على النشاط الزراعخي بشخقيه النبخايت واحليخواين، ممخا دفخي  أساسي
تنخخوع اقتصخخادي يف املنطقخخة حلمايخخة مصخخادر  حخخداثإيف  سخخوريةيف  اإلمنائيخخةلسياسخخات يف اوبالتخخايل فخخإن القصخخور . جديخخدة

 .اجلفاف األزمةثر ألغ يف تعميق االب األثرثر التقلبات املناخية واهلزات االقتصادية كان له أالعمل وتقليل 

الزراعخخي مخخن  اإلنتخخاجمسخختلزمات  أسخخعارعخخادة هيكلخخة الخخدعم احلكخخومي ورفخخي إمخخي بدايخخة العمخخل علخخى  األزمخخةترافقخخت هخخذه 
احملاصخخيل الزراعيخخة، ودفخي نسخخبة مخن مزارعخخي املنطقخة املعتمخخدين يف زراعخختهم  إنتخاجممخا رفخخي مخن تكخخاليف  ، وأمسخخدةحمروقخات 

 .التوقف عن الزراعة واهلجرة للبحث عن مصادر جديدة لرزقهم إىلعلى مياه اابار 

باحلمايخخخة اإلجخخخراءات الخخخيت مت اختاذهخخخا حبسخخخب عالقتهخخخا  تصخخخنفو  وبخخخلء االسخخختجابة نيخخخةباامتيّخخخزت اإلجخخخراءات احلكوميخخخة 
 :إىلاالجتماعية 

                                                           

 1121حسان قطنا، اثر اجلفاف على املنطقة الشرقية، مجعية العلوم االقتصادية، دمشق،  - 11
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لبعض األسر قامت احلكومة بالتعاون مي منظمات األمم املتحدة بتقدمي حصص غذاء : إجراءات دعم األسر -
ألخخف شخخخص مخخوزعني  111حيخخث طالخخت املسخخاعدات املقدمخخة حخخوايل .املتضخخررة يف حمافظخخات املنطقخخة الشخخرقية

 .على حمافظات املنطقة الشرقية والبادية السورية

تقخخدمي حصخخص علفيخخة مدعومخخة لألغنخخام، كمخخا مت رفخخي سخخعر شخخراء الدولخخة للقمخخح ،  مت: إجخخراءات دعخخم الخخدخل -
 . ارعني املستحقة للمصارف الزراعيةوإعادة جدولة ديون املز 

 النزاع املسلحأنظمة احلماية االجتماعية و  -1

قخخاد إىل  إىل نخخزاع مسخخلح تحتولخخمث  اجتمخخاعي سياسخخيراك حخخادة بخخدأت حبخخ أزمخخة 1122منخخذ مخخارس آذار  سخخوريةشخخهدت 
ضخخر بكافخخة القطاعخخات االقتصخخادية واالجتماعيخخة، وانعكخخس هخخذا أ، آثخخار إنسخخانية غخخا مسخخبوقة منخخذ احلخخرب العامليخخة الثانيخخة

 :بعدة أوجه احلماية اإلنسانيةالضرر على شرائح واسعة من السوريني، تبدت أشكاله من منظور 

 فقدان األمن اإلنساين -

والتعخذيب فالنزاع املسلح نشر اخلوف واحلاجة علخى نطخاق واسخي يف ظخل غيخاب األمخن والتعخرض ملخخاطر القتخل واخلطخف 
  . ات واسعة لكرامة اإلنسان وممتلكاتهواالستغالل وانتهاك

 واالستقرار  املناسب فقدان مقومات السكن -

ماليخني، ويخرتبل النخزوح بخاخلوف  9ماليني سوري من مساكنهم وجلأ أو هاجر بسبب األزمخة أكثخر مخن  1أكثر من نزح 
جتماعيخخة واالقتصخخادية الخخيت كانخخت تلعخخب دوراً رئيسخخياً يف وعخخدم االسخختقرار وفقخخدان مصخخادر الخخدخل وشخخبكة العالقخخات اال

 .   احلماية االجتماعية، باإلضافة إىل الظروف غا اإلنسانية اليت يعيشها الالجئون يف كثا من احلاالت

 اخلدمات الصحية والتعليميةتدهور  -

املخرتاكم يف  كبخاة يف رأس املخال البشخريتعرضت اخلدمات الصخحية والتعليميخة إىل دمخار شخديد يف البنيخة التحتيخة وخسخائر  
مخي ااثخخار  حخق التعلخيم واخلدمخة الصخحية يف الوقخت الخيت تضخاعفت احلاجخة إليهخامخن وحرمخان الكثخاين  هخذين القطخاعني،

 وبالرغم من حماوالت اجملتمي املدين العمل سد الفجوة النامجة عن تراجي اخلدمات العامة إال أهنا. الكارثية للنزاع املسلح
     . بقيت أساة ظروف النزاع املسلح مثل فقدان األمان والتمييز يف تقدمي اخلدمات

 الغذائي األمنفقدان مقومات  -

 التقخديراتكمخا تشخا ،  1121يف العام  الغذائي الفقريعانون من  سوريةيف  السكان من% 11حوايل أنتشا تقديرات 
 السخوري لبحخوث السياسخات املركخز) 1123إىل دخول معظخم السخوريني دائخرة الفقخر حبسخب خخل الفقخر الخوطين يف العخام 

1129) . 

 فقدان كبا يف فرمي العمل ومصادر الرزق -
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أغلبيختهم مليخون شخخص فخرمي عملهخم  121حيخث خسخر أكثخر مخن  ،1123مخي هنايخة عخام % 59جتاوز معدل البطالة 
بينمخخا حخخافظ معظخخم العخخاملني يف القطخخاع العخخام علخخى وظخخائفهم يف ظخخل اسخختمرار احلكومخخة يف تسخخديد مخخن القطخخاع اخلخخامي، 

السخخخخوري لبحخخخخوث  املركخخخخز)  شخخخخخص املصخخخخدر الرئيسخخخخي لخخخخدخلهممليخخخخون  22 وبالنتيجخخخخة خسخخخخر أكثخخخخر مخخخخن. مسخخخختحقاهتم
اف إىل ذلك اخلسارة الكباة يف املمتلكات من مساكن ومنشخآت وآالت ومعخدات وجتهيخزات يض .(1129 السياسات

     . واليت أدت إىل تراجي كبا يف الثروة املادية املرتاكمة لدى األسر وأصبحت عرضة للفقر والتهميش بشكل أكرب

 مكانيات شبكات األمان األهلية واألسرية إتراجي  -

خول وتراجخي القخوة الشخرائية باإلضخافة إىل تشختت األسخر وتفكخك اجملتمعخات احملليخة وزيخادة لقد أدت خسارة الثخروات والخد
مكانيخات اجملتمخي املخدين علخى تخوفا االمكانيخات املطلوبخة إممخا أضخعف  ،على حساب اإلنسخجام االجتمخاعياالستقطاب 

    . جملاهبة االحتياجات اإلنسانية امللحة

متثلت االسختجابة احلكوميخة لتعزيخز شخبكات األمخان االجتمخاعي بعخدد مكانيات املؤسسية واملالية للدولة يف ظل تراجي اإل
الرواتب واألجخور يف القطخاع العخام، واإلبقخاء علخى فخاتورة دعخم كبخاة ملشختقات وأمهها احلفاظ على تسديد  اإلجراءات من

مليخار لخاة سخورية إلعخادة اإلعمخار  31حخوايل  متواضخعاً اً مبلغخ 1123رصدت يف العخام و . لي األساسيةالس الطاقة وبعض
 إليخواءمركخزاً  251مخن  أكثخركمخا عملخت علخى تخأمني  ،1129مت رصده يف العخام مليار  51والتعويض على املتضررين و

 . من امجايل النازحني فقل %9واليت تستوعب حوايل  النازحني عن مناطقهم

خطخة االسختجابة  1121 آذار -يف مخارس أوهلخاخطخل االسختجابة  كخان  على سلسلة مناملتحدة  األمممنظمات تعمل 
 األزمخخةثخخر أختفيخخف هخخذه اخلطخخل تسخختهدف  1121 أيلخخول -تمرباإلنسخخانية، وجخخرى حتخخديثها يف سخخب لالحتياجخخات األوىل

 الصخحة،و  ياه والصرف الصحي والنظافة،امل: السورية على الفئات املتضررة من السكان من خالل الرتكيز على قطاعات
 .واألمنالسالمة و التعليم، التغذية، و الغذاء والزراعة، و  املواد غا الغذائية واملأوى، التعايف املبكر وكسب العيش،و 

درة علخخى املخخوارد املاليخخة أو مخخن ناحيخخة املقخخمخخا تخخزال هخخذه اخلطخخل عخخاجزة عخخن تلبيخخة االحتياجخخات املتزايخخدة سخخواًء مخخن ناحيخخة 
حسخخب تقخخديرات  1123ة االحتياجخخات املتنوعخخة هلخخم، حيخخث بلغخخت احتياجخخات عخخام تغطيخخ أواملسخختهدفني  إىلالوصخخول 

 .%5121بنسخخبة تغطيخخة  أي أمريكخخيمليخخون دوالر  211مني مبلخخغ أمت تخخ أمريكخخيمليخخار دوالر  2292خطخخة االسخختجابة 
 لتحقيخقن تسخخا املسخاعدات و حيخاولاملنظمخات الدوليخة يف اختيخار اجلهخات الشخريكة فخأطراف النخزاع  ترددويضاف لذلك 

. قابل الوصول إىل منظمات اجملتمخي املخدين ذات البخىن الضخعيفة مؤسسخياً بخالغ الصخعوبةمكاسب عسكرية وسياسية، وبامل
اسخية الكخربى علخى املسختوى العخاملي وتأثرهخا باجلهخات املمولخخة، يكمخا تعخاين املنظمخات الدوليخة مخن تأثرهخا بنفخوذ القخوى الس

 .(1الشكل ) آليات الرصد والتقييم فيها باإلضافة إىل ضعف
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    4104التمويل المطلوب والملبى لخطة الستجابة لالحتياجات اإلنسانية (: 7)الشكل 

 
 هيئة التخطيل والتعاون الدويل: املصدر

اجملتمخي املخدين وقخد سخاهم   ،العنخفورسخخ  السخاعية للرفخاه والعدالخة وكرامخة اإلنسخان النزاع املسلح القخوى اجملتمعيخةأضعف 
واألهلخخي إىل حخخد كبخخا مخخن التخفيخخف مخخن األضخخرار الخخيت حلقخخت بخخاملواطنيني إال أن شخخدة النخخزاع وفداحخخة اخلسخخائر جتعخخل مخخن 

ويخذكر بخأن حتخويالت املغرتبخني  .اجملتمي املدين واألهلي مبؤسساته غا الرمسيخة غخا قخادر علخى تلبيخة االحتياجخات املتعاظمخة
  .  علب حالياً دوراً  كبااً يف مساعدة األسر السوريةالسوريني لعبت سابقاً وت
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 عادة توجيه السياساتإالتوجهات المستقبلية و  -الفصل الرابع
 .التنميةو  الحماية الجتماعيةسياسات  -أولا 

من احلماية من خماطر تراجي الدخل واخلدمات الرئيسية إىل مفهوم تطور مفهوم احلماية االجتماعية يف األدبيات احلديثة 
اجلوانب الالماديخة يف احلمايخة االجتماعيخة مثخل محايخة كرامخة اإلنسخان تعزيز الرفاهية لألفراد، لكنه بقي قاصراً عن تضمني 

انطبعخت سياسخات احلمايخة السخائدة دوليخاً بالصخبغة النيوليرباليخة الخيت تركخز علخى  وعمومخاً . وحقوقه واعتباره وتوسيي خياراتخه
عدم املس بالسياسات االقتصادية القائمخة علخى التفخاوت واالسختغالل، والرتكيخز علخى الظخواهر الخيت تنختج عنهخا مثخل الفقخر 

ة واإلقليميخخة للمالءمخخة بخخني ن املنظمخخات الدوليخخلقخخد سخخعت الكثخخا مخخ. وعخخدم احلصخخول علخخى اخلخخدمات الصخخحية األساسخخية
جة التنخاقض العضخوي يالسياسات النيوليربالية مي احلماية االجتماعية مبفهومها الواسي لكنها مل حتقق النجاح املطلوب نت

ات القائم علخى احلقخوق واقرتاحاهتخا التطبيقيخة مبينهما، وهذا يفسر جزئياً سبب الفارق بني الطروحات املعيارية هلذه املنظ
 .  تتسق مي هذه احلقوقاليت ال

ارتباطهخخا العضخخوي مخخي املفهخخوم الواسخخي للتنميخخة سخختبقى أنظمخخة احلمايخخة االجتماعيخخة غخخا قخخادرة عخخن حتقيخخق أهخخدافها بغيخخاب 
الذي يضمن بناء قدرات كافة األفراد وتوسيي خياراهتم، وربل العدالة االجتماعية بالسياسات االجتماعية واالقتصخادية، 

األمر الذي يتطلب تطوير . تشاركي يضمن احلريات املدنية ومتثيل تطلعات ومصاحل فئات اجملتميووجود عقد اجتماعي 
مؤسسخخات تشخخاركية وشخخفافة ومسخخاءلة، تتجخخاوز احتكخخار النخخخب لالمتيخخازات االقتصخخادية واالجتماعيخخة والثقافيخخة، وتعخخا  

إىل التمييز بني األفخراد وإقصخاء شخرائح جمتمعيخة كبخاة  املرتكزةالرتاكم غا املنصف للرتتبيات املؤسسية الرمسية وغا الرمسية 
 . واحلفاظ على السلطة وكبت احلريات واستغالل املوارد املادية والبشرية

، فاسختدامة النمخو االقتصخادي ال اكخن حمركخات التنميخة مخن اً هام اً حمرك سياسات احلماية االجتماعيةويف هذا اإلطار تعد 
يربل بني حتقيق  أنللسياسات االقتصادية جيب الراسم ، وبالتايل فإن دور الدولة تضمينياً كان عاداًل و   إذا إالتستمر  أن

توجيخخه للسياسخخات االقتصخخادية واالجتماعيخخة  إعخخادةالنمخخو االقتصخخادي والعدالخخة واملسخخاواة وتكخخافؤ الفخخرمي، وهخخذا يسخختدعي 
 .النمو االقتصادياسرتاتيجية  بناء وإعادة

فهخي ضخرورة اقتصخادية،  احلماية االجتماعيخة، إضخافة لكوهنخا حخق للمخواطنني وأحخد حمخددات اسختدامة التنميخة،تعترب نظم و 
عبئخخاً عليخخه، فقخخد أكخخدت األزمخخة املاليخخة واإلقتصخخادية العامليخخة دور خطخخل الضخخمان االجتمخخاعي  تشخخرط مسخخبق للنمخخو وليسخخ

دول الخخيت يوجخخد لخخديها نظخخم ضخخمان اجتمخخاعي جيخخدة هخخي يف أن الخخ بخخنيَ قتصخخادية تلقائيخخة، وتَ اباعتبارهخخا مثبتخخات اجتماعيخخة و 
وبنخخاء رأس املخخال البشخخري مخخن خخخالل دورهخخا يف اإلنسخخجام االجتمخخاعي  وضخخي أفضخخل ملواجهخخة ااثخخار االجتماعيخخة لألزمخخات

 .وتعزيز إنتاجية العمل

عخخخخن اخللخخخخل التنمخخخوي الكبخخخخا يف ظخخخخل ضخخخخعف املشخخخخاركة واملسخخخخاءلة واحلرمخخخخان السياسخخخخي لقخخخد بينخخخخت األزمخخخخة السخخخخورية احلاليخخخخة 
جخخراءات احلمايخخة االجتماعيخخة علخخى تخخوفا الخخدعم السخخلعي واخلخخدمات إواالجتمخخاعي لشخخرائح جمتمعيخخة كبخخاة، حيخخث ركخخزت 

االقتصخادية واالجتماعيخة  تضمني العدالة االجتماعية يف كافة مفاصل السياسخاتالعامة، دون األخذ بعني االعتبار أمهية 
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وحىت احلماية االجتماعية املتمثلة بالدعم واخلدمات تراجعت مي بدء انتهخاج سياسخات حتريريخة منخذ . واملؤسسية والثقافية
 ". التوازن التنموي عند احلد األدىن"الثمانينات خملخلة 

فهخوم احلمايخة االجتماعيخة واملتمثلخة باحلريخات قضايا يف غاية األمهيخة ومرتبطخة مب 1122لقد طرح احلراك اجملتمعي يف آذار 
تفخاعالت األزمخة قخادت إىل نخزاع مسخلح دام نتجخت وتنختج عنخه آثخار  املدنية وكرامخة اإلنسخان والعدالخة االجتماعيخة، إال أن 

 كارثيخخخة غخخخات القواعخخخد الناظمخخخة حليخخخاة األفخخخراد وأولويخخخات اجملتمخخخي، حيخخخث صخخخعد إىل رأس األولويخخخات وقخخخف النخخخزاع املسخخخلح
       .  سوريةوتفكيك املؤسسات القائمة على العنف واحلفاظ على احلق يف احلياة لإلنسان يف 

مفخاهيمي جديخد للتنميخة  إطخاروضخي  سخوريةيف سياسخات التنميخة يف  مبفهومهخا الواسخي احلمايخة االجتماعيخة إدماجيتطلب 
املواطنيني يف جتخاوز األزمخة وبنخاء منخوذج تنمخوي كافة ضمن عقد اجتماعي يوحد جهود  ها ومرتكزاهتا، ئمبادو حيدد رؤيتها 

تتمثخل يف الرفخاه املخادي واملعخريف والعدالخة مشخرتكة  أهخدافالسياسات االجتماعية واالقتصخادية لتحقيخق للمستقبل وتطوير 
األول هخخخو : القائمخخخة لسخخخببني رئيسخخخني وهخخخذا يسخخختدعي مراجعخخخة السياسخخخات. االجتماعيخخخة واملؤسسخخخات التضخخخمينية واملسخخخاءلة

التغيخخا اجلخخذري الخخذي حتدثخخه األزمخخة ممخخا اخخختالالت السياسخخات االقتصخخادية واالجتماعيخخة واملؤسسخخية والثقافيخخة والثخخاين هخخو 
 .يتطلب حتلياًل معمقاً للوضي احلايل وآليات جتاوزه

 ؤسسخخيةوامل مخخي سياسخخات التنميخخة االجتماعيخخة واالقتصخخاديةمبفهومهخخا الواسخخي سياسخخات احلمايخخة االجتماعيخخة تكامخخل يعتخخرب 
مخخن منظخخور احلمايخخة االجتماعيخخة يتعخخدى النظخخرة املاديخخة إىل  رمخخانفاحل ،شخخرطاً ضخخرورياً لتحسخخني مقومخخات معيشخخة املخخواطنني

 تعرضخخختالخخخيت  سخخخوريةالفئخخخات العريضخخخة مخخخن السخخخكان يف ومتكخخخني  فاحلمايخخخة االجتماعيخخخة تتعلخخخق حبمايخخخة احلرمخخخان الالمخخخادي،
واملطلوب منوذج تنموي جديد يضي العدالة االجتماعية  .قبل وأثناء األزمة املادي واملعنوي لتهميش واإلقصاءللحرمان وا

واحلماية االجتماعيخة يف صخلب عمليخة التنميخة مخي األخخذ بعخني االعتبخار السياسخات واالجخراءات اجلخادة واملبتكخرة املطلوبخة 
التزامخاً مببخدأ مة، والخيت تتطلخب دوراً تنمويخاً واسخعاً للدولخة و آنياً لتخفيف معاناة املواطنني مما حلق هبم من آضرار نتيجة األز 

   . والشراكة مي اجملتمي املدين والقطاع اخلاميالعمومية التغطية 

 "الحماية اإلنسانية"من الحماية الجتماعية إلى  -ثانياا 

آثخار األزمخة الراهنخة والتطخخورات يف ظخل جخذور و  مفهخوم احلمايخخة االجتماعيخة تتطلخب احلالخة السخورية إعخادة النظخر جخذرياً يف
مبا يف ذلخك الرتكيخز علخى محايخة كرامخة واعتبخار اإلنسخان كعمخاد قضخية احلمايخة ويرتتخب علخى الدولية احلديثة يف هذا اجملال، 

، واليت ذلك تأسيس أنظمة محاية قائمة على العدالة االجتماعية واملشاركة اجملتمعية يف بناء السياسات وتنفيذها وتقييمها
يخختم مخخن  تشخخاركيةو عادلخخة و تضخخمينية و  اكخخن أن تخختم دون مصخخاحلة وطنيخخة شخخاملة قائمخخة علخخى احلقخخوق وبنخخاء دولخخة تنمويخخة ال

 . ويتمكن من املشاركة بفاعلية يف جتاوز ااثار املدمرة لألزمة سوريةعادة االعتبار لإلنسان يف إخالهلا 

وإعادة التوزيي للثروة والناتج، حبيث يتم الرتكيز على ضمان احلياة قضايا التوزيي ذلك يفرتض إعادة النظر ب باإلضافة إىل
الكراة للسوريني من حيث ظروف السكن الالئقة والعمل واخلدمات الصحية والتعليمية والخدخل األساسخي وتعويضخات 

اديخخخة واملعنويخخخة مخخخن األضخخخرار امل سخخخوريةإن نظخخخام احلمايخخخة االجتماعيخخخة املطلخخخوب يسخخخعى إلنقخخخاذ اإلنسخخخان يف . أضخخخرار األزمخخخة
واستعادة اإلنسجام االجتماعي وضمان املشاركة الفعالة للجميي وحيرر األفراد من اخلوف واحلاجة اليت يعانون منها، إنه 
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 . (2الشكل ) "للحماية اإلنسانية"نظام 

القخيم واألسخس اجلديد رؤية تنموية واضحة ومشاركة واسعة يف صياغة عقد جمتمعي جديد يضخي احلماية  نظامويتطلب  
فرتض باحلماية السعي لتحقيقها، مبا يف ذلك العدالة واإلنسجام واألهداف الكربى اليت يُ  اليت حتكم اجملتمي يف املستقبل

ويركز نظام احلماية اإلنسانية املطلوب على اجلوانب املادية كالعمل والضمان االجتماعي واخلخدمات العامخة . االجتماعي
التعبخا وعدالخة حريخة و هداف، وعلخى اجلوانخب غخا املاديخة كخاحرتام اإلنسخان واملشخاركة يف السخلطة األساسية والدعم واالست

    : ومن خصائص النظام اجلديد .الفرمي واحلصول على املعرفة

 بنخخخاء مؤسسخخخات كخخخفء وشخخفافة ومسخخخاءلة وتشخخخاركية للحمايخخخة اإلنسخخخانية، تقخخخوم علخخخى : علخخى املسخخختوى املؤسسخخخي
التنسخخخيق  وتقخخخوم علخخخى ،سخخختناد إىل األدلخخخة يف وضخخخي السياسخخخات والتنفيخخخذواإلواملرونخخخة  والعموميخخخةالعدالخخخة مبخخخادئ 
، وبنخخخاء اجتماعيخخخة مسخخختدامة أمخخخانشخخخبكات والرتكيخخخز علخخخى بنخخخاء  واملشخخخاركة يف تصخخخميم النظخخخام، األدواروتكامخخخل 

 . آليات للرصد والتقييم

 نالحخظ  من خالل استعراض واقي التشريعات الناظمة ملكونات احلمايخة االجتماعيخة، :توى التشريعيعلى املس
أسخخعار تقخوم بتحريخر أو العموميخخة القصخور يف جمخاالت مثخل حقخخوق العمخال والتشخريعات الخخيت ترتاجخي عخن احلمايخة 

علخى رؤيخخة اخلخدمات العامخة، أمخخا مخي األزمخة فهنخخاك حاجخة إىل حزمخخة متكاملخة مخن التشخخريعات الخيت تصخمم بنخخاء 
تنمويخخخة جديخخخدة تضخخخمن مشخخخاركة املخخخواطنني وتضخخخمن حقخخخوقهم وتوسخخخي فخخخرمي املشخخخاركة االقتصخخخادية واالجتماعيخخخة 
واملؤسسخية والثقافيخخة، مبخا يف ذلخخك تطخوير التشخخريعات املتعلقخخة بخاجملتمي املخخدين الخذي كخخان قبخل األزمخخة يلعخخب دوراً 

   .تضاعف خالل فرتة األزمةو هاماً يف احلماية االجتماعية 

  وسخيي التغطيخة مبكونخات احلمايخة االجتماعيخة تيعتخرب تخوفا التمويخل الخالزم ل :وتنويي املخواردعلى مستوى التمويل
الخخخيت تفرضخخخها األزمخخخة وتراجخخخي املخخخوارد واملخخخدخرات  ويف ظخخخل االسخخختحقاقات الكخخخربى .سخخختدامتهاال اً أساسخخخي اً شخخخرط

دين بخخني احلكومخة والقطخخاع اخلخامي واجملتمخخي املخختصخميم نظخخام مخخايل تكخافلي والنشخاط االقتصخخادي، تظهخر ضخخرورة 
سختفادة بشخكل واإل .لدولخة احلخد األدىن مخن احلمايخة االجتماعيخةايقوم على توفا املوارد املالية والبشرية لضمان 

فعال من املساعدات اإلنسانية اليت تقدم يف ظل األزمة واليت تعاين من ضعف الكفاءة واملساءلة وعدم وضوح 
 .  األهداف
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               من مفهوم الحماية الجتماعية إلى مفهوم الحماية اإلنسانية وعالقتها باألهداف التنموية الرئيسية: (2)الشكل 
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 بين الفاعلينرؤية جديدة لألدوار  – ثالثاا 

 لقد أدت األزمة املالية العاملية إىل تراجي يف مسار خصخصة احلماية االجتماعية الذي بدأ يأخذ زمخًا يف التسعينات
والذي أدى إىل حتميل األفراد أعباء كباة من حيث املخاطر والتمويل، وعادت الكثا من الدول لتتحمل املسؤولية 

 استحقاقات زيادةل قوية تداباالعاملية  لألزمة االستجابات احلكومية تضمنت إذالعامة جتاه احلماية االجتماعية، 
 منشآت أو تأمني لشركات فيها فّرطت قد كانت ياتاحلكومات مسؤول بعض واستعادت ،االجتماعي الضمان
 احلكومات ُدعيت أخرى، بلدان ويف  .حكومية نظم إىل كانت خمصخصة معاشات نظم حتويل بإعادة السيما خاصة،

 األزمة خالل وتقاعدوا املمولة النظم يف اشرتكوا الذين املعاشات أصحاب اخنفاض استحقاقات لتدارك تدابا اعتماد إىل
 12.املالية العاملية

بالرغم مخن اسختمرارها بتقخدمي بعخض اخلخدمات ودعخم  فقد أدت األزمة إىل ضعف كبا يف مؤسسات الدولة سوريةأما يف 
حجخخم املعلومخخات  تاألولويخخات وقللخخ تبعخخض السخخلي إال أن طبيعخخة النخخزاع املعقخخدة أثخخرت علخخى املخخوارد املاديخخة والبشخخرية وغخخا 

يف تخوفا املسخاعدات كبخااً ئخاً  عب واألهلخي حتمخل اجملتمخي املخدينباملقابخل  .املتوفرة إضافة إىل صعوبة االنتقال وغياب األمخان
وسخامهت  ،يف مرحلخة الحقخة علخى املسخاعدات اخلارجيخةو  وحتخويالت املغرتبخني اإلنسانية للمخواطنيني معتمخداً علخى مدخراتخه

حيخث جلخأ الكثخا  سخوريةوتعقخدت قضخية احلمايخة يف . واإلقليمية يف تقدمي مساعدات إنسانية للسورينياملنظمات الدولية 
دول املستضخيفة واملنظمخات الدوليخة، واجلخدير من السوريني إىل خارج الخبالد وأصخبحت قضخية محخايتهم االجتماعيخة بيخد الخ

ورغخم كخل هخذه اجلهخود  .يف تقخدمي املسخاندة للسخوريني خاصخة يف دول اجلخوار احملليخة لمجتمعخاتالكبخا ل دورالهنا بالذكر 
تبقى االحتياجات أعلى بكثخا مخن املتخوفر حيخث تفخاقم األزمخة ااثخار السخلبية والرتكيخز يختم علخى االحتياجخات املاديخة، ممخا 

   . ضرورة ملحة سوريةجيعل من تغيا املفهوم واإلطار املؤسسي للحماية يف 

 :دور الدولة -2

ملختلخخخف الفخخخاعلني مخخخن جمتمخخخي مخخخدين وقطخخخاع خخخخامي  ،اإلنسخخخانيةتخخخوفا البيئخخخة التشخخخريعية املالئمخخخة للحمايخخخة  -
  .واجملتمي الدويل

ضخمان تناسخق سياسخات احلمايخة واسرتاتيجيات جتخاوز آثخار األزمخة و  سوريةللتنمية يف تطوير رؤية تشاركية  -
 لتنميخخخخة تضخخخخمينية اقتصخخخخادية واجتماعيخخخخة عموميخخخخةمخخخخي السياسخخخخات االقتصخخخخادية، يف إطخخخخار رؤيخخخخة  اإلنسخخخخانية
 .ومؤسسية

وأخخذ اجلوانخب املاديخة وغخا  وفخق منظخور حقخوق اإلنسخاناإلنسخانية تبين اسرتاتيجيات وسياسخات احلمايخة  -
 .املادية بعني االعتبار

بنخاء مؤسسخات تشخاركية وكخفء وعادلخة ومسخاءلة حبيخخث تختمكن مخن تنسخيق اجلهخود بفاعليخة ملواجهخة آثخخار  -

                                                           

 ، أرضيات احلماية االجتماعية من اجل العدالة االجتماعية وعوملة عادلة1121لعام  212مؤمتر العمل الدويل الدورة  - 12
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 . ضمان التنسيق مي الفاعلني احملليني والدولينيو  ،األزمة

باخلخخدمات الصخخحية والتعليميخخة وظخخروف السخخكن ودعخخم لخخق ظخخل األزمخخة مبخخا يتعيف  العموميخخة تخخوفا التغطيخخة -
 .السلي الرئيسية

 :املديناجملتمي مؤسسات دور  -1

واسعة خاصة للمجتمي املدين الذي  قاعدة مشاركةاإلنسانية يف ظل األزمة يتطلب تبين وتنفيذ برنامج متكامل للحماية 
مكانخخات وضخخعف يف اإلمخخن تشخختت يف اجلهخخود، حاليخخاً  ديناجملتمخخي املخخيعخخاين حيخخث و ، يف الوقخخت احلخخايليلعخخب دوراً رئيسخخياً 

مسخخاندته يف تخوفا التشخريعات املناسخبة و ممخا يتطلخب تطخوير مشخاركة اجملتمخخي املخدين مخن خخالل . املاديخة والقخدرات املؤسسخية
وهخذا يعتمخد إىل حخد كبخا علخى عقخد . بفاعليخةتطوير مؤسساته حنو مزيد من الكفاءة والشفافية وممارسته لخدوره التنمخوي 

 .تشاركية حقيقية يف صناعة السياسات وتنفيذها وتقييمهاو اجتماعي يضمن احلريات العامة 

ومخخن هنخخا اكخخن للمجتمخخي ، دينمخخل بخخني احلكومخخة واجملتمخخي املخخباعتمخخاد مبخخدأ تكامليخخة الع دينالرؤيخخة لخخدور اجملتمخخي املخخ تخخرتبل
 :االضطالع باألدوار التالية املدين

اإلنسخخانية والعدالخخة االجتماعيخخة واالنسخخجام االجتمخخاعي حخخول احلمايخخة  اجملتمعخخياملسخخامهة يف تفعيخخل احلخخوار  -
 . سوريةخاصة يف ظل اإلنقسام اجملتمعي احلاد الذي تشهده 

املسخخخامهة الفعالخخخة يف اجلوانخخخب الالماديخخخة للحمايخخخة اإلنسخخخانية مثخخخل العدالخخخة االجتماعيخخخة وحقخخخوق وواجبخخخات  -
 .  كرامة اإلنسان وقبول ااخراملواطنة واحرتام  

مخن خخالل املشخاركة يف عمليخات اإلنتخاج  تضخمينية بشخكل مباشخر وفعخالال التنميخة عمليخات يف املسخامهة -
 .االقتصادي االجتماعي ومساعدة املتضررين من األزمة

سخخخخن التغطيخخخخة مبكونخخخخات احلمايخخخخة التشخخخخريعات ورسخخخخم السياسخخخخات املتعلقخخخخة بتوسخخخخيي وحت راملسخخخخامهة يف تطخخخخوي -
 .االجتماعية

 .االضطالع بدور رقايب على عمل السلطات التنفيذية -

 دور القطاع اخلامي -3

اإلنسخانية، مخن يف جمخال احلمايخة شخريكاً رئيسخياً القطخاع اخلخامي يف ظل الرؤية التنموية املقرتحة للخروج من األزمخة يشخكل 
خخخخالل نظخخخرة اسخخخرتاتيجية ملصخخخلحة القطخخخاع اخلخخخامي يف تكخخخوين رأس املخخخال البشخخخري واالجتمخخخاعي واالنسخخخجام االجتمخخخخاعي 

وال اكخخن للسياسخخات . واالسخختقرار السياسخخي باإلضخخافة إىل التحفيخخز االقتصخخادي الخخذي تسخخهم احلمايخخة اإلنسخخانية يف تخخوفاه
تفعل الدور االسرتاتيجي للقطاع اخلامي يف العملية التنموية أو يف بناء شراكات  قبل وأثناء األزمة أنوحدها االقتصادية 

 : ومن ضمن دور القطاع اخلامي. حقيقية على املستوى الوطين
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 مبخا فيهخا لقضخايا التنميخة التضخمينية  ،صالحات جذرية بخدورهاإاليت حتتاج إىل  ،تبين مؤسسات القطاع اخلامي
امي ومخخي الدولخخة واجملتمخخي املخخدين لتطخخوير الرؤيخخة املسخختقبلية وبنخخاء اإلنسخخجام املشخخاركة الشخخفافة ضخخمن القطخخاع اخلخخ

 .االجتماعي ورأس املال املادي والبشري

  اعتماد مبخادئ الكفخاءة واالنتاجيخة واالسختدامة البيئيخة، تكخون ضخماناً لعمخل فعخال للقطخاع اخلخامي علخى املخدى
 .الطويل

  وخاصخًة مخا يتعلخق بتطبيخق معخايا العمخل الالئخق املتصخلة بتشخغيل االلتزام بتنفيخذ تشخريعات احلمايخة االجتماعيخة
املسامهة يف تقدمي اخلدمات و  .اإلناث واحلد األدىن لألجور، والتغطية بالتأمينات االجتماعية والرعاية الصحية

 . (الصحية والتعليمية) االجتماعية

  اإلنسانيةاملسامهة يف احلوار املتعلق بقضايا احلماية . 

 :اجملتمي الدويلدور  -9

حيخخث احلاجخخات الكخخربى لتطخخوير املؤسسخخات ولسخخد فجخخوات  سخخوريةيف احلمايخخة اإلنسخخانية يف  هخخامللمجتمخخي الخخدويل دور 
 سخخخوريةمسخخخاعدات كخخخربى مخخخن اجملتمخخخي الخخخدويل ضخخخمن رؤيخخخة التنميخخخة ل، ممخخخا يتطلخخخب التمويخخخل وحخخخل مشخخخاكل اللجخخخوء واهلجخخخرة

يف تبخادل املعخارف ونقخل حيث اكخن للمجتمخي الخدويل أن يسخاهم . الوطينضمنها نظام احلماية اإلنسانية من املستقبل و 
باإلضخخافة  .يف ظخخل األزمخخات اخلخخربات والتجخخارب الناجحخخة يف جمخخال توسخخيي نطخخاق التغطيخخة مبكونخخات احلمايخخة االجتماعيخخة

 .يف إطار مؤسسي كفء ومساءل سوريةلتقدمي الدعم املايل والفين ل
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 الخاتمة
أمهيخة املؤسسخات ودور نقدياً ملفهوم ودور احلمايخة االجتماعيخة مبخا يف ذلخك دور الدولخة يف احلمايخة و  قدم التقرير استعراضاً 

. اجملتمخخي املخخدين، والعالقخخة مخخي العدالخخة االجتماعيخخة والتنميخخة مبفهومهخخا الواسخخي، باإلضخخافة إىل دور احلمايخخة يف ظخخل األزمخخات
الخخيت تركخخز " للحمايخخة اإلنسخانية"تماعيخخة إىل املفهخخوم الخذي قدمخخه وخلخص إىل ضخخرورة جتخاوز املفهخخوم التقليخخدي للحمايخة االج

علخى مفهخخوم التعزيخخز بخخداًل مخخن مفهخوم احلمايخخة مخخن املخخخاطر باإلضخخافة إىل تركيزهخا علخخى اجلوانخخب الالماديخخة يف احلمايخخة مثخخل 
نية كمخخا مت طرحهخخا يف احلمايخخة اإلنسخخا. وعدالخخة توزيخخي الفخخرمي والسخخلطة وحرياتخخه املدنيخخة احخخرتام شخصخخية اإلنسخخان وجدارتخخه

 . التقرير هي إطار أكثر مالءمة لفهم احلالة السورية يف ظل األزمة ويف طرح بدائل وحلول مستدامة مستقبلية
مرحلة ما  تني رئيسيتني، األوىلتماعية يف سورية مميزاً بني مرحلنظمة احلماية االجتشخيصاً ألالتقرير ويف هذا اإلطار قدم 

دور حتليخخل  حيخخث مت. 1123و 1122بخخني  مرحلخخة األزمخخة الراهنخخة ، والثانيخخة1121وعخخام  1111بخخني عخخام  قبخخل األزمخخة
الدولخخة يف احلمايخخة االجتماعيخخة باإلضخخافة إىل دور اجملتمخخي املخخدين، كمخخا مت عخخرض اإلطخخار التشخخريعي النخخاظم ألنظمخخة احلمايخخة 

 ،ماعي واخلدمات االجتماعية وسياسات سوق العملاالجتماعية يف سورية من خالل قراءة نقدية مشلت الضمان االجت
مث تعرض التقرير ألهم مؤشرات احلماية االجتماعية قبل األزمة وخالهلا بشكل مفصخل، وأخخااً اسختعرض الفصخل األخخا 

 . رؤية مشولية خلصائص نظام احلماية االجتماعية املطلوب للمستقبل
، وعخخخدم الرؤيخخخة التنمويخخخة، غيخخخاب قبخخخل األزمخخخة جتماعيخخخة يف سخخخوريةومخخخن أهخخخم التحخخخديات الخخخيت واجهخخخت أنظمخخخة احلمايخخخة اال

ضخخعف علخخى مسخختوى احلجخخم والتنفيخخخذ يف احلمايخخة،  اجملتمخخي املخخدين واألهلخخيلخخدور مهخخال ، إلعدالخخة االجتماعيخخةاسخختهداف ا
 .عف إنفاذ القانونوضاالقتصادي سياسات التحرير النتائج السلبية ل، واالستدامة
كارثيخة للنخزاع املسخلح، الخذي أدى إىل الاهنارت معظم مقومات أنظمة احلماية السابقة نتيجة األضرار الراهنة  أثناء األزمة

اخلخخخخوف والكراهيخخخخة انتشخخخخار ، وخسخخخخارة مئخخخخات آالف األرواح واجلرحخخخخى واملشخخخخوهني ، و وح وجلخخخخوء املاليخخخخني مخخخخن السخخخخورينيز نخخخخ
 . ة التنموي وفاقم التحديات أمام اجملتمي املدينمما أضر برأس املال االجتماعي والثقايف، وأضعف دور الدول والتعصب

يتطلب نظام احلماية اإلنسانية، الذي يقرتحه التقرير للخروج من األزمة، رؤية تنموية واضحة ومشاركة واسعة يف صياغة 
السخعي عقد جمتمعي جديد يضي القيم واألسس اليت حتكم اجملتمي يف املستقبل واألهداف الكربى الخيت يُفخرتض باحلمايخة 

ويركخخخز نظخخخام احلمايخخة اإلنسخخخانية املطلخخخوب علخخى اجلوانخخخب املاديخخخة  . لتحقيقهخخا، مبخخخا يف ذلخخك العدالخخخة واإلنسخخخجام االجتمخخاعي
كالعمخخل والضخخمان االجتمخخاعي واخلخخدمات العامخخة األساسخخية والخخدعم واالسخختهداف، وعلخخى اجلوانخخب غخخا املاديخخة كخخاحرتام 

 . وعدالة الفرمي واحلصول على املعرفة اإلنسان واملشاركة يف السلطة وحرية التعبا
بناء مؤسسات كفء وشفافة ومساءلة وتشاركية للحماية اإلنسانية، تقوم ومن خصائص النظام على املستوى املؤسسي 

فخخاملطلوب تبخخين حزمخخة متكاملخخة مخخن التشخخريعات الخخيت  التشخريعيأمخخا علخخى املسخختوى . واملرونخخة العدالخخة والعموميخخةمبخخادئ علخى 
تصخخخمم بنخخخاء علخخخى رؤيخخخة تنمويخخخة جديخخخدة تضخخخمن مشخخخاركة املخخخواطنني وتضخخخمن حقخخخوقهم وتوسخخخي فخخخرمي املشخخخاركة االقتصخخخادية 

تصخخميم نظخخام مخخايل تكخخافلي بخخني احلكومخخة تظهخخر ضخخرورة علخخى مسخختوى التمويخخل وأخخخااً . واالجتماعيخخة واملؤسسخخية والثقافيخخة
  .احلد األدىن من احلماية االجتماعيةدين يقوم على توفا املوارد املالية والبشرية لضمان اخلامي واجملتمي املوالقطاع 
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ظيب  بوأعز الدين عناية، هيئة . مراجعة د، ترمجة ناصر امساعيل، "الفكر اجلمهوري(: "1122) ماوريسيو ،فاويل .21
  .11، مي والرتاث، أبو ظيب الطبعة األوىلللثقافة 

  .الكويت ،أيار/مايو  313، ترمجة شوقي جالل، عامل املعرفة ، العدد "التنمية حرية(: "1119) أمارتيا ،سن .22
  .21، باوت لبنان، مي "مساءلة السياسات(: "1123) كومية للتنميةحلشبكة املنظمات العربية غا ا .21
مؤمتر ، "العدالة االجتماعية وعوملة عادلةجل أاحلماية االجتماعية من أرضيات (: "1121)منظمة العمل الدولية  .23

 .212العمل الدويل الدورة 
االقتصادية، اجمللد السياسات التنمية و جملة ، "دور العوامل االقتصادية يف احلراك السياسي(: "1123)نصر وحمشي  .29

 . املعهد العريب للتخطيل، الكويتاخلامس عشر، العدد األول، يناير، 
 .حلب ،تمي األهلي وثقافة التطوع، مجعية العادياتاجمل(: 1122) فؤادهالل،  .25
 .، دمشق"تقييم منتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة(: "1116)هيئة ختطيل الدولة  .21
 .، دمشق(1122-1111)هيئة ختطيل الدولة، اخلطة اخلمسية العاشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  .21
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 . ، دمشق"التعاون القطري مي منظمات األمم املتحدة برامج(: "1121)هيئة التخطيل والتعاون الدويل  .22

دراسة تقييم فنية لطريقة االستهداف املباشر يف صندوق (: "1121)وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف سورية  .26
 .   ، غا منشور، دمشق"املعونة االجتماعية

 . لسابي، دمشق، اإلصدار ا"النشرية االحصائية الصحية(: "1121)وزارة الصحة يف سورية  .11

 :  القوانين والتشريعات
 .2692 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 (.2616)اتفاقية القضاء على مجيي أشكال التمييز العنصري 
 (.1113)اتفاقية القضاء على مجيي أشكال التمييز ضد املرأة 

 (.2663)اتفاقية حقوق الطفل 
 (.1115)اتفاقية محاية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
 (.1119)نسانية أو املهينة عاملة أو العقوبة القاسية أو الإلاتفاقية مناهضة التعذيب وغاه من ضروب امل

 .، والتزامها بأهداف اإلعالن الثمانية بغاياهتا املختلفة1111إعالن قمة األلفية ، عام 
 (.على التوايل2611، 2651)ئف املعنيتان بالقضاء على التمييز يف شغل الوظا( 222)و( 211)االتفاقيتان 
 (.على التوايل2652، 2611)املعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل اإلجباري ( 215)و( 16)االتفاقيتان 
 (.على التوايل 2651، 2611)املعنيتان حبرية التجمي واملفاوضة اجلماعية ( 62)و( 21)االتفاقيتان 

 (.على التوايل1113، 1112)استخدام األطفال والقاصرين املعنيتان مبني ( 221)و( 232)التفاقيتان ا
 (.2616)العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 1116 للعامالقاضي بتأسيس شركة مسامهة للتأمني الصحي  95املرسوم 
دي الدولة والقطاع العام واملنظمات الشعبية من املدنيني والعسكريني القاضي بتشميل متقاع 91املرسوم التشريعي رقم 

 .بالتأمني
  .حيث أجاز املرسوم إحداث صناديق تعاونية يف الوزارات واملؤسسات الرمسية2616لعام  311املرسوم التشريعي رقم 
 .القاضي بإحداث الصندوق الوطين للمعونة االجتماعية/ 6/املرسوم التشريعي رقم 

 .اخلامي مبؤسسات التمويل املتناهي الصغر 1111لعام  25رسوم رقم امل
 .2613دستور اجلمهورية العربية السورية لعام 
 1121دستور اجلمهورية العربية السورية لعام 

 .2656لعام  61قانون التأمينات االجتماعية رقم 
 .2612لعام / 29/قانون التنظيم النقايب العمايل رقم 

 .2656لعام /  63/ رقم قانون اجلمعيات 
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 .اخلامي بإحداث مراكز رعاية املسنني 2622لعام /  11/ قانون رقم 
 .1121لعام  21قانون العمل رقم 
 . 1119لعام /  39/ قانون املعوقني رقم 

 .وتعديالته/ 2695/لعام / 235/قانون املوظفني األساسي رقم 
 .1119لعام  51نظام العاملني األساسي يف الدولة رقم 

 : الحصاءات
 .  ، دمشق"1121و  1111بيانات املسجلني بالتأمينات بني ": جتماعية واملعاشاتاملؤسسة العامة للتأمينات اال

لعدة سنوات، واملسوح العمل  قوةح و مسو  دة سنوات،اإلحصائية لع اتاجملموع: املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية
 .1116و  1119-1113ونفقات األسرة لألعوام ، ومسوح دخل 1116و 1112الصحية األسرية 

 .التقرير الثاين، دمشق ،"تقرير حالة السكان(: "1121) اهليئة السورية لشؤون األسرة
 .  البيانات املتعلقة بتنفيذ اخلطل والدعم واملساعدات لعدة سنوات: هيئة التخطيل والتعاون الدويل

 ."حول االلتحاق املدرسيوزارة الرتبية يف سورية بيانات " (:1123-1121)يف سورية  وزارة الرتبية
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 تشريعات الضمان الجتماعي والعمل : 0الملحق 

 :ملكونات احلماية االجتماعيةونستعرض فيما يلي بعضاً من أهم التشريعات الناظمة للحماية االجتماعية مصنفة وفقاً 

 :تشريعات الضمان الجتماعي - أ

وتعديالتخخخه النخخخاظم لعمخخخل مؤسسخخخة التأمينخخخات االجتماعيخخخة وقضخخخايا التخخخأمني االجتمخخخاعي،  2656لعخخخام  61القخخخانون رقخخخم  -
، املعخخدل ألحكخخام قخخانون التأمينخخات 1112لعخخام / 12/مخخي صخخدور القخخانون . وذلخخك ترسخخيخاً ملبخخدأ التكافخخل االجتمخخاعي

وتعديالتخخه، أصخخبحت املؤسسخخة العامخخة للتأمينخخات االجتماعيخخة هخخي املرجخخي التخخأميين  2656لعخخام / 61/االجتماعيخخة رقخخم 
 الوحيد جلميي العاملني املؤمن عليهم يف الدولة والقطاع اخلامي واملشرتك والتعاوين

القاضي بتشميل متقاعدي  91القاضي بتأسيس شركة مسامهة للتأمني الصحي واملرسوم التشريعي رقم  95املرسوم  -
 .الدولة والقطاع العام واملنظمات الشعبية من املدنيني والعسكريني بالتأمني

أغلبها خاية قائمة على  سوريةمجعية يف  2911حيث تعمل حالياً حوايل  2656لعام /  63/ قانون اجلمعيات رقم  -
 .مجي التربعات وختصيصها ضمن برامج موجهة لفئة حمددة من اجملتمي

حيث أجاز املرسوم إحداث صناديق تعاونية يف الوزارات واملؤسسات الرمسية 2616لعام  311املرسوم التشريعي رقم  -
املرض، و الزواج، و غايته مساعدة املشرتكني به من موظفي ومستخدمي وعمال الوزارة أو املؤسسة يف حاالت الوالدة، 

  .اإلقراض عند احلاجة أو أي موجب آخرو بية، الكوارث، أو إهناء اخلدمة ألسباب غا تأديو الوفاة، و 
اخلامي بإحداث مراكز رعاية املسنني وذلك بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  2622لعام /  11/ قانون رقم  -

 .مباشرة باإلضافة إىل شركاء من اجلمعيات اخلاية اليت تعمل إىل جانب الوزارة يف هذا اجلانب
وقد حصلت . سنة 29حيث هتتم معاهد رعاية املعوقني هبم حىت يبلغوا . 1119لعام /  39/ قانون املعوقني رقم  -

 .هذه الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة على امتيازات عديدة من احلكومة

القاضي بإحداث الصندوق الوطين للمعونة االجتماعية هبدف محاية األفراد واألسر / 6/املرسوم التشريعي رقم  -
تها من خالل تقدمي معونات دورية أو طارئة وتعزيز تنمية رأس املال البشري واالستثمار فيه ومتكني املستهدفة ورعاي

 .املستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً من خالل برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكني املختصة

 :تشريعات سوق العمل - ب

حيث تسري أحكام هذا القانون على عالقات العمل يف القطاع اخلامي  1121لعام / 21/قانون العمل رقم  -
والشركات العربية االحتادية واألجنبية والقطاع التعاوين، والقطاع املشرتك غا املشمول بأحكام القانون األساسي 

العمل وتراعي البعد لة ومتوازنة ملصاحل طريف عقد للعاملني بالدولة، ويهدف القانون إىل تأسيس عالقة تعاقدية عاد
 .القانوين واالقتصادي هلذه العالقة من دون إغفال البعد اإلنساين واالجتماعي

 .اخلامي مبؤسسات التمويل املتناهي الصغر 1111لعام  25املرسوم رقم  -
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 المؤسسات المشرفة على الضمان الجتماعي والعمل: 4الملحق 

إىل وجود جهاز معين بقضايا احلماية االجتماعية، اليت تُعترب مسؤوليات مكوناهتا موزعة على عدد من  سوريةتفتقر 
 :اجلهات، اارس كل منها جزءاً من مهام احلماية االجتماعية وينفذ أو يشرف على تنفيذ بعضاً من مكوناهتا

اجلهة املسؤولة عن معظم مكونات احلماية االجتماعية املباشرة  1123تعترب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حىت عام 
، واملعونات النقدية (املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)، فهي اجلهة املسؤولة عن التأمينات االجتماعية سوريةيف 

، كما أهنا اجلهة املعنية بقضايا العمل والتشغيل وتنمية (معونة االجتماعيةالصندوق الوطين لل)املوجهة لألسر اهلشة 
، كما متارس الدور املشرف على تنظيمات اجملتمي (مكاتب التشغيل، اهليئة العامة لتنمية املشروعات) املشروعات
  .ملرأة، وهي اجلهة املعنية بقضايا املسنني وذوي االحتياجات اخلاصة ومتكني ا(اجلمعيات) األهلي

 1959 لعخخام  61تعمخخل وفخخق أحكخخام قخخانون التأمينخخات االجتماعيخخة رقخخخم : املؤسسخخة العامخخة للتأمينخخات االجتماعيخخة
تنطلخخق املؤسسخخة يف مهامهخخا وأعماهلخخا مخخن املفخخاهيم األساسخخية للضخخمان االجتمخخاعي، وهخخو نظخخام تخخأميين إلزامخخي . وتعديالتخخه

الدولة بالتنسيق مي أطراف اإلنتاج، هدفه األساسي محاية العامل املؤم ن عليه من مشويل حمّدُد اجملال واملوارد واملزايا، تديره 
الشخخيخوخة، )تقخخدم املؤسسخخة العامخخة للتأمينخخات االجتماعيخخة ثالثخخة أنخخواع مخخن املعاشخخات . بعخخض املخخخاطر الخخيت يتعخخرض هلخخا
القطاع العام واخلامي إلزامياً  بناء على اشرتاكات حمددة ، حيث يكون تسجيل موظفي( العجز وإصابات العمل، الوفاة

ويسخختثىن مخخن هخخذه التغطيخخة العمخخال املخخؤقتني، أفخخراد أسخخرة صخخاحب العمخخل الخخذين يعخخوهلم فعخخاًل، ذوو املهخخن احلخخرة واملشخختغلون 
واكخن ألصخحاب األعمخال . حلساهبم وأصحاب احلرف العمال الذين يشتغلون يف الزراعة لدى القطاع اخلامي واملشخرتك

 .ساهبم  اخلامي أن يستفيدوا من األنواع السابقة للتعويضات بشكل غا إلزاميالذين يشتغلون حل

حيث صدر املرسوم التشريعي  لتستقل عن وزارة الشؤون االجتماعية،مت إحداث وزارة خاصة بالعمل  1123يف عام 
راءات الالزمة واإلج ، بإحداث وزارة تتوىل رسم السياسات العامة للتشغيل ووضي النظم والقواعد1123لعام  53

 ، ومراقبةسوريةالناظمة لعالقات العمل يف  إعداد التشريعات العمالية كما متارس مهمة  لتنفيذها واإلشراف عليها
واملفاوضات اجلماعية مي أطراف  وتعزيز احلوار االجتماعي .للسالمة والصحة املهنية ورسم السياسات الوطنية .تطبيقها

كما تعترب   .النافذة للعمال وتأمني السكن الالئق هلم وفق القوانني واألنظمة االجتماعية تقدمي اخلدمات. اإلنتاج الثالثة
 .يؤمن للعامل وأسرته احلماية االجتماعية ولة عن وضي نظام للضمان االجتماعيؤ مس
 
 

 


