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 توطئة

عداد و  واالبتكار سـ السياسة الوطنية الشاممة لمبحث العممي والتطوير التقانير ُيعتبر  بما يمبي متطمبات  ت تنفيذىااستراتيجياا 
لعاـ  86حداثيا رقـ إمرسـو وفقًا ل ،مياـ الييئة العميا لمبحث العمميمف أولى  التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

 ؼعر تالبيدؼ  في سوريةالسياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار الوزراء قد أطمقت مشروع رسـ . وكانت رئاسة مجمس 5002
شراؼ مستقبؿ العموـ استو  ،تحدياتالمتاحة والالضعؼ والفرص و  تحميؿ نقاط القوةو  ،لراىف لمعمـو والتقانة في سوريةالوضع ا إلى

التقانة و العمـو  توتحقيؽ االنسجاـ الوطني في مجاال ،ووضع السياسة الوطنية العممية والتقانية واستراتيجيات تنفيذىا ،والتقانة
 .واالبتكار

مف الباحثيف والدارسيف في القطاعات االقتصادية والتنموية المختمفة  ةتأتي الوثيقة الحالية لتكمؿ نتائج عمؿ فرؽ العمؿ الوطني
التوجو نحو اقتصاد المعرفة  فيبر عف رغبة وطنية عّ ، كما تُ سوريةـو والتقانة واالبتكار في وتبمور السياسة الوطنية لمعم

 .المستدامةواستثمار مخرجات العمـو والتقانة واالبتكار في عممية التنمية 

في  اإلستراتيجيةتحقيؽ األىداؼ طنية لمعمـو والتقانة واالبتكار نحو لتوجيو جيود المنظومة الو عامًا ه السياسة إطارًا تشّكؿ ىذ
 ،دورىا التنسيقي بيف الجيات المعنية مف خبلليا تمارسنصة لمييئة العميا لمبحث العممي م، ولتكوف القطاعات ذات الصمة

مواكبة تحديات األلفية الجديدة ل التحوؿ نحو اقتصاد المعرفة مفتمكيف االقتصاد السوري و  ،سوريةلبلرتقاء بالبحث العممي في 
 ودوليًا. إقميمياً وتعزيز تنافسيتو 
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 بطاقة شكر

 تشكر الييئة العميا لمبحث العممي كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ مف الخبراء والباحثيف والفنييف واإلدارييف، وتخص بالذكر:

 المتابعة العلٌا:لجنة 

 م. محمد وليد ممص د. وليد الطويل د. ابراىيم عثمان د. محمد نجيب عبد الواحد
 د. محمد عبيدو د. مجد جمال د. راكان رزوق د. غسان عاصي
 د. لمى يوسف د. فواز صالح د. جمال أبو ديب د. آصف دياب

 سام دلة د. د. واثق رسول آغا د. محمد نايف السمتي د. عمرو األرمنازي

 لجنة األولوٌات:

 د. أديب صقر د. سييل مخول د. راضي خازم د. غسان عاصي
 د. حسين صالح د. مصطفى الكفري د. بشير المنجد د. أكرم ناصر   
   

 (.2الممحق )، كما يبيف خبير وباحث 240المجاف القطاعية، والتي عددىا تسع لجاف، أكثر مف  تضـ  اللجان القطاعٌة:

عة
لزرا

ا
 

 السيد منير الزحيمي د. صموئيل موسى د. فاتن حامد د. سييل مخول
 م. جمال مسالمة د. نزار مير عمي السيد عطية اليندي د. حامد كيال

 د. يونس إدريس د. معتز زرقاوي د. أويديس أرسالن د. أحمد مفيد صبح
  م. حسان قطنا د. أحمد مينا د. مجد جمال

 

ا
اقة
لط

 

 د. سميمان سميمان د. محمد رياض زرقا رياض صابونيد.  د. محمد قرضاب
 د. سنجار طعمة د. زياد عربش د. عبد اليادي الزين د. الياس طوشان
 د. نادر عمي م. عبداهلل خطاب د. عمي حينون د. نايف العبود
 د. فواز يوسف م. رائد جمعة د. عبد الرحمن الشياح د. نضال الريس

 

ا
عة
صنا

ل
 

 م. نسيب حديد د. صالح عباس د. محمد ابو عصفور د. أكرم ناصر
 م. نور اليدى قاسم م. يوسف عمير م. أنس الصمصام د. ىيثم اليافي
  م. وليد ممص م. بسمان مينا د. فؤاد لحام

  م. خالد عثمان د. فواز الشحنة م. ناصر الشيخ يوسف
 

ا
حة
لص

 

 حيدر د. معن د. أديب عسالي د. أديل قطيني د. حياة المكي
 السيد عثمان غانم د. حبيب عبود د. طالل بكفموني د. لمى يوسف
  د. مدين محمد د. ىيام بشور د. مجد جمالي
  د. محمد عادل باكير د. عبد القادر رحمو د. ريم األخرس

 



الجمهىرية العربية السىريةالسياسة الىطنية للعلىم والتقانة واالبتكار في    

 

 | شكر بطاقة 4

 

رة
دا

إ
 

د 
ار

مو
ال

ٌة
ائ
لم

ا
 

 السيد محمد البكري د. عبداهلل الدروبي د. أحمد زليطة د. واثق رسول آغا
 د. حسين صالح السيدة ميساء العوا السيد محمد عمي الزين السيد حازم بركات

  م. يسار أزىري د. وائل سيف د. محمود السباعي
  م. جوزيف جريج د. عبد المجيد الكفري د. معن داود

 

ت
ال
صا

الت
ا

 

 د. عالء الدين عظمة د. غسان شدود د. ماىر سميمان د. غسان عاصي
 م. تيسير محمد فاضل د. مروان زبيبي د. نوار العوا د. بشير المنجد

 د. غيث صقر د. محي الدين وايناخ د. غسان سابا د. أحمد باسل الخشي
  د. إياد سيد درويش د. زين جنيدي د. راكان رزوق

 

ت 
را

قد
ال

ٌة
شر

لب
ا

 

 د. محمد فتحي غنمو د. سام دلة د. فؤاد شكري كردي د. نجيب عبد الواحد
 السيد عبد الحكيم حماد د. محمد كيال د. أحمد مفيد صبح رسول آغاد. واثق 

 د. إياد زوكار السيدة ميادة شاىرلي د. عامر مارديني د. محمود سعيد
 

ر 
وٌ

ط
لت
ا

ي 
ار

إلد
ا

ً
ون

ان
لق

وا
 

 د. روال ميا السيد عبد الحي السيد السيد حسين بكري د. عيسى ممدعون
  ديوب د. أيمن د. فواز الصالح د. طالل عبود

  د. سعيد نحيمي د. موسى متري د. محمد الحسين
 

يئة
الب

 

 د. أكرم درويش السيد محمد البكري د. نادر غازي م. عماد حسون
 يونس إدريسد.  م. سميمان كالو

 

 م. منال السقا د. محمد فاضل وردة
 د. عادل عوض م. محمد عزيز عموش د. محمد سعيد المصري د. موسى السمارة

 د. ياسين معال د. يحيى عويضة د. محمد العودات احمد قره عميد. 
 

 القراء والمراجعٌن للتقرٌر:

 د. فواز يوسف د. آصف دياب د. روال ميا د. غسان عاصي
 د. محمد عبيدو د. أكرم ناصر د. حسين ابراىيم د.محمد نجيب عبد الواحد   
 د. واثق رسول آغا د. حامد كيال د. ىيام بشور   

     

 فرٌق الصٌاغة والتنسٌق:

  د. منصور فرح د. باسيل خوري د. غسان عاصي
 السيد ىشام حوراني د. غيث صقر د. حسين صالح د. ىشام خياط   
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 جدول انًحتىيات

 2 _____________________________________________________________ توطئة

 3 __________________________________________________________ شكر بطاقة

 5 ______________________________________________________ انًحتىيات جدول

 01 ____________________________________________________ التنفيذية الخالصة

 06 ______________________________________________________ ايةع يقدية. 0

 06 __________________ واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية السياسة رسم ودوافع التاريخي السياق. 0.0

 64 __________________________ واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة لتطور التاريخي السياؽ. 1.1.1

 66 __________________________________ واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة رسـ دوافع. 2.1.1

 09 _____________________________ واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية السياسة إعداد منيج. 2.0

 67 __________________ واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة إعداد مشروع عف أساسية معمومات. 1.2.1

 02 _________________________________________________ المشروع في مؿالع مراحؿ. 2.2.1

 25 __________________________ وأىدافيا ومحاورىا واالبتكار والتقانة العموم سياسة ركائز. 2

 25 ___________________________________________________ والمنطمقات المبادئ. 0.2

 25 ___________________________________________________________ الغاية. 2.2

 25 ___________________________________________________________ الرؤية. 3.2

 25 ____________________________________________________ الرئيسة المحاور. 4.2

 25 _____________________________________________________ العامة األىداف. 5.2

 27 ______________________________ سورية في واالبتكار والتقانة لمعموم الراىن الوضع. 3

 27 ______________________________________________________ تاريخي مدخل. 0.3

 27 ______________________ فيو والتقانة العموم ودور السوري االقتصاد في الحاصمة التطورات. 2.3
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 28 _____________________________________________ والمعرفي البشري المال رأس. 3.3

 29 ____________________________________ سورية في واالبتكار والتقانة العموم منظومة. 4.3

 16 ________________________________________________ العممي والبحث العالي التعميـ. 6.2.1

 10 ______________________________________________ البحثية العممية والمراكز الييئات. 0.2.1

 10 ________________________________________________ والداعمة الوسيطة المؤسسات. 1.2.1

 10 _______________________________________ المستدامة التنمية في ودوره التقاني االبتكار. 2.2.1

 33 ______ (والمخاطر والفرص والضعف القوة نقاط) سورية في واالبتكار والتقانة العموم منظومة تحميل. 5.3

 12 ____________________________________________________________ القوة نقاط. 6.3.1

 12 _________________________________________________________ الضعؼ نقاط. 0.3.1

 13 ________________________________________________________ المتاحة الفرص. 1.3.1

 14 ____________________________________________________________ المخاطر. 2.3.1

 37 ________________ انقاديين انعقدين في انعانى في واالبتكاز وانتقانة نهعهىو انًستقبهية انسؤية. 4

 37 ________________________________________ والتقانة لمعموم العام التطور اتجاىات. 0.4

 38 ________________________________ والتقانة العموم مجاالت بعض في التطور اتجاىات. 2.4

 16 __________________________________________________________ األحياء عمـو. 6.0.2

 16 ___________________________________________________ واالتصاالت المعمومات. 0.0.2

 16 ______________________________________________________ والموارد البيئة إدارة. 1.0.2

 17 ________________________________________________ النانوية والتقانة الجديدة المواد. 2.0.2

 17 _____________________________________________________ البشرية الصحة إدارة. 3.0.2

 22 ____________________________________________ جديدة وممارسات وقيـ قضايا نشوء. 4.0.2

 41 _______________________________________ سورية أمام والتقانية العممية التحديات. 3.4

 40 _______________________________________ التنمية واستدامة المعرفة مجتمع نحو. 4.4

 42 _____________ واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية السياسة أىداف لتحقيق والفعاليات األنشطة. 5

 42 ____________________________________________________السياسات صياغة. 0.5

 42 _________________________________________ القدرات وبناء المؤسساتي التطوير. 2.5
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 43 ____________________________________________________ التمويل إلى النفاذ. 3.5

 44 __________________________________________________ المعمومات إلى النفاذ. 4.5

 45 ___________________________________ التقاني والتطوير البحثية والمواضيع المحاور. 5.5

 46 ___________________________________________________ التدخالت مصفوفة. 6.5

 48 _________________________ واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية لمسياسة المنطقي اإلطار. 6

 54 ______________________________ واالبتكاز وانتقانة نهعهىو انىطنية انسياسة حىكًة. 7

 54 ____________________________ واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية السياسة حوكمة ىيكمية. 0.7

 32 _________________________________________________ العممي لمبحث العميا الييئة. 1.1.7

 33 _____________________ واالبتكار والتقانة لمعموـ الوطنية السياسة رسـ مشروع لمتابعة العميا المجنة. 0.6.5

 33 _________________________________________________________ الخبراء لجاف. 3.1.7

 33 ____________________________________________________ والتقييـ المتابعة فريؽ. 4.1.7

 56 _____________________________ واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية السياسة تنفيذ وثائق. 2.7

 34 __________________________________________________ السنوي العمؿ سير تقرير. 1.2.7

 34 _____________________________________________________ السنوية الخطة تقرير. 2.2.7

 57 _______________________________ األونىية ذات وانقطاعات األونىيات تحديد ينهاج. 8

 57 _____________________________________ وأوزانيا لمقطاعات المعتمدة التقييم معايير. 0.8

 58 ___________________________ التنموي ودورىا أىميتيا بحسب مرتبة التنموية القطاعات. 2.8

 61 _______________ األولوية ذات القطاعات في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجيات سياسات. 9

 61 _________________________ الزراعة قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 0.9

 42 ______________________________________________________________ تمييد. 6.6.7

 46 ____________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.6.7

 42 ______________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.6.7

 45 ___________________________________ الزراعة قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.6.7
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 56 _________________________________________ الزراعة قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.6.7

 72 _________________________ الطاقة قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 2.9

 50 ______________________________________________________________ تمييد. 6.0.7

 50 ____________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.0.7

 54 ______________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.0.7

 56 ____________________________________ الطاقة قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.0.7

 66 __________________________________________ الطاقة قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.0.7

 82 ________________________ الصناعة قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 3.9

 60 ______________________________________________________________ تمييد. 6.1.7

 61 ____________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.1.7

 63 ______________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.1.7

 66 __________________________________ الصناعة قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.1.7

 76 ________________________________________ الصناعة قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.1.7

 93 _________________________ الصحة قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 4.9

 71 ______________________________________________________________ تمييد. 6.2.7

 71 ____________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.2.7

 74 ______________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.2.7

 620 __________________________________ الصحة قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.2.7

 621 ________________________________________ الصحة قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.2.7

 014 ___________________ المائية الموارد قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 5.9

 622 _____________________________________________________________ تمييد. 6.3.7

 623 ___________________________________________________ الراىف لواقعا توصيؼ. 0.3.7

 627 _____________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.3.7

 666 ______________________________ المائية الموارد قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.3.7

 660 ____________________________________ المائية الموارد قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.3.7

 003 ___________ واالتصاالت المعمومات تقانة قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 6.9
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 661 _____________________________________________________________ تمييد. 6.4.7

 661 ___________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.4.7

 664 _____________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.4.7

 667 _____________________ واالتصاالت المعمومات تقانة قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.4.7

 602 ___________________________ واالتصاالت المعمومات تقانة قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.4.7

 022 ____ البشرية القدرات بناء/ التمكينية القدرات قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 7.9

 600 _____________________________________________________________ تمييد. 6.5.7

 600 ___________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.5.7

 604 _____________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.5.7

 607 __________________________ البشرية القدرات بناء قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.5.7

 616 _________________________________ البشرية القدرات بناء قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.5.7

 034 __ والقانوني اإلداري القطاع/التمكينية القدرات قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 8.9

 612 _____________________________________________________________ تمييد. 6.6.7

 612 ___________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.6.7

 614 _____________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.6.7

 616 ___________________________ والقانوني اإلداري القطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.6.7

 626 __________________________________ والقانوني اإلداري القطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.6.7

 042 _________________________ البيئة قطاع في واالبتكار والتقانة العموم واستراتيجية سياسة. 9.9

 620 _____________________________________________________________ تمييد. 6.7.7

 621 ___________________________________________________ الراىف الواقع توصيؼ. 0.7.7

 625 _____________________________________________________ الراىف الواقع تحميؿ. 1.7.7

 632 ___________________________________ البيئة قطاع لتطوير البحثية والمقترحات المحاور. 2.7.7

 630 __________________________________________ البيئة قطاع لتطوير العامة المقترحات. 3.7.7

 054 _______________________________________________________ خاتمة. 01
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 الخالصة التنفيذية
ة واالبتكار في سورية في طور البناء مقارنة بمنظومات الدوؿ التي سبقتيا في ىذا المضمار، انـ والتقو منظومة العم ما زالت

ية، لتتمكف مف القياـ بدورىا اتنشاء تحالفات استراتيجية مؤسسا  والخاص و  العاـويحتاج تطويرىا إلى تضافر جيود القطاعيف 
التنمية المستدامة، كما أف المؤسسات الوسيطة والداعمة مازالت في طور تحقيؽ الحيوي في النيوض باالقتصاد الوطني و 

 التكوف. 

 ،(ليا رئيسة ةتنفيذ مشروع رسـ السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار )كميمعمى الييئة العميا لمبحث العممي  دأبتلقد 
 واالبتكار، والتقانة العمـ منظور مف المختمفة واالجتماعية االقتصادية لمقطاعات التطوير ومقترحات وضع التوجيات واألولوياتل

 بما يسيـ في مواجية التحديات التي تفرضيا عممية التنمية المستدامة والدينامية العالية السرعة لؤلسواؽ العالمية.

 ركائز سياسة العموم والتقانة واالبتكار ومحاورىا وأىدافيا:

بنية االقتصاد  في تنويع، المتطمب لرفع درجة التنافسية ولمىذا العصرظؿ ية في طبيعة تحديات التنمىذه السياسة  درؾت
واالبتكار. ويشكؿ البحث العممي والتطوير  نةاعمى العموـ والتقعتماد المتزايد االو البيئة،  حمايةواستدامة الموارد و  ،الوطني

وذلؾ ضمف  ،التقاني واالبتكار الدينامي والفّعاؿ عماد التنمية المستدامة والمحور األساسي الذي تدور حولو ىذه السياسة
 اغـ والتفاعؿ فيما بيف مكوناتيا.حاضنة وذات بيئة مواتية لمتنكمنظومة لمعمـو والتقانة واالبتكار 

متكاممة  وطنية منظومة امتالك"التي تستند إلييا السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار عمى الشكؿ اآلتي:  ةالرؤيتختصر 
 بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة". مساىمة فيلمعموم والتقانة واالبتكار، 

 فيي: والمنبثقة عف ىذه الرؤية لمسياسة األىداف العامةأما 

 .االبتكارلمعمـو والتقانة و بناء وتطوير منظومة متكاممة  .0

 .ؤلنشطة الوطنية لمبحث العممي والتطوير التقاني واالبتكار في القطاعيف العاـ والخاصلتنسيؽ رفع درجة ال .2

 .االرتقاء بنوعية البحوث العممية والتطوير التقاني وتوظيؼ مخرجاتيما في خدمة القطاعات اإلنتاجية والخدمية .3

 .ودعـ االبتكار فييا المؤسسات اإلنتاجية والخدميةبط المؤسسات البحثية بر  .4

 .تعزيز الموارد المادية والبشرية البلزمة لمبحث العممي والتطوير التقاني واالبتكار .5

 .تطوير بيئة وطنية )تشريعية، إدارية، تحفيزية، ...( مبلئمة لبناء اقتصاد قائـ عمى المعرفة .6

 .وتحقيؽ الرفاه االجتماعيتحسيف مستوى المعيشة  .7

وجود العديد مف الييئات البحثية المستقمة ماليًا أىميا:  ،نقاط القوةمف  عدداً  ـ والتقانة واالبتكارو منظومة العم تحميؿ ُيظير
دارياً  فتتركز في غياب الرؤية  ،نقاط الضعف أماموارد بشرية مؤىمة. إضافة إلى توفر  ،وسعة انتشار المؤسسات التعميمية ،وا 

وتدني الميارات والتخمؼ التقاني في المؤسسات  ،االستثماروتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد  اإلستراتيجية
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يف وضعؼ التنسيؽ ب ،اإلنتاجية والخدمية، إضافة إلى اتساع الفجوة بيف المجتمع العممي والقطاعات االقتصادية واالجتماعية
التي يمكف  فرصال كما يوجد العديد مفكما أف ىيكمية األجور الجامدة ال تحفز عمى التطوير واالبتكار.  ،الييئات البحثية

، ووجود سوؽ محمي واعد لبلستثمار بالتقانات العالية، الثورة اليائمة في تقنيات االتصاالت وتدفؽ المعموماتاالستفادة منيا، ك
تبمور القناعة  مع زيادةـ البحث العممي والتطوير التقاني في الجامعات والييئات البحثية األخرى، إضافة إلى وجود توجو لدع

مكانية االستفادة مف ،لدى قطاعات اإلنتاج والخدمات بأىمية العمـ والتقانة واالبتكار . أما فرص التعاوف الدولي بيذا المجاؿ وا 
، ومقاومة التغيير، وعدـ القدرة عمى االقتصادي واإلداري اإلصبلحفيي ناتجة عف ىجرة العقوؿ والبطء في خطوات  المخاطر

 . وزيادة المنافسة خمؽ بيئة تمكينية مبلئمة ومحفزة، إضافة إلى التحديات التي تفرضيا العولمة

 األنشطة والفعاليات:

األنشطة إف الوصوؿ إلى األىداؼ والنتائج المتوخاة في السياسة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار يستند إلى جممة مف 
 رئيسة: حاورم ةكف إدماجيا في خمسالتي يمو  ،والفعاليات

والتقانة واالبتكار إف الخطوة األولى في صياغة السياسات تتمثؿ في اعتماد السياسة الوطنية لمعمـو : صياغة السياسات .0
كوثيقة مرجعية لجميع األنشطة والفعاليات ذات الصمة، وأف تكوف المنصة التي تنطمؽ منيا كافة الجيات المعنية لبناء 

 .المرتكزة عمى العمـ والتقانة واالبتكار خططيا المؤسساتية

واالبتكار مرىوف بوجود مؤسسات عالية  إف تنفيذ السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة: التطوير المؤسساتي وبناء القدرات .2
ـ و الكفاءة والفعالية لتقـو بتنفيذ المكونات المختمفة لمسياسة وما مف شؾ، كما أظير تحميؿ الوضع الراىف لمنظومة العم

وذلؾ مرده إلى آليات تأسيسو  ،في عدد غير قميؿ مف مكونات المنظومة مؤسساتياً  والتقانة واالبتكار، بأف ىناؾ قصوراً 
 والقوانيف والتعميمات التي تحكمو والصعوبات اإلدارية والمالية والبشرية.

مسياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار عامؿ حاسـ في تنفيذىا، ويعتبر ل تأميف المتطمبات المالية إف: النفاذ إلى التمويل .3
لموصوؿ إلى األىداؼ والمؤشرات الخاصة بالسياسة ويمكف التمويؿ عف طريؽ رصد  الزماً  تمويؿ فعالياتيا وأنشطتيا شرطاً 

االعتمادات البلزمة في الموازنة العامة لمدولة وتشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمشترؾ في تمويؿ مكونات 
 . واالستفادة المثمى مف االتفاقيات والشراكات مع الجيات الدولية المانحة اإلستراتيجية

دارتيا، ولما كانت : النفاذ إلى المعمومات .4 إف االنتقاؿ إلى عصر المعرفة يرتكز عمى االستثمار الحكيـ لممعمومات وا 
فإف الوصوؿ إلى المعمومة وتحديد آليات  ،في السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار ومخرجاً  المعمومات مدخبلً 

 مكونات السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار. مشاركتيا واالستفادة منيا يعتبر مف أىـ 

السياسات والخطط القطاعية الممحقة الكثير مف المواضيع البحثية تتضمف  :البحوث التطويرية والمواضيع البحثية .5
في القطاعات التقاني البحث العممي والتطوير  ألنشطة ومشاريع مرجعياً  إطاراً  المواضيعوالبحوث التطويرية. وتعتبر ىذه 
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. وتأتي ىذه المقترحات لتخدـ احتياجات آنية ومستقبمية، ولبلستفادة طويؿذات األولوية عمى المدى القصير والمتوسط وال
 أضبلع بيف والخدمات، والتفاعؿ اإلنتاج وقطاعات التطبيقية البحوث بيف الصمة المثمى مف ىذه البحوث البد مف توثيؽ

 .واالبتكار والتطوير، البحث التعميـ، وىي لوجيالتكنو  لمتقدـ الذىبي المثمث

 :الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار حوكمة السياسة

ىي ، و ات عمؿ ترتبط بالييئة العميا لمبحث العمميمجموع مف واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة حوكمة ىيكمية تتكوف
المتابعة والتقييـ  فريؽباإلضافة إلى  ،لجاف الخبراءو  ،واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة لمشروع العميا المتابعة لجنة

التي تأخذ عمى عاتقيا مسؤولية  ،تعمؿ بالتنسيؽ والتعاوف مع الييئة العميا لمبحث العممي المجموعاتجميع ىذه  لتنفيذ المشروع.
 جيات المعنية بالقرارات والتوجيات المنبثقة عنيا.متابعة تنفيذ السياسة عمى المستوى الوطني والتأكد مف التزاـ ال

 القطاعات ذات األولوية:

، الصناعة ،الطاقة، تقانة المعمومات واالتصاالت ،المائية الموارد ،الزراعة): ىيباعتبارىا ذات أولوية  قطاعات ثمانيةتـ تحديد 
 قد جرى تحديد، و ()يتضمف ىذا القطاع بناء القدرات البشرية والتطوير اإلداري والقانوني( التمكينية القدرات بناء ،الصحة ،البيئة
يبدأ  حيثب، ىذا التقرير وفؽ منيجية محددة اعتمدتيا الييئة العميا، وقد تـ إفراد فصوؿ خاصة ليا ضمف ة ىذه القطاعاتأولوي

حث العممي فيو، ويتـ بعد ذلؾ تحميؿ القطاع وتحميؿ البحث لباالفصؿ بتوصيؼ الواقع الراىف لكؿ قطاع بشكؿ عاـ ثـ توصيؼ 
مف منظور العممي فيو لمعرفة نقاط القوة والضعؼ والفرص والمخاطر، وينتيي بتقديـ مقترحات بحثية وعامة لتطوير القطاع 

 موزعة عمى مدد زمنية قصيرة ومتوسطة وطويمة.العمـ والتقانة واالبتكار، وىذه المقترحات 

 اعة:قطاع الزر 

أىمية كبيرة في أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية  توتحتؿ  تنميو  ،مف أىـ قطاعات االقتصاد الوطني ةيعد قطاع الزراع
وعدـ  ،واضحة لمعمؿ فيو اتلكنو يعاني مف غياب استراتيجي .بتنوع البيئات الزراعية وتنوع اإلنتاجالقطاع ، ويمتاز في سورية

وتأثره المباشر  إضافة إلى تدىور األراضي والمراعي وانخفاض اإلنتاجية ،اإلستراتيجيةارتقاء البحوث فيو إلى مستوى التحديات 
 . ويمكف تطوير ىذا القطاع مف خبلؿ العمؿ ضمف محاور بحثية محددة، مف أىميا:بالتغيرات المناخية

  الزراعيةمدخبلت المستمزمات و التحسيف كفاءة استخداـ. 
 تحديد وتطوير المعادالت السمادية المتوازنة لكافة المحاصيؿ في الظروؼ الطبيعية. 
 تنمية الغابات والحراج والمراعيو  صيانة التربة ومكافحة التصحر. 
 تكامؿ اإلنتاج الحيواني والنباتيو  تحسيف اإلنتاجية والنوعيةو  التحسيف الوراثي. 
 الصحةوالتغذية و  فيزيولوجيا التناسؿ واإلدرارًا متضمن رعاية الحيواف ونظـ اإلنتاج. 
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 قطاع الطاقة:

يعتبر قطاع الطاقة في سورية قطاعًا استراتيجيًا ويحتؿ أولوية خاصة، فالطمب عمى الطاقة يتزايد باستمرار بينما تتناقص 
تحتية جيدة إال أف الفاقد المرتفع  مصادرىا التقميدية، وبالرغـ مف وجود احتياطي اقتصادي مف النفط والغاز في سورية مع بنية

يستمـز التوجو نحو زيادة  ،واتجاه الوقود األحفوري نحو النضوب ،عبر شبكات التوزيعفي اإلنتاج و  في الطاقة الكيربائية
جراء بحوث عممية معززة ليذا القطاع،   البحثية محاوروقد جرى اقتراح بحوث ضمف الاالستثمار في الطاقات المتجددة وا 

 :التالية

 ترشيد وحفظ الطاقة وتحسيف كفاءتيا عمى مستوى قطاعات االستيبلؾ واإلنتاج.  

 الطاقات المتجددة وتطبيقاتيا. 

 سياسات الطاقة والتشريعات المرتبطة بيا. 

 التوازف بيف استيبلؾ الطاقة واألثر البيئي ليا. 

 قطاع الصناعة:

خاصة في  ،ىو المحرؾ األساسي لمتنمية االقتصادية، ومع ذلؾ ال توجد رؤية استراتيجية واضحة لتطويره ةإف قطاع الصناع
القطاع العاـ، وبالرغـ مف توفر مزايا نسبية في العديد مف الصناعات وتوفر يد عاممة منخفضة التكمفة ومؤىمة، ال تزاؿ 

تنسيؽ بيف الصناعة والبحث إضافة إلى غياب ال ،التقانيض المكوف مف ضعؼ القدرة التنافسية وانخفاتعاني الصناعة السورية 
 ويمكف تطوير ىذا القطاع مف خبلؿ العمؿ ضمف محاور بحثية محددة، مف أىميا: العممي.

 تطوير العبلقة بيف الصناعة ومنظومة البحث العممي. 

 تطوير إدارة الجودة في الصناعة ومتطمباتيا. 

  دارة اإلنتاج  .ودعـ التكامؿ التقاني لمصناعات السوريةتطوير نظـ وا 

  واإلقميمية والدولية ةالمحميتطوير طيؼ الصناعات السورية حسب متطمبات السوؽ. 

 قطاع الصحة:

في سورية تقدمًا ممحوظًا مف خبلؿ تطور بعض المؤشرات األساسية، ويعود ذلؾ لمتوسع في حجـ اإلنفاؽ  قطاع الصحةحقؽ 
وتطور الصناعة الدوائية، ومع ذلؾ ما زاؿ القطاع الصحي يعاني مف ضعؼ  الصحية الرعايةوالتوسع في إحداث مؤسسات 

تزايد تفشي األمراض المزمنة نظـ المعمومات الصحية وضعؼ حوكمتو وغياب العدالة في توزيع الخدمات الصحية إضافة إلى 
 في المحاور التالية:، ويحتاج القطاع الصحي لمزيد مف البحوث العممية بيف الفئات األصغر سناً 

 بحوث طبية حيوية، سريرية ووبائية. 
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 .بحوث دوائية 

 عمميات األنظمة الصحيةبحوث ، و بحوث اجتماعية طبية وسموكية. 

 قطاع الموارد المائية:

مف محدودية الموارد المائية وتناقصيا بفعؿ عوامؿ  الموارد المائية ويعاني قطاع ُتصنؼ سورية مف الدوؿ الجافة وشبو الجافة،
. يمتاز البحث العممي في ىذا القطاع بوجود قاعدة معمومات ووجود كوادر وخبرات عممية وبنية تحتية المناخ وتنامي الطمب

ف البحوث عف جيدة، لكنو يعاني مف تعدد المرجعيات وتبايف المعايير وضعؼ كفاءة استثمار البنى التحتية وابتعاد قسـ م
 المشاكؿ الواقعية، ولمواجية التحديات في ىذا القطاع ال بد مف تعزيز البحث العممي في المحاور التالية:

 تأثير التغيرات المناخية عمى الموارد المائية. 

  مكونات الميزاف المائي لؤلحواض المائية السطحية والجوفيةتحديد. 

 حماية الموارد المائية. 

 ثة في عدة مجاالت مائيةتوطيف تقانات حدي. 

 قطاع تقانة المعمومات واالتصاالت:

مف أصؿ  033( 2101)عاـ  عالمياً  وكاف ترتيب سورية فيو ،االتصاالت في سورية متخمفاً المعمومات و تقانة ما زاؿ قطاع 
حداث كميات لممعموماتية، ىناؾ ضعؼ في البنية التح مرتبة. 092 ية توبالرغـ مف انتشار الياتؼ الثابت والنقاؿ والحواسيب وا 

إضافة إلى الحصار التكنولوجي المفروض عمى سورية والذي يعتبر مف أبرز  ،المؤىمة وفي صناعة البرمجيات وفي الكوادر
 ير ىذا القطاع مف خبلؿ العمؿ ضمف محاور بحثية محددة، أىميا:ويمكف تطو  .المخاطر التي يعاني منيا ىذا القطاع

 بنية الشبكات الحاسوبية وأمنيا وتطبيقاتيا. 

 متضمنة األتمتة والنمذجة ونظـ التواصؿ والتطبيقات الذكية وغيرىا ،صناعة البرمجيات. 

 المحتوى الرقمي والتطوير عمى الويب وعمـو الفضاء واالستشعار عف بعد. 

 القدرات التمكينية / بناء القدرات البشرية:قطاع بناء 

% عاـ 9.0ألىمية ىذا القطاع في ارتفاع نسبة موازنة التعميـ مف الموازنة العامة لمدولة مف  السورية د تجمى إدراؾ الحكومةلق
 ،والتعميـ العالي، وبالرغـ مف التحسف النسبي لواقع بناء القدرات البشرية في وزارتي التربية 2101% عاـ 08.3إلى  0991

ال تتناغـ مخرجاتيا مع متطمبات سوؽ العمؿ، كما أف واقع التدريب في غالبًا و مازاؿ ىناؾ خمؿ في العممية التعميمية، 
القطاعات المختمفة بحاجة لمزيد مف االىتماـ والتطوير. ومف أىـ المحاور البحثية التي يمكف العمؿ ضمنيا لتطوير ىذا 

 القطاع:
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  بناء القدرات البشريةتطوير مؤسسات. 

 تطوير البيئة التعميمية. 

 والربط بيف الخطط الخمسية ومخرجات التعميـ ومتطمبات سوؽ العمؿ مع/ التكييؼ. 

 تطوير منظومة التدريب. 

 قطاع بناء القدرات التمكينية / التطوير اإلداري والقانوني:

سورية. وبالرغـ مف التطور الكمي لمتشريعات والقوانيف ووجود بعض عمى النظاـ اإلداري العاـ في صفة المركزية اإلدارية تغمب 
المنيجيات متخمفة وبعيدة عف  في سوريةوالبيروقراطية الفساد  يشوبياة التي دار اإلال زالت  المعاىد المعنية بالتطوير اإلداري،

في مختمؼ المجاالت القانونية واإلدارية بما وفي ىذا المجاؿ ال بد مف تعزيز البحث العممي المتقدـ وتطوير الدراسات  ،يةالعمم
 وبشكؿ خاص في المحاور البحثية التالية: ينسجـ مع البيئة السورية

 تحديث القوانيف وتطويرىا. 

 بما فييا القيادات اإلدارية والبنى التنظيمية  إدارة رأس الماؿ البشري واستثماره وتطوير اليياكؿ واألنظمة اإلدارية(
 وأساليب وأدوات اإلدارة(.

 تطوير األنظمة والتشريعات لمختمؼ القطاعات. 

 قطاع البيئة:

لـ يرؽ االىتماـ بالقطاع البيئي حتى اآلف، و  راخي في تطبيؽ التشريعات البيئية.مازاؿ التدىور البيئي في تزايد مستمر بسبب الت
والبحث العممي البيئي شبو غائب، ولتطوير ىذا القطاع ال بد مف دعـ  ازديادى المستوى المطموب، فالتموث في في سورية إل

 والعمؿ في المحاور البحثية التالية: ،وزارة البيئة والجيات المعنية بالبحث العممي البيئي

 سبلمة اليواء والمياه. 

 حماية التنوع الحيوي. 

 ومنيا النفايات الطبية( إدارة النفايات الصمبة(. 

 راضي ومواجية التغيرات المناخية.سبلمة األ 

تحقيؽ األىداؼ التي وضعت مف أجميا، ل ،ىو االلتزاـ بتنفيذىا الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار إف األىـ مف وضع السياسة
 دعميا مف خبلؿ تمبية متطمباتيا إداريًا ومالياً ي ىذه السياسة و وىذا األمر يتطمب وجود إرادة قوية لدى السمطة التنفيذية لتبنّ 

وتضافر الجيود وااللتزاـ مف  ،كما أف نجاحيا يحتاج إلى إدارة جيدة ومتابعة حثيثة مف قبؿ الييئة العميا لمبحث العممي .وبشرياً 
 قبؿ جميع الجيات المعنية بتنفيذ البرامج والتوجيات المنبثقة عف ىذه السياسة.
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 عاية يقدية .0

 رسم السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكاردوافع و  السياق التاريخي ...1

 السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار السياق التاريخي لتطور ......
المعنية ؤسسات المالييئات و وضعت العديد مف حيث  ،في سورية عف خطة وطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار ليس جديداً  إف التكمـ

الوصوؿ إلى وثيقة وطنية شاممة لمعموـ والتقانة لموصوؿ إلى أىداؼ محدودة األبعاد، إال أف  خططاً  ية والتقانيةالعمم ثو البحب
الوطنييف  الخبراء مف بعدد التقانة وتطوير نقؿ لشؤوف الدولة وزارة استعانت، 2112ؿ. ففي عاـ بعيد المنا واالبتكار بقي ىدفاً 

 مجموعة عمى التركيز بضرورة المبدئية ونادت التصورات مرحمة تتجاوز لـ ىذه الخطة أف إاللمتقانة؛  وطنية خطة مشروع إلعداد

، وسرعاف اإلستراتيجية أف تتضمنيا يجب التي والبرامج التنظيمية واإلجراءات التشريعات مف ةواقترحت جمم ،محورية وتقانات عمـو
 وتطوير التقانة.ما تـ إلغاء وزارة الدولة لشؤوف نقؿ 

 وضع ىدفو مشروعاً  ،اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج مع بالتعاوف ،السورية العربية الجميورية حكومة في الوقت ذاتو، أطمقت

 لتقانات العميا المجنة االستشارية قبؿ مف  اإلستراتيجية ىذه نوقشت سورية. في والمعمومات االتصاالت لتقانات وطنية إستراتيجية

عرضت في ورشة عمؿ بتاريخ ثـ  ،2114/ 0/ 4في  قرار وأصحاب خبراء ضـ موسع اجتماع في والمعمومات االتصاالت
 .وزارة االتصاالت والتقانة إال أف الحكومة لـ تعتمدىا بشكؿ رسمي بعد ذلؾ اعتمدتيا، و 05/0/2114

 الرؤية ضااستعر تـ فيو  ،والتقانة العموـ قطاع عف فصبلً  2101 – 2116لؤلعواـ  العاشرة الخمسية تضمنت الخطة كما

 :عمى النحو اآلتي ةيالمستقبم

 تعميـ إلى ترتكز اقتصاد المعرفة إلى لبلنتقاؿ سورية تؤىؿ واالجتماعية االقتصادية البنى في جوىرية تغييرات إحداث" -

 .والخدمات واإلنتاج التعميـ في المعمومات واالتصاالت، تقانات خاص وبشكؿ ،والتقانية العممية المستجدات استخداـ

 .اإلجمالي االقتصادي لنموا في ذلؾ إسياـ درجة ورفع واالجتماعية، االقتصادية التنمية ألغراض والتقانة ـو العم تسخير -

 التنمية استدامة وتحقيؽ النسبية، ميزاتو مف االستفادة وتعظيـ الدولية، التنافسية والقدرة التطور مف السوري االقتصاد تمكيف -

  .عالية مستويات إلى السوري جتبالمن والوصوؿ

 .المختمفة" والخدمية االقتصادية القطاعات في اإلنتاج بمتطمبات الوطنية والتقانية العممية العاممة القوى وتطوير إعداد ربط -

 تمخص بمات فيي عشرة، العاشرة والحادية تضمنتيا الخطتاف الخمسيتاف التي ،بعيدة المدىواالبتكار  والتقانة غايات العمومأما 
 : يمي

 · المستدامة الوطنية التنمية لخدمة البلـز والتقاني العممي التقدـ تحقيؽ -
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 تقانات وابتكار وتطويرىا واستنباط التقانة توطيف عمى قادرة تكوف والتقانة، لمعموـ ومتطورة صمبة وطنية قاعدة إرساء -

 االستثمار تحقيؽ عمى القدرة ضماف عف فضبلً  قدراتيا التنافسية، مف ويرفع ،المختمفة التنموية القطاعات يخدـ بما محمية،

 .السريعة بديناميتو المعاصر االقتصاد العالمي يتيحيا التي لمفرص األمثؿ

 االقتصاد سيشيدىا التي عمييا التحوالت تنطوي التي التحديات لمواجية الوطنية القدرات البشرية مف كافية أعداد تخريج -

 .العالمية التحوالت ظؿ في السوري

 والصناعة المائية والمصادر العامة والصحة والزراعة والغذاء الطاقة حقوؿ في لمعمـو المستداـ والتطبيؽ االبتكار تطوير -

  .البيئة وحماية

  .جديدة أساسية عممية معارؼ وابتداع واكتشاؼ نشرىا، عمى والعمؿ المتوفرة العممية المعرفة في التوسع -

 .والتقانة وتطبيقاتيما العمـ وتوطيف لنقؿ والخاصة العامة المتعددة الجيات بيف الشراكة مف االستفادة تعظيـ -

 مبادئ مف ،الغايات تمؾ بموغ نحو سعييا فيواالبتكار،  والتقانة لمعموـ يةالوطن سياسةال ؽنطبلإلى ضرورة ا تافأشارت الخطو 

 العمـ عمى التي تحض اإلنسانية والقيـ المبادئ مف وتستمد واالجتماعية، االقتصادية األنشطة مختمؼ تحكـ راسخة وأسس

 .واإلتقاف والتعمـ

 اآلتية: األىدافوتـ وضع  

 . الوطني المستوى عمى واالبتكار والتقانة العموـ مؤسسات ووظائؼ لبنية منظوماتي شامؿ منظور تبني -

 .مستداـ بشكؿ كمًا ونوعاً  واالبتكار العممي والبحث والتقانة العموـ مجاالت في الوطنية البشرية القدرات ببناء االىتماـ -

 .واالبتكاري المحمي اإلبداعي بالمستوى لبلرتقاء وحيد كخيار التقاني والتطوير العممي البحث جيود تعزيز -

 في أساسياً  العباً  واالبتكارية وجعمو التقانية قدراتو تنمية بيدؼ والخدمي اإلنتاجي الخاص القطاع مع التشارؾ تعزيز -

 .واالبتكار والتقانة العموـ منظومة

 مع ويتماشى المعاصرة العالمية االتجاىات يوائـ بما آلياتو وتطوير الخارجي، العالـ مع والتقاني العممي التعاوف تعزيز -

 .سورية في المنشود والتقاني العممي التقدـ واحتياجات خصوصيات

 .واالبتكار والتقانة العمـو منظومة أداء يعزز بما ساندةالم والتقانية العممية الخدمات دعـ -
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 يدعـ بما والتقانة، وتنظيميا بالعمـو العبلقة ذات والمالية اإلدارية واألنظمة لمتشريعات المستمر بالتطوير االىتماـ -

 .واالبتكار والتقانة لمعموـ الوطنية المنظومة

 .والتقانة العمـو أنشطة تمويؿ وآليات مصادر وتنويع تطوير -

 .المجتمع السوري مستويات كافة عمى إلييا الولوج سبؿ وتيسير والتقانية العممية لممعرفة المستداـ النشر -

 الكمية لمخطة الخمسية العاشرة فكانت: المراميأما 

% 2و  2010مع نياية عاـ%1 اإلجمالي إلى  القومي الناتج مف العممي البحث عمى لئلنفاؽ المئوية الوصوؿ بالنسبة -
 .2020 مع نياية عاـ 

  .الدكتوراه حممة مف باحث لكؿ سنوياً  المؤلفة والكتب المنشورة األبحاث عدد زيادة متوسط -

 والتطوير البحث ألغراض والمشترؾ والخاص العاـ القطاع وشركات العامة المؤسسات ميزانية في (5 %) نسبة رصد -

 التعاقد في البحثية المراكز نجاح حاؿ في تمويؿ إلى مصادر المخصصات ىذه تتحوؿ أف يمكف .مؤسسة بكؿ الخاصة

 المؤسسات.  ىذه لصالح أعماؿ عمى

 التطبيقية العممية في الفروع األولى الجامعية المرحمة خريجي إلى دكتوراه( –العميا )ماجستير الدراسات خريجي رفع نسبة -

  .%01عف  يقؿ بشكؿ ال

 لمعموم والتقانة واالبتكار. دوافع رسم السياسة الوطنية ....1
ستراتيجيةعدـ وجود سياسة وطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار  إف )بحث عممي، تأىيؿ أطر  ةعمؿ وطني طلمتنفيذ وخط معتمدة وا 

تشتيت وبعثرة الجيود التي بذلتيا المؤسسات المنضوية تحت كاف أحد أىـ أسباب  ،بشرية، نقؿ وتوطيف التقانة( في سورية
ظيار الدور الفاعؿ الذي يمكف أف تكوف قد قامت بو لتحقيؽ بعض  ،واالبتكار والتقانة منظومة العمـوإطار  مما حرميا تأكيد وا 

الوطنية. كما أف عدـ وجود منظومات لقياس األداء وتقييمو أدى لحرماف المؤسسات مف فرصة  اإلستراتيجيةأو كؿ األىداؼ 
 ت أداء أفضؿ.إعادة تقويـ أعماليا بغية تحقيؽ مستويا

يؤدي إلى إف مف شأنو أف  بؿ ،وحسب توليد قيـ مضافةعدـ إف االستمرار بالواقع الراىف لمعمـو والتقانة واالبتكار لف يؤدي إلى 
مف خبلؿ رسـ سياسة وطنية  لمعمـو والتقانة واالبتكار الحالي الواقعوبالتالي ينبغي تغيير  ،تكوف لو آثار خطيرة تدىور تنموي

واستنياضية قائـ عمى العمـو والتقانة  واقعيةبلنتقاؿ إلى سيناريو تنموي ذي طبيعة ل ،لمعمـو والتقانة واالبتكار وخطط تنفيذية
عرفة اقتصاد الم التي باتت قائمة عمىعة لؤلسواؽ العالمية العالية السر  الدينامية متحديات التي تفرضيال استجابة ،واالبتكار

. في الواقع، إف الكياف مكونو الرئيسوالذي يشكؿ رأس الماؿ الفكري  ،في العمـو والتقانة واالبتكارالمتزايد عمى االستثمار و 
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ىو منظومة مؤسسات العمـو والتقانة واالبتكار، التي أصبحت المحرؾ األساسي  المولد لرأس الماؿ الفكري ولممعرفة عموماً 
المؤسسات عمى  خطيرةمما يخمؽ تحديات  ،داد فيو حدة الضغوط التنافسية التي تفرضيا العولمةالذي تز  لبلقتصاد الجديد

تحتـ البحث عف أفضؿ السبؿ في االستفادة مف الميزات التنافسية الموجودة وخمؽ ميزات تنافسية جديدة لتعزيز فرص  الوطنية
 .والتطور البقاء

في  سياسات العقوبات والحظر المفروضة عمى سورية منذ عشرات السنيف، وخصوصاً كما أف الضغوط االستثنائية التي تولدىا 
المنتجات التقانية، تستمـز السعي إليجاد البديؿ الوطني لمعديد مف المنتجات ذات المكوف المعرفي المتميز لتحقيؽ قدر مف 

واالبتكار فرصة  التقاني والتطويرالعممي ث أنشطة البح وىنا يمكف أف تشكؿاالكتفاء الذاتي واألمف الوطني واالستقبللية. 
 .لمواجية تمؾ الضغوط وتجاوز آثارىا السمبية

إف المجتمع السوري مجتمع يافع حيث تشكؿ الشريحة العمرية الشابة نسبة مرتفعة مقارنة بالدوؿ المتقدمة، ويشيد المجتمع ميبًل 
مما يستدعي حاجة وطنية ماسة لتوليد فرص عمؿ جذابة في فروع الصناعة والخدمات  ،نحو ارتفاع نسبة قوة العمؿ المتعممة

 العالية. العممية والتقانية ذات القيمة المضافة

مع  وكفاية موارد الطاقة الطبيعيةالمستدامة تفرض عمى سورية تحديات ىامة تتمثؿ في البعد البيئي واستدامة الموارد  إف التنمية
وضع ل وطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار بات ضرورياً  سياسةومف ىنا فإف وجود  ،الفرد مف كافة الجوانب تحسيف مستوى معيشة

يسّرع عممية التنمية االقتصادية السابقة و  مواجية التحدياتبما يسيـ في  ،األولويات لمبحث العمميواإلرشادات و التوجيات 
 .واالجتماعية

 لمعموم والتقانة واالبتكار. منيج إعداد السياسة الوطنية 1.1

 إعداد السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار مشروع عن أساسية معمومات ...1..
 2005 لعاـ/ 68/ التشريعي المرسوـ وفؽ العممي لمبحث العميا الييئة أىداؼ أبرز ألحد عممياً  تجسيداً  المشروع يشكؿ 

 .العممي لمبحث العميا الييئة بإحداث القاضي

 13/ الفصؿ في العاشرة الخمسية الخطة متطمبات حدأ المشروع دّ يع./ 

   ـ  .27/8/2007 بتاريخ المنعقد العممي لمبحث األعمى المجمس قبؿ مف المشروع إقرار ت

   ـ  تاريخ/ 4323/ رقـ الوزراء مجمس رئيس السيد بقرار العممي لمبحث العميا الييئة في المشروع إحداث ت
 (.2الممحؽ )انظر ، 16/10/2007

  ُـ   لفترة المشروع وتوقيؼ العمؿ واجيت التي الصعوبات لبعض نظراً  ولكف بعاميف، المشروع مدة دتدّ ح  فترة تمديد ت
 .وب العمؿ
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 المشروع في العمل مراحل ...1.1

 :التعميـ وزير معاوف السيد برئاسة لممشروع، عميا متابعة لجنة تشكيؿتـ  المشروع، إحداث قرار وفؽ المرحمة األولى 
 وأسماءاجتماعات أقرت بنتيجتيا دليبًل تنفيذيًا لممشروع،  عقدت المجنة عدة وقد العممي، البحث لشؤوف العالي

 مف عدد فييا شارؾ المشروع لوثيقة أولي تصور وضع، كما تـ العمؿ عمى ممشروعل العمؿ وفريؽ المجموعات
 بعض العوائؽ أثناء عمميا في التحضير بعد ذلؾ المجنة واجيت .تنفيذه ومتابعة المشروع عمى باإلشراؼ المعنييف

 .مما أدى إلى إيقافو طبلؽ المشروعإل

 :تميز وقد ،2009 عاـ فيالعميا  لمييئة الحالي المدير تكميؼ بعد لممشروع جديد مقترح تقديـ جرى المرحمة الثانية 
 :التالية بالمقاربات الجديد المقترح في المتبع النيج

 العممي البحث منظور مف تطويرىا سبؿ وتحديد المختمفة التنموية القطاعات دراسة عمى تعتمد: قطاعية مقاربة 
 .واالبتكار التقاني والتطوير

 ذات قطاعات بأنيا ووصفيا اإلستراتيجية القطاعات مف عدد عمى السياسة تركيز خبلؿ مف: حسب األولوية مقاربة 
تتوزع ، المتاحة والبشرية المادية الموارد محدوديةوانطبلقًا مف  .الحكومة مف خاص دعـ عمى الحصوؿ بغية أولوية،

( 10) طويؿو  ،سنيف( 5) متوسطو  ،(سنتاف) قصير مدى: لمتنفيذ زمنية مراحؿ ثبلث عمى التطويرية المقترحات
 .يفسن

 قدر المستطاع  فييا يجري تنفيذية، عمؿ برامج إلطبلؽ السياسة تقدميا التي النيائية المقترحات تسعى: عممية مقاربة
 وجد إف الخمؿ ورصد لمقترحاتا تنفيذ متابعة موضوع عمى وتؤكد ،... البلزمة، الموارد المسؤولة، الجيات: تحديد

 .والعمؿ عمى تصحيحو

 سورية في لمتنمية عشرة الحادية الخمسية الخطة مع متوافقةتكوف : المقترحة والبرامج الخطط. 

 .السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار المقترحة في إعداد العمؿ عرض لخطوات (1يظير في الشكؿ )
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 : خطوات العمؿ المقترحة في إعداد السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار(.)الشكل 

 

 .الدولي والتعاوف التخطيط ىيئة تصنيؼ مف انطبلقاً  ىااعتماد تـ   قطاعاً  15 دراسة (1شكؿ )ال في المبينة الخطواتتغطي 
 ،والتشييد البناء ،االتصاالتتقانة المعمومات و  ،الصحة ،البيئة ،الصناعة ،الزراعة ،الطاقة ،المائية الموارد: ىي القطاعاتىذه و 

 تطويرال - بشريةبناء القدرات ال) التمكينية القدرات بناء ،الماليالقطاع  ،السكاف ،والثقافية االجتماعية التنمية ،السياحة ،النقؿ
 . واإلقميمية المحمية التنمية ،(قانونيالو  دارياإل

 ،الصناعة، تقانة المعمومات واالتصاالت ،المائية الموارد ،الزراعة): وىي ثمانية وعددىا األولوية ذات القطاعات تحديد تـ  وقد 
 .العمؿ في المشروعفي المرحمة الثالثة مف مراحؿ وضح ىو مكما  ،(التمكينية القدرات بناء ،الصحة ،البيئة، الطاقة
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 عمى وذلؾ ،في الشكؿ السابؽ أعبله المبينة الخطوات تحقيؽ سبيؿ في تنفيذىا جرى التي العممية اإلجراءات (2شكؿ )ال ظيريُ 
 الخاصة الخطوات نفس تكرار يجري ثانية، مرحمة وفي األولوية، ذات الثمانية القطاعات األولى المرحمة تغطي بحيث مرحمتيف،
 .قيةمتبال ةالسبع القطاعات لتغطية العمؿ ورش وتنظيـ القطاعية المجاف بتشكيؿ

 اإلجراءات العممية لتنفيذ خطوات إعداد السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار  :(1الشكل )

ت كيم ن نة  بسا  ن عداد نىز ة عًم 

  ونىيات انقطاعات وانبح  انعهًي 

 األونىيات انقطاعية يقتسح                ات 

  ساز األونىيات ين ي ه   داز  انهي ة انعهيا

ن نة نتطىيس 

انقطا  األول

يقتس   طة 

انتطىيس

يقتس   طة 

انتطىيس
................

يقتس   طة 

انتطىيس

يقتسحات و ط  تن يرية نتطىيس انقطاعات

  ساز ان    األول نهسياسة انىطنية ين ي ه  

 داز  انهي ة وين انً ه  األعه  نههي ة

  ونىيات انقطاعات وانبح  انعهًي وز ة عًم 

يقتسح               ات  ونية

  ساز انًقتسحات ين ي ه   داز  انهي ة انعهيا

  ساز انًقتسحات ين ي ه   داز  انهي ة انعهيا

ن نة نتطىيس 

انقطا  ان اني
...............

ن نة نتطىيس 

انقطا  ان اين

                    
                                                     

                     
                    
                   

 يا ة ان    األول ين انسياسة انىطنية
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ـ    العميا المتابعة لجنة مع باالتفاؽ - (2شكؿ )ال في مبيف ىو ما وفؽ ،"العممي البحث أولويات لجنة" ُسمّيت لجنة تشكيؿ ت
 الحادية الخمسية الخطة مع يتوافؽ وبما الحكومة ياتتوج مع يتقاطع بما العممي البحث أولويات تحديد ميمتيا – لممشروع
 :يتاآل تسمسؿال وفؽ عشرة،

 .المختارة المعايير مف مجموعة عمى بناء أىميتيا ودرجات التنموية القطاعات تحديد -1
 .المختمفة لمقطاعات بالنسبة أىميتيا وتقدير والتطوير البحث محاور تحديد -2
 يتـالتي  واالختصاصييف الخبراء تقييمات عمى بناء أولويتيا حسب فئات في والتطوير البحث محاور تصنيؼ -3

 .التقييـ عممية في ااعتمادى

 الورشة ىدفت. 2/3/2010 بتاريخ عمؿ ورشة بعقد انتيت أشير، أربعة مدى عمى مكثفة اجتماعات األولويات لجنة عقدت
ممف ، واالختصاصييف الخبراء مف كبير عدد يافي شارؾو  ،2020 عاـ حتى سورية في والتطوير البحث أولويات وضع إلى

 آرائيـ الستمزاج الورشة أثناء المشاركيف عمى استمارات توزيع جرى وقد ،واالبتكار والتقانة ـو العم منظومة تطوير عمموا عمى
 :(3) الممحؽ ،نماذج ثبلثة االستمارات تتضمف. العممي البحث أولويات يخص امب

 .العممي البحث منظور مف واإلستراتيجية واالجتماعية والعممية االقتصادية األىمية ناحية مف القطاعات تقييـ/ A/ النموذج -
 .التنموية القطاعات في رىايتأث جية مف والتطوير البحث مواضيع تقييـ استمارة/ B/ النموذج -
 .المشارؾ نظر جيةو  مف األولوية ذات والتطوير البحث مواضيع تحديد يتضمف/ C/ النموذج -

 :بناء عمى  العميا الييئة قامت، المشاركيف آراء استمزاجو  العممي البحث أولويات عمؿ ورشة عقدبعد  المرحمة الثالثة
 كما. لممشروع العميا المتابعة لجنة وموافقة الييئة في اإلدارة مجمس موافقة بعد األولوية ذات القطاعات بتحديدنتائجيا 

ـ   التي ،القطاعية المجاف لعضوية مختصيف ترشيح أجؿ مف قطاع بكؿ المعنية الجيات بمخاطبة العميا الييئة قامت  ت
 مجمس رئيس السيد موافقة ثـ ومف العميا الييئة إدارة مجمس موافقة أخذ بعد منيا بكؿ خاصة قرارات بموجب تشكيميا
)تـ  قطاعات ثمانيةتسع لجاف ل وعددىا األولوية ذات القطاعات لجاف األولى الدفعة ضمت :دفعتيف عمى وذلؾ الوزراء،

بينما  ،لتطوير اإلداري والقانوني(ابناء القدرات البشرية و  الذي يتكوف مف تشكيؿ لجنتيف لقطاع بناء القدرات التمكينية
 .لجاف سبع وعددىا األخرى القطاعات لجاف الثانية الدفعةضمت 

، حيث تمت مراعاة والمجتمع األىمي مف مختمؼ الجيات المعنية العامة والخاصةطاعية المشَكمة أعضاًء ضمت المجاف الق
مف  ومختصيف، إضافة إلى أكاديمييف مف أساتذة الجامعات وخبراء وجود أعضاء مف مستويات إدارية عميا في مؤسساتيـ

 مقطاعات المعنية.ل العامميف في المجاؿ التطبيقي

 عقد تخمميا ،2011 عاـ نياية حتى واستمرت 2010 عاـ خبلؿ عمميالمقطاعات ذات األولوية  القطاعية المجاف باشرت
 مجمس عمى التقارير ىذه مقترحات عرض تـ. النيائية تقاريرىا وقدمت أعماليا أنيت حتى القطاعية لمجاف اجتماعات دورية
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 لتطوير نيائية بمقترحات لمخروج قطاع بكؿ خاصة عمؿ ورشات في مناقشتيا تمت عمييا الموافقة وبعد العميا، الييئة إدارة
 ( قرارات تشكيؿ المجاف القطاعية.1) الممحؽ، يبيف التقاني والتطوير العممي البحث منظور مف القطاعات

 جزأيف، عمى ممشروعل النيائي التقرير إعداد )بعد موافقة لجنة المتابعة العميا لممشروع( لمبحث العممي العميا الييئة أقرت وقد
 الثاني الجزء ويضـ األولوية، ذات القطاعاتالمبلمح العامة لمسياسة والسياسات الخاصة ب عف اً تقرير  األوؿ الجزء يضـ حيث
لجنة المتابعة العميا  عمى ويعرض األوؿ الجزء إنياء عمى العمؿ يتـ بحيث القطاعات، باقيب السياسات الخاصة التقرير مف

 المجمس قبؿ مف العتماده الوزراء مجمس رئيس السيد إلى يرفع ثـ ومف لمبحث العممي العميا الييئة إدارة مجمس لممشروع وعمى
 .لمييئة األعمى
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 زكائ  سياسة انعهىو وانتقانة واالبتكاز ويحاوزها و هدافها .2

 . المبادئ والمنطمقات 1.1

سواء مف  ،تنطمؽ السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار مف القيـ العامة والمعتقدات والمبادئ التي تحكـ المجتمع السوري
 درؾتو  أبنائو وتوفير حياة إنسانية رفيعة ليـ والسعي الدؤوب لتميزىـ. تقدير واحتراـحيث الوالء لموطف ورفع شأنو أـ مف حيث 

واستدامة الموارد والبيئة،  بنية االقتصاد الوطني في تنويع، المتطمب لمىذا العصرظؿ طبيعة تحديات التنمية في ىذه السياسة 
. ويشكؿ البحث العممي والتطوير التقاني واالبتكار الدينامي والفّعاؿ عماد التنمية نةاعمى العمـو والتقعتماد المتزايد االو 

وذلؾ ضمف منظومة لمعمـو والتقانة واالبتكار حاضنة وذات بيئة  ،ألساسي الذي تدور حولو ىذه السياسةالمستدامة والمحور ا
 مواتية لمتناغـ والتفاعؿ فيما بيف مكوناتيا. 

 . الغاية1.1

عمى توليد تسعى السياسة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار إلى تييئة البيئة العامة باتجاه التحوؿ نحو اقتصاد معرفي قادر 
المعرفة ونشرىا وتوظيفيا الستدامة التنمية الوطنية، وذلؾ بإرساء منظومة وطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار جناحاىا تطوير التعميـ 

نشاء جامعات ومراكز ومدف حاضنة لمبحث العممي والتطوير التقاني واالبتكار.   الجامعي وما قبؿ الجامعي، وا 

 . الرؤية 2.1

 بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. مساىمة فيمتكاممة لمعموم والتقانة واالبتكار،  وطنية منظومة امتالك

 الرئيسة  ورامحال .3.1
 .رعاية الموىبة واإلبداعو  تياوتنمي البشرية العممية والتقانية القدرات بناء -

 .واالبتكار والتطوير التقاني العممي البحث تعزيز -

 .ودعميا بشبكات المعمومات العممية والتقانية  التحتية البنى تطوير -

 منيا بشكؿ خاص.  لعاليةالتركيز عمى التقانات األساسية وا -

 . األىداف العامة 4.1
 .واالبتكار ةلتقانلمعمـو وابناء وتطوير منظومة متكاممة  .0

 .واالبتكار في القطاعيف العاـ والخاصؤلنشطة الوطنية لمبحث العممي والتطوير التقاني لتنسيؽ رفع درجة ال .2
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وتوظيؼ مخرجاتيما في خدمة القطاعات اإلنتاجية والخدمية  ،االرتقاء بنوعية البحوث العممية والتطوير التقاني الموائـ .3
 .بما يمبي حاجات المجتمع

 .المؤسسات اإلنتاجية والخدميةربط المؤسسات البحثية ب .4

 .المؤسسات اإلنتاجية والخدمية دعـ االبتكار في .5

 .تعزيز الموارد المادية والبشرية البلزمة لمبحث العممي والتطوير التقاني واالبتكار .6

 .تطوير بيئة وطنية )إدارية، تشريعية، تحفيزية، ...( مبلئمة لبناء اقتصاد قائـ عمى المعرفة .7

 .االجتماعيتحسيف مستوى المعيشة وتحقيؽ الرفاه  .8
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 في سورية لمعموم والتقانة واالبتكار الوضع الراىن .3

 مدخل تاريخي. 1.2
 نت ميدًا لبلبتكار وريادة األعماؿسورية ميد الحضارة، حيث تشيد آالؼ مف السنيف بأف ىذه البقعة مف األرض كاكانت 
مف األلفية الثانية قد وعمى الرغـ مف أف العقود الخمسة األخيرة لتبادؿ التجاري بيف الشعوب. لمميف والحرؼ واالناظمة  والشرائع

أف معظـ مؤشرات االبتكار ، مع حاضرةبقيت  والمبادرة الفردية إال أف روح الريادة ،مركزي التخطيط اقتصادياً  شيدت نظاماً 
 005أف سورية في المرتبة  2100 لعاـINSEAD مف العالمي االبتكار مؤشر يورد  .ةعف مثيبلتيا في دوؿ المنطق ىاتأخر توحي ب

 دولة. 025مف 

عمى الرغـ مف و  يًا في اإلنتاج الزراعي والتصنيع،المنصرمة نجاحات ىامة وأداًء جيدًا نسب ةثبلثاللقد حققت سورية خبلؿ العقود 
محفزة لؤلعماؿ، إال أف قطاعات صناعية كالنسيج والمنتجات الغذائية واألدوية ومنتجات أخرى كانت رغـ البيئة الضعؼ 

وقد استطاعت  .الخارجيةالصعوبات قادرة عمى تمبية نسبة كبيرة مف االحتياجات المحمية وحققت فوائض تصديرية إلى األسواؽ 
في قطاعات الزراعة والدواء أف تحقؽ قدرًا معينًا مف النجاح، إال أنيا لـ المؤسسات العاممة في البحث العممي والتطوير التقاني 
 بسبب ضعؼ التطبيؽ المباشر والواسع النطاؽ لنتائج األبحاث. ،تتمكف مف تحقيؽ قيـ إضافية تراكمية عمى مخرجاتيا

إلى أسباب عدة  ويعزو بعض الباحثيف ىذا التراجع .وراء تراجع ترتيب سورية فيما يخص االبتكار تقفت األسباب التي و تعدد
، إضافة إلى ىجرة محة متكررة ىددت أمنيا واستقرارىانزاعات مسل مف أىميا الموقع االستراتيجي لسورية، الذي جعميا عرضة

 األدمغة وعدـ وجود بيئة محفزة لئلبداع أو مناسبة الستقطاب الكفاءات.

ىذه الشيادة إلى إرث ثقافي مف القيـ تستند . و اإلبداعيةوالقدرات الوطف العربي بالجد  بالرغـ مف ذلؾ، ُيشيد لمسورييف في
. الستثمارىايئة المبلئمة االبتكارية لـ تجد البو  العممية المؤسسات مف النجاحات المتحققة لبعض كبيراً  والتقاليد، إال أف عدداً 

وذلؾ  ،لمبحث العممي )عمى ندرتيا( البشرية والمادية المتاحة اردفالمؤسسات تتفاوت في قدرتيا عمى تعظيـ االستفادة مف المو 
 بسبب تعقيد األنظمة والتشريعات السائدة وعدـ مواءمتيا لطبيعة ومتطمبات األنشطة البحثية والمشاريع ذات الطابع العممي

 . واالبتكاري

 التطورات الحاصمة في االقتصاد السوري ودور العموم والتقانة فيو. 1.2
جمود األنظمة اإلدارية  ىوىذه المشاكؿ مف أىـ أسباب و  بنيوية،ومشاكؿ وترىؿ العاـ الصناعي مف ضعؼ القطاع  يعاني

الصناعية لتواكب التغيرات المتسارعة في  اإلنتاجتحديث أدوات وأنظمة مف  ري مما يمنع ىذا القطاعاالستثما اإلنفاؽوضعؼ 
والتطوير التقاني سواء مف معالـ أنظمة التصنيع الحديثة. أما القطاع الخاص الصناعي، فما زاؿ خارج قاطرة البحث العممي 

 .ما أو االستفادة مف مخرجاتيمافي توليد الطمب عمييأو ي تمويؿ أنشطتيما سيامو فناحية إ
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 مف خبلؿ سعيياوتعد بالمزيد منيا  ؛االقتصادية واإلدارية وتحرير االقتصاد اإلصبلحاتفي  تعدة خطوا سوريةلقد خطت 
إلى االستمرار في  2105 – 2100بلنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ االجتماعي. وتشير توجيات الخطة الخمسية الحادية عشرة ل

غيؿ باالعتماد عمى توظيؼ مدخبلت تقانية عمميات إصبلح وتحرير االقتصاد بشكؿ تدريجي مف أجؿ زيادة النمو والتش
  وابتكارية.

كتراجع  ،عف عوامؿ ىامة ناتجةمواجية تحديات اقتصادية واجتماعية  ى اقتصاد معرفي ابتكاري تفرضياالتحوؿ إلحتمية إف 
الشباب  عدد العاطميفالداخميف إلى سوؽ العمؿ وزيادة السكاف وما يرافقيا مف زيادة عدد النفط والغاز والزيادة في عدد  إنتاج

 .عف العمؿ

في ضوء فيض مف  تعوزه االستدامة والمنيجية،ولكف ىذا الحديث  ،وطنياً  إف الحديث عف ىذه التحوالت والتحديات بات شأناً 
المحمية وقدرتيا عمى الصمود في أسواؽ  المنتجاتالمنتجات اآلسيوية القادمة إلى منطقة الشرؽ األوسط التي تيدد تنافسية 

. وبالتالي فإف المخرج الوحيد يبدو مف خبلؿ ألف الميزة النسبية المتعمقة بانخفاض تكاليؼ قوة العمؿ لف تصمد طويبلً  ،يميةإقم
ثانيًا و  ،الخدمية لممؤسساتعمى قطاع رائد  أوالً  :االبتكاري مع التركيزالتقاني و لممكوف  التحوؿ إلى اقتصاد معرفي أكثر تكثيفاً 

  .في القطاعات الجزئية القائمة المتطورة توسيع استخدامات التقانة عمى

بما فييا التوسع  اإليرادات؛ أوليا التخطيط لزيادة مصادر محاور ةثبلث العمؿ وفؽنصب أعينيا السورية ووضعت الحكومة 
نييا تنويع الفعاليات االقتصادية عف مف االىتماـ، وثا كبيراً  العمودي في القطاعيف الزراعي والسياحي الذيف باتا يناالف حظاً 

 .الضرورية وثالثيا تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع العاـ ،وريادة األعماؿ واالستثمارات األجنبية اإلنتاجيةطريؽ تشجيع زيادة 

 . رأس المال البشري والمعرفي2.2
في االرتقاء بمخرجات المنظومة الوطنية  أساسياً  عامبلً  يفالمستمر  والتدريب والتأىيؿفي تنمية رأس الماؿ الفكري يعّد االستثمار 

متكاممة فقد نجح البعض منيا في وضع خطط  ،لمعموـ والتقانة واالبتكار. وتتفاوت المؤسسات في تعامميا مع ىذا المكوف
لشيادات حممة اب االىتماـبينما اقتصر البعض اآلخر عمى  ،جميع المستويات عمى بشريةالموارد ال وتدريب تأىيؿومستمرة ل

نتيجة انخفاض مستويات  تسرب الكفاءات وىجرة األدمغةمف ظاىرة العامة . وتعاني المؤسسات عمييا العميا مما أثر سمباً 
 .ليذه الكفاءاتوالمحفزة وغياب البيئة العممية الحاضنة  الدخؿ لمفئة المؤىمة مف أطرىا البشرية

كارتفاع  بشكؿ خاص، األساسيةعامة و التعميمية  مراحمولتعميمي بنجاحات متعددة في المجاؿ ا حققت سوريةبالرغـ مف أف و 
نسب االلتحاؽ وانخفاض مستويات التسرب وانخفاض معدالت األمية وزيادة عدد المؤسسات التعميمية وزيادة عدد الكوادر 

 بقطاع الفصؿ الخاصالجامعي مازالت متدنية نسبيًا )انظر  بالتعميـ اإلجماليةإال أف نسبة االلتحاؽ  ،العاممة في مجاؿ التعميـ
 بناء القدرات البشرية(.
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في وبغض النظر عف المقدرة المعرفية والتقانية لخريجي الجامعات السورية، فإف عدد العامميف في البحث العممي والتطوير 
وعدد المختصيف في العمـو اليندسية الذيف يعمموف في  ،% مف إجمالي قوة العمؿ في سورية1.0بحدود  ،متواضعاً مازاؿ سورية 

 البحث والتطوير أقؿ مف مثيبلتو في كثير مف دوؿ المنطقة.

 ،والمتمثؿ في انخفاض عدد الدارسيف لممجاالت العممية ظاىرة التصحر أو اليجر العمميوتعاني منظومة التعميـ في سورية مف 
القادريف عمى إدارة أية عممية  النخفاض عدد الخريجيف المختصيف عممياً نظرًا  ،يؿمما ييدد االقتصاد السوري عمى المدى الطو 

تطويرية صناعية أو خدمية أو تجارية. ويمكف أف تعزى ىذه الظاىرة إلى انخفاض القدرة االستيعابية لمقطاعات االقتصادية 
ىيكمية الرواتب واألجور إضافة إلى عمى التقانة  داً والتوجو نحو قطاعات أقؿ اعتما ،مخرجات التعميـ العممي والتقانيلالحالية 
 ضعؼ اإلدارة، وقدـ البنى المؤسساتية القائمة.و القائمة 

وانخفاض القدرة االستيعابية لمقطاعات االقتصادية وغياب الوعي بأىمية االستثمار في رأس  إف عدـ وجود بيئة جاذبة محمياً 
 إلى خارج الوطف، حيث تشكؿ اليجرة عامبلً  ياتسربو  النابذة لمكفاءات البشرية العوامؿالماؿ البشري والمعرفي كانت مف أىـ 

نو انتقائي ويستيدؼ النخبة مف الكوادر وذلؾ أل سمبية، آثار اقتصادية واجتماعية البد مف الوقوؼ عنده لما لو مف إضافياً 
 .ستثمار فييا دوف أف تؤخذ بالحسباف مسألة الحفاظ عميياالوطنية التي تـ اال

  في سورية منظومة العموم والتقانة واالبتكار. 3.2
ومعمومات ومعارؼ عممية  مؤسساتيةفي أنشطة العمـو والتقانة واالبتكار، مف قوى بشرية وبنى  الداخمةتمّثؿ المنظومة العناصر 

ىذه األنشطة مف براءات االختراع، والنشر العممي، ونتائج البحوث التطبيقية، والطرائؽ  مخرجاتوتقانية ومخصصات مالية، و
. توصؼ (3، الشكؿ )المتصمة بالتفاعؿ مع البيئة المحمية والخارجيةالعمميات المؤسسات و الجديدة أو المعّدلة لئلنتاج، و

بأنيا في طور البناء مقارنة بمنظومات الدوؿ التي سبقتيا في ىذا المضمار،  سوريةنة واالبتكار في امنظومة العموـ والتق
نشاءوالمشترؾ والخاص  عاـويحتاج تطويرىا إلى تضافر جيود القطاع ال ، لتتمكف مف القياـ مؤسساتية إستراتيجيةتحالفات  وا 

 بدورىا الحيوي في النيوض باالقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.



الجمهىرية العربية السىريةالسياسة الىطنية للعلىم والتقانة واالبتكار في    

 

 | سورٌة فً واالبتكار والتقانة للعلوم الراهن الوضع 31

 

 نظومة العمـو والتقانة واالبتكارم (:3)الشكل 

 
أخرى تحيط بيا؛ فيما يمي عرض و  العمـو والتقانة مؤسساتالتقانة واالبتكار ضمف جممة مف و  المنظومة الوطنية لمعمـو تتفاعؿ

 :(4) الممحؽلمزيد مف التفصيؿ انظر و  ،ىمياأل

 .والتطوير التقاني البحث العمميالعميا إلدارة وتطوير  مؤسساتال -

 .الجامعات ، بما فيياالييئات والمراكز العممية البحثية -

 .التقانية اإلنتاجيةالمؤسسات  -

 .المؤسسات الوسيطة والداعمة -

 حيث يظير مدى شدة وضعؼ ىذه العبلقة. لمنظومة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكارمكونات ابيف العبلقة  (4)يبيف الشكؿ 

 العبلقة الترابطية لمكونات المنظومة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار (:4)الشكل 
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 . التعميم العالي والبحث العممي1.3.2
 :عميـ العالي عمى التوسع بشقيو األفقي والعمودي وتـ إحداث وافتتاحتركزت سياسات الت

 ،تنتمي في غالبيتيا إلى االختصاصات التقانية الخمسكميات اختصاصية جديدة في الجامعات السورية الحكومية  -
 في ردـ الفجوة المعرفية في مجاؿ المعمومات واالتصاالت. كبيراً  وكاف إلحداث كميات لميندسة المعموماتية أثراً 

التعميمية غير التقميدية كنظاـ التعميـ المفتوح والجامعة االفتراضية وغيرىا مف المعاىد األنماط وعة مف ممج -
 .يةالتخصص

 لتعميـ العالي نحو:ا لمنظومة جيت السياسة العامةكما ات

تسمح بتقديـ ذات طابع اقتصادي تشجيع الكميات واألقساـ العممية عمى تأسيس وحدات لمبحث العممي ووحدات  -
 خدمات عممية وتعزز ارتباط الجامعة بالمجتمع.

 باالعتماد عمى مواردىا الذاتية.إقرار مبدأ التمويؿ الذاتي لمشاريع البحث العممي في الجامعات،  -

إضافة إلى تشجيع  ،االنطبلؽ نحو العالمية مف خبلؿ إطبلؽ برامج بحثية مشتركة مع جيات عربية وأجنبية تشجيع -
  .وتشجيع ميمات البحث العممي والتفرغ لو في مجبلت محكمةالخارجي النشر 

والئحتو التنفيذية وقوانيف جديدة عديدة تناولت التفرغ  2116 إال أنو، وبالرغـ مف صدور قانوف تنظيـ الجامعات الجديد لعاـ
والبحث العممي في الجامعات، ال زاؿ البحث العممي في منظومة التعميـ العالي دوف مستوى الطموح ويواجو صعوبات عديدة 

 مف أىميا:

 حساب الوظيفة البحثية. وكاف ذلؾ غالبًا عمىإغراؽ الجامعات بالوظيفة التعميمية  -

 .عمى بحوث العمـو األساسيةيتـ تركيز ، والبأثر تطبيقي أو تنموي البحوث المنجزةعدـ تمتع معظـ  -

 .ضعؼ التخطيط والتنسيؽ عمى المستوى القطاعي والوطني -

  .وضعؼ الثقة بأىميتو اإلنتاجيةضعؼ الروابط مع القطاعات لنتيجة ندرة الطمب الجدي عمى البحث العممي  -

  .راء البحوث وندرة تكويف الفرؽ البحثية المتكاممةالنزعة الفردية في إج -

 آليات تمويؿ المشاريع البحثية المحبطة لمباحثيف نتيجة التعقيد والبيروقراطية.  -

 .لمتطور المتسارع في العمـو والتقانة البنية التحتية لمبحث العمميعدـ مواكبة  -
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 . الييئات والمراكز العممية البحثية1.3.2

دارياً  مستقمة مالياً البحثية ال اتمؤسسالكثير مف التأسست في سورية خبلؿ العقود القميمة الماضية   برئاسةيرتبط بعضيا  ،وا 
وىيئة الطاقة  ،مركز الدراسات والبحوث العممية :ومف أىـ ىذه المؤسسات .مجمس الوزراء والبعض اآلخر بالوزارات المعنية

والمركز الوطني  ،عف بعد ، والييئة العامة لبلستشعاروالييئة العامة لمتقانة الحيوية ،والييئة العامة لمبحوث الزراعية ،الذرية
وتتفاوت ىذه المراكز  ،المنتظـ لمبحوث واإلنتاجالعممي  اإلنتاجدخؿ بعضيا حيز . و (4، انظر الممحؽ )وغيرىا ،لبحوث الطاقة

مكانياتيابقدراتيا   فاعمية مقبولة لبعضيا ودور غائب لمبعض اآلخر نتيجة عوائؽ إدارية ومالية وقانونية. يعطيمما  وا 

 . المؤسسات الوسيطة والداعمة2.3.2

 ،المعايرةو  المخبر الوطني لممعاييرو  ،مثؿ الييئة العامة لممواصفات والمقاييس يتمخص دور المؤسسات الوسيطة والداعمة
ومازالت ىذه ، مبحث العممي والتطوير التقانيالدعـ لبتقديـ (، 4، انظر الممحؽ )وغيرىا ،والجمعية العممية السورية لممعموماتية

حداث لبعض ىذه المؤسسات واستفاد البعض منيا مف نظرية الفراغ  ثحي ،المنظومة في طور التكوف ظيرت بوادر تأسيس وا 
مما شكؿ ازدواجية في المياـ  ،أو تعمؿ بشكؿ منفرد ومنعزؿ عف بعضياأحيانًا،  ذات مصالح متضاربةفتكونت مؤسسات 

لممرحمة  إعادة ترتيب البيت الداخمي لمنظومة المؤسسات الوسيطة والداعمة أساسياً  . ويعدّ لمصبلحيات والمسؤوليات وتكراراً 
مكونات جديدة كاألقطاب التقانية ومدف العموـ كما أف تأسيس  .القادمة لتعظيـ القيمة المضافة المتأتية عف ىذه المنظومة

 في ىذا السياؽ. ىاـوالتقانة والحاضنات المتخصصة عامؿ 

   ودوره في التنمية المستدامة التقاني . االبتكار2...3

مخارج وحموؿ لتجاوز العقبات  إيجاديمكف اعتبار االبتكار إحدى الوسائؿ التي تستخدميا المجتمعات خبلؿ مسار تطورىا في 
 األسواق وفي وخدمات سمع من المنتجات في وتوسيع تجديد" ىو االبتكارفوالقيود التي تقؼ بوجو تقدميا وازدىارىا، 

يجاد ،بيا المرتبطة دخال والتوزيع والتوريد اإلنتاج في جديدة طرق وا   وظروف والتنظيم اإلدارة أساليب في مفيدة تغييرات وا 
 في نياالتق االبتكار عمى (OECD, 1997) أوسمو دليؿ ، ويركز"اإلنتاج وأدوات والميارات الكفاءات وتوظيف وتطوير العمل

حداث تقنياً  جديدة وعمميات منتجات وتطبيؽ إيجاد" بأنو ويعرفو والعمميات المنتجات  ويعتبر. التقنية الناحية مف ىاـ تطوير وا 
 في ابتكار) ما إنتاج عممية في استخدامو بمجرد أو( منتج في ابتكار) السوؽ إلى وصولو بمجرد تـ قد نياالتق االبتكار
 .لتقانية والتنظيمية والمالية والتجارية"معنى سمسمة مف األعماؿ العممية واني بيذا الاالتق االبتكارويتضمف  ،(عممية

بقدرة األجياؿ  اإلضراراجات األجياؿ الحاضرة دوف تيحاالمنظومة االقتصادية نحو مسار تنموي مستداـ بتأميف  توجيو يسمح
ف التنمية المستدامة تتطمب الحفاظ عمى الحد األدنى مف ميزات بيئية تستجيب إلى حيث أ ،يااجاتتيحاالقادمة عمى تأميف 

 ،لؤلجياؿ القادمةة وتمؾ الضرورية األجياؿ الحاضرة المحروم اجاتتيحابيف تمبية ادمة. ويكمف ىنا صراع األجياؿ الق اجاتتيحا
  احترامًا لمبيئة الطبيعية.و  حفاظاً  نات جديدة أكثراوالوسيمة الوحيدة ىي عدـ التضحية بإحداىا لصالح األخرى وبالتالي تصميـ تق
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ة والتسويؽ جودليس في التقانة فحسب بؿ ىو أيضًا في تخطيط المنتجات وال بتكاراالو  ،صبحت التقانة رمز القوة والييمنةأ لقد
( الناتجة عف البحوث تتحوؿ إلى أفكار know-how) درايةواالعتقاد السائد بأف الخروقات الحاصمة في المعارؼ وال ،واإلدارة

وبالتالي إلى مزايا تنافسية ىو اعتقاد قابؿ لمنقاش. وساد في أوروبا لزمف ليس بالقصير اعتقاد  ،ومبادرات ومنتجات ومناىج
، أو أداء بتكاراالليًا إلى التقدـ التقاني الذي يحرؾ بدوره النمو االقتصادي والتنمية. مع ذلؾ فإف مفاده أف التقدـ العممي يقود آ

، أي بتكاتؼ جممة مف العناصر البشرية مؤسساتية، ال يتعمؽ بالقدرات العممية والتقانة فحسب بؿ بالتييئة البشرية والمؤسساتال
ي سبيؿ تحسيف الطرائؽ أو بالكيفية التي تتفاعؿ فييا التقانات والقدرات البشرية ف اً التقدـ مرتبطيكوف  ة والتنظيمية.يوالتقان

 .اإلنتاجالداخمة في  الكمية لمعناصر اإلنتاجيةيعزز ىذه لاالبتكار األداء؛ ويأتي 

 التقاني، واالبتكار التقانة عمى االعتماد في الصناعية المجتمعات إلفراط السمبية لمتداعيات ونتيجة ،مف الميـ اإلشارة إلى أنو
 والتوجيات التيارات وىذه المذكورة، السمبيات معالجة إلى ىدفت االبتكار في جديدة واتجاىات تيارات األخيرة يفالسن في بزغت
 انبثؽ الذي األخضر واالبتكار المستداـ باالبتكار يسمى ما حالياً  نشيد فأصبحنا جديدة ابتكار أنماط شكؿ عمى برزت البازغة
 االجتماعية بأبعادىا المستدامة التنمية تحقيؽ إلى تسعى التي" ةمستدامال" التقانات سقؼ تحت تعمؿ األنماط ىذه وجميع عنو،

 عمى االعتماد ناحية مف كسورية، نامية لدولة بالنسبة فائقة أىمية االبتكار مف الجديدة األنماط ليذه إف. والبيئية واالقتصادية
وسيمة فعالة لمواجية التحديات االجتماعية وذلؾ عف الذي يمكف أف يكوف  االجتماعي االبتكار إلى والحاجة ،ستدامةالم التقانة

يجاد استخدامات أفضؿ لمموارد ال اإلبداعطريؽ تعبئة   .ةمحدودعند أفراد المجتمع بغية تطوير حموؿ وا 

 فإنيا التقني، غير الطابع ذي االبتكار إلى السوري االقتصاد حاجة تراعي إذ واالبتكار، والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة إف
  .وجدوى عائدية أكثر التقاني االبتكار ألنشطة والتشجيع الدعـ إجراءات تكوف حيث الطابع التقني لبلبتكار األولوية تعطي

 )نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر( في سورية . تحميل منظومة العموم والتقانة واالبتكار4.2

منظومة العمـو والتقانة واالبتكار، وارتباطيا باىتمامات وحاجات المجتمع، وتفاعميا معيا وقدرتيا عمى تمبيتيا إف التعرؼ عمى  
وتحقيقيا، يشكؿ المنطمؽ األساسي لرسـ السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار بما يتوافؽ مع الرؤية التنموية والتطويرية 

 والنيوض بيا عمييا البناء ويمكف موجودة نواتيا أف إال ،سورية في ىذه المنظومة اكتماؿ عدـ مف رغـبالالعامة لمدولة. و 
 مف بد ال المرجوة الغاية إلى ولموصوؿ واالبتكار، والتقانة لمعمـو متكاممة مؤسساتية منظومة إلى لموصوؿ مكوناتيا وتطوير
 أماميا المتاحة الفرص معرفة الميـ مف أف كما ضعفيا، نقاط وتجاوز قوتيا نقاط تعزيزيذه المنظومة لل الواقع الحالي تحميؿ

 .   ليا المناسبة الحموؿ إليجاد تواجييا التي المخاطر ومعرفة قوة نقاط إلى وتحويميا الستثمارىا
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  نقاط القوة. 1.4.2

  داريًا، يحوي بعضيا البحثية ال ييئات والمراكزالمف  العديدوجود عمى تجييزات متطورة وكادر بحثي مستقمة ماليًا وا 
 مؤىؿ.

 وتفردىا بتدريس الجزء األعظـ مف  ،سعة انتشار المؤسسات التعميمية العامة والخاصة وتنوع االختصاصات فييا
 .اليندسيةالتخصصات بالمغة العربية وعمى رأسيا العمـو الطبية و 

 االنفتاح العممي عمى الخارج سمحت  حيث أف سياسة ،ةرموقتوفر عدد مف األساتذة المتخصصيف مف جامعات م
بانتشار طمبة العمـ السورييف في مختمؼ الجامعات في العالـ وبالتالي عودتيـ إلى مؤسساتيـ التعميمية مما أثرى 

 البيئة العممية المحمية.

 ة التعميـ الجامعيوانخفاض نسبي في تكمف عدد المنتسبيف إلى الجامعاتنسبي في  ازدياد. 

 في قطاع التعميـ عمى االستثماراع الخاص القط إقباؿ. 

 .توفر موارد ذاتية جيدة لمجامعات العامة والخاصة 

  شبكة مف العمماء واألكاديمييف والمستثمريف السورييف في العالـوجود. 

  مؤىمة موارد بشريةتوفر. 

  (.المائيةالموارد و زراعة كقطاعي ال) في بعض القطاعات قاعدة جيدة مف البنية التحتيةوجود 

  كالتقانة الحيوية(. قاعدة أساسية في بعض المواضيع التقانيةوجود( 

 . نقاط الضعف 1.4.2

  االستثماروتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد  اإلستراتيجيةغياب الرؤية. 

  البيئة التمكينية لتنمية العمـو والتقانة واالبتكارضعؼ. 

  مقارنة مع دوؿ الجوار البحث العمميالعامميف في مجاؿ انخفاض دخؿ.  

  في عممية  إدارة القطاع الحكومي عمى السير قدماً  مبادرةانخفاض المحتوى التقاني في البنية الصناعية المحمية وعدـ
 .التحديث التقاني

 القطاعات االقتصادية واالجتماعية.العممي و  قطاع البحثبيف  وضعؼ الثقة اتساع الفجوة 
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 وضعؼ التنسيؽ بيف العممي البحث قطاع في والطمب العرض لتوليد المعنية والجيات الوزارات بيف التنسيؽ ضعؼ ،
 الييئات والمراكز البحثية.

 ضعؼ الموارد العامة والخاصة المخصصة لمبحث العممي والتطوير التقاني. 

 بشكؿ كاٍؼ. مؤسسات القطاع الخاص بالبحث العممي والتطوير التقاني عدـ اىتماـ 

 وغياب االستثمار المطموب لتطوير الميارات والتقانات ،اإلنتاجيةلميارات والتخمؼ التقاني في المؤسسات تدني ا. 

 تطويرب البطءو  ،بنية تحتية غير وافية لتقانة االتصاالت والمعمومات وضعؼ في االتصاالت والتشبيؾ المحمي والدولي 
 .التقانية التحتية البنية

  تقاف العمؿ تطوير المياراتبشكؿ يحفز عمى  وغير متمايزة جامدةىيكمية األجور مما خفض حوافز التطوير  ،وا 
 .واالبتكار

 وتقادـ الميارات القائمة الجديدة التخصصات التقانية العديد مفالماىرة في  نقص الموارد البشرية. 

 ضعؼ الدعـ المصرفي لبلستثمار الصناعي واالبتكار. 

  الداعمة لممنشآت الصغيرة والمتوسطةقصور في البنية التمكينية. 

 في مجاؿ العمـ والتقانة. المباشر األجنبي غياب االستثمار 

  . الفرص المتاحة2.4.2

 .وجود رأسماؿ بشري فتي قادر عمى مواكبة التقدـ العممي والتقاني 

  عند  النسبية لممنتجات وتكاليفياالولوج إلى أسواؽ جديدة في الشرؽ األوسط واالتحاد األوروبي باالعتماد عمى المزايا
 .زيادة القيمة المضافة ليا

 .اعتماد مبدأ الشراكة بيف القطاع العاـ والخاص واألىمي 

  الذي أتاحتو العولمة. التواصؿالثورة اليائمة في تقنيات االتصاالت وتدفؽ المعمومات وبناء جسور 

 موماتية والتقانة الحيوية والتقانة النانوية والطاقةلتقانات العالية مثؿ المعبا وجود سوؽ محمي واعد لبلستثمار. 

 مؤسسات والربط مع ال والمؤسسات البحثية األخرى دعـ البحث العممي والتطوير التقاني في الجامعاتل وجود توجو
دعـ البحث العممي واإلبداع وتشجيع ، وخاصة مع وجود مادة في الدستور الجديد تحض عمى اإلنتاجية والخدمية

 .االختراعات والكفاءات والمواىب
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 بلستثمار األجنبي المباشرل وفتح المجاؿ فرص التعاوف الدولي. 

  مرتكزة عمى تقانة المعمومات واالتصاالت مؤسساتقياـ. 

 عتماد أساليب الترقية التقانية والخدمات بأىمية العمـ والتقانة واالبتكار وسعييا ال اإلنتاجقطاعات  لدى ةتبمور قناع
 ميارات اليد العاممة.ورفع 

  . المخاطر3.4.2

 لدى السمطات العميا بدور العمـ والتقانة واالبتكار في النيوض بالواقع المتخمؼ بدعـ  الفعمية عدـ تجسيد القناعة
 حقيقي فعاؿ لمنظومة العمـو والتقانة واالبتكار.

 الخارجوسعي العامميف الميرة لميجرة إلى  والكفاءات ىجرة العقوؿ. 

 عمى سورية الدوؿ الغربية الحظر التكنولوجي المطبؽ مف واستمرار اإلقميمية األمنية األوضاع تدىور. 

  االقتصادي واإلداري وغياب االستراتيجيات اإلجمالية اإلصبلحالبطء في خطوات. 

 االستراتيجي. التخطيط في والتقانة العموـ الستخداـ الداعي التغيير وبخاصة التغيير، مقاومة 

 العممي البحث اعتمادإلى  تدعو التي تمؾ وبخاصة المطروحة، العممية لممبادرات والمؤسسات الوزارات استجابة عدـ 

 الحديثة. التقانات واستخداـ

 التعميـ والتدريب ومناىج البطء في تطوير أنظمة. 

 في واالستثمار لنقؿ التقانة ومحفزة مبلئمة تمكينية بيئة لخمؽ البلزمة والتشريعات القوانيف تطوير في الفشؿ أو التأخر 

 العممي. البحث

 العممي. البحث في لبلستثمار الخاص القطاع تحفيز عدـ 

  تزايد المنافسة مف الدوؿ اآلسيوية واألوروبية التحديات التي تفرضيا العولمة عمى قطاعات اإلنتاج والخدمات، و
 .نتيجة انفتاح األسواؽ الشرقية

  اقتصاد المعرفةعدـ مواكبة التطور العالمي نحو. 
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 في العقدين القادمينفي العالم الرؤية المستقبمية لمعموم والتقانة واالبتكار  .4

 لمعموم والتقانة  اتجاىات التطور العام. 1.3
مجتمع بلمتقانة واالبتكار، تقفز  في معظميا، ونمو منظومة عالمية متوقعةقفزات تقانية غير  الماضيةشيد العالـ خبلؿ العقود 

 إلى مجتمع الثورة المعرفية. وتنقمو  الثورة الصناعية

األولى ىي العولمة  :يما بينيامتفاعمة فمتداخمة و ثورات عدة  وجودأبعد مف ذلؾ، حيث يروف  1ويذىب بعض المفكريف
التي تتسع حدودىا إلى ما ال  ،واالتصاالت عموماتيةىي الم الثانيةو  ،ةتقود إلى الفصؿ بيف االقتصاد والسياسالتي االقتصادية، 

دارتيابنياية و  فيي الجينية، التي تسير نحو تطوير األجناس البشرية والنباتية  أما الثالثة ،شكؿ يعِّقد عممية التحكـ بيا وا 
والثورة الرابعة قيد البزوغ ىي النانوتكنولوجي، التي  ،والحيوانية، وتقمب بدورىا مفاىيـ الحياة واإلنجاب وتحديد األجناس الحّية

 تيا.ئياجز و المادة ب حكـمتأكبر لتمنحنا قدرة 

 أف:مف المتوقع  حيث ،في خضـ ىذه التطورات أصبحت الرؤية المستقبمية لمعمـو والتقانة في المنظور القريب واضحة المعالـ

  القادمة ما حصؿ مف إنجازات خبلؿ القروف األربعة الماضية.التغييرات المتوقعة خبلؿ العقود الخمسة تفوؽ 

  يكػػػوف( ىػػػذا القػػػرف قػػػرف عمػػػـو األحيػػػاءBiology ،)ىميف والنتػػػائج العمميػػػة والقيمػػػة المضػػػافة ؤ والمػػػ اءالعممػػػ ويتزايػػػد عػػػدد
 االقتصادية واالىتماـ األخبلقي بآثار العمـو وسمبياتيا.

  وتنمو المعمومات بنسبة  الحواسيبتظؿ ، % في السنة، بينما يقتصر نمو المنتجات 66متحكمة بالسبؿ الجديدة لمعمـو
 آفاقًا واسعة في تطبيقاتيا العممية المتشعبة. الحاسوب التطورات الجارية عمىتفتح %؛ و 7عمى  المادية

 بشػػكؿ يتزايػػد فيػػو اإلسػػياـ اً كبيػػر  اً دور  واالبتكػػار الجمػػاعي حيػػث يكػػوف لممعرفػػة الجماعيػػة ،جديػػدة لممعرفػػةسػػبؿ تولّػػد ت ،
 بالبحوث والتطوير واألوراؽ العممية بشكؿ أسي.

  ِّفاإلنترنت بتطورىا المتسارع وتزايد تعقيد بنيتيا تقترب مف الدماغ البشري. ،العمـو مستويات جديدة لمتفكيرد تول  

تندمج مع قد وأف التقانة  حو االندماج مع التقانة؛اف يتجو نالمجتمعات الصناعية اعتقاد يتمثؿ في أف اإلنس في كما يسود
ويتصاعد تطوير أدوات وأجيزة متناىية الصغر تستخدـ كممحقات لجسـ اإلنساف  ،الوعي لتحاكي خصائص المعرفة عند البشر
وىكذا تتماه تدريجيًا مظاىر التمايز واالختبلؼ بيف البشر واآلالت ليبدأ معيا  ،قدراتوسواء الستبداؿ أعضاء منو أو لمضاعفة 

 عصر حضارة التقانة الواعية أو عصر ما بعد المعموماتية.

                                                            

1
 Jean-Claude Guillebaud, le principe d’humanité, Le SeuiL , 2001 

http://www.alapage.com/mx/?tp=L&type=1&id=51751071047216&donnee_appel=BAN10&mot_editeur=LE+SEUIL
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 العموم والتقانةفي بعض مجاالت  تطورالاتجاىات . 1.3

  عموم األحياء. 1.1.3 
التقانة البيولوجية التي تدعميا تطورات عمـ الجينات والبيولوجيا الجزيئية، ثورة حقيقية في مجاؿ التحكـ  حدثمف المتوقع أف تُ 

عوامؿ ال( لمكشؼ عف DNAأجيزة الحوسبة في غضوف عقديف مف الزمف مف تحميؿ سبلسؿ )أف تتمكف باألمراض والتغذية و 
مما سيحدث ثورة كبرى في  ،البشرياستنبات أعضاء بشرية حية لزرعيا داخؿ الجسـ في وىناؾ آماؿ عريضة  .الممرضة

 عمميات استبداؿ األعضاء الحيوية في الجسـ.

تتجو نحو فتح الطريؽ أماـ تنوع األطعمة البشرية وتوفير أغذية خضعت لتحويرات وراثية ىادفة،  اليندسة الوراثيةكما أف 
لتحوير في الحالة الصحية والعامة لنباتات وحيوانات معينة لتحسينيا أو القضاء عمييا، مع إضافة إلى المساعدة في التحكـ وا

 إمكانية الحصوؿ عمى أجيزة عضوية صغرية متعددة االستعماالت.

 المعمومات واالتصاالت. 1.1.3
االقتصادية واالجتماعية. ويبني  إف التطور المتسارع لتقانة المعمومات واندماجيا باالتصاالت أصبح في مركز التحوالت العالمية

بيف  تبادؿ المعموماتالمجتمع المعموماتي تطوره عمى االندماج التقاني بيف الحاسبات وشبكات االتصاالت وبروتوكوالت 
األجيزة؛ ويقـو عمى الصناعات المعموماتية التي تتعامؿ مع المعمومات بدءًا مف جمعيا وتحميميا وتنسيقيا ثـ تسويقيا وبيعيا 

 أو خدمات. منتجاتلممستيمكيف عمى ىيئة 

األلياؼ و  عيةويتجو العالـ في ىذا المضمار إلى بناء شبكة عالمية لممعمومات مؤلفة مف شبكات االتصاالت )األقمار الصنا
البيولوجية(، والتوسع في بناء مصادر واسيب ح، وتطوير تجييزات االتصاالت فائقة الذكاء )ال…(، البصرية واليواتؼ

، ونشر التطبيقات )التجارة اإللكترونية، الحكومات والجامعات …( المعمومات )قواعد المعطيات، ووسائؿ التعميـ والترفيو،
 …(. ،بلج عف بعد باستخداـ شبكات المعمومات لنقؿ المعمومات الطبية الدقيقةوالمكتبات االفتراضية، والع

 إدارة البيئة والموارد. 2.1.3
الطاقات األحفورية مف أىـ مسبباتيا، كما  استخداـو  ،حاليالتي تواجو القرف ال اليامة القضايا مفمسألة التموث البيئي  تعتبر 

إصبلح ىذا العمؿ عمى تطمب مف العمـو ي ، وىذاحصوؿ خمؿ في الطبيعة سببًا فياالستغبلؿ الجائر لمموارد الطبيعية  يشكؿ
لتطوير مصادر . كما أف مواجية التحديات البيئية تفرض المزيد مف بذؿ الجيد والبحث عمى التوازف البيئي ةحافظوالمالخمؿ 

 . موىا في حاؿ التغمب تقنيًا عمى مخاطرىا ومشاكميا البيئية، وقد تعاود الطاقة النووية نطاقة بديمة

، إضافة إلى استمرار البحوث في مجاؿ إنتاج دفعًا كبيراً  إف بروز مفيـو التنمية المستدامة، أعطى بحوث الطاقة المتجددة
 قد ال تكوف طاقات المتجددةالييدروجيف بطريقة اقتصادية، ومف المتوقع استمرار تمؾ البحوث وتطورىا. وعمى الرغـ مف أف ال
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الحجري عمى المدى الطويؿ، وعمى نسؽ ما حصؿ مف تحوؿ مف الفحـ  إال أنياية عمى المدى المتوسط، ر و حفلمطاقات األ بديبلً 
 إلى المتجددة في الربع الثاني مف ىذا القرف. األحفوريةفي بداية القرف العشريف، فيمكف أف يتـ التحوؿ مف الطاقة  النفطإلى 

 والتقانة النانوية المواد الجديدة. 3.1.3
ثورة في إنتاج  يزداد االىتماـ بيا وأف ُتحدثأف مف المتوقع و  ،تبدي معظـ دوؿ العالـ المتقدـ اىتمامًا كبيرًا بالتقانة النانوية

ورفع الحواسيب  إمكاناتتسيـ في زيادة  التطبيقات التي تمؾ منيا عديدة، تطبيقات في والمفيدة الجديدة المواصفات ذات المواد
 .تعقيداً المقدرات البرمجية مما يساعد في حؿ أكثر مشاكؿ العالـ 

دخاؿ التحكـ  نتاج سبائؾ نقية جدًا وصفائح رقيقة، وا  ويتجو العالـ الصناعي بشكؿ عاـ نحو استخداـ تقنيات الصب المستمر وا 
 مف العيوب.نتاج صفائح ذات سطوح مستوية وخالية إلطرائؽ الدرفمة  عمى اآللي

أف تتطور صناعة البوليميرات وتقنيات و  ،أف تستمر المدائف بالحموؿ محؿ المواد التقميدية يتوقع ،وبالنسبة لممواد البوليميرية
في مجاؿ  يتوقع أف يزيد اإلنفاؽ عمى البحث العممي والتطوير التقاني، كما تصنيع البولي ايثيميف بسبب ارتفاع الطمب عميو

 .منيا وابتكار مواد جديدة ياتصنيعو  ىاوتجييز  ىاتحضير و  يامف أجؿ تحسيف خواص المواد الخزفية

 إدارة الصحة البشرية . 4.1.3
تعزيز القدرات الفيزيائية والفكرية  قد يفتح الطريؽ أماـ برامج تتعدى الوقاية مف األمراض إلى موراثة البشريةإف الفيـ األوسع ل

 . ية الوسيطة التي تقود إلى التعبير عف المرض أو االضطرابئايالعمميات البيوكيم ، إضافة إلى توضيحلؤلشخاص

الوصوؿ إلى فيـ عاـ لؤلسس الكيميائية والفيزيولوجية والوراثية لمسموؾ اإلنساني بحيث تصبح ممارسة التدخؿ  ومف المرجح
لتحكـ باالنفعاالت، ا مفلمؤثرة عمى الدماغ والفكر التقانات ا تمكفتقد و  ،اليادؼ لمكافحة المرض وتقوية الفرد شائعة ويومية

 والقدرة عمى التعمـ، وحدة الحواس، والذاكرة وحاالت نفسية أخرى.

في ، وبحوث توظيفيا في استعماالت أخرىلوفي مجاؿ األدوية، تجرى بحوث متعددة إلعادة اكتشاؼ أدوية ومواد معروفة 
يجاد الطعـو واألمصاؿ والمستحضرات  إضافة إلى البحوث ،ةمجاؿ توظيؼ األحياء الدقيقة في إنتاج األدوي في مجاؿ المناعة وا 

أدوية حسب الطمب، تكوف مضمونة وفّعالة كتمؾ التي يصنعيا الجسـ البشري والحيواني  وغيرىا. ومف المتوقع توفر المناعية
 بشكؿ طبيعي.

في مجاؿ تقنيات الطب: التصوير الطبي، والطب النووي والصور ثبلثية األبعاد بواسطة  المرجح تعزيزىا ومف أبرز التطورات
 …وغيرىا  استخداـ تقنيات الميزر في التشخيص والمعالجة والجراحة، وتقنيات تشخيص ومعالجة أمراض القمب، الحاسوب،
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 نشوء قضايا وقيم وممارسات جديدة. 5.1.3
، إضػافة عالـ بتحسيف نوعية الحياة ووضػع أنظمػة وطنيػة شػاممة لمعنايػة باإلنسػاف ورفاىيتػوأف تزداد مطالبة شعوب المف المرجح 

 إلى نشوء قضايا وممارسات جديدة، حيث مف المتوقع أف:

تحتؿ القضايا األخبلقية المنبثقة عف بعض التقانات الحديثة )خاصة التقانة الحيوية( حيػزًا واسػعًا مػف النقػاش والجػداؿ  -
 يا عمى البشر، كاالستنساخ والتعديؿ الوراثي ...الخ.حوؿ شرعية تطبيق

 ما يتبع ذلؾ مف تغير في القيـ اإلنسانية.ًا بيصبح إجراء االختبارات أو االستشارات الوراثية شائع -

 ثقافة جماىيرية عالمية متنوعة.لتوّلد  توفر التقانات الحديثة لممعمومات واالتصاالت سيولة تبادؿ األفكار والمعمومات -

 .يكوف لمجرائـ االجتماعية ذات الداللة عبلقة باالقتصاد والمعموماتية -

 .عمى مؤسسات دوؿ العالـ النامي استمرارية األداءو الخدمة و ة جودمعايير ال ُتفرض -

تػػدخؿ فػػي تشػػخيص االقتصػػاد معػػايير جديػػدة لمقيػػاس كالبيئػػة ونوعيػػة الحيػػاة والتوظيػػؼ وتتولػػد بػػذلؾ أنمػػاط جديػػدة مػػف  -
 ائؼ لـ تكف معروفة مف قبؿ. األنشطة والوظ

 .  تسيطر المنتجات تحت الطمب عمى قسـ ىاـ مف األسواؽ -

ويصػػبح دخػػوؿ الجامعػػات أسػػيؿ بفضػػؿ  ،االبتدائيػػة الجيػػود الدوليػػة نحػػو تطبيػػؽ إلزاميػػة التعمػػيـ المجػػاني عمػػى المرحمػػة ضػػاعؼتت
 .بعد والجامعات االفتراضية تقانات التعميـ عف

 سوريةأمام التحديات العممية والتقانية . 2.3
والتخمص مف األشكاؿ التقميدية  ،الذي تواجيو سورية ىو صمودىا وسط تنافسية امتبلؾ المعرفة والتقانة إف التحدي الرئيس

 سواؽأ مف انفتاح وظيور في بيئات العالـ الحالي يحدث ماتجاه  حمائيةمف خبلؿ نماذج  ،لبلنغبلؽ عمى الذات أو التنمية
 ية أىـ التحديات التي عمى سورية مواجيتيا:توتمثؿ النقاط اآل .بازغة

  واالبتكار لمبحث العممي والتطوير التقانيتأميف بيئة عامة تشريعية ومؤسساتية محفزة. 

 إعادة ىيكمة الشركات والمؤسسات بشكؿ سريع كاستجابة لبلحتياجات والفرص المتغيرة. 

 والخدمية في كافة القطاعات البحثية واإلنتاجية القوى العاممة ىتحسيف أداء ورض. 

 التبادؿ اآلني لممعمومات وتحويؿ المعمومات إلى معرفة مجدية بيدؼ صنع قرارات فعالة. 
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  وبيف مقدمي الخدمة والمستفيديف منيا يةواالجتماع ةاالقتصادي الفعالياتتحقيؽ مستوى عاؿ مف التشاركية بيف. 

  التجديد واالبتكار.تطوير عمميات 

 ـ والتقانة واالبتكارو مكاممة الموارد البشرية والتقانية بيف مؤسسات منظومة العم.  

  ٍتحقيؽ التزامنية في كافة العمميات بتطبيؽ اليندسة المتزامنة بحيث تنفذ نشاطات التخطيط والتطوير والتنفيذ بشكؿ 
 .مف األسموب التسمسمي المتبع حالياً  الً دب متوازٍ 

  العمـ والتقانة واالبتكار يف الوعي الجماىيري المناصر والمدافع عف ثقافةتكو. 

  المعرفة واستدامة التنمية مجتمع نحو. 3.3
 اقتصادالتحوؿ نحو بيف نة واالبتكار و المعمـو والتق توفر بنية صمبة قاعدة قوية مي وثيؽ بيفعافارتباط ت أحد بوجود يشؾ ال

بما فييا ثورة المعمومات  ،نيةاالعممية والتق تلمثوراالمعرفة. ففيما بمغت المجتمعات الصناعية مبمغ قوتيا، كاف البد 
التي ترتكز عمى  مجتمعات المعرفة أو عصر مجتمعات ما بعد الصناعةىو ديدًا لعصر جديد، جواالتصاالت، أف تنحو منحى 

مزيدًا مف القوة والسطوة، بقدر ما  الدوؿ الصناعية المتقدمةما يمنح ىذا العصر الجديد وبقدر  قدرات معموماتية ومعرفية ىائمة.
ىا نشر و المعرفة  إنتاجعمى  تعممو الفرص  تاغتنم في حاؿمدوؿ النامية في المحاؽ بيذا الركب، ليحمؿ مف أمؿ غير محدود 

 الوحيد يعد ىناؾ شؾ في أف إتاحة المعرفة ىي السبيؿ ولـ في مجتمعاتيا بكفاءة في سائر الفعاليات االقتصادية واالجتماعية.
مف شأف  رفعت لكونياثرية و  بةافكرة جذ، لذا أصبحت فكرة مجتمعات المعرفة النامية لمجتمعاتاإلحداث نقمة نوعية في حياة 

في كيفية النيوض  . وىو ما يعني أف اليـ األكبر لمدوؿ والحكومات يجب أف يتركزصانع التنمية وغايتيا الساميةاإلنساف، 
أولوياتيا  سمـدعيف، وأف يكوف ذلؾ عمى رأس ز جيود البحث والتطوير، ورعاية الموىوبيف والمبتكريف والمبيحفتبالتعميـ، و 

 القدرة عمى اكتساب المعرفة واالرتقاء معيا وبيا. المجتمعأفراد دى ل صبحتواىتماماتيا حتى 
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 لتحقيق أىداف السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار نشطة والفعالياتاأل  .5
إف تحقيؽ األىداؼ الموضوعة لمسياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار، يستند إلى جممة مف األنشطة والفعاليات األساسية 

 التي مف شأنيا أف تؤدي لموصوؿ إلى النتائج المتوخاة مف ىذه السياسة.

اعية المبينة الحقًا العديد مف األنشطة والفعاليات المقترحة إلنجاز األىداؼ العامة لمسياسة الوطنية تتضمف السياسات القط
في  التطويرية المشتركة بيف القطاعات ويمكف وضع ىذه الفعاليات واألنشطةولتطوير ىذه القطاعات. لمعمـو والتقانة واالبتكار 

المؤسساتي وبناء القدرات، النفاذ إلى التمويؿ، النفاذ إلى المعمومات،  ة ىي: صياغة السياسات، التطويرخمسة محاور رئيس
 . ونقؿ وتوطيف التقانة والبحوث التطويرية

يحتؿ أىمية  الدولي التعاونوبما أف المنظومة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار ما زالت في طور البناء ولما تكتمؿ بعد، فإف 
في تنفيذ أنشطة معينة ضمف المحاور األربعة األخيرة، مف أىميا: التدريب والتأىيؿ، نقؿ خاصة في ىذا المجاؿ، وتحديدًا 

جراء البحوث المشتركة  .وتبادؿ المعمومات وتوطيف التقانة، وا 

 . صياغة السياسات1.4
مرجعية لجميع األنشطة الخطوة األولى في صياغة السياسات في اعتماد السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار كوثيقة تتمثؿ 

والفعاليات ذات الصمة، وأف تكوف المنصة التي تنطمؽ منيا كافة الجيات المعنية لبناء خططيا المؤسساتية وىي اإلطار 
 الشامؿ لكافة التدخبلت التنفيذية.

والتبدالت سواء ما يتعمؽ منيا لقد تـ مراعاة المرونة في السياسة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار بحيث تستجيب لكافة التغيرات 
باإلطار الكمي أو اإلطار الجزئي، وبحيث تتوافؽ ودينامية االحتياجات والطمبات وتوفر الموارد لموفاء بتنفيذ الخطط التنفيذية 

بقى "وثيقة حية" تتـ والبرامج الزمنية والمادية والمالية. ومف ىنا فإف الوثيقة المسماة بالسياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار ست
 مراجعتيا دوريًا وتحديثيا ومواءمتيا عند الحاجة.

كما كانت تجربة إعداد السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار متميزة بحجـ التشاركية الكبير والمنطقية التي تـ اعتمادىا 
ى مستوى الييئة العميا أو لجنة المتابعة العميا أو لموصوؿ إلى المنتج النيائي والتغذية العكسية مف مختمؼ المستويات، سواء عم

المجاف القطاعية أو عمى مستوى فريؽ الصياغة، ومف ىنا فإف االستمرار بيذه المنيجية يفترض استدامة العممية التشاركية في 
 صياغة السياسة وتحديثيا ومراجعتيا.

 . التطوير المؤسساتي وبناء القدرات1.4
ية لمعموـ والتقانة واالبتكار مرىوف بوجود مؤسسات عالية الكفاءة والفعالية وكوادر مؤىمة ومدربة لتقـو إف تنفيذ السياسة الوطن

بتنفيذ المكونات المختمفة لمسياسة، وما مف شؾ، كما أظير تحميؿ الوضع الراىف لمنظومة العمـو والتقانة واالبتكار، بوجود 
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التخصصات التقانية وقصوٍر مؤسساتٍي في معظـ مكونات المنظومة، وذلؾ  نقٍص في الموارد البشرية المؤىمة في العديد مف
 مرده إلى اآلليات التأسيسية والقوانيف والتعميمات الناظمة والصعوبات اإلدارية والمالية والبشرية.

البشرية، والتطوير بشقيو: بناء القدرات  ًا )وخاصة في قطاع بناء القدرات التمكينيةالحق المبينة تتضمف السياسات القطاعية
 واإلدارية العديد مف األنشطة والفعاليات المقترحة لمعالجة القصور المؤسساتي وتطوير البيئة التشريعية (اإلداري والقانوني

التدريب والتأىيؿ لبناء القدرات البشرية، بما يضمف خمؽ بيئة تمكينية قادرة عمى تحسيف واقع العمـ والتقانة عممية وتطوير 
 ار والنيوض بأنشطة البحث العممي والتطوير التقاني في سورية.واالبتك

في  مف أىـ محددات نجاح السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار عممية التطوير المؤسساتي وبناء القدرات البشرية تعتبر
 :والفعاليات المقترحة في ىذا المجاؿ حوؿ نشطة، وتتمحور األتحقيؽ أىدافيا

 .القانونية لمتشريعات والتعميمات الناظمة التي تحكـ آليات العمؿالمراجعة  -

عادة ىيكمتيا واإلجراءاتمراجعة وتقييـ العمميات  -  .وا 

بتأسيس بدمج بعضيا أو والعمؿ عمى ردـ الفجوة المؤسساتية  ،ـ والتقانة واالبتكارو العم لمكونات منظومة اإلجماليالتقييـ  -
 .كيانات جديدة

 .والبحثية واإلنتاجية والخدمية والتدريبية بيف المؤسسات التعميمية والتشبيؾ التفاعمي إيجاد آليات لمربط -

دخاؿ مفاىيـ التقانات العالية فييا، تطوير العممية التعميمية والتدريبية -   .وتحفيز عممية التدريب والتأىيؿ المستمريف وا 

 .والبحثية في المؤسسات التعميمية التحتية البنى تحديث -

 .وطنية تضمف التشاركية والفاعمية والكفاءة ومراصدتدعيـ منظومة العمـو والتقانة واالبتكار بشبكات  -

 . النفاذ إلى التمويل2.4
وخاصة أف  يعتبر تأميف التمويؿ البلـز لتنفيذ السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار شرطًا الزمًا لوضعيا موضع التطبيؽ،

كما يجب أال  .كاؼ ذاتيتوليد تمويؿ انة واالبتكار ما زالت في طور البناء وىي بالتالي غير قادرة عمى منظومة العمـو والتق
 يقتصر التمويؿ عمى الدعـ الحكومي، فضماف استمرارية ىذه السياسة يتطمب تنوعًا في مصادر التمويؿ.

كبيرة وخاصة  أىميةتكتسب مساىمة الحكومة في إجراءات وعمميات الترابط بيف البحث العممي والقطاعات اإلنتاجية والخدمية 
لذا يجب تخصيص تمويؿ ، يا بأىميتو وجدواهقناعت، حيث تكوف تمؾ القطاعات محجمة عف ىذا األمر لعدـ ولىمرحمة األالفي 
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تنمية وانطبلؽ التفاعؿ بيف البحث العممي وىذه القطاعات بما يخدـ ال ،عمميات الترابطز المراحؿ األولى مف حكومي كاؼ إلنجا
  . االقتصادية واالجتماعية المنشودة

تتضمف يعود ناتجو عمى المجتمع ككؿ، و و  طويؿ المدى بطبيعتو إف اإلنفاؽ عمى البحث العممي والتطوير التقاني استثمار
لتمويؿ أنشطة وفعاليات السياسة الوطنية لمعموـ البلـز ير الدعـ المادي مقترحات عامة لتوف اً الحقالمبينة  السياسات القطاعية

وىنا يمكف التمييز بيف عدد مف التوجيات . والتقانة واالبتكار، والتي يمكف مف خبلليا االنتقاؿ بيذه السياسة إلى موقع التنفيذ
 لتوفير تمويؿ كاؼ لتنفيذ السياسة:

زمة في الموازنة العامة لمدولة لتغطية النفقات االستثمارية والجارية لعمؿ المنظومة الوطنية لمعمـو رصد االعتمادات البل -
 .والتقانة واالبتكار

 .تمويؿالتشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمشترؾ في  -

  .االستفادة المثمى مف االتفاقيات والشراكات مع الجيات الدولية المانحة -

 .المنتج العممي والتقاني واالبتكاري وتوليد مداخيؿ جديدة لمتمويؿ الذاتي تسويؽلسبؿ عممية  إيجاد -

تشجيع تأسيس حاضنات األعماؿ واألقطاب التقانية والحدائؽ التكنولوجية بما يضمف استفادة الباحثيف والمبتكريف مف  -
 خدمات تمويؿ غير مباشرة.

 . النفاذ إلى المعمومات3.4
دارتيا، ولما كانت المعمومات مدخبلً  يااالستثمار الحكيـ لو  توفر المعمومات المعرفة عمىاالنتقاؿ إلى عصر يرتكز   ومخرجاً  وا 

في السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار فإف الوصوؿ إلى المعمومة وتحديد آليات مشاركتيا واالستفادة منيا يعتبر مف أىـ 
 بتكار. مكونات السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واال

واالبتكاري ويعتبر اإلطار القانوني الناظـ لتداوؿ الممكية الفكرية  فة ىو صمب العمؿ البحثي والتقانيالمعر  االستثمار فيإف 
 . خطوة البد منيا لتنفيذ السياسةونقميا ة لمعمؿ، ومف ىنا فإف عممية التثقيؼ والتوعية بإدارة المعرف أساسياً 

فقد تضمنت السياسات  ،جيدة وجود بنية تمكينيةوالبناء عمييا يتطمب  ىاتطوير بغرض ما أف إتاحة المعمومة لآلخريف وب
تاحتيا  وتبادليا وحفظيا لمعموماتبيدؼ جمع امتعددة لتطوير البنية التمكينية مقترحات عامة  اً الحقمبينة ال القطاعية وا 

 نذكر: وتداوليا لمميتميف والمعنييف. ومف أىـ األنشطة التي تسيؿ النفاذ إلى المعمومة

 .لكؿ قطاع ذات الصمة بالعمـ والتقانة واالبتكار مركز رصد وطني لمبيانات اإلحصائيةأو  بنؾ معموماتإنشاء  -
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 إلكترونية يتـ فييا أرشفة وتبويب كافة األبحاث والدراسات العممية في سورية وتحديثيا باستمرار. تباتمك حداثإ -

  المتنوعة.في االختصاصات  المؤسسات والخبراء تربط بيفإنشاء شبكات معرفية  -

 .ـ والتقانة واالبتكار لمقطاعات المختمفةو لمعمتأسيس قاعدة بيانات  -

، واالشتراؾ بمراكز المعمومات العالمية )مكتبات والتطوير التقاني العممي لمبحث حاسوبية وطنية شبكة وتطوير توسيع -
 ....(عممية، 

 والتطوير التقاني والمواضيع البحثية المحاور. 4.4
 البحثيةواضيع مف الم التي تتضمف الكثيرالمقترحة مف المحاور البحثية  اً واسع اً طيف اً حقالمبينة الالقطاعية  السياسات تحوي

مع التركيز عمى الواقع ومتطمبات التطوير والتحديث  ،لكؿ قطاع مف القطاعات ذات األولوية آخذة باالعتبار التوجيات العالمية
مى المدى القطاعات ع ىذه في التقاني البحث العممي والتطويروأنشطة لحركة  مرجعياً  إطاراً  ىذه المحاور تعتبرو  في سورية.

 .والطويؿالقصير والمتوسط 

لقد تـ اقتراح تمؾ البحوث العممية بعد التعرؼ عمى الواقع الراىف لكؿ قطاع مف القطاعات المختمفة وتحميمو وتحديد نقاط قوتو 
إيجاد الحموؿ لممشاكؿ التي إلى  وضعفو والفرص المتاحة أمامو والمخاطر التي تواجيو، وتيدؼ ىذه البحوث بشكؿ مباشر

 .ي تعوؽ تطورهيعاني منيا كؿ قطاع والت

المبلئمة لكؿ قطاع مف  والبازغة العالية التقانات وتعميم وتوطين نقلكما أف التطوير التقاني المقترح يتضمف بشكؿ أساسي 
زيادة القيمة وبالتالي  ،بيدؼ تعزيز القدرة التقانية الوطنية ورفع كفاءة ىذه القطاعات وزيادة إنتاجيتيا ،القطاعات ذات األولوية

 لممنتجات السورية بما يعزز قدرتيا التنافسية. المضافة

 البد مف:العممية والتطوير التقاني ولبلستفادة المثمى مف ىذه البحوث  ،المقترحات لتخدـ احتياجات آنية ومستقبمية تمؾوتأتي 

  .بما يمبي احتياجات ىذه القطاعات والخدمات اإلنتاج وقطاعات التطبيقية البحوث بيف الصمة توثيؽ -

 .واالبتكار والتطوير، البحث التعميـ، وىي التكنولوجي لمتقدـ الذىبي المثمث أضبلع بيف التفاعؿ -

 والعمؿ عمى محاكاة وتطوير نماذج منيا. تعميـ واستثمار التقانات الموّطنة بالشكؿ األمثؿ -

   .عمى استثمار مخرجات البحث العممي والتطوير التقاني تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
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 . مصفوفة التدخالت5.4
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 صٌاغة السٌاسات

اعتماد السٌاسة الوطنٌة للعلوم والتقانة  -
 واالبتكار

 وضع البرنامج الزمنً للتنفٌذ -
 تحدٌد الجهات المنفذة -
 الالزمة تخصٌص الموارد -

A A A B A A A A 

قرار اعتماد السٌاسة الوطنٌة  -
 للعلوم والتقانة واالبتكار

الخطط التنفٌذٌة للمؤسسات  -
  المعنٌة والجهات

قرارات الموازنة  -
 الفعلٌة والمٌزانٌات

 التطوٌر المؤسساتً وبناء القدرات

المراجعة القانونٌة للتشرٌعات  -
والتعلٌمات الناظمة التً تحكم آلٌات 

 العمل
 واإلجراءاتمراجعة وتقٌٌم العملٌات  -

 وإعادة هٌكلتها
لمكونات المنظومة  اإلجمالًالتقٌٌم  -

والعمل على ردم الفجوة المؤسساتٌة 
 بتأسٌس كٌانات جدٌدة

إٌجاد آلٌات للربط التفاعلً والتشبٌك  -
بٌن المؤسسات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة 

 والبحثٌة واإلنتاجٌة والخدمٌة
 لتعلٌمٌة والتدرٌبٌةتطوٌر العملٌة ا -

 وإدخال مفاهٌم التقانات العالٌة فٌها،
وتحفٌز عملٌة التدرٌب والتأهٌل 

 المستمرٌن
تحدٌث البنى التحتٌة فً المؤسسات  -

 التعلٌمٌة والبحثٌة
تدعٌم منظومة العلوم والتقانة واالبتكار  -

تضمن  طنٌةوراصد بشبكات وم
 التشاركٌة والفاعلٌة والكفاءة

C C C C B C C A 

صدور التشرٌعات القانونٌة  -
والتعلٌمات التنفٌذٌة التً 

 تسهل عمل الجهات البحثٌة
استكمال المنظومة الوطنٌة  -

للعلوم والتقانة واالبتكار 
 بتأسٌس مكونات جدٌدة

 توفٌر الموازنات  -
وجود شبكة تفاعلٌة بٌن  -

المؤسسات التعلٌمٌة 
والتدرٌبٌة والبحثٌة واإلنتاجٌة 

 والخدمٌة
ومراكز تدرٌب وجود مناهج  -

 جدٌدة 
دخول مفاهٌم التقانات العالٌة  -

 فً المناهج
ارتفاع نسبة الحاصلٌن على  -

شهادات مدرسٌة وجامعٌة 
 ودراسات علٌا

مخابر وتجهٌزات جدٌدة فً  -
 المؤسسات التعلٌمٌة والبحثٌة

 النفاذ إلى التموٌل

رصد االعتمادات الالزمة فً الموازنة  -
العامة للدولة لتؽطٌة النفقات 

االستثمارٌة والجارٌة لعمل المنظومة 
 الوطنٌة للعلوم والتقانة واالبتكار

تشجٌع وتحفٌز مشاركة القطاع الخاص  -
 تموٌلالوالمشترك فً 

االستفادة المثلى من االتفاقٌات  -

B A B B B B B A 

 قرارات الموازنة -
 واإلنفاقبٌانات المٌزانٌة  -
نسبة مساهمة القطاع الخاص  -

 السٌاسةفً تموٌل أنشطة 
 حجم مساهمة الجهات المانحة -
نسبة التموٌل الذاتً على  -

بالنسبة التموٌل الخارجً 
 الهٌئات البحثٌةمؤسسات ولل

بٌانات الناتج المحلً  -
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 والشراكات مع الجهات الدولٌة المانحة 
المنتج العلمً  لتسوٌقسبل عملٌة  إٌجاد -

اخٌل والتقانً واالبتكاري وتولٌد مد
 جدٌدة للتموٌل الذاتً

تشجٌع تأسٌس حاضنات األعمال  -
واألقطاب التقانٌة والحدائق التكنولوجٌة 
بما ٌضمن استفادة الباحثٌن والمبتكرٌن 

 من خدمات تموٌل ؼٌر مباشرة

 للبحث العلمً اإلجمالً
عدد المنتجات التموٌلٌة  -

الخاصة بدعم البحث العلمً 
 واالبتكار

شبكة حاضنات األعمال  -
 ومراكز الدعم التقانً

 النفاذ إلى المعلومات

إنشاء بنك معلومات أو مركز رصد  -

وطنً للبٌانات اإلحصائٌة ذات الصلة 

 م والتقانة واالبتكار لكل قطاعوبالعل

لكترونٌة ٌتم فٌها اإحداث مكتبات  -

أرشفة وتبوٌب كافة األبحاث 

لمٌة فً سورٌة وتحدٌثها والدراسات الع

 باستمرار

إنشاء شبكات معرفٌة تربط بٌن  -

المؤسسات والخبراء فً االختصاصات 

 المتنوعة

 حاسوبٌة وطنٌة شبكة وتطوٌر توسٌع -

والتطوٌر التقانً،  العلمً للبحث

واالشتراك بمراكز المعلومات العالمٌة 

 )مكتبات علمٌة، ...(

A A A B A A A A 

وقواعد  ك معلوماتووجود بن -
 معطٌات لكل قطاع

 حجم االستثمار فً المعرفة -
واالتفاقٌات عدد الشراكات  -

 البحثٌة
 عدد الشبكات المعرفٌة -
نسبة األبحاث والدراسات  -

 المؤرشفة الكترونٌا  
عدد االشتراكات فً مراكز  -

 المعلومات العالمٌة
 

 والتطوٌر التقانً والمواضٌع البحثٌة محاورال

 التطبٌقٌة البحوث بٌن الصلة توثٌق -
بما ٌلبً  والخدمات اإلنتاج وقطاعات

 القطاعاتاحتٌاجات هذه 
 الذهبً المثلث أضالع بٌن التفاعل -

 البحوث التعلٌم، وهً التكنولوجً للتقدم
 واالبتكار والتطوٌر،

تعمٌم واستثمار التقانات الموّطنة  -
بالشكل األمثل والعمل على محاكاة 

 وتطوٌر نماذج منها
تحفٌز المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة  -

على استثمار مخرجات البحث العلمً 
 التقانً  والتطوٌر 

A A A A A A A B 

لربط انجاز الشبكة الوطنٌة  -
ت ابقطاعلبحث العلمً ا

 اإلنتاج والخدمات
نسبة استخدام مخرجات  -

البحث العلمً والتقانة 
واالبتكار فً القطاعات 

 االقتصادٌة
عدد األبحاث العلمٌة  -

 المنشورة
عدد التقانات العالٌة المنقولة  -

 والموطنة
 نمو عدد الباحثٌن -
عدد االختراعات نمو  -

والنماذج الصناعٌة 
 واالبتكارات المسجلة

 

A. عالً قطاعً ترابط 

B. متوسط قطاعً ترابط 

C. محدود قطاعً ترابط 
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 اإلطار المنطقي لمسياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار .5
 واالبتكار مف المكونات التالية:  والتقانة لمعمـو الوطنية لمسياسة المنطقي يتكوف اإلطار

 

 

  

 

 سنأتي عمى عرض ىذه المكونات فيما يمي:

 األىداف العامة 

إعداد اإلطار المنطقي لمسياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار ليساعد عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمسياسة الوطنية  تـّ  
 .(5-2الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار )فقرة 

 المؤشرات التي يمكن التحقق منيا بموضوعية 

لقياس أداء منظومة العمـو والتقانة  ،ىا في ىذه السياسةالتي جرى اعتماد المؤشرات مف لمجموعة اً عرض (0يتضمف الجدوؿ )
 المقارنة مسوح في المنظمات الدولية مف عدد واالبتكار في سعييا لتحقيؽ األىداؼ العامة لمسياسة. ىذه المؤشرات معتمدة لدى

 .(Frascati, Escwa) واالبتكارية والتكنولوجية العممية باإلمكانات تعنى التي والدراسات

 المؤشرات المعتمدة في السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار (:2الجدول )

 2 الموارد البشرية

 نسبة العامميف في البحث والتطوير -0-0

 (FTE)  نسبة العامميف في البحث والتطوير بمكافئ دواـ كامؿ -0-2

 (FTE) عدد الباحثيف بمكافئ دواـ كامؿ -0-3

 عدد العامميف )في كؿ قطاع(معدؿ طبلب التعميـ الجامعي كنسبة إلى  -0-4

 

مصادر وطرق  االفتراضات
 التحقق

األىداف  المؤشرات
 العامة
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 معدؿ طبلب التعميـ ما بعد الجامعي في التخصصات العممية واليندسية )في كؿ قطاع( -0-5

 عدد حاممي الدكتوراه في التخصصات العممية واليندسية )في كؿ قطاع( -0-6

 سنة مف السكاف( 29 -21إلى الشريحة العمرية  عدد خريجي التخصصات العممية واليندسية )منسوباً  -0-7

 سنة( 64-25ة الجامعييف )% مف الشريحة العمرية نسب -0-8

 سنة( 64-25نسبة المشاركيف في التعميـ المستمر )% مف الشريحة العمرية  -0-9

 عدد العامميف في البحث والتطوير إلىوالتطوير  البحث في الدعـ موظفي ة عددسبن -0-01

 والمخترعيف لمباحثيف حوافز باعتبارىا المخصصة الوطنية/اإلقميمية الجوائز -0-00

 الثانوية بالمدارس االلتحاؽ -0-02

 المينية الثانوية بالمدارس الممتحقيف متوسط -0-03

 1 مؤسسات التعميم العالي

 والتطوير البحث بأعماؿ المعنية الوطنية تاالمؤسس عدد  -2-0

 الوطنية العالي التعميـ مؤسسات مف وغيرىا الجامعات عدد   -2-2

 الجامعات في والتكنولوجيا العموـ كميات عدد  -2-3

 التخصص مجاؿ حسب الجامعات في والتكنولوجيا العموـ كميات توزيع  -2-4

 

 3 والخدمية اإلنتاجيةالعاممين في المؤسسات 

 نسبة العامميف في التصنيع متوسط وعالي التقانة )% مف القوى العاممة(  -3-0

 )% مف القوى العاممة( التقانةنسبة العامميف في الخدمات متوسطة وعالية   -3-2

 إنتاجية العمؿ في المشاريع الصغيرة والمتوسطة)الناتج/االستثمار(  -3-3
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 4 التعميم والبحث والتطوير عمى اإلنفاق

 اإلنفاؽ العاـ عمى البحث والتطوير )% مف الناتج اإلجمالي(  -4-0

 اإلجمالي(إنفاؽ قطاع األعماؿ عمى البحث والتطوير )% مف الناتج   -4-2

 خارجية منظمات تموليا التي والتطوير البحث عمى اإلجمالي المحمي اإلنفاؽ مف المئوية النسبة  -4-3

 اإلجمالي المحمي الناتج مف مئوية بنسبة العالي التعميـ عمى اإلنفاؽ  -4-4

 العالي التعميـ عمى اإلنفاؽ مف الفرد نصيب  -4-5

 

 5 مخرجات البحث والتطوير

 عدد براءات االختراع في المجاالت التقنية )منسوبة لكؿ مميوف نسمة مف السكاف(  -5-0

 )بيانات إجمالية ولكؿ قطاع( عدد المنشورات العممية المحكمة دولياً   -5-2

 )بيانات إجمالية ولكؿ قطاع( إلى عدد حممة الدكتوراه منسوباً  عدد المنشورات العممية المحكمة دولياً   -5-3

 إلى عدد الباحثيف اً المشاريع البحثية المنجزة منسوب عدد  -5-4

 عدد المشاريع البحثية غير المنجزة )الفاشمة(  -5-5

 

 6 االبتكار في قطاع األعمال

 2101-2111عدد الشركات المعتمدة عمى االبتكار المحدثة خبلؿ الفترة   -6-0

 عمى كؿ فرد مف القوى العاممة عمى االبتكار موزعاً  اإلنفاؽ  -6-2

إلى  )منسوباً  2101-2111عدد الشركات التي أدخمت منتجات أو اعتمدت عمميات جديدة خبلؿ الفترة   -6-3
 عدد الشركات المحدثة(

 إلى الناتج اإلجمالي الوطني( رأس الماؿ المغامر المستثمر في شركات التقانة العالية )منسوباً   -6-4
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 7 الجديدة انتشار التقانات

 معدؿ النفاذ إلى اإلنترنت في القطاع المنزلي  -7-0

 عدد الشركات التي تممؾ موقعا عمى اإلنترنت )% مف إجمالي عدد الشركات(  -7-2

 عدد سكاف الوحدات اإلدارية المزودة بخدمات محوسبة  -7-3

 )% مف السكاف( ADSLتغطية الػ   -7-4

 

 8 األعمالأداء ودينامية ونوعية شركات 

 األعماؿمعدؿ عدـ استقرار شركات   -8-0

 نسبة الصادرات مف منتجات التقانة العالية إلى إجمالي الصادرات  -8-2

 معدؿ اإلنفاؽ عمى تقانات المعمومات لكؿ فرد مف القوى العاممة )في القطاعيف العاـ والخاص(  -8-3

 

 9 التنافسية

 معدؿ تراكـ رأس الماؿ  -9-0

 زيادة معدؿ تدفؽ االستثمارات الخارجية -9-2

 شركات الوساطة( التأميف، )نمو المصارؼ، زيادة معدؿ تطور خدمات قطاع األعماؿ  -9-3

 

 20 الترابط مع قطاع األعمال والمجتمع

 والخدمات اإلنتاجعدد المشاريع المنجزة المرتبطة بحؿ مشكبلت ممحة في قطاعات   -01-0

 البحثية المنجزة المتصمة بتطوير عمميات ومنتجات وخدمات وطنيةعدد المشاريع   -01-2

 

 22 واالبتكار والتكنولوجيا العمم بنقل تتعمق مؤشرات

 والبمداف القطاعات عبر الدراية وحيازة لبلستشارات المكرسة العقود عدد  -00-0

 القطاعات حسب المبرمة الصناعية العقود عدد  -00-2
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 القطاعات حسب المبرمة األساسية البنية عقود عدد  -00-3

 القطاعات حسب المبرمة الصناعية العقود قيمة  -00-4

 القطاعات حسب المبرمة األساسية البنية عقود قيمة - 00-5

 

 مصادر وطرق التحقق 

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

  ائيةاإلحصالمجموعات. 

  تبع األداءتتقارير. 

 مؤشرات االستثمار الخارجي المباشر. 

 دراسات التقييـ والتحميؿ والمتابعة. 

 تقرير البحث العممي السنوي. 

 تقارير أداء الفروع الصناعية والخدمية. 

 الصكوؾ القانونية والتشريعية الصادرة. 

 عدد المخالفات والدعاوى المرتبطة بقضايا حقوؽ الممكية الفكرية. 

  ات العمـ والتقانة واالبتكار في تقرير التنافسية العالميمؤشر. 

 ر المصارؼ ومزودي  خدمات التمويؿ.تقاري 

 عدد مشتركي االنترنت. 

 عدد مزودي خدمات االنترنت. 

 كمفة االتصاؿ باالنترنت. 
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 االفتراضات 

 لتحقيق األىداف العامة لمسياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار يفترض مايمي:

 .الوطنيةوالتدريب تطوير منظومة التعميـ  

دارة منظومة العم    .ـ والتقانة واالبتكارو تطوير آليات ومنيجيات لمتشاركية في عمميات صنع القرار وا 

 .االلتزاـ الوطني باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ الممكية الفكرية 

 .والتطوير القانوني اإلصبلحاالستمرار بعمميات   

 .ـ والتقانة واالبتكارو تمويمية فعالة لتمويؿ أنشطة العم توفر مصادر  

تاحتيااالستمرار بتوفير وتطوير أدوات النفاذ إلى المعمومات     .لجميع المواطنيف وا 
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 واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية السياسة حوكمة .6
 تنفيذ عف المسؤولة الجيات بيف والتناغـ التنسيؽ مف عاؿ مستوى إلى يحتاج واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة تنفيذ إف

 مقاييس وضع إلى باإلضافة الوزارات بيف التنفيذ متابعة وآليات المسؤوليات توضيح يتـ أف الميـ مف لذا ،السياسة عناصر
. واألفقية الرأسية السياسات بيف التوافؽ وعدـ التداخؿ تجنب أجؿ مف ضروري األمر وىذا. التنموية الخمسية طالخط في كمية
 لمعالجة ممكنة سمطة أعمى يدي بيف والتنسيؽ اإلشراؼ مسؤولية تبقى أف الميـ مف التنفيذ مف األولى المرحمة ففي ذلؾ ومع

 .المتضاربة المصالح تبدييا قد التي المقاومة

 نظاـ ويستخدـ. نجاحو أثبت الذي التشغيمي البرنامج نموذج إلى واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة حوكمة ىيكؿ يستند
 واإلدارةوالمتابعة  والتنسيؽ المشورة وتوفير" االستراتيجي التوجو" لضماف عمؿالأو مجموعات  المجاف مف سمسمة ىذا الحوكمة
 الحالية الييكميات مف باالستفادة السياسة حوكمة ىيكمية تطوير تـ وقد. العممي لمبحث العميا الييئة تمارسيا التي اليومية

 . جديدة ىيكميات خمؽ مف بدالً  وتطويرىا

 . ىيكمية حوكمة السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار1.6
مجموعات عمؿ متكاممة ومترابطة مف خبلؿ الييئة العميا  مف واالبتكار والتقانة للعلوم الوطنٌة السٌاسة حوكمة ىيكمية تتكوف

 عرض يمي لمبحث العممي التي تعتبر المسؤوؿ الرئيس عف إدارة ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار، وفيما
 :جية ؿبك الخاصة والمياـ ةنشطلؤل

  العممي لمبحث العميا الييئة. ..... 
التنسيؽ إضافة إلى  ،سياسات واستراتيجيات العمـو والتقانة واالبتكار حديثوت دورًا أساسيًا ومستمرًا في رسـ العميا الييئة تتولى

 : أخرى مثؿ اً ميامأيضًا  الييئة وتتولى ،تنفيذواإلشراؼ عمى الوالمتابعة 

 الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار السياسة عف اإلعبلمية الحمبلت تنفيذ. 

  ومتابعة المستجدات ذات الصمة تنفيذ السياسة طريؽ عقبات فيعمى تذليؿ الالعمؿ. 

 لؤلنشطة والفعاليات إقرار مقترحات جديدة أو إجراءات تصحيحية.  

 السنوية التنفيذ وخطة السنوي العمؿ سير تقرير ونشر إعداد . 

 بتنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار.باتخاذ كافة القرارات اليامة المتعمقة  العميا الييئة إدارة مجمسويقـو 
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 واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية لسياسةمتابعة مشروع رسم ال العميا المجنة. ....1
 للعلوم الوطنٌة السٌاسة تنفيذ ومتابعة عمى إدارة واالبتكار والتقانة لمعموم الوطنية لسياسةلمتابعة مشروع ا العميا المجنة تعمؿ

 في وتساىـ ،االستراتيجي المستوى عمى السياسة بمتابعة وتختصبالتعاوف مع الييئة العميا لمبحث العممي،  واالبتكار والتقانة
 . وطنيال المستوى عمى السياسة وفعاليات ةنشطأدعـ 

 الخبراء لجان. ....3
 ذات مسائؿ حوؿ إضافة إلى التوصيات والمقترحات المناسبة ،العممي لمبحث العميا لمييئة والمشورة الخبرة الخبراء لجاف توفر
السياسة الوطنية  تحديثوكؿ ما تحتاجو الييئة العميا بيذا الخصوص لمتابعة تنفيذ أو  ،بالقطاعات التنموية المختمفة عبلقة

 األولوياتتغير و  المستجدات ة حوؿ، كما يتضمف عمؿ لجاف الخبراء تقديـ المشورة والخبر أو أجزاء منيا لمعمـو والتقانة واالبتكار
 :فييا نشطة القطاعية بماواأل

 والمشاريع اإلجراءات لبعض المعالجة أو التصحيح إجراءات. 

 السنوي العمؿ سير تقرير نتائج عمى المبلحظاتو  الرأي إبداء. 

 ةالسنوي الخطة وتقرير المشاريع مقترحات حوؿ التوصيات وضع. 

السياسة الوطنية لمعموـ والتقانة  تنفيذ مرحمة في عمؿت أف العميا لمييئة التابعة التخصصية االستشارية العممية لمجانويمكف 
 .لمخبراء كمجاف واالبتكار

  والتقييم المتابعة فريق. .....
 اإلجماليةجمع البيانات والمؤشرات التواصؿ مع الجيات المعنية، ) متابعة عفبشكؿ رئيس  مسؤوالً  والتقييـ المتابعة فريؽ كوفي

 المختمفة واإلجراءات األولويات مف كؿ تحقيؽ مف لمتأكد سعياً  واالبتكار والتقانة لمعمـو الوطنية السياسة وتقييـ (...، والقطاعية
 .المصروفة والميزانية والنوعية الكمية ومؤشراتيا ألىدافيا

إلى خبراء آخريف  ضافةشاركوا في أعماؿ المجاف القطاعية، باإل الذيف القطاعيين المنسقين مف تكوفي أف فريؽلليذا ا يمكف
مكتب سياسات  بالتعاوف مع العامميف في ويعمؿ ،األولويات مف أولوية لكؿ والتقييـ المتابعة عممية تنفيذب ، ويقـوحسب الحاجة

 .وتحت إشرافو العمـ والتقانة واالبتكار في الييئة العميا

 المشاريع ومراجعة األداء انخفاض حاالت لتصحيح البلزمة والمنيجيات اإلجراءات والتقييـ المتابعة فريؽ عمؿ نتائج تحدد
 السنوي العمؿ سير تقرير في لنشره عف عممية المتابعة والتقييـ دورياً  تقريراً  فريؽال قدـي كما ،الجديدة المشاريع تطوير أو ائمةقال

 . لمسياسة
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 السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار. وثائق تنفيذ 1.6
تقـو الييئة العميا لمبحث العممي مف خبلؿ عمميا في المتابعة واإلشراؼ عمى تنفيذ السياسة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار 

د الخطوات التالية، وأىـ وتحدحوؿ عممية تنفيذ السياسة، حيث توثؽ ىذه التقارير الخطوات التي تـ إنجازىا بإعداد تقارير سنوية 
  ىذه التقارير:

 السنوي العمل سير تقرير. ..1..
 والميزانية والنوعية الكمية والمؤشراتالمنجزة  األنشطة والخطوات ، إضافة إلىوالمتابعة التقييـ عممية نتائج ىذا التقرير يتضمف

 تحقيؽ يتـ ال أو عندما في العمؿ وجود قصور عند المقترحة التصويبية اإلجراءات حوؿ التوصيات يتضمف كما ،المصروفة
 . المحددة الميزانية صرؼ أو المطموبة المؤشرات أو المرجوة األىداؼ

 ةالسنوي الخطة تقرير. ..1.1
 كؿ ضمف ستنفذ التي المشاريع ، كما يتـ فيو تحديديةلتاال السنة في ستنفذ التي وخاصة المستقبمية ةنشطألا يتضمف ىذا التقرير

ضافة ومراجعة إغبلؽ وكذلؾ ،ةحد عمى قطاع ، السياسة تنفيذ في العمؿ تقدـ حسب وذلؾ( المشاريع مقترحات مف) المشاريع وا 
 .األداء مؤشرات عمى تطرأ قد تعديبلت أو مراجعات وأية لمسياسة التمويمية والييكميات الميزانيات يتـ فيو أيضًا تحديد
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 األولويةمنياج تحديد األولويات والقطاعات ذات  .7

 وأوزانيا لمقطاعات . معايير التقييم المعتمدة1.7
كما ىو موضح في المرحمة الثانية  ،لقد اعتمدت الييئة العميا لمبحث العممي آلية استقصائية لموصوؿ إلى األولويات القطاعية

 .(2)يا في الجدوؿ والثالثة مف مراحؿ العمؿ في المشروع، وقد تـ تطوير معايير وأوزاف لتقييـ القطاعات نستعرض

 وأوزانيا لمقطاعاتمعايير التقييـ المعتمدة  (:1)الجدول 
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E1 8.8 درجة مساىمة القطاع في الدخؿ الوطني 

E2 12.6  اإلجماليةدرجة مساىمة القطاع في العمالة الوطنية 

E3 7.4 الحجـ النسبي لبلستثمارات في القطاع 

E4 6.8 درجة توفر الموارد البلزمة لتنمية القطاع 

E5 9 درجة امتبلؾ مقومات القدرة التنافسية في القطاع 

E6 8.4 مدى قدرة القطاع عمى تمبية حاجات اقتصادية ممحة 
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S1 8.1  المردود المتوقع لمعمـ والتقانة في دعـ القطاع ورفع قدرتو التنافسيةمستوى 

S2 19.9 درجة امتبلؾ الكفاءات والموارد العممية البلزمة لمنشاط العممي والتقاني لمقطاع 

S3 4.3 درجة تعدد االختصاصات ذات الصمة بالنشاط العممي والتقاني في القطاع 

S4 6.9  العممي والتقاني في القطاع عمى دعـ االستقبللية العمميةمدى قدرة النشاط 

S5 6.5 
مدى قدرة النشاط العممي والتقاني في القطاع عؿ رفع المستوى العممي والمعرفي 
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C1 6.2 )درجة اتساع نطاؽ التأثير االجتماعي لمقطاع )حجـ الفئات المعنّية مباشرة 

C2 5.8  مى المساىمة في دعـ البعد الثقافي التنويري في المجتمععمدى قدرة القطاع 

C3 5 مدى قدرة القطاع عمى تمبية حاجات اجتماعية ممحة 
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T1 11 
)غذائي، اجتماعي، اقتصادي،  مدى أىمية القطاع لؤلمف الوطني بمعناه الواسع

 ...(، سياسي، عسكري

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

T3 8.6 ه فييا(ر يدرجة تآثر القطاع مع القطاعات األخرى )تأثره بيا وتأث 

                                                            

*
 تم حساب قٌم هذه األوزان بأخذ الوسطً لمجموعة تقٌٌمات من عدة مقٌمٌن - 
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 أىميتيا ودورىا التنمويمرتبة بحسب التنموية القطاعات . ..1
 باعتماد السمـ التالي: السابقة جرى تقييـ القطاعات وفؽ المعايير

 ةػقيمة عالي         ة  ػػة مقبولػقيم          ة  ػقيمة متدني  
 

1 0 2 3 4 5 6 

 احتساب التقييـ اإلجمالي لكؿ قطاع وفؽ الخطوات التالية: تـثـ 

 بأخذ الوسطي الحسابي لتقييمات القطاع مف كافة االستمارات ،احتساب أىمية القطاع بالنسبة لمعيار محدد ( نموذجA)، 
 وفؽ ىذا المعيار. ،(3)انظر الممحؽ 

  الناتجة  –احتساب درجة أىمية القطاع في كؿ فئة بأخذ الوسطي الحسابي لتقييمات القطاع المعني وفؽ معايير ىذه الفئة
 بعد تثقيميا بأمثاؿ ىذه المعايير. –عف الخطوة األولى 

 ثقيميا.بجمع حواصؿ ضرب درجات األىمية في الفئات بت ،احتساب التقييـ اإلجمالي لمقطاع 

 (.3يظير في الجدوؿ )جاءت النتائج لتحدد األولويات القطاعية كما 

 أىميتيا ودورىا التنمويمرتبة بحسب التنموية القطاعات  (:3)الجدول  

 التقييم اإلجمالي لمقطاع اسم القطاع الترتيب

 4.62 قطاع الزراعة 1

 4.28 قطاع الطاقة 2

 4.05 قطاع الصناعة 3

 4.03 قطاع الصحة 4

 3.96 قطاع الموارد المائية 5

 3.96 قطاع االتصاالت 6

 3.91 قطاع بناء القدرات التمكينية 7

 3.83 قطاع البناء والتشييد 8

 3.70 قطاع النقؿ 9

 3.66 قطاع التنمية االجتماعية والثقافية 10

 3.63 اإلقميميةو قطاع التنمية المحمية  11

 3.62 القطاع المالي 12

 3.58 السياحة قطاع 13

 3.50 قطاع السكاف 14

 3.25 قطاع البيئة 15
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تـ اعتماد ىذه األولويات القطاعية كأساس لمسياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار، وبسبب صعوبة العمؿ بالقطاعات لقد 
إضافة إلى عدـ تساوييا باألولوية، قامت الييئة العميا لمبحث العممي بتحديد القطاعات السبعة  ،الخمسة عشرة عمى التوازي

حيث أف القطاعات الخمسة األولى ذات عبلقة وتداخؿ مباشر مع  .األولى كقطاعات ذات أولوية وأضافت ليا قطاع البيئة
لجنة ثناء قطاع البيئة منيا، وتـ عرض ىذا الموضوع عمى قطاع البيئة، وبالتالي ال يمكف اعتبارىا قطاعات ذات أولوية واست

 عمى اعتبار قطاع البيئة مف القطاعات ذات األولوية.  اوافق افذمال العميا مجمس إدارة الييئةالمتابعة العميا لممشروع وعمى 

ر ستتعامؿ مع ىذه األولويات وعمى الرغـ مف التثقيؿ النسبي لؤلولويات، إال أف السياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكا
والترابطات البينية بيف ىذه القطاعات وجدلية التطوير المتوازي وأثر  العبلقاتوذلؾ لطبيعة  ،مترابطو القطاعية ككؿ متكامؿ 

 ذلؾ عمى إحداث تغيرات نوعية واختراقات في القطاعات المختمفة.
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 القطاعات ذات األولويةفي  واالبتكار واستراتيجيات العموم والتقانةسياسات  .8

بدأت المجاف القطاعية عمميا باالتفاؽ مع الييئة العميا عمى طريقة العمؿ وشكؿ ومضموف التقرير القطاعي المطموب مف كؿ 
بعد ذلؾ  ليجريلبحث العممي فيو، الجنة، بحيث يبدأ التقرير القطاعي بتوصيؼ الواقع الراىف لكؿ قطاع بشكؿ عاـ ثـ توصيؼ 

ع وتحميؿ البحث العممي فيو لمعرفة نقاط القوة والضعؼ والفرص والمخاطر، وينتيي التقرير القطاعي بتقديـ تحميؿ القطا
مف خبلؿ تعزيز  مف منظور البحث العممي والتطوير التقاني واالبتكار، وذلؾ مقترحات بحثية ومقترحات عامة لتطوير القطاع

 دة مف الفرص المتاحة ومواجية المخاطر المحتممة. نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعؼ إضافة إلى االستفا

، ومدى سنيفموزعة عمى مدد زمنية )مدى قصير عبارة عف سنتيف، ومدى متوسط خمس  البحثية والعامة تكوف المقترحات
رية مف الحمراعاة أف تكوف المقترحات أو المحاور البحثية المقترحة ذات ىامش معيف  وقد جرى(، يفطويؿ يمتد عمى عشر سن

أف ال يكوف المقترح البحثي  يتحرؾ ضمنو الباحث، أي أف يتـ االبتعاد عف التحديد الدقيؽ لممقترح البحثي وفي الوقت نفسو
 دوف حدود. ضبابي وعاـ

ستراتيجية. سياسة 1.8  في قطاع الزراعة واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد1.1.8
إذ كانت  ،الوطني في سورية مف حيث مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي يعد القطاع الزراعي مف أىـ قطاعات االقتصاد

 سنيفعممًا بأف ىذه النسبة قد تراجعت عما كانت عميو في ال ،2118% في عاـ 07وانخفضت إلى  2115% في عاـ 23
% 08السابقة نتيجة تنامي نسبة مساىمة القطاعات األخرى مثؿ الماؿ والتأميف والعقارات. وتساىـ المنتجات الزراعية بنسبة 

مف إجمالي الصادرات والمساىمة في الصناعات التحويمية حيث تشكؿ الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ التي تعتمد عمى 
وذلؾ في ضوء مبلئمة الظروؼ الجوية  ،% مف الناتج المحمي اإلجمالي لمصناعات التحويمية27المواد الزراعية الخاـ ما نسبتو 

 لئلنتاج.

وازدادت أىمية تنمية  ،تنمية القطاع الزراعي أىمية كبيرة في أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية تتبوأ
وتعويض لغذائي والحد مف اتساع الفجوة الغذائية بيف العرض والطمب األخيرة لتحقيؽ األمف ا سنيفاالستثمارات الزراعية في ال
لزيادة االستثمارات الزراعية التي مف شأنيا دعـ البنية التحتية  حيث كاف اىتماـ الحكومة موجياً  ،النقص في الموارد النفطية

قامة الطرقات الزراعيةالزراعية مف خبلؿ إقامة السدود وشبكات الري العامة واستصبلح األراضي ودعـ البحث  وأمور  العممي وا 
 (.5لئلطبلع عمى التقرير الكامؿ لقطاع الزراعة انظر الممحؽ ) دعـ االستثمار الزراعي في كافة القطاعات. أخرى بما فييا
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 توصيف الواقع الراىن. 1.1.8
I. توصيف واقع قطاع الزراعة 

إضافة إلى  ،أنواع الزراعات المنتشرة في حوض البحر األبيض المتوسطتتميز سورية بتنوع البيئات الزراعية المبلئمة لمختمؼ 
 .التنوع في اإلنتاج الزراعي بشقيو النباتي والحيواني بما يمبي حاجة االستيبلؾ المحمي والتصنيع والتصدير

)االستثمار في القطاع % مف إجمالي اإلنتاج 98.5ويشكؿ االستثمار الخاص العمود الفقري لمقطاع الزراعي حيث تبمغ نسبتو 
 .% لمقطاع العاـ1.5% لمقطاع المشترؾ و0التعاوني ىو استثمار خاص حيث أف القطاع التعاوني خدمي( مقابؿ 

% نتيجة الستصبلح األراضي الجبمية والمحجرة 0.48شيدت الفترة األخيرة زيادة في المساحات القابمة لمزراعة بنسبة وقد 
ظروؼ مناخية المبلئمة ليا بيئيًا، وبالرغـ مف التحديات التي تواجو القطاع الزراعي مف وزراعتيا بالمحاصيؿ واألشجار 

طرأت عمى األسعار العالمية وعدـ توفر مستمزمات اإلنتاج التي  تبدالتالسكاني و النمو ، إضافة إلى المائيالعجز الجفاؼ و كال
ؽ مستوى جيد مف األمف الغذائي مع وجود كميات متاحة فقد تـ تحقي ،واضطراب األسواؽ وصعوبات التسويؽ وتصريؼ اإلنتاج

بطاطا والبندورة( ومختمؼ الوالقطف والخضراوات المختمفة وخاصة ) عدس(، )حمص مف محاصيؿ القمح والبقوليات الغذائية
تعاني مف نقص في بعض  سوريةومع ذلؾ ما زالت  ،إضافة إلى الزيتوف )الحمضيات والتفاحيات والموزيات( أنواع الفاكية

عدا زيت -المنتجات الغذائية ولذلؾ تستورد بعض السمع الغذائية الرئيسة األخرى مثؿ السكر وبعض الزيوت السائمة والميدرجة 
إضافة إلى استيراد كميات كبيرة مف األعبلؼ كالشعير والذرة الصفراء  أجباف(، زبدة، )حميب مجفؼ ومشتقات الحميب -الزيتوف

 العجاؼ. سنيفي الوبخاصة ف

أما بالنسبة لممشتغميف  2118 - 2115% خبلؿ الفترة 21-07تراوحت نسبة المشتغميف بالزراعة إلى القوى العاممة الكمية مابيف 
% مف إجمالي 9وبنسبة  ،/ مشتغؿ73169/ 2118بنياية عاـ  فيو فقد بمغ عدد المشتغميف ،في القطاع العاـ الزراعي
/ 24ويتميز الشعب السوري بأنو مف الشعوب الفتية حيث تشكؿ نسبة السكاف مف األعمار / .زراعيالمشتغميف في القطاع ال

 %.59سنة وما دوف حوالي 

تعرض بعض و  استعماالت بديمة، إلى األراضيكتحويؿ استعماؿ بعض  الكثير مف التحديات واجوال تزاؿ الموارد األرضية ت
إضافة  ،الخصوبة والتممح والتموث نتيجة الظروؼ المناخية الطبيعية مف جفاؼ وقمة اليطوالت المطرية لتدىورأجزاء األراضي 

وعمميات التكثيؼ الزراعي وعدـ االلتزاـ بالدورات الزراعية المناسبة وبالتالي انخفاض  غير المدرب إلى العامؿ البشري
يا ومعالجة مشكمة تفتت الحيازات الزراعية لكونيا تعيؽ االستثمار اإلنتاجية، مما يتطمب إعادة استصبلح ىذه األراضي وتأىيم

 والمكننة واتخاذ خطوات جادة لمحد مف ىذه الظاىرة.
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 لمكثير والبادية والمراعي المروج وتتعرض ،2118 عاـ في ىكتار ألؼ 8232 إلى لتصؿ والمراعي المروج مساحة انخفضت
مكانية وتنظيميا البادية موارد إدارة تحسيف مجاؿ في خاصة العممي البحث مف المزيد حميا يتطمب والتي التحديات مف  وا 

 .المناسبة بالنوعية األسواؽ إلى منتجاتيا وصوؿ

 العممية البحوث) المساعدة الخدمات تقديـ خبلؿ مف الزراعية الموارد استخداـ كفاءة تحسيف إلى سورية في الحكومة تسعى
 والحراجية، المثمرة الغراس توفير والتدريب، التأىيؿ الريفية، اإلرشاد، التعميـ، التنمية يعاألراضي، مشار  الزراعية، استصبلح

 أىداؼ مع يتناسب بما والحيواني النباتي بشقيو الزراعي واالستثمار اإلنتاج ظروؼ وتحسيف الحكومية واالستثمارات( الخ...
 والصناعات الغذائي األمف متطمبات يمبي الذي الغذاء مف يالكاف القدر وتحقيؽ عمى المستوى الوطني المستدامة التنمية

 .لمتصدير فائضٍ  وتحقيؽ العاممة، اليد وتشغيؿ الوطنية،

II. توصيف واقع البحث العممي في قطاع الزراعة 

تعرؼ عمى البنية المؤسساتية لمعموـ اليمكف  ،في سورية عدة مؤسسات ومراكز عممية تيتـ بإجراء البحوث الزراعية توجد 
 (.4)والتقانة واالبتكار في القطاع الزراعي ومجاالت عمميا مف خبلؿ  الجدوؿ 

 الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع الزراعة أىـ (:4الجدول )

  ذات الصمة بالزراعة مجاالت العمل  المؤسسة

 الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية
 

  اسػػػتنباط أصػػػناؼ جديػػػدة مػػػف مختمػػػؼ المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة تتػػػيح زيػػػادة
لمسػػوؽ  تػػأميف الطمػػب المتزايػػد عمييػػا سػػواءاإلنتاجيػػة مػػف وحػػدة المسػػاحة ل

   .متصديرلو أالمحمية 
  المحاصيؿ الزراعية المبلئمة لمظروؼ المناخيػة والبيئيػة فػي سػورية تطوير

 والتي ليا ميزة نسبية.
  لمبيئة السوريةالبحث عف محاصيؿ بديمة. 
  خفػػػػض تكػػػػاليؼ اإلنتػػػػاج وتحسػػػػيف مواصػػػػفاتو وترشػػػػيد اسػػػػتخداـ مػػػػدخبلت

 اإلنتاج.
 .التركيز عمى بحوث الثروة الحيوانية 
 .االىتماـ ببحوث التقانات الحيوية واليندسة الوراثية وتطبيؽ نتائجيا 
 .تحسيف إدارة الري بيدؼ توفير المياه 
 غطاء نباتي( وتنميتيا ،تربة ،الحفاظ عمى الموارد الزراعية )مياه. 

 الييئة العامة لالستشعار عن بعد
    مسح الموارد الزراعية في الجميورية العربية السورية. 
    .إدارة وتنظيـ الغابات 
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    إحصاء األشجار المثمرة. 
   .إعداد خرائط استعماالت األراضي 
   .تخطيط استعماالت األراضي والموارد األرضية 
    عػػػػػف األمػػػػػراض الفطريػػػػػة االقتصػػػػػادية عمػػػػػى المحاصػػػػػيؿ الكشػػػػػؼ المبكػػػػػر

 اإلستراتيجية.
   .دراسة المحميات الطبيعية والحراجية ومحميات المحيط الحيوي 
   .عداد خرائطو  دراسة الغطاء النباتي وا 

وزارة التعمةيم  -الييئة العامةة لمتقانةة الحيويةة
 العالي

  .نتاج الطاقة الحيوية  استثمار المخمفات وا 
   التطػػػػوير الػػػػوراثي ليجػػػػف وأصػػػػناؼ مػػػػف البطاطػػػػا المتحممػػػػة لئلجيػػػػادات

 الحيوية والبلحيوية.
  .تطوير محاصيؿ الحبوب والمحاصيؿ الطاقية 
  .اإلكثار الخضري الدقيؽ لمنباتات 
  .التنوع الحيوي لممصادر الوراثية النباتية والحيوانية 
  .النباتات الطبية المحمية 
  .السمـو الفطرية في المحاصيؿ واألغذية 
  تضاد( ،تعايش، تفاعؿ النبات مع األحياء الدقيقة )تطفؿ.  
  الدراسة الوراثية والوبائية ألمراض الصدأ عمى المحاصيؿ النجيمية. 

 الجامعات والمعاىد والمراكز السورية العامة
 

 اإلنتاج الحيواني. 
 الصحة الحيوانية. 
 العمـو الغذائية. 
 االقتصاد الزراعي. 
 الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة. 
 وقاية النبات. 
 المحاصيؿ الحقمية. 
 عمـو البستنة. 
 عمـو التربة. 
  اليندسة الريفية. 
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 المؤسسة العامة إلكثار البذار

  إكثػػػػػار نويػػػػػات بػػػػػذور األصػػػػػناؼ المحسػػػػػنة لمحاصػػػػػيؿ الحبػػػػػوب والقطػػػػػف
 .لمبحوث العممية الزراعيةوالبقوليات التي تستنبطيا الييئة العامة 

 صناؼ الجيدة مف الشركات العالميةاستيراد بذور األ. 
  تحديد التقانات المبلئمة إلكثار البطاطا والنخيؿ والموز باألنسػجة تمييػدًا

 لتوزيعيا عمى المزارعيف.

 ىيئة الطاقة الذرية 
 

 التقانة الحيوية النباتية. 
 الحشرات. 
  نباتالأمراض. 
  والمناعياتالميكروبيولوجية.   
 السميات. 
 وقاية المزروعات.   
 تغذية النبات. 
 الري والمقننات المائية. 
 الحيواني اإلنتاج. 
 حفظ المواد الغذائية باستخداـ التشعيع. 

 تحميل الواقع الراىن. 2.1.8
I. تحميل واقع قطاع الزراعة 

وأماكف الضعؼ فيو ىذا القطاع يتـ التعرؼ عمى أىـ نقاط القوة التي يتمتع بيا  لزراعةف لقطاع امف خبلؿ تحميؿ الواقع الراى
 إضافة إلى الفرص المتاحة أمامو والمخاطر التي يواجييا، وفيما يمي عرض ليا:

 نقاط القوة

 تنوع البيئات الزراعية المبلئمة لطيؼ واسع مف المحاصيؿ. 

 التنوع في اإلنتاج الزراعي والحيواني. 

  نتيجة الستصبلح األراضي الجبمية والمحجرة وزراعتيا 0.48زيادة في المساحات القابمة لمزراعة بنسبة % 

 .بالمحاصيؿ واألشجار المبلئمة بيئياً 
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 والقطف عدس(، )حمص القمح والبقوليات الغذائيةك استراتيجية القدرة عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف محاصيؿ 
)الحمضيات والتفاحيات  بطاطا والبندورة( ومختمؼ أنواع الفاكيةالوات المختمفة وخاصة )الخضراوالزيتوف إضافة إلى 

 والموزيات(.

  مف آثار الجفاؼ والكوارث الطبيعيةإحداث صندوؽ التخفيؼ. 

 .وجود الكوادر الفنية والمدربة المتخصصة 

 نقاط الضعف

  مثؿ قانوف العبلقات الزراعية وغيرىا وعدـ كفاءة عدـ مواكبة القوانيف والتشريعات لعممية تطور اإلنتاج الزراعي
 تطبيؽ بعضيا.

  نسب تنفيذ استصبلح األراضي في مشاريع التشجير المثمرانخفاض. 

  الموارد المالية وتخوؼ المستثمريف مف التوجو لمقطاع الزراعي بسبب عامؿ المخاطرة وطوؿ فترة االسترداد.ضعؼ 

 الحمقات التسويقية المختمفة وعدـ دخوؿ القطاع الخاص في إقامة مؤسسات وشركات تسويقية رائدة. ضعؼ  

  تقانات الموفرة لممياه.الضعؼ في 

  صعوبة في تطبيؽ مشروع التحوؿ لمري الحديث مف حيث تمويؿ القروض والترخيص وتأميف مستمزماتو وعدـ
 التشريع المائي.استكماؿ إجراءات مصادر تنظيـ الري وفؽ 

 .تعدد الجيات المسؤولة عف قطاع الزراعة والري وضعؼ آليات التنسيؽ بينيا 

 حميب مجفؼ ،بعض الزيوت السائمة والميدرجة عدا زيت الزيتوف ،استيراد بعض السمع الغذائية الرئيسة )السكر ،
 اؼ.فالج سنيفصفراء في بعض أجباف( إضافة إلى استيراد كميات كبيرة مف األعبلؼ كالشعير والذرة ال، زبدة

 .عدـ وجود إستراتيجية لبلستفادة مف الميزة التنافسية لبعض المنتجات الزراعية 

  مستوى التحديات  إلىغياب استراتيجيات واضحة لمعمؿ في مجاؿ القطاع الزراعي وعدـ ارتقاء البحوث في القطاع
 ومنيا تغير المناخ عمى سبيؿ المثاؿ. اإلستراتيجية
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 الفرص

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

 شبكات الري، اىتماـ الحكومة بزيادة االستثمارات الزراعية التي مف شأنيا دعـ البنية التحتية الزراعية )سدود ،
حقيؽ األمف الغذائي والحد مف اتساع الفجوة الغذائية بيف إقامة الطرقات الزراعية( وذلؾ لت، استصبلح األراضي

 العرض والطمب وتعويض النقص في الموارد النفطية.

  وجود توجو لوضع صيغة تنفيذية إلعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية لممشاريع الخدمية والتنموية وربطيا مع
 المؤشرات اإلنتاجية والمالية.

 مع الجيات والمنظمات العربية واإلقميمية والدولية ذات الصمة بالزراعة لممساىمة في تحقيؽ  تنامي التعاوف والتنسيؽ
  .وتنفيذ السياسات المستيدفة وتطوير القدرات

 .تطور البحث العممي الزراعي واإلرشاد والتعميـ والتأىيؿ وتوطيف التقانات الحديثة 

 مخاطرال

 ة وتأثرىا بالعوامؿ البيئية والمناخية.  محدودية الموارد الطبيعية والزراعية الرئيس 

 .انخفاض نسب التنفيذ لممحاصيؿ الشتوية بسبب حالة الجفاؼ 

 آليات الرقابة عمى المواد الزراعية المدخمة لمقطر. تطبيؽ ضعؼ 

  بيف عاـ وآخر وبيف منطقة وأخرى وأثر ذلؾ عمى مصادر المياه المختمفة معدالت اليطوالت المطريةتفاوت. 

  اإلنتاجية بسبب تعرض بعض أجزاء األراضي لفقداف الخصوبة والتممح والتموث والتدىور نتيجة الظروؼ انخفاض
المناخية الطبيعية مف جفاؼ وقمة اليطوالت المطرية إضافة إلى العامؿ البشري وعمميات التكثيؼ الزراعي وعدـ 

 االلتزاـ بالدورات الزراعية المناسبة.

  والمرافؽ عمى حساب األراضي الزراعية رغـ وجود القوانيف الناظمة لذلؾ.التوسع في األبنية والمنشآت 

 .تفتت الحيازات الزراعية إلى حدود تعيؽ االستثمار والمكننة 

  تحسيف إدارة موارد البادية وتنظيميا ووصوؿ منتجاتيا إلى األسواؽ بالنوعية المناسبةصعوبة. 
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  وزحؼ التصحر نتيجة الفبلحة والرعي الجائر وحركة اآلليات العشوائية.استمرار تدىور المراعي الطبيعية في البادية 

 مخافر ،زراعة، تعميـ، ضعؼ البنى التحتية في البادية وعدـ تكامؿ الجيود المبذولة في تطويرىا )صحة ،
 ...(.، محميات، زراعات رعوية، طرقات، بارآ، مياه شرب، مستودعات أعبلؼ

 ات اإلنتاج الزراعي الذي انعكس سمبًا عمى اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني(. االرتفاع العالمي ألسعار مستمزم 

 .دعـ المنتجات الزراعية في الدوؿ األخرى وارتفاع مستوى المنافسة 

  النمو السكاني وفرص العمالة الزراعية واستمرار تسرب قوة العمؿ مف الريؼ إلى المدينة بسبب انخفاض دخوؿ
الزراعي والجفاؼ رغـ الدعـ الحكومي لممزارعيف ومربي األغناـ في مواسـ الجفاؼ وانخفاضيا  العامميف في القطاع

 .سنيف% خبلؿ عشر 08إلى  %24مف 

 اإلعفاءات الضريبية بيف الدوؿ المختمفة(.، توقيع االتفاقيات، )تحرير التجارة المتغيرات في االقتصاد العالمي 

  كالسياسات المالية  ثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى القطاع الزراعيمشكبلت تتعمؽ بالسياسات الكمية التي تؤ(
 والنقدية وأسعار الفائدة وأسعار الصرؼ وسياسات التسعير والدعـ والسياسات التجارية وغيرىا(.

 البحثية لتطوير قطاع الزراعة المحاور والمقترحات. 3.1.8

بتحقيؽ األمف الغذائي وتوفير حاجة تيدؼ المقترحات البحثية بشكؿ أساسي لتحقيؽ األىداؼ الرئيسية لقطاع الزراعة المتمثمة 
واالستثمار ( أرض، مياه، غابات، مراعي)، إضافة إلى استدامة الموارد الطبيعية االستيبلؾ الوطني مف السمع الغذائية الحياتية

 محافظة عمييا مف التدىور واالستنزاؼ والتموث، وتندرج المقترحات ضمف محاور بحثية كما يمي: االقتصادي المرشد ليا، وال

  مدخالت المستمزمات و الزيادة اإلنتاج الزراعي تحت ظروف التحوالت المناخية من خالل تحسين كفاءة استخدام
 الزراعية:

 ألشجار المثمرة والخضار تحت ظروؼ تحسيف كفاءة استخداـ الماء لممحاصيؿ الحقمية ومحاصيؿ األعبلؼ وا
 .التحوالت المناخية مف خبلؿ تطبيؽ طرؽ الري الحديثة واإلدارة السميمة

  تحسيف كفاءة استخداـ السماد لممحاصيؿ الحقمية ومحاصيؿ األعبلؼ واألشجار المثمرة والخضار تحت ظروؼ
 .التحوالت المناخية

 تحت لمجفاؼ متحممة ومحمية أصناؼ وأنواع محسنة وبديمة إنتاجية والري الناقص عمى التكميمي الري أثر دراسة 

 .نظـ الري المختمفة لمتأقمـ مع الظروؼ المناخية
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 تطوير المعادالت السمادية لبعض الزراعات. 

 :إيجاد المواصفات القياسية الستخدام المياه غير التقميدية في الري 

 إلدارة اآلمنة لمياه الصرؼ الصحياالستثمار األمثؿ لممياه اليامشية وتنفيذ أبحاث ا. 

 إيجاد المعايير الوطنية الستخداـ المياه غير التقميدية. 

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

 تنفيذ بحوث خاصة بإيجاد المعادلة السمادية لممحاصيؿ تحت الرئيسية. 

 مادية لمختمؼ المحاصيؿتطوير المعادالت الس. 

 :صيانة التربة ومكافحة التصحر 

 تنفيذ أبحاث منع االنجراؼ الريحي والمائي. 

 تنفيذ أبحاث الزراعة العضوية والدورات الزراعية. 

 يجاد الحموؿ   .دراسة التربة وتقييـ تدىورىا وانجرافيا وا 

 :تنمية الغابات والحراج والمراعي 

  وتجدد الغاباتتنفيذ أبحاث صيانة المراعي. 

 تحديد األنواع الرعوية والحراجية المتحممة لئلجيادات والمتأقممة مع الظروؼ المناخية. 

 .إعداد خارطة بيئية زراعية 

 .إدارة الموارد األرضية والتوسع بالمساحات المزروعة 

 :التغيرات المناخية والحد من تأثيراتيا السمبية في اإلنتاج النباتي 

 ت اليطوالت المطرية كأحد مؤشرات الجفاؼدراسة خصائص وتغيرا. 

 تقدير الظواىر المترولوجية غير المبلئمة لئلنتاج الزراعي. 
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  التركيز عمى بحوث تغير المناخ مف استنباط محاصيؿ مقاومة لمجفاؼ ووضع مفكرة زراعية )مواعيد زراعة
  وحصاد( وممارسات زراعية وتقانات لمتكيؼ مع تغير المناخ.

 ثي:التحسين الورا 

  جراء بحوث التحسيف الوراثي ليا واالستفادة منيا في برامج توصيؼ وتقييـ الطرز الوراثية واألصناؼ المحمية وا 
 .التربية

 استنباط أصوؿ وأصناؼ جديدة مبلئمة لمبيئة السورية ذات مواصفات إنتاجية وتسويقية جيدة. 

 .إدخال أصناف جديدة 

 :تحسين اإلنتاجية والنوعية 

  معامبلت ما بعد الحصادبحوث في. 

 دراسة المعامبلت الزراعية والزيادة في اإلنتاجية وتحسيف مواصفات المنتج وخفض تكاليؼ إنتاجو. 

 :التركيبة المحصولية 

 بحوث في مجاالت الدورة الزراعية والزراعة التحميمية والتسميد األخضر.  

  .الزراعات البديمة 

 :المصادر الوراثية 

 كثارىا تقييـ وتوصيؼ ودراسة   .المدخبلت وا 

 :وقاية النبات 

 تقييـ أداء بعض األصناؼ واألصوؿ الوراثية النباتية إزاء المسببات الممرضة. 

 تقييـ أداء بعض عناصر المكافحة المتكاممة إزاء مسببات بعض الممرضات النباتية. 

 تأثير بعض المستخمصات النباتية في بعض ممرضات النباتات.  

  االقتصادية لؤلعشاب الضارة في حقوؿ القطف والقمح والمنافسة الخفية لبعضياتحديد العتبة. 
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 .الصناعات الغذائية النباتية 

 :تةةةربةيةةةة الحةيةةةوان الةةةةزراعةةةي 

 إنتاج ىجف لحـ تناسب ظروؼ القطر العربي السوري. 

 ثةالزراعية باستخداـ التقانات الحدي اتسة التنوع الوراثي لعروؽ الحيواندرا. 

 دراسة تكيؼ عروؽ الحيوانات المدخمة تحت الظروؼ البيئية المختمفة في سورية. 

 :رعايةةةةة الحيةةوان ونظةةةم اإلنتةةةةاج 

  المؤشرات الخصوبية( ، دراسة تأثير أساليب الرعاية المختمفة في المؤشرات اإلنتاجية )مؤشرات إنتاج الحميب
 .لمحيوانات الزراعية المختمفة

  األداء اإلنتاجي والتناسمي لعروؽ الحيوانات الزراعية المحمية في نظـ اإلنتاج والبيئات المختمفة في سوريةدراسة. 

 :فيزيولوجيةةةةةةا التناسةل واإلدرار 

 )دراسة حوؿ التفريخ )الخصوبة وشروطيا في الطيور الداجنة. 

  الزراعية المختمفةدراسة خواص اإلدرار وتركيب الحميب والعوامؿ المؤثرة في الحيوانات. 

 دراسة حوؿ تحديد مستويات اليرمونات في دـ الحيوانات الزراعية المختمفة وعبلقتيا بالنمو واإلنتاج. 

 :تغذية الحيوانات الزراعية 

 دراسة تأثير استخداـ العبلئؽ المختمفة واإلضافات العمفية في كمية ونوعية المنتجات الحيوانية. 

  الغذائية والمقننات العمفية لمحيوانات الزراعية المختمفةدراسة وتحديد االحتياجات. 

 دراسة العوامؿ الغذائية المؤثرة في نظـ اإلنتاج التجاري لؤلسماؾ. 

 :الصحة الحيوانية 

 األسماؾزراعية المختمفة و حصر المسببات المرضية في الحيوانات ال. 

  الزراعية المختمفةدراسة األمراض المنتشرة محميًا وتأثيرىا في إنتاج الحيوانات. 
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 المنتجات الحيوانية: تصنيع 

 توصيؼ وتصنيع المنتجات التقميدية الحيوانية وكشؼ األثر المتبقي لممبيدات فييا.   

 .تكامل اإلنتاج الحيواني والنباتي 

 استخدام مخمفات المحاصيل بالتسميد وتغذية الحيوان وغيرىا:  

 الحيوانيةالنباتية و مة الغذائية لممخمفات دراسة سبؿ تحسيف القي. 

 طرائؽ تصنيع الكمبوست.   

 .تمكين المرأة الريفية 

 :الدراسات االقتصادية واالجتماعية واإلرشاد 

 تحديد عوامؿ الفجوة اإلنتاجية. 

 تطوير حـز تكنولوجية لممحاصيؿ الرئيسة وبرامج اإلدارة. 

 العامة لتطوير قطاع الزراعة المقترحات. 4.1.8

o والصناعات الزراعية الغذائية. البيئة الزراعية تشجيع البحوث في مجاؿ 

o .زيادة اإلنتاجية الرأسية لكافة المحاصيؿ الزراعية باستخداـ حزمة متكاممة مف المدخبلت 

o  البحث عف بدائؿ ذات ريعية اقتصادية عالية تحقؽ عائدات أفضؿ، خاصة لوحدة المياه مع تحسيف الكفاءة الفنية
 التقميدية. اه والمياه غيرواالقتصادية الستخدامات المي

o  تطوير منظومة عمؿ اإلرشاد الزراعي وتعزيز التنسيؽ مع البحوث والتعميـ وتأىيؿ المرشديف لتمكينيـ مف تنفيذ البرامج
 اإلرشادية المتخصصة ونقميا إلى المنتجيف. 

o  األصوؿ النباتية والعروؽ الحيوانية الجيدة التركيز عمى الخدمات المساندة لئلنتاج والقياـ بالبحوث الزراعية البلزمة إلنتاج
 والبدائؿ المطموبة وتوزيعيا عمى الفبلحيف.
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ستراتيجية. سياسة ..1   الطاقة في قطاع واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد..1.1

قطاع الطاقة دورًا محوريًا في نمو المجتمعات الحديثة وتطورىا نظرًا لتآثره العميؽ مع المناحي التنموية في أبعادىا  يؤدي
 االجتماعية واالقتصادية والتقنية، إضافًة لدوره التقميدي في السياسات الجيوستراتيجية ومنعكساتو البيئية المتزايدة.

عف  ناتجاً  موقعًا ىامًا وأولوية لدى الحكومة، لكف ىذه المكانة الحيوية أصبحت تمثؿ تحدياً  سوريةقطاع الطاقة في  يشغؿ
. مف ضغوط وحصار اقتصادي سوريةالتي تمر بيا  عبلقة قطاع الطاقة بمحيطو االقتصادي خاصًة في ىذه المرحمة الدقيقة

مزيجًا  سنيفبات قطاع الطاقة يمثؿ منذ عدة  ة القرف الحالي،مانينات حتى بدايفبعد أف كاف ميزاف الطاقة إيجابيًا منذ نياية الث
(، وعمى optimal energy intensityمف التحديات والفرص عمى مستوى القطاع ككؿ وعمى مستوى الكثافة المثمى لمطاقة )

 عممو. اتمستوى أداء االقتصاد السوري وآلي

زيادة إنتاج الغاز فإف االنخفاض الممموس في إنتاج النفط ومحدودية فنمو الطمب عمى الطاقة يتزايد باستمرار، وعمى الرغـ مف 
الموارد المائية تجعؿ مف مواءمة العرض والطمب عمى مصادر الطاقة ميمة ليست بالسيمة تفرض النيوض بيذا القطاع 

لطاقة ليكوف ىذا القطاع عامبًل واإلدارة الفّعالة لمعرض والطمب لضماف استمرارية أمف الطاقة وتحقيؽ الكفاءة المثمى الستيبلؾ ا
 .(6انظر الممحؽ ) الطاقةلئلطبلع عمى التقرير الكامؿ لقطاع  معززًا لمنمو االقتصادي وليس عائقًا لتحقيقو.

 توصيف الواقع الراىن. ..1.1
I. ةطاقتوصيف واقع قطاع ال 

يعتبر قطاع الطاقة في سورية قطاعًا إستراتيجيًا بامتياز ويمثؿ العامؿ األىـ في تحقيؽ أي معدؿ لمنمو وذلؾ بمساىمتو المباشرة 
% مف ىذا الناتج، ويساىـ في تمبية حاجات سورية مف 08وغير المباشرة في تكويف الناتج المحمي اإلجمالي، إذ يشكؿ نحو 

%( كما يساىـ في تكويف الناتج  7% والطاقة الكيرومائية بنسبة 24% والغاز بنسبة 69بنسبة مصادر الطاقة األولية )النفط 
 المحمي اإلجمالي لباقي قطاعات االقتصاد الوطني بما فييا قطاع الزراعة والنقؿ، والقطاع المنزلي والخدمي. 

متوقع لمطمب والتزود في نظاـ الطاقة السوري وفيما يمي عرض وتحميؿ لواقع استيبلؾ الطاقة وخيارات التزود بيا والتطور ال
 خبلؿ العقديف القادميف:
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 الطمب عمى الطاقة النيائية حسب نمط الوقود وقطاعات االستيالك 

اعتمادًا  2115جرى، في إطار فعاليات المجنة الوطنية لدراسات الطاقة، تحميؿ توزع الطمب النيائي عمى الطاقة لمسنة األساس 
مية المتاحة لدى مختمؼ المؤسسات المعنية بقطاع الطاقة، وقد بمغت الطاقة النيائية المستيمكة حوالي عمى البيانات الرس

 .(5) مميوف طف مكافئ نفط، توزعت كما يظير في الشكؿ 05.25

 2115عات االستيبلؾ لمسنة األساس توزع استيبلؾ الطاقة النيائية حسب قطا (:5الشكل )

          

لنيائي لمطاقة في سورية عمى المشتقات النفطية والغاز والكيرباء. وتستخدـ المشتقات النفطية والغاز بشكؿ يتوزع االستيبلؾ ا
رئيس إما إلنتاج الطاقة الحرارية أو الحركية لتسيير المحركات. إضافًة إلى استيبلؾ الغاز المحدود كمادة لقيمة في صناعة 

لديزؿ بكميات قميمة في بعض الحاالت لتوليد الكيرباء عمى مستوى المحوالت األسمدة والصناعات البتروكيماوية، واستيبلؾ ا
 ،قوة محركة ،)إضاءة (specific use)الصغيرة. أما الطاقة الكيربائية فتستيمؾ إما لتوليد الحرارة أو لبلستخدامات النوعية 

 . )تكييؼ، أدوات كيربائية

% لمغاز، 01% لممشقات النفطية، و72حسب نمط الوقود بنسبة  2117توزع االستيبلؾ النيائي لمطاقة في سورية عاـ 
فقد توزع حسب  TWh 31.6البالغ حوالي  % لمكيرباء. أما االستيبلؾ النيائي لمكيرباء05.5و% لموقود التقميدي 2.5و

% لمزراعة 6% لمبناء وحوالي 0% لمصناعة وأقؿ مف 32وخدمي % لم06% لمقطاع المنزلي و40قطاعات االستيبلؾ بنسبة 
 .% لمصناعات االستخراجية4و

  واقع التزود بالطاقة 

تقتصر مصادر الطاقة األحفورية في سورية عمى النفط والغاز الطبيعي. يقدر االحتياطي الجيولوجي المكتشؼ مف النفط 
مميوف متر مكعب وقد ُأنتج منيا  0037مميوف متر مكعب، بينما يبمغ االحتياطي القابؿ لئلنتاج منيا حوالي  3953.7بحوالي 
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مميوف  377مما يعني أف االحتياطي القابؿ لئلنتاج المتبقي ىو بحدود  ،مكعب مميوف متر 759حوالي  2118حتى نياية عاـ 
مميار متر مكعب أنتج منيا  418مميار برميؿ(. ويقدر االحتياطي المكتشؼ مف الغاز القابؿ لئلنتاج بحدود  2.4متر مكعب )

 مكعب.مميار متر  284مميار متر مكعب، والمتبقي حوالي  025حوالي  2117حتى نياية عاـ 

 مؤشرات تطور استيالك الطاقة األولية في سورية 

 .2118-2115مؤشرات تطور استيبلؾ الطاقة األولية في سورية خبلؿ الفترة  (5)يبيف الجدوؿ 

 2118&  2115بيف  سوريةتطور استيبلؾ الطاقة في  :(5الجدول )

2008  2007  2006  2005   

  الطاقة األولٌة )م ط م ن( إجمالً استهالك  19.16  20.4  22.6  23.8

  استهالك المشتقات )م ط م ن(  15.06  15.72   16.461

  استهالك الؽاز الطبٌعً )م ط م ن(  4.32  4.46  4.94  4.8

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

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

  عدد السكان ) ملٌون نسمة(  17.793  18.138  19.4  20

  الناتج المحلً اإلجمالً )ملٌار دوالر(  25.092   31.89 

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

 نصٌب الفرد من مصادر الطاقة األولٌة )كػ م ن/فرد(  1077  1110  1165  1190

  1007-2994المستهلك فً التولٌد الكهربائً تطور الطلب على الوقود 

ما قاد م ،أدى النمو المطرد في الطمب عمى الكيرباء لنمو الطمب عمى الوقود األحفوري نظرًا لمحدودية مصادر التوليد المائي
ز وكميات محدودة مف لزيادة اعتماد نظاـ التوليد الكيربائي عمى المحطات الحرارية البخارية والغازية التي استيمكت الفيوؿ والغا

 .2117-0994خبلؿ الفترة تطور الطمب عمى الوقود في توليد الكيرباء  (6)الديزؿ. ويبيف الشكؿ 
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 2117-0994تطور الطمب عمى الوقود في توليد الكيرباء لمفترة  :(6) الشكل

  
 

II. ةطاقتوصيف واقع البحث العممي في قطاع ال 

اليندسة الميكانيكية والكيربائية وكمية اليندسة  اتمجاؿ الطاقة في سورية ىي كميإف الجيات المعنية بإجراء البحوث في  
إضافة إلى مركز بحوث  ، وكمية اليندسة التقنية في جامعة تشريف،العمـو في جامعات القطر اتالكيميائية والبترولية وكمي

وث العممية، وىيئة الطاقة ولوجيا التابع لمركز الدراسات والبحنكالطاقة/التابع لوزارة الكيرباء، والمعيد العالي لمعمـو التطبيقية والت
والييئة العامة لمتقانة الحيوية، ومركز االختبارات واألبحاث الصناعية. وحديثًا مركز بحوث الطاقات المتجددة في جامعة  ،الذرية
 البحثية.( أىـ مجاالت العمؿ المتعمقة بقطاع الطاقة في ىذه الييئات 6ويبيف الجدوؿ ) حمب.

 الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع الطاقةأىـ  (:6الجدول )

 بالطاقةمجاالت العمل ذات الصمة  المؤسسة

 .التحويؿ الحراري لمطاقة الشمسية  المعيد العالي لمعموم التطبيقية والتكنولوجيا
 المواد الناقمة. 

 ىيئة الطاقة الذرية
 فيزياء الخبليا الشمسية. 
 تخطيط الطاقة. 
 الناقمية الفائقة. 

 كمية اليندسة الكيميائية والبترولية
 تحسيف إنتاجية اآلبار المنتجة لمنفط. 
 استخداـ الطرائؽ الجيوفيزيائية في استكشاؼ المكامف النفطية والغازية. 
 أبحاث تكرير النفط. 
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 .الطاقة واإلشعاع الشمسي  كميات العموم

 والكيربائيةكميات اليندسة الميكانيكية 

 الطاقات المتجددة. 
  تعمػػػػيـ تقنيػػػػات تخػػػػزيف الطاقػػػػة فػػػػي تطبيقػػػػات القطػػػػاع السػػػػكني باسػػػػتخداـ

 .الطاقة الشمسية
 بدائؿ الوقود والتموث الصناعي. 
 ياترشيد استيبلكو  تحسيف كفاءة الطاقة. 

 .طاقة شمسية –طاقات متجددة   جامعة تشرين –كمية اليندسة التقنية 

 .تقنيات الطاقات المتجددة وتطويرىا  الطاقة المركز الوطني لبحوث
 إدارة وكفاءة الطاقة بمختمؼ القطاعات. 

 .المخمفات العضوية والطاقة الحيوية  الييئة العامة لمتقانة الحيوية

دراسات حوؿ الطمب عمى الطاقة واستخداـ الطاقات المتجػددة فػي مجػاؿ   واألبحاث الصناعية االختباراتمركز 
 .الصناعة

عدادبدأ بتدريب وتأىيؿ الكوادر  ،المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكيرباء اإلشارة إلى أفتجدر  الموارد البشرية  وا 
عدادالمختصة    .الدراسات واألبحاث العممية بمجاؿ الطاقة وا 

 تحميل الواقع الراىن. ..2.1
I. طاقةتحميل واقع قطاع ال 

بفرص ىامة يمكف استثمارىا لتمبية الطمب المتزايد عمى الطاقة، إضافة إلى وجود نقاط قوة يمكف  سوريةيتمتع قطاع الطاقة في 
 تعزيزىا لتجاوز نقاط الضعؼ والتحديات التي تواجو ىذا القطاع.

 نقاط القوة

 وجود احتياطي اقتصادي مف النفط والغاز. 

 مف حاجة البمد لممشتقات النفطية اً ىام اً نفط تؤمناف جزءلتكرير ال فوجود مصفاتي. 

  سوريةانتشار محطات توليد الكيرباء في عدة مناطؽ في. 
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  تخفيض استيبلؾ الطاقة مف خبلؿ عمميات العزؿ الحراري في األبنية الحديثةتوفر إمكانية. 

 نقاط الضعف

 31التوزيع يتجاوز و  النقؿ فاقد كبير في الطاقة الكيربائية عبر شبكات%. 

  نحو النضوب المتجو حفورياألاالعتماد بشكؿ رئيس عمى طاقة الوقود.  

 ضعؼ االستثمار في الطاقات المتجددة. 

 تقادـ مصفاتي النفط في حمص وبانياس. 

 عدـ استثمار مصادر الطاقة المتجددة. 

 بشكؿ كبير نتيجة األزمة التي تمر فييا سورية منذ عاـ  تحتية لنقؿ وتخزيف النفط والغازالبنية ال تدىور وضع
2100. 

 الفرص

  االىتماـ بقطاع الطاقة عمى الصعيد الرسمي مف قبؿ الحكومة التي صنفت الطاقة بيف القطاعات ذات األولوية األولى
 ألشكاؿ. الذي سينتج عنو تنامي الدعـ الحكومي لمبحث العممي في قطاع الطاقة بمختمؼ ا في عمميا، األمر

  سوريةحيث أف معظـ أياـ السنة مشمسة في -الظروؼ البيئية والمناخية المبلئمة لبلستفادة مف الطاقة الشمسية- 
 .واالستفادة مف طاقة الرياح حيث توجد أماكف مثالية إلقامة مزارع رياح

 صدور تشريع يسمح لمقطاع الخاص باالستثمار في مجاؿ الطاقة. 

  ألىمية قطاع الطاقة. تنامي الوعي االجتماعي 

 الربط الكيربائي مع دوؿ الجوار. 

 مخاطرال

 والذي يعيؽ عممية تجديد وتطوير البنية التحتية البلزمة  سوريةالمفروض عمى  والحصار االقتصادي الحظر التقني
 .لمعمؿ في مجاؿ الطاقة

  المتناقص حفوريةاألعدـ إيجاد مصادر بديمة عف احتياطي الطاقة. 
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  عمى تخفيض اليدر والفاقد في الطاقة الكيربائيةعدـ القدرة. 

 القصور في تمبية الطمب المتنامي عمى الطاقة. 

II. تحميل واقع البحث العممي في قطاع الطاقة 

إف واقع البحث العممي في مجاؿ الطاقة في سورية ال يختمؼ عف الواقع العاـ لمبحث العممي والتطوير التقاني والذي يمكف 
اؿ ُيشكِّؿ نظامًا ىشًا، ضعيؼ األثر ومغمقًا عمى ذاتو، وأف  تفاعبلتو تكاد تكوف معدومة مع الجيات األخرى تمخيصو بأنو ما يز 

في المنظومة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار مثؿ الشركات والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية والوسطاء وباقي أطراؼ العرض 
ضمف البيئة اإلقميمية والدولية، مع ذلؾ فإف توفر بنية تحتية  راؼ الفاعمةاألطوالطمب في سوؽ البحث العممي وكذلؾ مع 

مقبولة لمبحوث في مجاؿ الطاقة والطاقات المتجددة خصوصًا إضافة إلى وجود المركز الوطني لبحوث الطاقة يعتبر نقطة قوة 
 يمكف البناء عمييا وتطويرىا في عممية البحث العممي في قطاع الطاقة.    

كميات اليندسة الميكانيكية والكيربائية واإللكترونية في جامعات دكتوراه المتعمقة بالطاقة والمنجزة في وال رسائؿ الماجستيرإف 
لدى تحميؿ النواحي التطبيقية التي تمت لبلستفادة مف ىذه الرسائؿ في الصناعة السورية بأشكاليا و القطر ىي رسائؿ عديدة، 
 بًل جدًا قد استثمر في الصناعة.المختمفة تبيف أف جزءًا ضئي

 ةلطاقالبحثية لتطوير قطاع ا المحاور والمقترحات. ..3.1

العشر المقبمة في مجاؿ الطاقة المحاور  يفف تتضمف الخطط البحثية المستقبمية خبلؿ السنأ تـ اقتراحلتطوير قطاع الطاقة 
 البحثية التالية:

 :ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتيا 

  وحفظ الطاقة وتحسيف كفاءتيا عمى مستوى قطاعات االستيبلؾ:ترشيد 

 .تحسيف كفاءة استخداـ الطاقة في قطاع الزراعة -

 .كفاءة استخداـ الطاقة وترشيد استيبلكيا في قطاع األبنية: سكنية، تجارية وخدميةتحسيف  -

 .العمارة منخفضة االستيبلؾ لمطاقة والعمارة الخضراء -

 .الطاقة وترشيد استيبلكيا في قطاع النقؿتحسيف كفاءة استخداـ  -

 .كيماويةئية، نسيجية، اسمنت، سكر، الصناعة: غذا كفاءة استخداـ الطاقة في قطاعتحسيف  -
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  الكيرباء:قطاع ترشيد وحفظ الطاقة وتحسيف كفاءتيا عمى مستوى قطاع إنتاج النفط والغاز و 

 .البحث في أساليب رفع كفاءة استخداـ الغاز الطبيعي -

تطوير وابتكار تقنيات لزيادة كفاءة مستمزمات نقؿ وتخزيف وتوزيع النفط والغاز والمشتقات  -
 .والبحث في تأثير أتمتة عمميات نقؿ وتوزيع المشتقات واستخداـ البطاقة الذكية في اآلليات

البحث والتطوير في أساليب رفع الكفاءة اإلنتاجية والبيئية لمصافي تكرير النفط باستخداـ  -
 .(CDMالتنمية النظيفة ) مشاريع آليةقنيات الحديثة ومنيا الت

البحث في أفضؿ األساليب والتقنيات الحديثة في تقييـ واستثمار الثروات المنجمية ومجاالت  -
النفط  ،الفوسفات ،الزيوليت ،: السجيؿ الزيتيمثؿ لمموارد غير التقميدية وخاصةاالستخداـ األ

 ، وغيرىا.الرماؿ الكوارتزية ،اإلسفمت ،الطؼ البركاني ،الثقيؿ جداً 

البحث والتطوير في حؿ المشاكؿ التي تعاني منيا مضخات اإلنتاج المستخدمة في الصناعة   -
  .نفطية والغازية بكافة أنواعياال

 .البحث في أثر تحرير أسعار حوامؿ الطاقة عمى ترشيد استيبلؾ الطاقة واالقتصاد الوطني -

  .ـ التقنيات واألساليب الحديثة في عمميات استثمار النفطالبحث والتطوير في استخدا -

 :ترشيد وحفظ الطاقة وتحسيف كفاءتيا عمى مستوى قطاع إنتاج الكيرباء 

 .اديات الشبكة الكيربائية الوطنيةبحث ودراسة اقتص -

كأحد أنواع  لمكيرباء ربط مجموعات توليد المشتركيف الكيربائية بالشبكة العامة إمكانية دراسة -
 .لتشاركية بيف القطاع العاـ والخاصا

البحث المعمؽ في الفاقد الكيربائي )أسبابو، حسابو، طرؽ معالجتو، والتحديد الدقيؽ لنسبة الفاقد  -
 .الفني، ووضع الحموؿ(

البحث في تنظيـ التوتر في الشبكة الكيربائية، والبحث في آثار إزالة منظمات التوتر مف شبكة  -
  .عمى الفاقد وعمى استقرار الشبكةلدى المستيمكيف التوتر المنخفض 
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البحث في االختيار األمثؿ لمواقع جديدة لمحطات التوليد الكيربائية، ومحطات التحويؿ  -
 .ؾ ؼ 411/231/66

يجاد الحموؿ المناسبة -  .البحث في تخفيؼ آثار التوافقيات في الشبكة الكيربائية وا 

في شبكات التوتر العالي ستخداـ العوازؿ السيميكونية إجراء الدراسات واألبحاث حوؿ صبلحية ا -
 .والمتوسط

  الطاقات المتجددةتطوير واستحداث آليات استثمار: 

 الطاقة الشمسية الحرارية. 

  حراريةو الطاقة الشمسية الكير. 

  ضوئيةو الطاقة الشمسية الكير. 

  طاقة الرياح. 

 طاقة الكتمة الحيوية. 

 طاقة الحرارة الجوفية. 

  تخزيف الطاقةتقانات. 

 الييدروجيف وخبليا الوقود. 

 النانو تكنولوجي في مجاؿ الطاقة تطبيقات. 

 طاقة أمواج البحر. 

 محطات الطاقة اليجينة. 

  الطاقة والبيئةدراسة التأثيرات المتبادلة بين: 

 تقييـ أثر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة مف استخداـ تقنيات الطاقة عمى الصحة العامة. 

 تغير المناخ واالستفادة مف آليات التنمية المنبثقة عف ذلؾ مجابية. 
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 سياسات الطاقة والتشريعات المرتبطة بيا: 

  ياالتزود بعمى الطاقة و  بحثية في مجاؿ الطمبدراسات. 

  تحميؿ ودراسة العوائؽ )اإلدارية والتشريعية والفنية واالقتصادية واالجتماعية( التي تحوؿ دوف ترشيد وحفظ
 .وتحسيف كفاءتيا في مختمؼ القطاعات االقتصادية والخدميةالطاقة 

  جؿ التنمية المستدامةأالبحث في استخدامات الطاقة مف. 

 ةالطاقالعامة لتطوير قطاع المقترحات . ..4.1

o  حوؿ قضايا الطاقة وأىمية البحث العممي والتطوير التقاني واالبتكار في مواجية التحديات المرتبطة  وطنيإطبلؽ حوار
بيا، وذلؾ عف طريؽ تدابير إعبلمية ومعموماتية تستيدؼ جميع شرائح المجتمع، مع إطبلؽ حمبلت عف أىمية التعميـ 

ضافة منياج الطاقة إليو اليندسي التقني والفني ...( وتحفيز  ،داد خريجيو )فنييف، ميندسيف، باحثيفبيدؼ زيادة أع وا 
 المزيد مف الطبلب عمى الدخوؿ في ىذا الميداف.

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

o التوسع في برامج الدراسات العميا المرتبطة بالطاقة. 

o األساسية ذات التوجو المعرفي المرتبطة بالطاقة تشجيع البحث العممي في مجاؿ العمـو. 

o  إجراء مسح ميداني لمتكنولوجيات والنظـ والمعدات والتجييزات التي تستخدـ الطاقة الموجودة في السوؽ المحمية وتحميؿ
لتقنيات ، بيدؼ ضبط واستبعاد اوضع قائمة بيضاء وأخرى سوداء لمتجييزات الموفرة الطاقة وغير الموفرة لياو  أسعارىا،

 والنظـ والمعدات والتجييزات المصنعة و/أو المستوردة ذات االستيبلؾ العالي لمطاقة والمنخفضة الجودة.

o  إجراء مسح لمصناعات المحمية القائمة في مجاؿ استثمار الطاقات المتجددة وتحسيف كفاءة استخداـ الطاقة، والعمؿ عمى
 .افسة ومضاىاة المنتجات المماثمة المستوردةمستوى أدائيا لتمكينيا مف المن وتحسيفتطويرىا 

o العمؿ عمى توطيف العمـ والتكنولوجيا في مجاؿ المواد فائقة الناقمية الكيربائية.  

o إجراء مسابقة سنوية حوؿ الطاقة يمكف أف تكوف مف خبلؿ جائزة الباسؿ لبلختراع أو بشكؿ منفصؿ. 
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o  يضـ ، و اإلحصائية المتعمقة باالستيبلؾ والتكنولوجيات المستخدمة البياناتإنشاء بنؾ معمومات حوؿ الطاقة يتضمف جميع
لتكرار األبحاث  جميع المشاكؿ البحثية لجميع المشاريع المتعمقة بقضايا الطاقة بالوزارات لبلستفادة منيا مف جية ومنعاً 

 .وىدر الماؿ العاـ مف جية أخرى

o مف آليات تقييـ ومتابعة أدوات ىذه المنظومةإحداث منظومة لقطاع الطاقة والتقانات المرتبطة بيا تتض. 

ستراتيجية. سياسة ..2   الصناعة في قطاع واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد..1.2
 الماضية، وضمف مشروع التحديث والتطوير إلى تحسيف واقع قطاع العشر سنيفالسعت حكومة الجميورية العربية السورية في 

 لئلرتقاء بدور اً ، والبد مف بذؿ جيود أكثر تركيز اً ـ يكف كافيالجيود المبذولة فإف التحسف الحاصؿ لالصناعة السورية، ورغـ كؿ 

صبح المنتج الصناعي الصناعة في الدوؿ المتقدمة، وي تؤديوالصناعة السورية في االقتصاد الوطني إلى دور مشابو لما 
 واإلقميمية.لممنتجات المماثمة في السوقيف المحمية  اً السوري منافس

باالنتقاؿ مف اقتصاد مركزي مخطط مغمؽ  سوريةنتيجة النيج االقتصادي الجديد الذي نيجتو -القطاع العاـ الصناعي  يواجو
حيث كاف القطاع العاـ الصناعي  ،شديدة منافسة داخمية وخارجية -إلى اقتصاد السوؽ االجتماعي ونتيجة لبلنفتاح االقتصادي

ه ءوتراجع أدا .األمر الذي انعكس سمبًا عمى تنافسية سمعو ،دور االقتصادي المنوط بوالإلى جانب اجتماعيًا  يمارس دوراً 
نتاج منتجات ذات مواصفات متدنية ناجمة عف التقادـ التكنولوجي لخطوط  االقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج مف جية وا 

 .اإلنتاج مف جية ثانية

حيث تبدو التقانات في القطاع العاـ متقادمة  ،بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص السوريةواقع التقاني في الصناعة يختمؼ ال
العشر الماضية في فرعي النسيج، واليندسية. وتعتمد التقانات  سنيفال عمى الرغـ مف بعض التحديثات التي طرأت عمييا في

أما تقانات القطاع الخاص، وخاصة في الشركات المتوسطة  ،الحالية في القطاع العاـ بشكؿ رئيسي عمى كثافة اليد العاممة
نما عمى  51"أكثر مف  عامؿ" فمدييا تقانات حديثة مؤتمتة ال تعتمد بشكؿ كبير عمى الميارات الخاصة واليد العاممة المدربة، وا 

قانات متقادمة، وآالت ذات كفاءة اليد العاممة األكثر تعميمًا. ويبقى القطاع الحرفي، وفي جميع فروع الصناعة بدائي ويستخدـ ت
 .(7انظر الممحؽ ) الصناعةلئلطبلع عمى التقرير الكامؿ لقطاع  متدنية.
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 توصيف الواقع الراىن. ..1.2
I.  الصناعةتوصيف واقع قطاع 

. % في الدوؿ الصناعية81-51بالمقارنة مع  مف الناتج المحمي %01تساىـ  الصناعة السورية غير االستخراجية، بنسبة 
نظر إلى التبادؿ التجاري في المنتجات الصناعية فإف بالإلى خمؿ كبير في القطاع الصناعي في سورية، و  الرقـ ىذا شيريو 

 ويزداد خسارة باستمرار. الميزاف التجاري خاسػر

لمنتجات أف المنتجات السورية تتعرض لمنافسة شديدة في السوؽ المحمية السورية مف قبؿ ا وزارة الصناعة إلىتشير معطيات 
تطبيؽ اتفاقية السوؽ العربية الحرة الكبرى، ويظير ىذا التنافس واضحًا في الصناعات الغذائية،  دالعربية التي دخمت السوؽ بع

والمنتجات الزراعية، والصناعات اليندسية، وذلؾ مف حيث الجودة والسعر عمى حد سواء. ويعتقد أف الصناعات الدوائية 
في السوؽ المحمية حاليًا، وتمتمؾ قدرة تنافسية معقولة في األسواؽ العربية المضطربة مثؿ العراؽ  السورية ىي األكثر صموداً 

 واليمف والسوداف.

 ،بانياسو  حمصتتبع الصناعة التحويمية في سورية ألكثر مف وزارة فتتولى وزارة النفط والثروة المعدنية اإلشراؼ عمى مصفاتي  
رة اإلشراؼ عمى الشركة العامة لممطاحف والشركة العامة لممخابز ولجنة المخابز االحتياطية، كما تتولى وزارة االقتصاد والتجا

لطبية ومؤسسة كما تشرؼ وزارة الدفاع عمى مؤسسة معامؿ الدفاع )قسـ التصنيع المدني( والمؤسسة العامة لمدـ والصناعات ا
/ مؤسسات 8عمى عاتؽ وزارة الصناعة حيث تشرؼ عمى /الفرع الصناعي(، إال أف العبء األكبر يقع اإلسكاف العسكرية )

حمج وتسويؽ األقطاف( والشركات والمعامؿ التابعة  ،التبغ ،السكر ،اإلسمنت ،اليندسية ،الكيميائية ،الغذائية ،)النسيجية صناعية
اإلشراؼ عمى القطاع  ليا، باإلضافة إلى مجموعة مراكز خدمية تدريبية وأخرى معنية باالختبارات والمواصفات، كما تتولى

 % مف الناتج المحمي الصناعي.88الخاص الصناعي الذي يشكؿ حوالي 

عية بعدد المشاريع الصنا ممحوظاً  حيث شيد تطوراً  الصناعة التحويمية في القطاع الخاص عمى نموه بوتيرة عالية، قطاعحافظ 
فبل زالت تدخؿ أنشطة جديدة وىامة إلى سورية  جغرافياً  في نوعية االستثمارات وحجميا وتوزعيا المشممة والمنفذة رافقو تطور

باإلضافة إلى شركات مختمفة في الخدمات  ،سمنت والسيارات والتمفزيوناتليد الطاقة الكيربائية وصناعة اإلمثؿ محطات تو 
 النفطية وغيرىا.

الرئيس لمتنمية االقتصادية، إال أف  بالرغـ مف االىتماـ الحالي مف قبؿ الحكومة بالقطاع الصناعي الخاص باعتباره المحرؾ
واضحة ذات رؤية اقتصادية متكاممة وعدـ وجود تناغـ حقيقي بيف متطمبات استثمار القطاع  إستراتيجيةذلؾ ال ينفي عدـ وجود 

 الصناعي الخاص وبيف االىتماـ الحكومي المقترح.
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ة والقوانيف التي أحدثت بموجبيا شركاتو وكذلؾ تتبايف مشاكؿ القطاع المشترؾ الصناعي حسب طبيعة نشاطو وحسب األنظم
 حسب الجية التي تطرح ىذه المشاكؿ )الدولة أو الشريؾ(. ومما الشؾ فيو أف القرارات واإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة مؤخراً 
فيما يتعمؽ بتخفيؼ القيود عف االستيراد وتداوؿ القطع األجنبي وتعديؿ أسعاره وتشجيع التصدير وتخفيض نسبة الضرائب عمى 
األرباح وتخفيض الرسـو الجمركية عمى مستمزمات اإلنتاج وتحرير التبادؿ التجاري كميًا أو جزئيًا مع عدد مف البمداف العربية قد 

آخر مف المصاعب  يؼ وتقميص عدد غير قميؿ مف المشاكؿ التي يواجييا ىذا القطاع إال أف عدداً في تخف ىاماً  لعبت دوراً 
 والمعوقات ما يزاؿ يعترض ىذا القطاع بشكؿ يختمؼ ويتبايف بيف ىذه الشركة المشتركة أو تمؾ.

 ،حمص ،ريؼ دمشؽ ،)دمشؽجمعية تعاونية إنتاجية موزعة عمى محافظات:  30يتألؼ القطاع التعاوني الصناعي حاليًا مف 
( عضوًا ويتوزع نشاط ىذه 0564) إليياالمنتسبيف  األعضاءالرقة( وقد بمغ عدد  ،السويداء، دير الزور ،درعا ،حمب ،حماه

 الطباعة(. ،الجمود والدباغة ،عصر الزيتوف والمنظفات ،النسيج والخياطة ،النجارة ،الجمعيات عمى: )المنتجات اإلسمنتية

)المصدر:  % مف طاقة اليد العاممة السورية06ألؼ عامؿ تشكؿ حوالي  831عة التحويمية السورية حوالي يعمؿ في الصنا
 .، وموزعة عمى القطاعات الصناعية المختمفةالمكتب المركزي لئلحصاء( 2101مسوح قوة العمؿ 

II.  الصناعةتوصيف واقع البحث العممي في قطاع 

البنية  (7) الجدوؿ ، ويبيفتيتـ بإجراء البحوث في مجاؿ قطاع الصناعةتوجد في سورية عدة مؤسسات ومراكز عممية  
 .المؤسساتية لمعمـو والتقانة واالبتكار في ىذا القطاع ومجاالت عمميا

 الصناعةالييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع أىـ  (:7الجدول )  

 بالصناعةمجاالت العمل ذات الصمة  المؤسسة

 الذريةىيئة الطاقة 

 ةث ىندسيابحأ. 
 لميزر وتطبيقاتوا. 
 مواد نانوية. 
 تشعيع األغذية. 

 المعيد العالي لمعموم التطبيقية والتكنولوجيا
 أتمتة صناعية. 
 مضمنة نظـ. 
  ًدراسة المواد الناقمة أيونيات تصنيعًا وتوصيفا. 

 .وغذائية وىندسيةمواصفات كيميائية ونسيجية   ىيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
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 مواصفات الجودة. 
 .خدمات معايرة  المخبر الوطني لممعايير والمعايرة

 .تطبيقات الميزر اليندسية والصناعية  المعيد العالي لبحوث الميزر وتطبيقاتو

 .بحوث تكنولوجيا األغذية  الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية

 كمية اليندسة الكيميائية والبترولية

 والبلعضوية العضوية الكيميائية الصناعات. 
 أبحاث تكرير النفط. 
 صناعات غذائية.   
 ىندسة األلياؼ والنسيج ومعالجاتو. 

 .صناعات غذائية  كميات اليندسة الزراعية

 اليندسة الميكانيكية والكيربائيةكميات 
 صناعات ىندسية. 
 بدائؿ الوقود والتموث الصناعي. 
  بالعمميات الصناعية واإلنتاجيةأبحاث التحكـ اآللي. 

 اليندسة التقنية اتكمي
 األتمتة الصناعية. 
 تقنيات التصنيع الغذائي. 
 مكننة اإلنتاج النباتي والحيواني. 

 .أنظمة الجودة، البنية التحتية لمجودة  الجمعية العممية السورية لمجودة

 تحميل الواقع الراىن. ..2.2 
I.  الصناعةتحميل واقع قطاع 

 القوةنقاط 

  توفر مزايا نسبية في العديد مف الصناعات نتيجة توفر كامؿ سمسمة القيمة فييا: صناعات نسيجية، غذائية، عدد مف
 ...(. ، الصناعات الكيميائية )الفوسفات، الممح، الرماؿ السيميسية

  ومؤىمة بالميارات األساسية وقادرة عمى التطور والتقدـ.  منخفضة التكمفةتوفر يد عاممة 
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 ،(. تحسف ممموس ومستمر في بيئة العمؿ واالستثمار )مصارؼ، شركات تأميف... 

 وقاعدة جيدة مف البنية التحتية. اً تاريخي قوي سورية قطاع صناعي امتبلؾ 

 وجود صناعات عريقة كالصناعة النسيجية التي يمكف المنافسة بيا. 

  ومرونة التشريعات والقوانيف وقابميتيا لمتطوير وجود القناعة لدى الجميع بضرورة تأىيؿ القطاع العاـ الصناعي
 والتحديث.

 نقاط الضعف

  انخفاض المكوف التكنولوجي في الصناعة واعتماد الصادرات الصناعية عمى المواد األولية ونصؼ المصنعة
 وارتفاع تكمفة المنتج النيائي.

  مرتبطة مع المنشآت الصناعيةالمؤسسات الداعمة لمصناعة التحويمية متخمفة ومميئة بالفجوات فيي غير، 
 . %(01-8 حوالي)وانخفاض مساىمة الصناعة التحويمية في الناتج المحمي اإلجمالي 

  تدني المردود االقتصادي لمقطاع العاـ الصناعي وانخفاض جودة منتجاتو ضعؼ القدرة التنافسية لمصناعة السورية و
 .وتراكـ مخزونو وبطء حركتو وتخمؼ قدراتو التسويقية

 عدة جيات إلى  بو وتواضع البحث العممي في الصناعة وتشتت الجيود المتعمقة ،مشاريع البحث والتطوير ىماؿإ
وضعؼ المستوى التعميمي والفني لمقوة العاممة في الصناعة  ،وعدـ ربطو بحاجة الصناعة الحالية والمستقبمية

 بشقييا العاـ والخاص. 

  وجود مناخ غير جاذب باإلضافة إلى  ،ر التبادؿ التجاريباإلسراع في تحريالتأخر في البدء بتأىيؿ الصناعة قياسًا
 لبلستثمار األجنبي المباشر وضعؼ الدعـ المصرفي لبلستثمار الصناعي واالبتكار.

 .ضعؼ التمويؿ لمصناعة وارتفاع تكاليفو وصعوبة شروطو 

 صناعية واضحة المعالـ  إستراتيجيةعدـ وجود و  ،وجود قطاع عاـ صناعي متعثر ما يزاؿ بحاجة إلصبلح وتحديث
 ة قيد التنفيذ.احتلوضع القدرات الم واألىداؼ

 باإلضافة إلى العمالة  ،انخفاض في إنتاجية العامؿ نظرًا لقدـ اآلالت واإلدارة السيئة وغياب التدريب وتدني الحوافز
 .مؤىمةالالفائضة وغير 
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 .نقص في ميارات التسويؽ الحديثة 

  وعدـ وضع أنظمة صيانة واضحة سيمة االستيعاب حيث تتـ متابعتيا وخاصة الوقائية منيا، إىماؿ عممية الصيانة
.  وتنفيذىا باستمرار وحـز

  صعوبة إنشاء دليؿ صناعي يمثؿ الحقيقة التي تفيد في إنشاء مركز معمومات وبنؾ لممعمومات يحتاجو كؿ مستثمر
 صناعي.

 قياسية ومتطمبات األماف مف قبؿ بعض المصنعيف السورييف. عدـ التّقيد بالمواصفات ال 

 العاـ والخاص )تسعير إداري القطاع ووجود شروط منافسة غير متكافئة بيف ،تعدد الجيات الوصائية والرقابية ،
 ....(، ميزة تفضيمية

 ومعظـ شركات ، الشركات المساىمة نادرة جداً  حيث أفىيكمية المؤسسات والشركات الصناعية القائمة،  خمؿ في
 .القطاع الخاص عائمية مغمقة أو شركات صناعية تجارية

  2100األزمة التي تمر فييا سورية منذ عاـ نتيجة  المنشآت الصناعية ودمار البعض منيا وضعتدىور. 

 الفرص

 .دخوؿ أسواؽ كبيرة في الدوؿ العربية واألوروبية 

  واتفاقيات تزويد مع الشركات العالمية.إقامة شراكات 

  تقـو شركات متعددة الجنسيات بإعادة انتشار النشاط الصناعي وفتح عممية اإلنتاج كثيفة العمالة إلى الدوؿ ذات
 مف عممية تقسيـ ىذا العمؿ. اً األجور المنخفضة في الجوار ويمكف لسورية أف تكوف جزء

  فرص عمؿ جديدة تستوعب أعدادًا متزايدة مف طالبي العمؿ.استقطاب استثمارات وشراكات جديدة وخمؽ 

 ات داعمة يمكف تطويرىا وتفعيؿ دورىا بحيث تقدـ الخدمات البلزمة لمقطاع الصناعي.وضع آلي 

  الصديقة البمداف بعضوجود اتفاقيات تحرير تبادؿ تجاري بيف سورية و. 

 أعداد متزايدة مف رجاؿ األعماؿ المبادريف. ظيور 
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  وربط المؤسسات التعميمية  ،توفير اإلمكانات البلزمة لوضع نتائج البحث والتطوير في التطبيؽ العمميوضع آلية
 والتدريبية بحاجة الصناعة الحالية والمستقبمية. 

  طنية. وفؽ األولويات الو المشتركة في مجاؿ البحث والتطوير وتطبيقاتو الصناعية  الدوليةاالستفادة مف الجيود 

  لقاعدة مف الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز.امتبلؾ سورية 

 مخاطرال

 .عدـ االستفادة بالشكؿ المناسب مف اتفاقيات تحرير التبادؿ التجاري وبالتالي التأثر بنتائجيا السمبية 

 .استمرار التأخر في تحديث الصناعة وتوفير مستمزمات ذلؾ 

  عف تحرير التبادؿ التجاري أو عدـ تفعيميا.التأخر في معالجة بعض المظاىر السمبية الناجمة 

  .ضعؼ تجاوب القطاع الخاص مع متطمبات التحديث والتطوير عمى مستوى المنشأة 

 الوطنية ـ والتقانة واالبتكارو غياب العبلقة بيف الصناعة السورية ومنظومة العم. 

 المستثمريف باتجاىات مستندة إلى  وعدـ توجيو ،ضعؼ البيئة االستثمارية وانخفاض مستويات االستثمار الصناعي
 قواعد بيانات موثقة وموثوقة عف االحتياجات الفعمية وحجـ الطاقات المطموبة.

 قوانيف حماية المنتج الوطني مف حيث السعر واالستيراد عتماد عمىاال. 

 الصناعةالبحثية لتطوير قطاع  المحاور والمقترحات. ..3.2

       التقاني:التطوير العممي و مساىمة الصناعة في دعم البحث 

  لسورية، ومتطمبات الصناعة السورية في الصناعة اإجراء دراسات وبحوث حوؿ اإلمكانيات المادية والبشرية الفعمية
 .واالبتكار ـ والتقانةو الحالية والمستقبمية مف منظومة العم

  البحث العممي، مف خبلؿ اقتراح أبحاث حوؿ الطرؽ الكفيمة بتشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في منظومة
قوانيف تسمح بمشاركة الصناعييف وغرؼ الصناعة في اتخاذ القرارات ذات الصمة بالصناعة، ووضع األسس في 

 إشراؾ القطاع الصناعي الخاص والعاـ في مجالس إدارة المؤسسات التعميمة والبحثية الوطنية.
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 (الحالية والمستقبمية)بية بما يناسب متطمبات الصناعة إعادة تأىيل المؤسسات التعميمية والبحثية والتدري: 

  دراسات وبحوث حوؿ القدرات والكفاءات المطموبة لعممية البحث والتطوير العممي والتقاني في المؤسسات التعميمية
 والتدريبية والبحثية.

 اعة الحالية والمستقبمية بشقييا دراسات لوضع قواعد برنامج وطني لربط العممية التعميمية والتدريبية باحتياجات الصن
 العاـ والخاص.

  دراسة حوؿ وضع حزمة متكاممة مف اإلجراءات والتدابير لدورات تدريبية لممؤسسات التعميمية والبحثية والتدريبية
بيدؼ زيادة فعالية عممية التدريب والتأىيؿ لجية اختيار موضوع التدريب والمتدربيف وتمكينيـ مف تطبيؽ ما تدربوا 

 ميو بشكؿ مستمر.ع

  دراسات في تطوير العممية اإلبداعية عند الطبلب ترّكز عمى مناىج تعميمية قادرة عمى تخريج رواد مبدعيف قادريف
 عمى إيجاد فرص عمؿ حقيقية مف خبلؿ االستثمار في الصناعة السورية.

 :تطوير المواد األولية في خدمة الصناعة السورية 

  طوير المواد األولية لخدمة الصناعة السوريةدراسات وبحوث حوؿ إمكانية ت. 

 :تطوير واقع إدارة الجودة في الصناعات السورية وتحديد متطمباتو 

 .دراسات وبحوث لوضع أدلة إرشادية لتطبيؽ وتحسيف أنظمة إدارة الجودة في المؤسسات الصناعية السورية 

 مى مستوى القطردراسات حوؿ أنواع االختبارات البلزمة في الصناعات المختمفة ع. 

 .دراسات وبحوث حوؿ كيفية وضع سياسة الجودة موضع التطبيؽ 

   ًا بدعـ حكومي.عموديدراسات لتطوير أنظمة إدارة الجودة المطبقة في الصناعة السورية أفقيًا و  

 :تطوير نظم إدارة وأساليب اإلنتاج في الصناعات السورية المختمفة، وتتضمن 

  اإلدارة وأسموب اإلنتاج األمثؿدراسات وبحوث حوؿ نظـ. 

  دراسات لوضع برنامج وطني لتطوير إدارة المؤسسات الصناعية السورية يأخذ بعيف االعتبار خصوصية القطاع
 والبيئة المحيطة. 
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 دعم التكامل التقاني في الصناعات السورية: 

  في القطاعات الصناعية المختمفةدراسات لتحديد آفاؽ التطوير التقاني . 

  ث النتقاء التقانات المبلئمة لمصناعة الوطنية لزيادة قدرتيا التنافسية.بحو  

 دراسات حوؿ كيفية تشكيؿ وتكامؿ العناقيد الصناعية. 

 (والعالميةحسب متطمبات السوق المحمية واإلقميمية ) تطوير طيف الصناعات السورية: 

  دراسة تتضمف مسحًا لمسوؽ العالمية وتحديد الصناعات التي يمكف لسورية االختراؽ بيا، وذلؾ مف خبلؿ مشروع
بحثي حوؿ إحداث مركز رصد وطني لتطور متطمبات السوؽ الصناعي العالمي، مع رصد المتطمبات المستجدة 

 ية استثمارىا عمى الوجو األمثؿ. في السوؽ وتحديد الفرص والموارد المتاحة أماـ الصناعة السورية، وكيف

  دراسة حوؿ االستفادة مف فرص االستثمار الخارجية ومف برامج واتفاقيات التعاوف الدولي الثنائية والمتعددة في تنفيذ
خطط البحث والتطوير ونقؿ أساليب اإلدارة والتسويؽ والبحث الحديثة، إلقامة صناعات جديدة منافسة تمبي 

 مية والعالمية.احتياجات السوؽ المح

  دراسة حوؿ االستفادة مف مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ إلجراء البحوث العممية المتقدمة التي تحتاج إلى
 .كبيرة إمكانيات بشرية ومادية

  السورية: في الصناعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه 

  تطبيؽ التقانات المتطورة في استخدامات المياه والطاقة في القطاعات الصناعية المختمفة. بحوث حوؿ 

  بحوث حوؿ استخداـ الطاقات المتجددة في توليد البخار الستخدامو في العمميات اإلنتاجية لمصناعة النسيجية
 والدوائية والغذائية. 

 غراض الصناعية. بحوث لتطوير تقنيات ونظـ التسخيف بالطاقة المتجددة لؤل 

 .بحوث في استخداـ تقنيات الطاقة الشمسية في التدفئة والتكييؼ في المؤسسات الصناعية  

  (وغيرىا النانوية، الحيوية،)دخال التقانات الحديثة والبازغة إ: 

 مشروع بحثي لتوطيف بعض التقانات البازغة يتضمف إحداث مركز رصد وطني لتطور التقانات العالمية، وتحديد 
 .اإلمكانيات السورية والفرص المتاحة إلدخاؿ وتوطيف التقانات الجديدة والبازغة
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  .دراسة حوؿ المعايير واإلجراءات البلزمة لتشبيؾ المخابر الوطنية مع المخابر العالمية  

   ًتطويرىا. والعمؿ عمى إنتاجيا  دراسة حوؿ تحديد المنتجات الحديثة والبازغة المنافسة التي يمكف إنتاجيا محميا 

  لفردية والجماعيةتطوير منظومة االبتكار ا:  

  .دراسة حوؿ كيفية استثمار منظومة االبتكار الفردية والجماعية في تطوير الصناعة المحمية 

   دراسة لوضع آلية ممموسة وفعالة لبلستفادة مف التطبيقات العممية والصناعية لنتائج أبحاث المخترعيف وحماية
 حقوقيـ.

 ةائق عمم وتقانة في المجمعات الصناعيإقامة حد: 

 مف خبلؿ إقامة كميات  ،دراسات حوؿ تطوير وتوسيع البنى التحتية لمبحث والتطوير في القطاع الصناعي
متخصصة وحدائؽ عمـ وتقانة في المناطؽ الصناعية القائمة، وتشبيؾ حدائؽ العمـ والتقانة بالصناعات القائمة في 

 العممية المحمية والعالمية. المدف الصناعية والمؤسسات

  .وضع دراسات عممية الستثمار نتائج الكميات وحدائؽ العمـ والتقانة في الصناعة السورية 

 ،القوانيف المساعدة عمى  مقترحات تتضمف دراسة حوؿ إقامة حاضنات تقانية في المؤسسات العممية والصناعية
والمعنوي لمعمؿ في الحاضنات،  التشريعات التي تعمؿ عمى التحفيز المادي ، ومقترحاتإنشاء الحاضنات وتفعيميا

 وآليات تشبيؾ الحاضنات الوطنية محميًا وعالميًا.

 الصناعةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . ..4.2

o  القطاع األبحاث والدراسات التي تمبي حاجة  ىذا ، حيث يختارالصناعيصيغة تعاوف عممية بيف الجامعات والقطاع إيجاد
 ويعمؿ عمى تموّيؿ تنفيذىا عمى حسابو. ،التي يمكف لمجامعات أف تقـو بياو  ،الصناعة الحالية والمستقبمية

o .تشجيع المؤسسات الصناعية عمى إحداث مراكز تطوير خاصة بيا 

o  ية لزيادة التفاعؿ فيما بينيا، واستثمار البحوث الوطنية التشبيؾ بيف المؤسسات الصناعية وبيف المؤسسات البحثية والتعميم
 في خدمة الصناعة السورية.

o .تشجيع عممية التأىيؿ والتدريب في المؤسسات الصناعية لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصؿ 
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o  التحتية، وزيادة تشريعات تعمؿ عمى إعادة االعتبار لممدارس المينية عف طريؽ تطوير آلية القبوؿ فييا وتحسيف بنيتيا
 المواد المينية وربطيا مع مراكز البحوث ولجاف براءات االختراع.

o ( بالمشاركة بيف الحكومة والقطاع الخاص.، ىندسية، كيميائية غذائية، )نسيجية، إحداث مراكز فنية تخصصية... 

o  آليات تطبيؽ لنتائج األبحاث.إحداث مراكز بحث متخصصة بترشيد استخدامات المياه والطاقة في الصناعة، مع وضع 

o .إحداث الييئة الموحدة لئلشراؼ عمى التدريب الميني 

o ( 7تفعيؿ قرار مجمس الوزراء حوؿ تخصيص نسبة مف األرباح الصافية)%  لمشركات الصناعية، لتنفؽ عمى التدريب
لى صندوؽ مشترؾ بيذا % سنويًا لمبحث والتطوير والعمؿ عمى تحويميا إ3والبحث العممي، ومف الممكف فرض نسبة 

 .يفالشركات الصناعية خبلؿ ثبلث سنالخصوص، إذا لـ تنفقيا 

o .وضع األسس في إشراؾ القطاع الصناعي الخاص والعاـ في مجالس إدارة المؤسسات التعميمة والبحثية الوطنية 

o  المستقبمية بشقييا العاـ والخاص.وضع قواعد برنامج وطني لربط العممية التعميمية والتدريبية باحتياجات الصناعة الحالية و 

o  إقامة مؤسسات ومراكز صناعية خاصة لتطوير المواد األولية المحمية لتمبية المتطمبات الصناعية، مثؿ مركز صناعة
 الدباغات.

o .دعـ األبحاث المتعمقة بالمواد المحمية وتطبيؽ نتائج األبحاث في الصناعة الوطنية 

o  الجودة في المؤسسات الصناعية المختمفة ووضع قانوف لتطبيؽ أنظمة إدارة الجودة في دراسة واقع تطبيؽ أنظمة إدارة
دخاؿ مادة الجودة في المناىج التعميمية  .المصانع السورية وا 

o .وضع برنامج وطني لتطوير إدارة المؤسسات الصناعية السورية يأخذ باالعتبار خصوصية القطاع والبيئة المحيطة 

o جراء عمميات نقؿ تقاني متطورة لمصناعات اليامة و التنافسية  طنية لزيادة قدرتيائمة لمصناعة الو انتقاء التقانات المبل ا 
 والمنافسة.

o  إحداث مرصد وطني لتطور التقانات العالمية، وتحديد اإلمكانيات السورية والفرص المتاحة إلدخاؿ وتوطيف التقانات
 .الجديدة والبازغة

o  الحديثة والبازغة المنتقاة.إحداث مخابر متخصصة بالتقانات 

o  ًتطوير المخابر الوطنية لجعميا معتمدة عالميا. 
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o   .تطوير صناعة التكنولوجيا والبرمجيات وتشجيعيا عمى االستثمار في ظؿ التحوؿ إلى الحكومة االلكترونية 

o يجاد سبؿ لمساعدة وضع آلية لبلستفادة مف التطبيقات العممية والصناعية لنتائج أبحاث المخترعيف وحماية حقوقيـ ، وا 
 المبتكريف عمى إقامة منشآتيـ الخاصة وتسويؽ منتجاتيـ محميًا وعالميًا.

ستراتيجية. سياسة ..3   الصحة في قطاع واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد..1.3
يعد القطاع الصحي مف قطاعات المجتمع الرئيسة، والصحة التي تعّرؼ بحسب منظمة الصحة العالمية عمى أنيا "حالة مف 
المعافاة التامة بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا وليس مجرد الخمو مف المرض أو اإلعاقة" والتي نصت الشرائع الدولية والمحمية عمى 

 ساف وىي متطمب رئيس مف متطمبات التنمية المستدامة االجتماعية واالقتصادية. كونيا، أي الصحة، حؽ مف حقوؽ اإلن

تعد الصحة محورًا أساسيًا مف محاور التنمية البشرية حيث يعد القطاع الصحي مف أىـ القطاعات التي تمس حياة اإلنساف 
صاديًا. وعميو فإف تحسيف الحالة الصحية وىو قطاع أساسي لتمكيف المواطف مف التمتع بحياة مثمرة اجتماعيًا واقت ،ووجوده

المحفوفة بالمخاطر، وتوفير أعمى مستوى ممكف مف الحماية والرعاية لمسكاف يمثؿ إحدى األولويات األساسية لمجتمع التنمية 
تمويؿ  كنظاـ ،محميًا وعالميًا في ىذا العصر. وىذا يعني عمى أرض الواقع تجميع سمسمة مف الركائز األساسية ليذا القطاع

الخدمات الصحية، نظاـ إدارة الحكـ وقيادة القطاع، تنمية الكوادر البشرية، تحسيف تقديـ الخدمات الصحية، دعـ المعمومات 
انظر  الصحةلئلطبلع عمى التقرير الكامؿ لقطاع  ، وغيرىا.الصحية، إطار تنظيمي لمتعاوف بيف القطاع العاـ والخاص واألىمي

  .(8الممحؽ )

 توصيف الواقع الراىن. ..1.3
I.  الصحةتوصيف واقع قطاع 

-2111في العقد الماضي ) قد حقؽ نجاحات متعددة أف القطاع الصحيفػي سوريػة عمى تدؿ المؤشرات الصحية األساسية 
الصحية  ( مف خبلؿ تطور بعض المؤشرات األساسية كالمؤشرات المتعمقة بالطفولة، الصحة اإلنجابية، أعداد المراكز2119

، الحد مف بعض األمراض كشمؿ األطفاؿ، وكذلؾ المؤشرات المتعمقة باستخداـ مياه الشرب رة المشافي وذوي الميف الطبيةوأس
مستوى المعيشة، تطور الوعي لدى المواطنيف،  تحسفويرجع ذلؾ إلى عوامؿ مساعدة عديدة منيا اآلمنة والصرؼ الصحي. 

انخفػاض نسب األمية وتحسف البنية التحتيػة مف ماء وكيرباء وصرؼ صحي. إضافة إلى التحسف في زيادة نسب التغطية 
 بخدمات الرعاية الصحية األولية والتوسع في الخدمات الصحية العبلجية وتوفر منظومة لخدمات اإلسعاؼ والطوارئ بالتزامف

 . مع زيادة أعداد القوى البشرية العاممة في القطاع الصحي وتنوع تخصصاتيا
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 المؤشرات الصحية التنموية 

يدؿ تطور واقع التنمية في سورية عمى انخفاض معدالت الوالدة والوفيات، والذي يعكس ارتفاع مؤشر توقع الحياة عند الوالدة 
لى تحسف ممموس في المستوى الصحي لمسكاف بشكؿ عاـ وصحة األـ وتشير اإلحصاءات الصحية ونتائج المسوح األسرية إ

 والطفؿ بشكؿ خاص.

 ولكف  تواجو سورية عبئًا متزايدًا ومضطردًا مف األمراض المزمنة والحوادث، ويأتي في مقدمتيا:

 أمراض القمب واألوعية الدموية 

  أمراض جياز التنفس وأمراض الخدج 

   األوراـ الخبيثة 

  الحوادث 

 ات اإلنفاق الصحي وأثر المتغيرات االقتصادية عمى الصحةمؤشر  

يعتبر إجمالي اإلنفاؽ عمى الصحة متدنيًا بسبب قمة ما يخصص مف الدولة عمى الصحة وضعؼ متوسط دخؿ الفرد باإلضافة 
وف مع خبراء مف في دراسة قامت بيا وزارة الصحة بالتعا لقمة المساىمات الخارجية في القطاع الصحي وأظيرت نتائج التحميؿ

 $ دوالر أمريكي لمفرد سنويًا.82قد بمغ  2117أف اإلنفاؽ الصحي في سورية لعاـ  األوربياالتحاد 

وقد جاءت نتائج مسح اإلنفاؽ عمى الصحة الذي أجراه المكتب المركزي لئلحصاء وبرنامج تطوير القطاع الصحي في وزارة 
مقى عمى عاتؽ األسر السورية مف خبلؿ اإلنفاؽ مف الجيب عمى الصحة ليشير إلى العبء الكبير الم 2101الصحة في عاـ 

كما أشار إلى ضرورة النظر جديًا إليجاد  ،والذي شكؿ أرقامًا كبيرة ال تتناسب مع متوسط الدخؿ في عديد مف شرائح الدخؿ
 00111سة والتي تجاوزت ة المدرو عينفرص تمويمية ىامة كالتأميف الصحي والذي غاب الوعي عنو بيف عديد مف أفراد ال

 .أسرة

 المؤشرات المتعمقة بالموارد البشرية 

المطمؽ، وبيف  التي تواجو النظـ الصحية. وتتراوح ىذه القضايا بيف النقص يعد فشؿ تنمية الموارد البشرية إحدى أىـ القضايا
البشرية، وبيف سوء التوزيع الجغرافي استيعاب الموارد  نقص فرص التوظيؼ مما يؤدي إلى فشؿ النظـ الصحية الوطنية في

الميف الصحية  يقد ارتفع عدد ذو ليؤدي إلى فائض غير حقيقي، وبيف بيئة العمؿ غير الداعمة.  وسوء توزيع الميارات الذي
 .   2119( في عاـ 024222إلى ) 2115في عاـ  (019005)في سورية مف 
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ضعؼ ارتباط الكادر الفني بالعمؿ  يؤدي إلىلعاـ والخاص في آف واحد ازدواجية عمؿ العناصر الفنية في القطاعيف ا أفكما  
 ضعؼ المردود كمًا ونوعًا في المؤسسات الصحية العامة.و  ،الوظيفي النصرافو لعممو الخاص

II.  الصحةتوصيف واقع البحث العممي في قطاع 

في  الرئيسة في القطاع الصحي فقط، بؿ أيضاً تعد نظـ البحوث الصحية معقدة بشكؿ خاص كونيا ال تشمؿ الجيات الفاعمة  
مف النظاـ الوطني لمبحوث الصحية كتمؾ في المؤسسات التعميمية البحثية والجامعات  اً المؤسسات التي قد تعتبر نفسيا جزء

 والمشافي وتمؾ الميتمة بالعمـو والتقانة. 

ود مراكز تيتـ بجمع وتقييـ ىذه البحوث، ولكف يمكف واليمكف تحديد نوعية البحوث الصحية المنفذة والمنشورة بسبب عدـ وج
تشكيؿ انطباع عاـ عف نوعيتيا مف عدد ما يشتمؿ منيا في قواعد المعمومات الصحية العالمية، فاشتماؿ البحث في قواعد 

 .  المعمومات ىذه يعني أف البحث قد نشر في مجمة ذات سمعة ال بأس بيا مما يبرر اعتباره بحثًا ال بأس بنوعيتو

البنية المؤسساتية  (8، ويبيف الجدوؿ )وجد في سورية عدة مؤسسات ومراكز عممية تيتـ بإجراء البحوث في مجاؿ الصحةوي
 .لمعمـو والتقانة واالبتكار في ىذا القطاع ومجاالت عمميا

   أىـ الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع الصحة (:8الجدول )

 بالصحةمجاالت العمل ذات الصمة  المؤسسة

 

 الطب اتكمي

 البحوث الوراثية والجينية. 
 راض الشائعة والمستوطنة.بحوث حوؿ األم 
 األوراـ. 

 

 الصيدلة اتكمي

 العقاقير والنباتات الطبية. 
 الصياغة الدوائية ومراقبتيا. 
  مقاربػػػػػػات جديػػػػػػدة لعػػػػػػبلج األمػػػػػػراض القمبيػػػػػػة الوعائيػػػػػػة واألوراـ الخبيثػػػػػػػة

 الدموية. األوعيةباستيداؼ 

 ألحياء.تأثير النباتات الطبية والمواد المختمفة عمى ا  كميات اليندسة التقنية
 تطبيقات التقانات الحيوية. 

 .الوقاية اإلشعاعية  العموم كميات
 .الكيمياء الحيوية 
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 فيزياء إشعاعية. 
كميةةةةةةات اليندسةةةةةةة اليندسةةةةةةة الطبيةةةةةةة فةةةةةةي 

 الميكانيكية والكيربائية
 آالت وتجييزات طبية. 

 .تطبيقات الميزر الطبية  المعيد العالي لبحوث الميزر وتطبيقاتو

 

 ىيئة الطاقة الذرية

 السيكموتروف والنظائر الطبية. 
  المناعة اإلشعاعيةو الوراثة البشرية والوقاية. 
 ،بيولوجيا الثدييات بيولوجيا طبية، طب نووي. 
 ميكروبيولوجيا ومناعيات. 

 الييئة العامة لمتقانة الحيوية

 الدراسات الوبائية الجزيئية لؤلحياء الدقيقة الممرضة. 
 الدراسة الجزيئية لؤلمراض السرطانية. 
 تطوير الزراعات الخموية البشرية. 
 نباتات طبية. 
 المضادات الحيوية. 

 تحميل الواقع الراىن. ..2.3
I.  الصحةتحميل واقع قطاع 

 :في القطاع الصحي والمخاطرفيما يمي تحميبًل لمكامف القوة والضعؼ والفرص 

 نقاط القوة

 زيادة في حجـ اإلنفاؽ العاـ عمى القطاع الصحي. 

 )توفر المؤسسات المجيزة والعامميف الصحييف وانتشارىا في القطر)بنية متينة لمرعاية. 

  االلكتروني الشامؿ لممريضالبدء في مشروع الممؼ الطبي. 

 ث مؤسسات الرعاية الصحية األوليةالتوسع فػي إحدا. 

 ي معدؿ حدوث بعض األمراض الساريةانخفاض ميـ ف. 

 زيادة في عدد وأسرة المشافي. 
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 بدء تطبيؽ نظاـ التعميـ الطبي المستمر. 

 بدء العمؿ بنظاـ التأميف الصحي. 

 دةتحسف ميـ في متوسط العمر المتوقع عند الوال. 

  الرضع واألطفاؿ والصحة اإلنجابيةتحسف ميـ في المؤشرات التي تخص وفيات. 

 توفير خدمات وقائية ذات جودة عالية وطويمة األمدو  ،وجود رؤية مستقبمية لمصحة العامة. 

 شراؾ المجتمع في البرامج الصحية  .مبادرات تعزيز الصحة وا 

  فاةتطوير خدمات الرعاية الصحية لؤلمراض المسببة لمو. 

 الوصوؿ إلى شبو اكتفاء ذاتي في األدوية محمية الصنع وتطور الصناعة الدوائية الوطنية. 

 صدور تشريعات وقوانيف عديدة. 

 نقاط الضعف

  المبلئمةنقص في السياسات الصحية. 

 نظـ المعمومات الصحية والدوائية ضعؼ. 

 قصور قواعد البيانات الصحية. 

  الصحية بشكؿ متوازف بيف المناطؽ المختمفةغياب العدالة في توزيع الخدمات. 

 نقص كمي ونوعي وسوء توزيع في الكوادر الصحية. 

  ضعؼ إدارة الموارد عدـ وجود خطة وطنية شاممة لتعميـ وتدريب القوى البشرية العاممة في القطاع الصحي(
 .البشرية بشكؿ عاـ(

 حية تتمّثؿ فيو الجيات المزّودة لمرعاية غياب مجمس طبي /صحي/ وطني موّحد لتنظيـ الميف والخدمات الص
 .الصحّية في سورية كاّفة

 عدـ وجود مجمس لمتخصصات الصحية عمى المستوى الوطني. 
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 تأّخر إحداث ىيئة وطنّية العتماد المشافي الحكومّية والخاّصة بناء عمى معايير وأسس وطنية. 

  التشريعات الصحيةقصور في البيئة التشريعية وغياب الرقابة عمى تنفيذ.  

 ازدواج الممارسة في القطاعيف العاـ والخاص واستغبلؿ القطاع الخاص لمبنية التحتية العامة.  

 ضعؼ عممية التخطيط الصحي الشامؿ الذي يرافقو قصور نظاـ المعمومات الصحية. 

 ضعؼ حوكمة القطاع الصحي وقيادتو مف حيث الجودة، والمساءلة، وكفاءة استخداـ الموارد. 

 وقمة اإلدارات القادرة عمى قيادة عممية التغيير ضعؼ القدرة التنافسية والتأىيؿ في عمـو اإلدارة الصحية. 

 عدـ وجود نظاـ لضماف الجودة واالعتماد في القّطاع الصّحي حتى تاريخو. 

 ىيؿ األطباء المختصيف بيف الجياتالتبايف القائـ في مستوى تأ. 

 عة واستنزاؼ األفراد المدربيفدورة رأس الماؿ البشرية السري. 

 عدـ مواءمة وكفاية الطاقـ التمريضي والُمساِعد لؤلطباء أو عدـ كفاية تأىيمو ليمارس ميامو بالجودة الكافية. 

 عدـ إصدار وثيقة االلتزاـ بحقوؽ وواجبات المريض. 

 عدـ وجود خطة إستراتيجية متكاممة لتعزيز سبلمة المرضى. 

 الصحة النفسية( ،المسنيف ،ة لـ تأخذ مداىا )المراىقيفبعض برامج الرعاية الصحي. 

 ضعؼ التعاوف والتنسيؽ مع الوزارات والجيات األخرى المقدمة لمخدمات الصحية.  

  إدارة الموارد البشرية بشكؿ عاـ(غياب الحوافز المبلئمة )ضعؼ. 

 عدـ تشجيع مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه الصحة.  

  في الصحةعدـ تعزيز مبدأ الشراكة. 

  محدودةالمريض ليس محور جودة الرعاية الصحية وفرصو في اختيار مقدـ الخدمة. 

  ًضعؼ مستوى البحوث الصحية كمًا ونوعا. 

 دة مف مخرجات البحث العممي الصحيعدـ االستفا. 
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 ضعؼ أداء النقابات في مراقبة مزاولة الميف الصحية. 

 2100نتيجة األزمة التي تمر فييا سورية منذ عاـ المشافي و العديد مف المراكز الصحية  تدىور وضع. 

 الفرص

 االلتزاـ السياسي بضرورة تطوير الواقع الصحي. 

  االىتماـ بتطوير البحث العممي والطب المبني عمى البرىاف في القطاع الصحي اليادؼ لتحسيف الرعاية الصحية عمى
 .كافة الصعد

 توفر مراكز وىيئات بحثية تعنى بالبحوث الصحية.  

 زيادة الوعي لدى المواطنيف نتيجة تطور التعميـ واإلعبلـ. 

 تمويؿ متعددة مصادر وجود. 

 التداخبلت والبرامج المعززة لمصحة. 

 تطوير أنظمة المؤسسات الصحية الحكومية والعمؿ عمى تحقيؽ استقبلليتيا اإلدارية والمالية. 

   تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في المجاؿ الصحي ورفع مساىمتو كمقدـ لمخدمات الصحية عمى المستوى
 .مثؿالوطني ومشاركتو في إدارة وتشغيؿ الخدمات الصحية العامة بعد تنظيـ وضبط تمؾ الشراكة بما يحقؽ الفائدة األ

 مخاطرال

 حية بسبب النمو السكانيتنامي االحتياجات وازدياد الطمب عمى الخدمات الص. 

  نتيجة زيادة توقعات المواطنيف وطموحيـ لتنمية صحية  ،كمفة الخدمات الصحية وبيفتزايد الفجوة بيف الموارد
 .أفضؿ

 طبيؽالفجوة الفاصمة بيف المعرفة والت. 

  ًالتحوؿ الوبائي والديموغرافي واالتجاه نحو األمراض المزمنة غالبا. 

 الحصوؿ عمى بعض قطع الغيار لمتجييزات العممية والتكنولوجيا الطبية تعيؽالتي  عمى سورية تواصؿ العقوبات. 

 نمو شريحة المسنيف دوف أي يحاكييا تطور أساليب طب الشيخوخة. 
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 تزايد تفشي األمراض المزمنة بيف الفئات األصغر سنًا نتيجة ممارسة أنماط غير صحية.  

 تقبللية التشغيمية وترفع ثقة المجتمع بالخدمات الصحيةعدـ وجود أجيزة رقابية مستقمة تعطي صفة االس. 

 مقاومة التغيير مف المجموعات ذات العبلقة. 

   استعداد القطاع الخاص لمتبلـؤ مع البيئة التنظيمية الجديدة واحترامو لممسؤولية االجتماعيةضعؼ.  

 (، .الشفافية ،الحاجة لتطوير أجيزة وزارة الصحة )نظاـ المعمومات... 

 معوقات االستثمار في قطاع الصحة الناجمة عف تدني الشفافية والبيروقراطية والفساد. 

II. تحميل واقع البحث العممي في قطاع الصحة 

  الصحي: البحث العممي في والمخاطر والفرص والضعؼ القوة لمكامف تحميبلً  يمي فيما

 نقاط القوة

 سورية في الصحي العممي البحث بتنشيط متزايد اىتماـ ىناؾ.  

 سورية بيا تتميز ىامة صحية مواضيع لتغطية عالية محتممة إمكانية وجود.  

 األبحاث لتمويؿ مادية إمكانية وجود. 

 والتبني الصياغة قيد الصحي لمبحث إستراتيجية وضع.  

 مكانيات متواضع بعدد صحييف باحثيف وجود  .جيدة بحثية وا 

 نقاط الضعف

 حسب وليس الفردية المبادرات بعض مف وتنبع محدودة بأنيا سورية في الصحي العممي البحث نشاطات تتصؼ 
  .التنمية عممية في تساىـ بحثية أجندة

 العممي البحث تشجع بطرؽ سورية في الصحية المؤسسات تدار ال.  

 وغياب البحثية األخبلقيات بأىمية الدراسة بعدـ يتعمؽ بما وخاصة ،الصحي العممي لمبحث المشجعة البيئة غياب 
  .المبلئمة الصحية البيانات قواعد
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 الصحي العممي البحث لموضوع ناظمة بحثية إدارة وجود عدـ.  

 المادية االستفادة ألغراض أو العممية الترقية ألغراض البحوث أغمب تجرى حيث الصحييف لمباحثيف الحافز غياب.  

 السريرية بممارستيـ لو عبلقة ال بحت أكاديمي نشاط أنو عمى العممي البحث إلى السوريوف األطباء معظـ ينظر 
 لمعمؿ الممارس لمطبيب النظرة مع بالمقارنة لمباحث الدونية النظرة ىؤالء لدى وتغمب ،مرضاىـ برعاية وال اليومية
 .الطبي

 الفرص

 عممية بحوث ونشر بتنفيذ الصحة وزارة في لبلختصاص المقيميف واألطباء الجامعات أساتذة تطالب أنظمة وجود 
 .صحية

 المعمومات قواعد في لبلشتماؿ وتؤىميا مستواىا مف ترفع الجودة عالية عممية لبحوث تحتاج محمية طبية مجبلت وجود 
 .العالمية الطبية

 سورية في السريرية الدراسات تنفيذ ينظـ مرسـو صدور. 

 المرضى يواجييا التي المشاكؿ مف وتجعؿ الصحية، لمرعاية يومياً  موجياً  البحوث نتائج مف تجعؿ عالمية حركة وجود 
 .الصحية لمبحوث أساسياً  موجياً  يومياً  بيـ يعتني ومف

 الصحي. بالمجاؿ بحثية ىيئات عدة وجود 

 مخاطرال

 الصحي العممي البحث مجاؿ في الرشيدة الحوكمة غياب. 

 الصحي العممي لمبحث ناظمة قواعد وجود عدـ. 

 البحوث مجاؿ في المنسؽ غير القطاعي العمؿ. 

 الموجودة التحتية البنى مف االستفادة عدـ. 
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 الصحةالبحثية لتطوير قطاع  المحاور والمقترحات. ..3.3

      بحوث طبية حيوية: 

 رعاية الوليد. 

 األمراض الوراثية. 

 التشوىات الخمقية.  

 بحوث سريرية: 

 أمراض القمب واألوعية. 

 الداء السكري.  

 األوراـ. 

 بحوث وبائية: 

 الميشمانيا. 

  مالطيةالالحمى. 

 األذيات واإلصابات.  

 التغذية.  

 الصحة الفموية. 

  دوائية:بحوث 

 .األدوية البيولوجية 

 الرقابة عمى الدواء والترصد الدوائي. 

 جودة الدواء المحمي.  
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 بحوث اجتماعية طبية:  

 الصحة النفسية. 

 الصحة البيئية.  

 البحوث السموكية:  

 مع التركيز عمى تنظيـ األسرة ،السكاف والصحة. 

 إشراؾ المجتمع في الصحة. 

 بحوث عمميات األنظمة الصحية:  

 االقتصاديات الصحية. 

 جودة الخدمات الطبية. 

 التأميف الصحي. 

 الموارد البشرية الصحية. 

 نظاـ المعمومات الصحي.  

 البحوث الصحية.  

 تطوير إدارة القطاع الصحي.  

 السياسات الصحية. 

 الصحةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . ..4.3

o تطوير برامج تدريب لخمؽ كفاءات وطنية قادرة عمى إنجاز أبحاث مستجدة في القّطاع الصّحي. 

o ةتطوير برامج التدريب عمى منيجية البحوث الصحي.  

o دعـ البحوث بيف القطاعية في المجاؿ الصحي.  
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o  بالقطاع الصحي بيدؼ التحري عف األحداث الصحية واألمراض إنشاء مركز رصد وطني لمبيانات اإلحصائية المتعمقة
  .ومراقبتيا ورصدىا

o  إنشاء منظومات لمتمويؿ قادرة عمى تمبية المتطمبات البحثية عمى أسس تنافسية وتحقيؽ تعددية في مصادر تمويؿ البحوث
 الصحية. 

o  شروط السبلمة واألمافتصميـ وبناء منشآت ومخابر بحثية صحية تمبي المتطمبات الوظيفية وتراعي. 

o تطوير آليات لتحفيز الشراكات البحثية المحمية والخارجية.  

o  مف خبلؿ إنشاء قواعد  تزويد واضعي السياسات الصحّية وصانعي القرار بالمعمومات الحيوية واإلحصائية وثيقة الصمة
 .بيانات وشبكات اتصاؿ

o ميا المضافة في تنمية المجتمعزيادة الوعي المجتمعي ألىمية أبحاث القّطاع الصحي وقي. 

ستراتيجية. سياسة ..4   الموارد المائية في قطاع واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد..1.4
يعد قطاع الموارد المائية أحد القطاعات االقتصادية األكثر أىمية في سورية، ويعاني ىذا القطاع مف محدودية الموارد المائية 

المناخ وتنامي الطمب عمى ىذه الموارد لتمبية احتياجات المجتمع السوري وتحقيؽ التنمية االقتصادية وتناقصيا بفعؿ عوامؿ 
المطموبة، كما يعاني مف مجموعة كبيرة مف المشاكؿ البنيوية التي تتطمب حمواًل عممية وتوظيفات كبيرة لتنمية كوادره وبناه 

دارة وحماية الموارد المائية ورفع كفاءة  ،ية والبنى التحتية األساسيةاتالمؤسس خاصة في مجاالت البحوث المرتبطة بتنمية وا 
 ذلؾ في مجموعة مف االتجاىات البحثية الرئيسة التي تناقش الحقًا. تضحاستخداماتيا العممية. ي

لموارد عمى مستوى كؿ مف تحدد الموارد المائية التقميدية المتجددة المتاحة لبلستخداـ مف خبلؿ تحديد درجة تنظيـ ىذه ا
األحواض المائية الرئيسة، األمر الذي يرتبط بػ: إمكانيات رصد وقياس واستثمار واستخداـ ىذه الموارد، وتوفر البيانات 
والمعمومات المرتبطة المطموبة، والدراسات الفنية االقتصادية المعمقة الُمَحدِّدة إلمكانية إنشاء المنظومات المائية االقتصادية 
الستثمارات محددة. أما الموارد المائية غير التقميدية فيي مرتبطة بمعامبلت ومعايير القيـ المكافئة لعودة المياه المستخدمة 
مكانيات  سابقًا في القطاعات االقتصادية )المستخدمة أو المستيمكة لممياه( إلى الدورة الييدرولوجية، ونوعية ىذه الموارد وا 

 استخداميا المتكررة. 
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تعمؽ االحتياجات المائية لمختمؼ القطاعات االقتصادية بتحديد المعامبلت الفنية االقتصادية والبيئية الستخداـ الموارد في كؿ ت
منيا، والمرتبطة أواًل بالريع المتوقع مف استخداـ واحدة المياه، المستند إلى تحديد تكاليؼ استخداـ الطاقة والتقانة وتكاليؼ 

ؿ مف مجاالت االستخداـ المطموبة لتحقيؽ خطة التنمية االقتصادية االجتماعية عمى المستوى الوطني. الفرصة البديمة في ك
ومف الضروري التأكيد عمى أىمية الدراسات والبحوث المرتبطة بتحديد احتياطيات اإلطبلقات البيئية وكمياتيا وتكنولوجيا 

 رث الناجمة عف انتقاؿ المموثات الصنعية وغيرىا.استخداميا لحماية المجاري المائية العامة ولتبلفي الكوا

وتدقيقيا يصبح أولوية مطمقة في مجاؿ بحوث إدارة العرض  ةالمائي الموارد إف االلتزاـ بالمعايير األساسية لمتخطيط في قطاع
ة وفؽ أسس ذات قطاع والتخطيط ليما، بغية تحصيص المياه بيف القطاعات اإلنتاجية االقتصادية المختمفىذا الوالطمب في 

لئلطبلع عمى التقرير  اجتماعي تراعي العدالة في تأميف وتوزيع المياه العذبة بالكمية والنوعية المبلئمة. - طابع اقتصادي
  .(9انظر الممحؽ ) الموارد المائيةالكامؿ لقطاع 

 توصيف الواقع الراىن. ..1.4
I.  الموارد المائيةتوصيف واقع قطاع 

ألؼ تنخفض حصة الفرد فييا مف الموارد المائية دوف خط الفقر المائي البالغ و تصّنؼ سورية مف الدوؿ الجافة وشبو الجافة. 
وىي تتغير تبعًا لتغير الواردات المطرية  ،األخيرة بسبب الجفاؼ وازدياد عدد السكاف سنيفلمفرد في السنة، وتناقصت في ال 3ـ

خبلؿ  (2)التي تحدد الواردات المائية السطحية والجوفية. وتنخفض حصة الفرد مف الموارد المائية المتاحة عمى المستوى الوطني
 الربع األوؿ مف القرف الحادي والعشريف:

 2025 2008 2000 العاـ
 479 675 813 /فرد/سنة3المتاحة، ـحصة الفرد مف الموارد المائية المتجددة 

 .2125مميوف نسمة في سنة  27.684حيث يقدر أف يصؿ عدد سكاف سورية حسب أدنى معدؿ نمو إلى 

 2101-2119في العاـ   3مميار ـ 09.2بمغت كميات الموارد المائية اإلجمالية لمموارد المائية المتاحة التقميدية وغير التقميدية 
 ،/سنة3مميار ـ 6.62)متضمنة حصة سورية مف نير الفرات وفقًا لمبرتوكوالت المؤقتة الموقعة مع العراؽ وتركيا والبالغة حوالي 

 21.88في حيف تجاوزت استخدامات المياه الكمية ، (3مميار ـ 5.5حوالي  2119-2118وقد وصؿ مف ىذه الحصة في العاـ 
 021و 004بمغت النسبة  2116و 2117و 2118ردات المائية السنوية المتاحة )في ا% مف الو 018ما يساوي ، أي 3مميار ـ

، وىي الكميات التي تـ 3ـ مميار 0.6% عمى التوالي(. األمر الذي رتب عجزًا وسطيًا سنويًا في الموازنة المائية بحدود 006و
ظير  ،لجائر زيادة عف الواردات المائية المتجددة المغذية لممخزوف الجوفياستنزافيا مف الحوامؿ المائية الجوفية نتيجة الضخ ا

                                                            

2)
 .2118هٌئة تخطٌط الدولة جول تقٌٌم منتصؾ المدة للخطة الخمسٌة العاشرة فً قطاع المٌاه والري، إدارة التخطٌط القطاعً،  تقرٌر -
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نسبة العجز في ىذا العجز جميًا في حوضي بردى واألعوج ودجمة والخابور )محافظات دمشؽ وريفيا والحسكة( حيث بمغت 
عمى  2118و 2117و 2116 سنيف% في 44و 48و 42 دجمة والخابورتأميف الطمب في الحوض األفقر مائيًا وىو حوض 

 .(3)التوالي

% لتمبية احتياجات 3احتياجات مياه الشرب واالستيبلؾ المنزلي وتمبية % ل9حوالي  2119وفقًا لمموازنة المائية لمعاـ ستخدـ ي
عمى المستوى الوطني. ولوحظ ازدياد الطمب  % مف إجمالي استيبلؾ الموارد المائية88الصناعة بينما بمغت حصة الزراعة 

% مف المساحات القابمة لمزراعة 31كما تشكؿ األراضي المروية حوالي  واالستثمار السياحي.المياه لبلستثمار الصناعي عمى 
، وىذا يفوؽ سقؼ المساحات الممكف رييا 2119-2113مواسـ مميوف ىكتار خبلؿ  0.51وقاربت خطتيا السنوية في سورية 

مميوف  0.25-0.01والبالغ حوالي  p=75%في سورية باستخداـ الموارد المائية المتاحة لبلستخداـ في سنة جافة باحتماؿ 
الجوفية في  % مف المتاح لبلستخداـ عمى حساب استنزاؼ المياه011، وتتـ تغطية االستخدامات التي تفوؽ نسبة (4)ىكتار

وتزايد عدـ  األحواض المعنية مما أدى إلى تدىور كمي ونوعي إضافة إلى خروج عدد كبير مف البنى التحتية مف االستثمار
 .اقتصاديتيا

II.  الموارد المائيةتوصيف واقع البحث العممي في قطاع 

يمكف أف نتعرؼ عمى البنية ، و المائيةالموارد توجد في سورية عدة مؤسسات ومراكز عممية تيتـ بإجراء البحوث في قطاع  
 (.9) المؤسساتية لمعمـو والتقانة واالبتكار في ىذا القطاع ومجاالت عمميا مف خبلؿ  الجدوؿ

 أىـ الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع الموارد المائية (:9الجدول )  

 ذات الصمة بالموارد المائية مجاالت العمل المؤسسة

 الري: الموارد المائية و  وزارة

 مركز المعمومات المائية  -

 الييئة العامة لمموارد المائية -

 الشركة العامة لمدراسات المائية  -

 .دراسات رصد الموارد المائية ومكونات الموازنات المائية -
 .دراسات المنشآت المائية العامة -
 .بالمياه دراسات شبكات الري والصرؼ ومنشآت التخزيف والتزويد -
 إدارة واستثمار المنشآت الخاصة. -
 دراسة سبلمة ونوعية الموارد المائية ومصادرىا. -
 .تطوير تقانات حصاد ونشر المياه -

                                                            

3)
 المععطٌات مقدمة من قبل وزارة الري لعمل اللجنة. -

4)
/م.و تارٌخ 9لة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم إدارة الموارد المائٌة فً سورٌة. محضر المجموعة الفنٌة المنبثقة عن اللجنة الوزارٌة المشك  -
 .18/10/2112( تارٌخ 6)020/0. مقَر بموجب المحضر رقم 06/17/2110
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 إدارة الموارد المائية. -
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي:

إدارة بحػوث  -الييئة العامػة لمبحػوث  العمميػة الزراعيػة 
 الموارد الطبيعية

 .التخطيط المائي الزراعي -
إدارة المنظومات المائية والدورات الزراعية المبلئمػة لمظػروؼ المناخيػة  -

 والبيئية وفؽ ميزاتيا النسبية.
 المقننات المائية لممحاصيؿ والدورات الزراعية. -
 إدارة الري عمى مستوى المزرعة.  -
 تقنيات وتقانات الري. -
 الري مختمفة النوعية.معايير ومقننات استخداـ مياه  -
 ترشيد استخدامات المياه والطاقة. -
 .حصاد ونشر المياه -
 .ياه، تربة، غطاء نباتي( وتنميتياالحفاظ عمى الموارد الزراعية )م -
 تأثير التغيرات المناخية عمى الموارد الطبيعية الزراعية والتصحر.  -
 مياه.-نبات-تربةانتقاؿ المموثات والمخصبات في ظروؼ  -
 الري التسميدي. -

 العمرانيةالتنمية وزارة اإلسكان و 

 المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرؼ الصحي

 تقييـ المصادر المائية ألغراض التزود بمياه الشرب. -
 دراسات المنشآت المائية الخاصة. -
 دراسات شبكات التزويد ونقؿ المياه. -
دارة  -  الشبكات العامة.منظومات التحكـ وا 
 إدارة واستثمار المنشآت الخاصة. -
 نظـ ترشيد وحفظ الموارد المائية والطاقة. -
 معالجة مياه الصرؼ الصحي. -

 وزارة الدولة لشؤون البيئة

  

 الدراسات البيئية المائية.-
 .التخطيط لممراقبة واإلدارة البيئية لممسطحات المائية -
المستمرة وتشغيؿ شبكات الرصد البيئي كأداة منظومة التحكـ والمراقبة  -

 .لدعـ القرار البيئي
   .اإلدارة البيئية لممياه الصناعية الناجمة عف بعض الصناعات -
 .دراسة المواصفات المتعمقة بجودة المسطحات المائية في سورية -
 دراسة سبلمة ونوعية المياه وحمايتيا مف التموث. -
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دارة  -  المنظومات البيئية.منظومات التحكـ وا 
 حماية التنوع الحيوي المائي. -
 دراسة اإلثراء الغذائي لممياه في المسطحات المائية. -

 وزارة التعميم العالي

 لجامعات والمعاىدا

خمػػػػػس كميػػػػػات ىندسػػػػػية تحػػػػػوي عمػػػػػى أقسػػػػػاـ مائيػػػػػة أو 
ىندسػػة ري وصػػرؼ، إضػػافة إلػػى ثمػػاف كميػػات زراعيػػة، 

لمييػدرولوجيا  وفروعػاً وخمس كميات عمـو تحػوي أقسػامًا 
 والييدروجيولوجيا

 جامعة البعث – المعيد العالي إلدارة المياه

 .اليندسة المائية والمنشآت المائية -
 .ىندسة الري والصرؼ -
 .اليندسة الصحية والتزويد بالمياه -
 .ىيدروليؾ الموائع -
 .الييدرولوجيا والييدروجيولوجيا والييدروجيوفيزياء -
 .المائيةالبيئة  -
 .اليندسة الريفية -

 ىيئة الطاقة الذرية 

مػػػػػف االىتمامػػػػػات  واسػػػػػعاً  مركػػػػػز أبحػػػػػاث يغطػػػػػي طيفػػػػػاً 
 العممية الخاصة بمجاؿ المياه

 .دراسات نظائرية -
 .تقويـ الموارد المائية -
 .دراسة األنظمة الكارستية -
 .دراسة التغذية الصنعية لممياه الجوفية -
 .دراسة رشح السدود -
 .دراسات تموث المياه -
 .تحديد المقننات المائية لممحاصيؿ اإلستراتيجية -
 .دراسة الري الجزئي المتناوب والناقص -
 .ترشيد استخداـ مياه الري وزياد كفاءتيا -
 الري التسميدي وكفاءاتو. -
اسػػػػتخداـ الميػػػػاه غيػػػػر التقميدية/المالحػػػػة فػػػػي ري المحاصػػػػيؿ المتحممػػػػة  -

 .لممموحة
 الييئة العامة لالستشعار عن بعد 

مديريػػػػػػة الدراسػػػػػػات الجيولوجيػػػػػػة والمائيػػػػػػة والطبوغرافيػػػػػػة 
 وفروع الييئة في المناطؽ

 .دراسات المأمولية المائية -
 .دراسات حصاد المياه -
 دراسات التنقيب عف المياه. -
 .كيميائية دراسات تموث -
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 .دراسات  تموث وحماية مصادر المياه -

العربةةةي لدراسةةةات المنةةةاطق الجافةةةة واألراضةةةي المركةةةز 
 القاحمة )أكساد(

 .الدراسات الييدرولوجية والييدروجيولوجية -
 .الدراسات الييدروكيميائية -
 .أنظمة دعـ اتخاذ القرار -

 تحميل الواقع الراىن. ..2.4
I.  الموارد المائيةقطاع البحث العممي في تحميل واقع 

 نقاط القوة

  مؤسسات قطاع المياه وىي قابمة لمزيادة والتنظيـ.بعض توفر اعتمادات خاصة لمبحث العممي لدى 

 .تراكـ معمومات وبيانات عممية كثيرة نتيجة الدراسات الفنية والبحوث العممية السابقة 

 .توفر اعتمادات دائمة لمتدريب وبناء القدرات في ميزانيات القطاع المائي 

  عممية وفنية.توفر كوادر وخبرات 

 .اإلحداثات في التعميـ العالي لتأميف الكوادر العممية في التخصصات المائية المختمفة 

 .توفر مختبرات وتجييزات عممية لدى معظـ المؤسسات العاممة في قطاع المياه 

 خبرة عممية مكتسبة نتيجة التعاوف الدولي. 

 نقاط الضعف

  المائية بأنواعيا ومخرجاتيا.تداخؿ المفاىيـ األساسية لمبحوث والدراسات 

 .تفاوت المرجعيات والمعايير المعتمدة بيف المؤسسات العاممة في ىذا المجاؿ 

  النوعيةالتخصصات  بعضقمة المتخصصيف في. 

  ضعؼ التنسيؽ بيف الجيات المتعددة العاممة في قضايا المياه وخاصة عمى صعيد التخطيط واالعتمادات المالية
 واألنشطة العممية.

 وكفاءة استثمار البنى التحتية البحثية المتوفرة لدى بعض المؤسسات العاممة في قطاع المياه. إدارةعؼ ض 
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  عدـ ارتباط عدد كبير مف البحوث المائية بمشاكؿ واقعية مطروحة )وبالتالي ال تجد نتائج البحوث طريقيا لمتطبيؽ
 وسوؽ العمؿ(.واالستفادة منيا أي غياب االرتباط بيف المؤسسات العممية 

 .ضعؼ الميارات المغوية وغيابيا لدى الكثيريف مف الكوادر العاممة بقطاع المياه 

  غياب األرشفة وقواعد البيانات التفاعمية عف مخرجات البحوث والدراسات المائية وعدـ إتاحة المتوفر منيا لمباحثيف
 بحرية.

 عمميمعظـ البحوث المائية ال تستوفي العناصر الرئيسة لمبحث ال. 

 الفرص

 .التطور العالمي الكبير في مجاؿ الدراسات المائية واإلمكانيات المتاحة لبلستفادة منو 

 .تبمور قناعات بضرورة التخطيط االستراتيجي والبحوث العممية التطبيقية واالستشرافية لمواجية مشكمة سورية المائية 

 مف قبؿ المنظمات الدولية واإلقميمية. تعدد برامج التعاوف الدولي الفني والمالي في قطاع المياه 

  ترشيد استيبلؾ المياه مف خبلؿ تشكؿ ثقافة مائية في وعي الجماىير وصناع القرار وتبمور  ألىميةتنامي الوعي العاـ
 .  قناعة ثابتة لدى الجميع بوجود مشكمة مائية تتفاقـ يومًا بعد يـو

  القطاع الخاص في أنشطة القطاع المائي.بداية التفكير الجدي عمى مختمؼ المستويات بمشاركة 

 مخاطرال

 .عدـ رصد االعتمادات البلزمة التي تمبي احتياجات البحوث المائية في بنودىا المتعددة 

 .تراجع تحديث البنى البحثية التحتية في مؤسسات قطاع المياه 

  المباشرة بقطاع المياه وتمبية احتياجات عدـ مواكبة منظومة التعميـ العالي لمستجدات العمـ والتقانة ذات العبلقة
 القطاع مف الكوادر العممية والفنية.

  عدـ إحداث التغيرات الضرورية في البنى التشريعية اإلدارية والمالية لخمؽ مرونة إدارية ومالية في إدارة البحوث
 العممية المائية.

 عمية لبناء قدرات القطاع المائيضعؼ تطوير برامج التدريب لتصبح أكثر جدية وتمبي االحتياجات الف. 
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 الموارد المائيةالبحثية لتطوير قطاع  المحاور والمقترحات. ..3.4

      تأثير التغيرات المناخية عمى الموارد المائية: 

 .تغير قيـ معامبلت العناصر المناخية المختمفة 

 .التأثيرات السمبية المتوقعة واحتماليات حدوثيا 

  التغيرات المناخية.إجراءات التكيؼ مع 

 ألحواض المائية السطحية والجوفيةتحديد مكونات الميزان المائي ل: 

 .معامبلت الجرياف السطحي 

 ثر الفيضاف.أو  األنيرعظمي في دراسة الجرياف األ 

 صغري وتأثيراتو البيئية. دراسة الجرياف األ  

 .معدالت الرشح والتغذية الجوفية 

  الصمب.معامبلت االنجراؼ وحركة الجرياف 

 النتح الكامف والفعمي. -معدالت التبخر والتبخر 

 .دراسة توزع الجرياف داخؿ العاـ حسب األشير والفصوؿ في األحواض المائية باحتماالت مختمفة 

  في حساب الموازنة المائية األساسييفتحديد كميات اليطؿ والتبخر باعتبارىما العنصريف. 

 حماية الموارد المائية: 

  األوساط المائية لمتموث واستنباط اإلجراءات األمثؿ لحمايتيا.قابمية 

 .األثر البيئي الستعماالت المياه الخارجة مف محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي 

 تأثير زيادة السحب مف الخزانات الكارستية وخاصة في أحواض الفيجة ورأس العيف والسف. 

 .األثر البيئي الستعماالت مياه الصرؼ الزراعي 
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 األنيار الدولية وخاصة الفرات:  

 التغيرات في كمية ونوعية التصاريؼ تحت تأثير العوامؿ المختمفة. 

 المقننات المائية. 

 الصرف الزراعي واستصالح األراضي: 

  .بارامترات ومقننات صرؼ واقعية تحاكي البيئة السورية 

 ( واستنباط طرائؽ لمعالجتيا. ،بتغير الطبيعة الييدرومورفولوجيةظاىرة تممح التربة )خاصة في حوض الفرات 

 ظاىرة الغدؽ. 

 مائية توطين تقانات حديثة في عدة مجاالت: 

 توطيف التقانات المناسبة إلعذاب المياه. 

  حماية الموارد المائية مف نمو األعشاب والقواقع في بحيرات السدود واألقنية ودراسة أثرىا عمى البيئة وعمى
 الكيربائية والميكانيكية.التجييزات 

  المسح الراداري لمراقبة تسربات شبكات إمدادات المياه.تقانات توطيف 

  مراقبة ورصد التموث والتصاريؼ باستخداـ األقمار الصناعيةتقانات طيف تو. 

 الموارد المائيةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . ..4.4

o باستخداـ التقانات الحديثة إدارة الجفاؼ والظواىر الحدية/الفيضانات. 

o والمواد الصمبة فيو.  ياهاختيار الطرائؽ المناسبة مف أجؿ تقدير دقة حساب تصريؼ الم  

o .مراقبة الجرياف الصمب في المنظومات المائية خاصة عند مداخؿ البحيرات والخزانات المائية ومآخذ المياه 

o  ب س)ح تمؾ التقانات استخداـ تقانات التزويد بالمياه وتطوير% مف خبلؿ رفع كفاءة 01ترشيد استعماالت المياه
القطاعات( والري الجماعي وجمعيات مستخدمي المياه واستخداـ األدوات االقتصادية لمترشيد واستعماؿ مياه الصرؼ 

 الزراعي.



الجمهىرية العربية السىريةالسياسة الىطنية للعلىم والتقانة واالبتكار في    

 

 | األولوٌة ذات القطاعات فً واالبتكار والتقانة العلوم واستراتٌجٌات سٌاسات 003

 

ستراتيجية. سياسة ..5  تقانة المعمومات واالتصاالتفي قطاع  واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد1.5.8
، وقد أدى  مناحي كافة المعمومات واالتصاالتة دخمت تقان الحياة وأصبح االعتماد عمييا في عممية التنمية يزداد يومًا بعد يـو

تحسيف أعماليا وتحسيف الخدمة التي تقدميا لممواطنيف، كما تعتبر إحدى  القطاعيف العاـ والخاص إلى دخوليا إلى مؤسسات
 المعرفة الذي يسود حاليًا في الدوؿ المتقدمة. القتصاد الركائز األساسية

 دوالر، مميوف  071مميار و :2117 لمعاـ إيراداتو مجموع بمغ وقد الخزينة، إلى المالية الموارد أىـ االتصاالت أحد قطاع يشكؿ

 المائة في /5و/ ، 2117 العاـ في المحمي اإلجمالي الناتج مف المائة في /4.9/ وشكؿ دوالر، مميوف 331و مميار: 2118ولمعاـ 

 العاـ خبلؿ الثابت مف الخزينة إيرادات بمغت وقد . دوالر مميوف 071 حوالي االستثماري اإلنفاؽ مجموع وبمغ. 2118 العاـ في

 .(01انظر الممحؽ ) تقانة المعمومات واالتصاالتلئلطبلع عمى التقرير الكامؿ لقطاع  دوالر. مميوف 5.053 حوالي 2118

 توصيف الواقع الراىن. 1.5.8
I. توصيف واقع قطاع تقانة المعمومات واالتصاالت 

، ISDNتقـو المؤسسة العامة لبلتصاالت بتوفير مستمزمات البنية التحتية لبلتصاالت )ىاتؼ ثابت، دارات مؤجرة، دارات 
عدد المشتركيف ( 7) الشكؿ، ويبيف )جواؿ، البنية التحتية لشبكة اإلنترنت والربط الدولي، ىاتؼ PDNالشبكة الوطنية الرقمية 
  (.2101-2117باالنترنت  خبلؿ الفترة )

    2101 - 2117عدد المشتركيف باالنترنت خبلؿ الفترة  (:7الشكل )

 
 عمى الحكومية الخدمات مشروع تحديث إطار ضمف اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج مع بالتعاوف والتقانة االتصاالت وزارة تعمؿ

 وتضمنت اإلستراتيجية البرامج التالية: .اإللكترونية لمحكومة الوطنية اإلستراتيجية وضع
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 االلكترونيةالحكومة  برنامج. 

 .برنامج تفعيؿ الخدمات ذات األولوية المرتفعة 

 .برنامج الدفع االلكتروني 

  برنامج الخدمات االلكترونية المقدمة لشرائح محددةE-Community of interest service. 

  برنامج تطوير الخدمات الحكومية المشتركةShared Services . 

  برنامج تطوير التوريدات الحكوميةE-procurement . 

  برنامج نظـ المعمومات الخاص بالمشافيHSMP. 

  برنامج تطوير وتحديث الخدمات الحكوميةGSR. 

  برنامج الدعـ التقني لتبسيط بيئة األعماؿEU FUNDED PROJECT . 

 اإلدارة الرشيدة. برنامج 

 .برنامج تبسيط اإلجراءات 

 .برنامج تطوير الرقابة عمى األداء الحكومي 

 .برنامج استحداث مكاتب لمعبلقة مع المواطنيف 

 .برنامج تأىيؿ اإلدارة السورية عمى المستوى الحكومي 

 د البشرية وميارات العامميف.ر برنامج تطوير الموا 

 ات بيف الجيات العامة.برنامج معايرة وتمكيف تبادؿ البيان 

 .برنامج تأىيؿ البنية التحتية التكنولوجية البلزمة لمحكومة االلكترونية 

 .برنامج تأىيؿ البنية التحتية لمحكومة االلكترونية 

 .أتمتة عمؿ وزارة العدؿ بحجـ عمميا اليائؿ 
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س، ماجستير، دكتوراه( ومينية وذلؾ إما متوسط، بكالوريو  معيدرس المعموماتية في سورية بمستويات أكاديمية مختمفة )د  تُ 
ما كاختصاص داعـ وعمى الرغـ مف أف سورية تممؾ نسبة كبيرة مف الخريجيف مف ىذا المجاؿ إال أنيا  .كاختصاص رئيس وا 

 مازالت تعاني مف نقص كبير في الكوادر البشرية المؤىمة لمتطمبات سوؽ العمؿ مف الناحية الكمية والنوعية.

وبالرغـ مف ، فيما يتعمؽ بقطاع االتصاالت 2118لتقرير األمـ المتحدة  وفقاً  082مف أصؿ  019عمى الموقع وحصمت سورية 
في مجاؿ الياتؼ الثابت والمحموؿ فإف انخفاض معدالت االنتشار في مجاؿ االنترنت وخاصة في  سوريةاألرقاـ المقبولة ل
. ويشير تقرير األمـ المتحدة عف مؤشرات الحكومة منخفض نسبياً عريضة الحزمة قد أدى ليذا الترتيب الالمجاؿ اإلنترنت 
( عالميًا في تقرير عاـ 009( نقطة، فبعد أف كانت سورية تحتؿ المرتبة )04إلى تراجع ترتيب سورية ) 2101االلكترونية عاـ 

 .2101دولة شمميا تقرير عاـ  092( مف أصؿ 033أصبحت في المرتبة ) 2118

II. تقانة المعمومات واالتصاالتعممي في قطاع توصيف واقع البحث ال 

توجد في سورية عدة مؤسسات ومراكز عممية تيتـ بإجراء البحوث في مجاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت يمكف أف نتعرؼ  
 (.01)عمى البنية المؤسساتية لمعمـو والتقانة واالبتكار في ىذا القطاع ومجاالت عمميا مف خبلؿ  الجدوؿ 

   أىـ الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع تقانة المعمومات واالتصاالت (:20الجدول )

 االتصاالتتقانة المعمومات و بمجاالت العمل ذات الصمة  المؤسسة 

 

 اليندسة المعموماتية اتكمي

 ونظـ المعمومات البرمجيات ىندسة. 
 الصنعي الذكاء. 
 الحاسوبية الشبكات. 

  .األتمتةالتحكـ و ىندسة الحواسيب و   الميكانيكية والكيربائيةندسة كميات الي
  االلكترونيات واالتصاالت. 

 والتكنولوجيا التطبيقية لمعموم العالي المعيد

 الصناعية األتمتة. 
 والشبكات الرقمية االتصاالت. 
 الراديوية االتصاالت نظـ. 
 المعمومات نظـ. 
 مضمنة نظـ. 
 الحاسوبية والشبكات النظـ. 
 اإللكتروني التعمـ. 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/electric/2009-11-09-13-14-15/33-2009-11-09-13-32-59
http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/electric/2009-11-09-13-14-15/32-2009-11-09-13-25-52
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 العربية لمغة الرقمية المعالجة. 
 .الفضائية بالمعطيات المتعمقة البرمجيات  الييئة العامة لالستشعار عن بعد

 محطة استقباؿ أرضية لممعطيات الفضائية. 
 .المعمومات تقانة  ىيئة الطاقة الذرية 

 تحميل الواقع الراىن. ..2.5
I.  تقانة المعمومات واالتصاالتتحميل واقع قطاع 

بعد اإلطبلع عمى الحالة الراىنة لقطاع تقانة المعمومات واالتصاالت ونتيجًة لتحميؿ واقع ىذا القطاع  فإنو تـ تحديد أىـ نقاط 
الضعؼ مف أجؿ تجنبيا في المستقبؿ، وكذلؾ نقاط القوة مف أجؿ تدعيميا والعمؿ عمى استثمار ميزاتيا واالستفادة مف الفرص 

  المتوقعة مف أجؿ  تطوير وتحقيؽ تنمية مستدامة ليذا القطاع الياـ. المخاطرالموجودة ومواجية 

 نقاط القوة

 نتشار الياتؼ الثابت والخموي والبدء في انتشار مراكز خدمات المعموماتية وانتشار الحواسيب  بمعدؿ مقبوؿ.ا 

  البشريةة عمى إعداد الكوادر توافر كميات المعموماتية والمعاىد الحكومية والخاصة القادر. 

 البيانات األساسية متوفرة الكترونيًا وبمعدالت جودة يمكف البناء عمييا. معظـ 

 .وجود فرص عمؿ لكؿ الخريجيف في مجاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت سواء في القطاع العاـ أو الخاص 

 تية وصدور قانوف التوقيع التوريد والتعاقد لممشاريع المعموما وجود معايير خاصة بأمف المعمومات وأخرى بإجراءات
 الشبكة. االلكتروني وخدمات

 نقاط الضعف

 واالنتشار الضعيؼ لبلنترنت  ،ضعؼ البنية التحتية وخاصة االتصاالت البلسمكية، وانخفاض في سرعة االنترنت
 األعماؿ.  قطاع في التكنولوجيا ىذه أماـ استثمار عقبة العريض الحزمة وعدـ تناسبيا مع نمو التطبيقات التي تقؼ

  ضعؼ البنية التحتية الداعمة ليذه الصناعة، حداثة  ية،اتضعؼ صناعة البرمجيات )نقص في البنية المؤسس
التأىيؿ األكاديمي الذي تحتاجو ىذه الصناعة، ضعؼ مؤسسات التدريب، ضعؼ شركات البرمجيات وصغر 

 حجوميا(.
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 القطاع لمساىمة التمكينية البيئة وضعؼالمحتوى الرقمي  صناعة في متخصصة صناعية مؤسسات وجود عدـ 

 المحتوى. صناعة في الخاص

 الريفية. المناطؽ في تقانة المعمومات واالتصاالت وخصوصاً  إلى ضعؼ النفاذ 

 .ضعؼ البحث والتطوير في المعمومات واالتصاالت 

 اللكترونية. ا عدـ امتبلؾ القطاع الحكومي عددًا كافيًا مف األطر المؤىمة لمعمؿ في مبادرة الحكومة  

  ضعؼ التدريب في مجاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت وبطء التفاعؿ مع سرعة االبتكارات الجديدة وغياب
 مؤسسات التدريب الدولي. 

 الحكومي وبطء في أتمتة القطاع العاـ. النقص في الخبرات المعموماتية والمعموماتية اإلدارية المتقدمة في الجياز 

  كأداة مكتبية ىو األكثر شيوعًا في أجيزة الدولة وضعؼ استخداـ الحاسوب مف قبؿ العامميف في استخداـ الحاسوب
 الدولة.

 .استخداـ الشبكات المحمية في مؤسسات الدولة ما زاؿ محدودًا واستخداـ الشبكات الواسعة قميؿ جدًا 

 أداة مساعدة في اتخاذ القرار.استعماؿ تقانة المعموماتية ما زاؿ غير موجو وقّؿ ما تستخدـ ىذه التقانة ك 

  االتصاالت. في قطاع عدـ وجود منافسة حقيقيةارتفاع تكاليؼ االتصاالت الخموية و 

 وبشكؿ خاص  ،ضعؼ الحوافز لؤلطر البشرية المختصة في المعمومات واالتصاالت لمعمؿ بشكؿ جدي في سورية
 في القطاع العاـ.

 اع تقانة المعمومات واالتصاالت.ارتفاع نسبة المكوف األجنبي في استثمارات قط 

  بالشبكات عريضة الحزمة مازالت مرتفعة. المعمومات واالتصاؿ تقانةتكاليؼ استخداـ تطبيقات 

 لكترونية. تأخير في تقديـ خدمات الحكومة االال 

  الفكرية غياب وجود تشريع لحماية خصوصية البيانات الشخصية والجرائـ االلكترونية وعدـ تفعيؿ نصوص الممكية
 المتعمقة بالمعموماتية.

 .غياب صناعات محمية في مجاالت المعمومات 
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  جراءات التصديؽ عمييا مع  الطويمةالمدة الزمنية قرار مشاريع القانوف وعدـ مبلئمة قوانيف ونظـ العقود وا  لمراجعة وا 
 الطبيعة الفنية والتكنولوجية لمشاريع االتصاالت والمعموماتية.

 والتركيب والتشغيؿ  دريع المعموماتية ووجود ضعؼ في اإلجراءات المتعمقة بالتخطيط والتوريالتأخر بتنفيذ مشا
 لممشاريع المعموماتية وفي التنسيؽ بيف الجيات المشاركة بالتنفيذ.

  المعمومات واالتصاالت وضعؼ التعاوف بيف الجيات تقانة في مجاؿ العاممة الجيات مختمؼ بيف التنسيؽ ضعؼ 

 المختمفة وتداخؿ في الصبلحيات والمسؤوليات.الحكومية 

 الفرص

 النيج التشاركي في العبلقة بيف الحكومة والمواطف والتأكيد عمى أىمية مبادرة الحكومة تبني التطوير والتحديث واعتماد 

 االلكترونية كأداة في تحفيز اإلصبلح اإلداري المطموب.

 البحرية واألرضية( لتأميف سعات لبلتصاالت واالنترنت بحيث تكوف  تاببلتوسيع البنى التحتية لبلتصاالت الدولية )الك
 سورية منطقة عبور مف الشرؽ إلى الغرب وبالعكس.

 -  مف خبلؿ مزودي خدمات التعييد االستفادة مف الموقع الجغرافي المتوسط لتقديـ خدمات االتصاالت ودعـ الزبائف
 .outsourcing service providersالخارجي 

 مكانية لمشاركة القطاع الخاص في تمويؿ المشاريع المعموماتية واالستمرار في تحرير جزء مف خدمات وجود إ
 االتصاالت إلتاحة المجاؿ أماـ المشاركة األكبر لمقطاع الخاص فييا.

  مغتربة يمكف أف تسيـ في دعـ الخبرات المحمية.ىامة في مجاؿ المعموماتية وجود خبرات سورية 

 لتقانة المعمومات واالتصاالت ولمبرمجيات والسمع والخدمات الجديدة في الخارج. التطور المتسارع 

 تؤمف تمويبًل  أفويمكف لمحكومة  المشاريع الكبيرة نسبياً  قدرة القطاع الخاص في سورية عمى المساىمة في تمويؿ
 المشاريع الحيوية األخرى. لمشاريع البنية التحتية وبعض

 مخاطرال

  المعمومات واالتصاالت.  ةومحفز لبلستثمار في مجاؿ تقانغياب مناخ مبلئـ 

 ضعؼ في تطوير المناىج التدريسية بوتيرة مناسبة لتسارع تطور عمـو المعموماتية وتطبيقاتيا. 
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 ضعؼ إجراءات الحوكمة المعموماتية. 

  تطور  مؤشرات عمى قياس القدرة ضعؼو تقانة المعمومات واالتصاالت وجود ضعؼ في المعمومات الدقيقة لقطاع
 .تقانة المعمومات واالتصاالتقطاع 

 ونقص الثقة  ،تقانة المعمومات واالتصاالت وأىميتيا في الحياة االقتصادية واالجتماعية ضعؼ في درجة الوعي لقدرة
المواطف وباقي الجيات المعنية فيما يتعمؽ بقضايا  بالمعمومات وأمنيا وعدـ وجود خطة واضحة لمتواصؿ مع

 التطوير.

 عمى سورية التكنولوجي المفروض لحصارا. 

 .عدـ القدرة عمى االحتفاظ ببعض الخبرات اليامة 

 تقانة المعمومات واالتصاالتالبحثية لتطوير قطاع  المحاور والمقترحات. ..3.5

      الشبكات الحاسوبية:    

  .أمف الشبكات الحاسوبية 

  الطاقة والنقؿ والمواصبلت.بنى وأمف الشبكات الحاسوبية البلزمة لمتحكـ بتوزيع 

 االتصاالت: 

 .االتصاالت الراديوية 

 .الراديو البرمجي 

 صناعة البرمجيات: 

 .أمف نظـ المعمومات 

 .الخدمات االلكترونية 

 .ىندسة البرمجيات 

 .نظـ األتمتة الصناعية 

 .النمذجة والمحاكاة 
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 .التنقيب في المعطيات 

 الحاسوبي(. ،نظـ التواصؿ )البشري 

  (األعماؿنظـ إدارة المؤسسات واتخاذ القرار )ذكاء. 

 .التطبيقات الذكية 

 .تطبيقات األعماؿ عمى الشبكة 

 المحتوى الرقمي: 

 .معالجة المغة العربية 

 .التطوير عمى الوب 

 .إيجاد معايير وطنية وعربية لممحتوى الرقمي 

 .نظـ إدارة المحتوى 

 عموم الفضاء واالستشعار: 

  الجغرافية.نظـ المعمومات 

 واستكشاؼ الموارد الطبيعية ومراقبتيا التطبيقات البيئية. 

 .نظـ تحديد المواقع 

 .معالجة الصور الفضائية 

 يات الفضائيةمحطة استقباؿ أرضية لممعط. 

 تقانة المعمومات واالتصاالتالعامة لتطوير قطاع المقترحات . ..4.5

مفتاحي لمنمو االقتصادي وتوليد جوىري لفرص العمؿ في بمداف العالـ  ُينظر إلى قطاع تقانة المعمومات واالتصاالت كقطاع
البلحقة ىي ذات أىمية خاصة بالنسبة لتطوير قطاع تقانة  المقترحاتومف المعتقد أف  ،النامي والمتطور عمى حد سواء

 :صاالت ولمنمو االقتصادي في سوريةالمعمومات واالت
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o ( إنشاء مركز موارد مفتوحة المصدرopen source). 

o العريضة. بالحزمة المتعمقة سيما وال واالتصاالت، لممعمومات التحتية البنية تطوير 

o  تطوير المناىج التعميمية لتواكب المستجدات في عالـ المعموماتية واالتصاالت والتركيز عمى التفكير اإلبداعي لدى الطبلب
  الخبرات التدريسية في مجاؿ المعموماتية لكامؿ منظومة التعميـ. وتأىيؿ

o مف الطاقات البحثية في مجاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت لدى المغتربيف السورييف والتركيز  واالستفادةىيؿ الكوادر أت
 الطاقات الشبابية.ثمار عمى است

o  بعدة لغات.الذي ييـ سورية لمحتوى الرقمي في المحتوى الرقمي العربي وزيادة ا اإلبداعالتركيز عمى 

o .تأىيؿ كوادر شركات تقانة المعمومات واالتصاالت ومؤسسات القطاع العاـ في البحث العممي وتعزيز دورىا 

o .تشجيع مؤسسات البحث العممي العالمية في مجاؿ المعموماتية إلنشاء مراكز بحثية ليا في سورية 

o  الخبراء في مجاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت.إنشاء شبكة معرفية بيف المؤسسات و 

o  .إنشاء مركز أبحاث لبلتصاالت 

o ،شبكة موزعة(. إنشاء مركز لمحوسبة عالية األداء )بنية إدارية 

o اإلنترنت. عمى العربي الثقافي والتراث العربي الرقمي المحتوى صناعة إنشاء مركز 

o االحتياجات. مع تتبلءـ التي البرمجية المعّربة التطبيقات تطوير 

o  دوري. بشكؿ وتحديثوتقانة المعمومات واالتصاالت إحداث بنؾ معمومات أو مركز موارد وطنية  لقطاع 

o  اإلسراع بإنشاء المدينة التكنولوجية الذكية في الديماس بدمشؽ واتخاذ قرار بإنشاء مدينة مماثمة في حمب وزيادة عدد
 عددًا أكبر.الحاضنات لشركات البرمجيات وتوسيعيا لتستوعب 

o  مناقشة كافة تقانة المعمومات واالتصاالت بناء بوابة جديدة عمى اإلنترنت تتيح لمسورييف المغتربيف العامميف في قطاع
 الموضوعات المتعمقة بيذا المجاؿ.

o .تشجيع الترجمة والنشر والتأليؼ الخاص باالتصاالت والمعموماتية 
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ستراتيجية. سياسة ..6   5بناء القدرات البشرية/ القدرات التمكينية في قطاع واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد..1.6
يعتبر االستثمار في الموارد البشرية بمثابة المدخؿ األساسي نحو تحقيؽ التنمية الشاممة إضافة إلى كونو مف أفضؿ الطرائؽ 

ىذا االستثمار الذي يبدأ عند رياض األطفاؿ ويستمر نحو تقدـ المجتمعات ورقييا، ويعد بناء القدرات البشرية الجزء األىـ في 
مع مراحؿ التعميـ المتعاقبة وال يتوقؼ مع دخوؿ اإلنساف إلى سوؽ العمؿ، وترتبط فعالية االستثمار في الموارد البشرية بمدى 

تاجيا قطاعات االستفادة مف المخرجات ومدى مبلءمتيا لمتطمبات واحتياجات سوؽ العمؿ لشغؿ الوظائؼ والميف التي تح
 مفة )وبشكؿ خاص القطاعات ذات األولوية(.تاالقتصاد الوطني وأنشطتو المخ

كما يمكف تحسيف وتطوير طرائؽ بناء القدرات وتبلفي ثغراتيا مف خبلؿ االستفادة مف التغذية الراجعة لموصوؿ إلى تراكمات 
وتعتمد الطريقة المناسبة عمى نوع ، رية والعممية والتخصصيةمتنوعة مف الخبرات ترفد الموارد البشرية وترفع مف مستوياتيا اإلدا

  .بناء القدرات البشرية المطموب

كما يتـ تحديد الطريقة المناسبة لبناء القدرات البشرية حسب نوع القطاع المستيدؼ: القطاع التربوي، األكاديمي، البحثي، 
 .(00انظر الممحؽ ) بناء القدرات البشريةالكامؿ لقطاع  لئلطبلع عمى التقرير .وغيرىاالتطبيقي، اإلداري، التنفيذي، 

 توصيف الواقع الراىن. ..1.6
I.  بناء القدرات البشريةتوصيف واقع قطاع 

 ،وزارة التربية ووزارة التعميـ العالي ومؤسسات ومراكز التدريب والتأىيؿ :ياىمأ ،جياتعدة تتشارؾ في بناء القدرات البشرية 
 إضافة إلى الجيد الذاتي لمفرد والذي لو األثر الحاسـ في الوصوؿ إلى الغاية المرجوة.

مف الموازنة العامة )وزارتي التربية والتعميـ العالي( وقد تجمى إدراؾ الحكومة ألىمية ىذا القطاع في ارتفاع نسبة موازنة التعميـ 
 .2101% عاـ 08.3إلى  0991% عاـ  9.0لمدولة مف 

  القطاع في وزارة التربية:واقع 

، وارتفعت نسبة التسجيؿ 2101% عاـ 00و 2110% عاـ 8بيف  نسبة التحاؽ األطفاؿ بالتعميـ ما قبؿ المدرسيتتراوح 
، بينما بقيت نسبة القيد الصافي في التعميـ الثانوي 2101% عاـ 97إلى  2116% عاـ 92الصافي  في التعميـ األساسي مف 

%. وقد ازدادت مؤخرًا ظاىرة 34حيث بمغت بمجمميا بحدود  2101و 2116ي نفسيا تقريبًا بيف عامي بشقيو العاـ والمين
  .مرحمة الثانوية عندما بدأ الطبلب بالتوجو لدراسة الفرع األدبي دوف العمميالتصحر العممي في ال

                                                            

5
 مصدر جمٌع البٌانات فً هذا التقرٌر هو هٌئة التخطٌط والتعاون الدولً والمكتب المركزي لإلحصاء ما لم ٌذكر خالؾ ذلك. 
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بالجيود األخيرة المبذولة مف قبؿ وزارة التربية بموضوع المناىج حيث عممت وزارة التربية مؤخرًا إلى العمؿ  ال بد مف التنويو ىناو 
نظاـ تقويـ( وتأميف مستمزماتو البشرية والمادية، ويجري حاليًا  –استراتيجيات تدريس  –محتوى  –لبناء منيج متكامؿ )أىداؼ 

  ديثة لمتدريس، وتحتاج إلى بعض الوقت حتى يمكف تقييميا. العمؿ بالمناىج الحديثة وفؽ طرؽ تربوية ح

 واقع القطاع في وزارة التعميم العالي:

وثبلثة معاىد  ( وأربع عشرة جامعة خاصةمنيا واحدة افتراضية)تضـ منظومة التعميـ العالي في سورية ست جامعات حكومية 
حدى عشر م ألخرى معيدًا تقنيًا تابعًا لموزارات ا 058باإلضافة إلى  ،ًا متوسطاً وثبلثيف معيدًا تقني ةشفى تعميميًا وستستعميا وا 

 .2101إلى  2111، مف عاـ سنة 23-08نسبة االلتحاؽ بالتعميـ العالي في الفئة العمرية  (8) الشكؿيبيف . في الدولة

 2101 إلى 2111، مف عاـ سنة 23-08نسبة االلتحاؽ بالتعميـ العالي في الفئة العمرية  (:8الشكل )

 

وبالرغـ مف أف السياسات التعميمية قامت عمى مستوى التوسع الكمي ببناء نظاـ تعميمي بيدؼ تحقيؽ مبدأ التعميـ لمجميع ولكف 
وقدراتو الوظيفية واإلنتاجية  المؤسساتيةىذا النظاـ ما زاؿ يعاني مف قصور وعيوب بنيوية كثيرة يتعمؽ جزء كبير منيا بطبيعتو 

 جودتو وفي الكفاءة الداخمية لمعممية التربوية.مستوى نوعية التعميـ و ي تؤثر في الت
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 الدراسات العميا:

، وارتفاع عدد طبلب 2101في عاـ  02694إلى  2115عاـ  2609عمى الرغـ مف ارتفاع عدد طبلب الماجستير مف 
ف كاف قد ارتفع عدد خريجي ، مازاؿ عدد الخريجيف ال يمبي الطم2101عاـ  0638إلى  2115عاـ   390الدكتوراه مف  وح وا 

 في نفس الفترة الزمنية.  077إلى  52وخريجي الدكتوراه مف  2119عاـ  0325إلى  2115عاـ  372الماجستير مف 

 واقع القطاع في الييئات البحثية:

الييئة العامة ، اقة الذريةىيئة الط، مف أىميا المعيد العالي لمعمـو التطبيقية والتكنولوجيا سوريةتوجد ىيئات بحثية متعددة في 
. تتشابو عمميات بناء القدرات البشرية في تمؾ الييئات البحثية ، والييئة العامة لبلستشعار عف بعدلمبحوث العممية الزراعية

 بخطوطيا العامة، ويمكف تمخيصيا كما يمي:

 ات الماجستير والدكتوراهالتأىيؿ األكاديمي العالي والمرتبط باإليفاد الداخمي والخارجي لمحصوؿ عمى شياد. 

 .التأىيؿ المستمر الذي يتخذ شكؿ دورات تدريبية وقد يحضرىا عامموف مف جيات خارجية 

 ومحاضرات تثقيفية. عمؿ وندوات اتالمحمية والخارجية مف مؤتمرات وورش األنشطة 

 واقع التدريب والتأىيل في الجيات العامة:

مركز تدريب  00لوزارة الصناعة و يفمراكز تدريب ميني تابع 4لوزارات الدولة منيا مدرسة ومركز تدريب تابعيف  083يوجد 
 (. 2118)حسب إحصائيات  التنمية العمرانيةلوزارة اإلسكاف و  يفميني تابع

تقـو بإعداد خطط سنوية  ،كما يوجد مديريات تأىيؿ وتدريب )أو دوائر تأىيؿ وتدريب( في معظـ الجيات العامة في الدولة
% 3تخصيص نسبة  2119أىمية التدريب والتأىيؿ فقد تضمنت موازنة عاـ قتناع الحكومة بونظرًا ال ،ريب العامميف فييالتد

لتنفيذ برامج لمتدريب والتأىيؿ  - دوف السماح بتخفيضيا - بحدىا األعمى مف كتمة االعتمادات االستثمارية في الجيات العامة
 . ـلكافة العامميف بغية رفع مستوى أدائي

ف في يتوزع العامم (9)يظير الشكؿ أف ثمث العامميف في الدولة تقريبًا ال يحمموف أكثر مف شيادة ابتدائية، و ومف الجدير بالذكر 
 .2119في نياية عاـ  الدولة حسب الحالة التعميمية
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 2119في نياية عاـ  ف في الدولة حسب الحالة التعميميةيتوزع العامم (:9الشكل )

 

II.  بناء القدرات البشريةتوصيف واقع البحث العممي في قطاع 

إلى ىيئات ومراكز بحثية تعنى بإجراء أبحاث ودراسات عممية في مجاؿ بناء القدرات البشرية، ويبيف الجدوؿ  سوريةتفتقر  
 أىـ الجيات التي تتطرؽ أحيانًا في عمميا البحثي إلى مواضيع ذات صمة ببناء القدرات البشرية: (00)

 أىـ الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع بناء القدرات البشرية (:22الجدول )

 ذات الصمة ببناء القدرات البشرية مجاالت العمل المؤسسة 

 كميات التربية
 تطوير مناىج التعميـ. 
 طرائؽ التدريس وتقنيات التعميـ والتفكير اإلبداعي فيو. 
  التنمية البشريةاإلرشاد النفسي ودوره في. 

 .في ظؿ التكنولوجيا المعاصرة سوريةآفاؽ التربية والتعميـ في   كميات اآلداب والعموم اإلنسانية

تتطػػػػرؽ أحيانػػػػًا فػػػػي أبحاثيػػػػا إلػػػػى موضػػػػوع تأىيػػػػؿ الكػػػػوادر البشػػػػرية بمػػػػا   كميات االقتصاد
   .يتناسب مع سوؽ العمؿ

 .بحوثًا تطبيقية تتناوؿ أحيانًا موضوع بناء القدراتيجري طبلب المعيد   المعيد الوطني لإلدارة العامة

 .إدارة وتنمية الموارد البشرية  المعيد العالي إلدارة األعمال
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 الحالة التعلٌمٌة

 (31/12/2009)توزع العاملٌن فً الدولة حسب الحالة التعلٌمٌة 
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 .دوافع ىجرة العقوؿ واألدمغة  المعيد العالي لمبحوث والدراسات السكانية

 .الشباب وقضايا التربية والتعميـ  مركز الدراسات والبحوث الشبابية

   .دراسات عميا  العالي لمتنمية اإلداريةالمعيد 

 تحميل الواقع الراىن. ..2.6
I.  بناء القدرات البشريةتحميل واقع قطاع 

 نقاط القوة

  سوريةالتوسع في بناء المدارس وانتشارىا عمى مساحة. 

 مجانية التعميـ وديمقراطيتو. 

 افتتاح كميات جديدة في مختمؼ المحافظات. 

  بالجامعاتزيادة نسب التحاؽ اإلناث. 

 6افتتاح تخصصات جديدة ىندسية وغير ىندسية. 

 لبعض الجيات العامة، ووجود مديريات تأىيؿ وتدريب في كافة المحافظات يفوجود مراكز تدريب وتأىيؿ تابع. 

 7دخوؿ القطاع الخاص في مجاؿ التأىيؿ والتدريب. 

 8دخوؿ المدارس والجامعات الخاصة في مجاؿ التعميـ. 

 نقاط الضعف

 9عف البحث والتحميؿ والتفاعؿ الصفي في العممية التربوية والتعميمية حيث تعتمد عمى الحفظ والتمقيف بدالً  خمؿ ،
 .وبشكؿ خاص التعميـ الفني والمينيالتيرب والتسرب مف التعميـ إضافة إلى 

                                                            

6
 دون دراسة وافٌة لمدى الحاجة لهذه التخصصات وبالتالً تتحول هذه النقطة إلى نقطة تحدي وخطر.ٌتم افتتاح بعض التخصصات الجدٌدة من  
7
 ٌمكن أٌضا  أن تتحول هذه النقطة إلى نقطة ضعؾ فً حال لم ٌتم استثمارها بالشكل األنسب. 
8
د ٌضبط مستوى النتاج الثقافً للمتعلم، إال أن األمر إن دخول القطاع الخاص فً مجال التعلٌم المدرسً هو أمر إٌجابً بوجود امتحان مرحلً موح 

 مختلؾ مع دخول القطاع الخاص فً التعلٌم الجامعً الذي ٌجب أن تتم مراقبته وضبطه من قبل وزارة التعلٌم العالً بشكل أكثر جدٌة.
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 .تدني الحالة التعميمية لمف ىـ في سف العمؿ 

 لعزوؼ عف االختصاصات العمميةغمبة المسار األدبي عمى المسار العممي بسبب ا. 

 نسبة الممتحقيف بالجامعة، إضافة إلى انخفاض نسبة  انخفاضمعدالت االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي وبالتالي  ضعؼ
 .الخريجيف التقنييف

 بطء مسار التطوير والتحديث في مناىج التعميـ العالي. 

 ( تعاني الجامعات مف تقادـ مخابرىا وضعؼ في القاعدة التقنية)البشرية والمادية. 

 10قمة االختصاصات في الدراسات العميا المتوفرة في الجامعات السورية. 

  قياس التدريبمحددة لآليات  اعتمادغياب معايير الجودة، وعدـ. 

 ضعؼ األىمية بتكنولوجيا المعمومات. 

 عدـ توفر قاعدة بيانات الحتياجات سوؽ العمؿ حسب االختصاص والميارة. 

 األمثؿ لمؤسسات التدريب والتأىيؿ العامة والخاصة، وضعؼ الروابط  والتنسيؽ فيما بينيا وما بينيا  ثمارعدـ االست
 .وبيف قطاع اإلنتاج والخدمات

 ضعؼ التشاركية بيف القطاعيف العاـ والخاص، وخاصة في تحديد االختصاصات المطموبة لسوؽ العمؿ. 

 ي تطوير الميارات التطبيقية لطبلب التعميـ الجامعي بشكؿ عدـ إشراؾ القطاعات اإلنتاجية الخاصة أو العامة ف
 .11كاؼٍ 

 عدـ وجود استراتيجية لمتوسع العمودي في اختصاصات التعميـ ما بعد الجامعي. 

 ضعؼ البنية المؤسساتية والتنظيمية. 

 12وجود قوانيف ناظمة معيقة. 

                                                                                                                                                                                                

9
 ة.ٌتم العمل على تالفً هذه النقطة وتحوٌلها إلى نقطة قوة من خالل المناهج التربوٌة الجدٌد 
10
إضافة إلى هذه النقطة نعانً من عدم تناسب بعض االختصاصات المتوفرة مع ضرورات التنمٌة، حٌث أن الدراسات العلٌا تهدؾ باإلضافة إلى  

روسة مدتكوٌن باحث، إلى تقدٌم حلوال  لمشكلة ما تعترض أحد القطاعات وبالتالً فإن تأهٌل باحثٌن باختصاصات ال تخدم التنمٌة ٌجعل المشاكل ال
 بعٌدة عن متطلبات الفعالٌات المختلفة.

11
 ٌقتصر األمر بأحسن األحوال على مشروع إنتاجً ٌمكن أن ٌكون فً حاالت كثٌرة مجرد نشاط إضافً ؼٌر مرتبط بأي تقٌٌم. 
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  2100التي تمر بيا سورية منذ عاـ تدىور وضع العديد مف المؤسسات التعميمية ودمار بعضيا نتيجة األزمة. 

 الفرص

 13وجود رأسماؿ بشري غني بسبب وفرة العنصر البشري الفتي. 

 وجود إرادة حكومية لتنمية الموارد البشرية. 

 مكانية اإلفادة منيا  .تراكـ الخبرات العالمية في ىذا المجاؿ وا 

 العولمة وقنواتيا بيف األفراد  اأتاحتي التي اصؿالتو وبناء جسور  ،الثورة اليائمة في تقنيات المعمومات واالتصاالت
 .والمؤسسات

 اؿ )سواء كانت حكومية أو جامعية(وجود اتفاقيات تعاوف دولية في ىذا المج. 

  إدراؾ واقتناع أصحاب الفعاليات المختمفة بضرورة التركيز عمى أصحاب االختصاص مف جية والرفع المستمر لسوية
 .العامميف لدييـ مف جية أخرى

 اعتماد مبدأ الشراكة بيف القطاع العاـ والخاص واألىمي. 

 مخاطرال

 التوجيات السمبية لدى المجتمع تجاه التعميـ الميني والتقني والصناعي. 

 عدـ تناغـ مخرجات التعميـ مع متطمبات سوؽ العمؿ مما يؤدي لرفض سوؽ العمؿ ليـ. 

  التعميمية والبرامج التدريبية عديمة الفائدةالتغير السريع في العمـو والتكنولوجيا يجعؿ بعض المواد. 

 14ضياع الجيد والوقت والماؿ في تدريب غير ذي فعالية. 

 غياب المزاوجة بيف المعرفة والميارة والخبرة يؤدي إلى أمية ميارية بعد فترة مف التخرج. 

  يؤدي لمحصوؿ عمى مؤىميف تركيز المدارس والجامعات ومراكز التدريب والتأىيؿ الخاصة عمى الجانب التجاري مما
 .بسوية ال تتبلءـ مع ما ىو مطموب منيـ

                                                                                                                                                                                                

12
 .قد تستؽرق سنتٌنقد تشكل القوانٌن الناظمة عقبة فً الدخول للمؤسسات التعلٌمٌة والبحثٌة، مثال  إجراءات التعٌٌن فً الجامعة  
13
 .ٌمكن أن تنقلب هذه الفرصة إلى تحدي فً حال عدم توفر فرص عمل 
14
 مثال  تدرٌب ؼٌر جّدي أو تدرٌب أشخاص ثم تكلٌفهم بأعمال ومهمات مؽاٌرة لما تدربوا علٌه، ... 
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II. قطاع بناء القدرات البشرية البحث العممي في تحميل واقع 

ُيعد البحث العممي في مجاؿ بناء القدرات البشرية متواضعًا جدًا كمًا وكيفًا مقارنة مع بقية القطاعات، وبالتالي ال يمكف إيجاد 
نقاط قوة حقيقية يتمتع بيا كما ال يمكف تحديد نقاط ضعفو بدقة باعتباره غير واضح المعالـ حتى اآلف، باستثناء نقطة الضعؼ 

اث والباحثيف والجيات البحثية في ىذا المجاؿ، أما أىـ الفرص التي يمكف االستفادة منيا فيي إدراؾ المتمثمة بندرة األبح
العممي في ذلؾ، ويبقى التحدي األكبر  ودور البحثالسمطات المعنية ألىمية بناء القدرات البشرية في تحقيؽ التنمية الشاممة 

 ة إحداث مراكز بحثية خاصة ببناء القدرات البشرية.الذي يواجيو البحث العممي في ىذا المجاؿ ىو إمكاني

 بناء القدرات البشريةالبحثية لتطوير قطاع  المحاور والمقترحات. ..3.6

إف بناء القدرات البشرية يحتاج لتضافر جيود أكثر مف وزارة وأكثر مف جية باعتباره قضية حاسمة في تطور ورقي األمـ 
 .وتحقيؽ التنمية الشاممة واستمرارىا

وانطبلقًا مف واقع قطاع بناء القدرات البشرية في سورية الذي يضـ مؤسسات بناء القدرات ومدخبلتيا ومخرجاتيا وما يجري 
 :البحوث التالية ضمف المحاور األساسية لمقطاعاقتراح  جرىضمنيا مف تأىيؿ وتدريب والقوانيف الناظمة ليا، 

 :تطوير مؤسسات بناء القدرات البشرية 

 التعميمية العممية فاقد مف لمتخفيؼ المثمى العممية الطرائؽ لتحديد دراسات إجراء. 

 بيدؼ القدرات بناء مؤسسات في والتدريب التأىيؿ لسياسات نقدية ومراجعة عممية دراسات إجراء: 

  المجدي غير اإلنفاؽ تخفيؼ*      

 والتدريب التأىيؿ أعماؿ في االزدواج تجنب*        

 وتكاممي شمولي منظور مف القدرات بناء مع التعامؿ*        

 البشرية القدرات بناء مؤسسات في التمكينية البيئة لتطوير البحوث إجراء. 

 التوظيؼ الفعاؿ لمبادئ الجودة الشاممة في العممية التعميمية والتدريبية إجراء دراسات حوؿ كيفية. 

 ية.تغيرات العالممع الم تجاوب بسرعةيأكثر و  ةنو مر  بحيث يكتسبالنظاـ التربوي  إجراء البحوث لتطوير 
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 :تطوير البيئة التعميمية 

  محبباً وتعميميا ً وف مناخًا تربويًا كّ حتى تُ تعميمية البيئة ال متطمبات بحوث لدراسةإجراء. 

 وكيفية تحسيف صورتو لدى المجتمع  وأىميتو لسوؽ العمؿ والتقني عف واقع التعميـ الميني اتإجراء دراس
 .والطبلب

  العوامؿ المؤثرة عمى ميوؿ الطبلب بعد التعميـ األساسي نحو الثانوية العامةإجراء بحوث لدراسة. 

 دوؿ صديقة متقدمة بالتعاوف مع متخصصيف مف لتطوير التعميـ التقني والمينيث و إجراء بح. 

 مة الدراسة الثانويةإجراء دراسات وبحوث حوؿ أىمية التخصص في مرح. 

 :التكييف والربط بين الخطط الخمسية ومخرجات التعميم ومتطمبات سوق العمل 

 دوؿ صديقة متقدمة بالتعاوف مع متخصصيف مف لتطوير التعميـ التقني والمينيث و إجراء بح. 

 وتقديـ تحميؿ لمميوؿ  ة،لتحديد أماكف العجز في الكفاءات البشرية المطموبة في القطاعات األساسي اتإجراء دراس
 لمطموبة.ا واالتجاىات

 عممية لواقع سوؽ العمؿ ولممؤسسات ذات العبلقة ولمثقافة اإلدارية السائدة ولمراكز اتخاذ القرار،  اتإجراء دراس
 .واالحتياجات الفعمية لسوؽ العمؿ مف أجؿ تطبيؽ آليات الربط المناسبة بيف سياسات وبرامج التعميـ والتدريب

  اسات لصيغ الربط المناسبة بيف الجيات الطالبة لمكوادر البشرية والجيات العارضة وتحفيز التفاعؿ إجراء در
 بينيا.

 .إجراء دراسات لتطوير منظومة التعميـ العالي والبحث العممي لكي تمبي متطمبات التنمية الشاممة 

 :تطوير عممية التدريب 

  سوؽ العمؿتحسيف استجابة التدريب لطمبات إجراء بحوث آلليات. 

 غير المنظـ مف أجؿ التعرؼ عمى طبيعة وتأىيؿ األفراد العامميف فيو االقتصادي دراسات عف القطاع  إجراء
 .ووضع برامج التدريب والتأىيؿ المبلئمة ليـ
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 تشجعو  الحوافز والدوافع والبيئة الحاضنة البلزمة عند المجتمع السوري التي لتحديد ةاجتماعي ةث عمميو إجراء بح
 .االىتماـ بتطوير قدراتو بالتعمـ والتدرب المستمريف عمى

  البحث في الطريقة المثمى لبناء القدرات البشرية ولتطوير منظومة التدريب لمكوادر التعميمية الجامعية )الداخمي
 والخارجي(.

 .البحث لصياغة آليات االستفادة مف الجالية العممية المياجرة في التدريب ونقؿ المعرفة 

  األنظمة والقوانين:تطوير 

 متكاممة لتطوير نظاـ القبوؿ في االختصاصات الجامعية مف خبلؿ التعرؼ عمى عممية  اتإجراء دراس
 االحتياجات الحالية والمستقبمية لسوؽ العمؿ لتوجيو القبوؿ الجامعي نحوىا. وتحديداالتجاىات العالمية الحالية، 

  ناظمة لعممية بناء القدرات البشرية مف تأىيؿ وتدريب في الدوؿ األنظمة والقوانيف ال ات حوؿدراسإجراء بحوث و
 .االستفادة منيا في تطوير األنظمة والقوانيف السورية بغيةالمتقدمة، 

 عممية لتطوير نظاـ ضريبي يمنح إعفاءات ضريبية ألصحاب الفعاليات المختمفة في القطاع  اتإجراء دراس
 .ية أو تعميمية أو بحثيةالخاص التي تسيـ في تمويؿ فعاليات تدريب

 .تطوير تشريعات أو أنظمة خاصة تساىـ في تنمية أخبلقيات البحث العممي 

 بناء القدرات البشريةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . ..4.6

الراىف ليذا  قعُتعد المقترحات العامة رديفًا مكمبًل لممقترحات البحثية بيدؼ تطوير قطاع بناء القدرات البشرية انطبلقًا مف الوا
 ما يمي: القطاع، ومف أىـ ىذه المقترحات

o :تطوير مؤسسات بناء القدرات البشرية 

 لتطويرىا. إجراء مسح ميداني لواقع مخابر وتجييزات الجامعات ومؤسسات البحث العممي 

  والجامعاتإدخاؿ مادة تتعمؽ بتطوير أدوات ومنيجيات التفكير واإلبداع وميارات التواصؿ لطبلب المدارس. 

 إدخاؿ مادة تعميمية لمجودة. 

 .إنشاء مركز دراسات وبحوث تربوية 
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 .إنشاء مركز دراسات وبحوث عف التعميـ العالي 

 العمؿ عمى حوكمة مؤسسات بناء القدرات البشرية وأتمتتيا. 

 (زياكتجربة المدارس الذكية في مالي)التجارب الناجحة في الدوؿ األخرى لبلستفادة منيا  عمى اإلطبلع. 

 والتركيز عمى رفع الوعي بأىمية التعميـ االلكتروني ،تدعيـ البنية التكنولوجية في جميع المدارس والجامعات. 

  إحداث مكتبة رقمية تضـ الكتب والمراجع المتوفرة، إضافة إلى الدراسات العممية والمشاريع البحثية، وتحديثيا
 .باستمرار

o :تطوير البيئة التعميمية 

  التوجيو واإلرشاد النفسي في المدارس وتعميمو عمى كافة المراحؿ التعميميةتفعيؿ دور.  

 ميدانية لواقع الكوادر العممية في القطاعات ذات األولوية لتحديد أماكف القصور والعجز في  اتإجراء دراس
يفاد ئلل التخصصات المطموبة حاليًا ومستقببًل والتي ال تؤمنيا الجامعات السورية، ثـ وضع خطة مدروسة

 .مخارجل

 الحديثة. لتصبح أكثر اتصااًل بالعمـو والتكنولوجيا والتقني التعميـ الميني مراجعة مقررات 

 لتركيز عمى جودة التعميـ األساسي الذي يعتبر األساس في التنميةا. 

 .وضع برنامج وطني الستقطاب وتحفيز الطبلب عمى دخوؿ المدارس والمعاىد الفنية والمينية 

 ية عمؿ مركز المتميزيف بشكؿ مختمؼ عف التعميـ العادي مف خبلؿ مناىج جديدة ومستقبؿ مختمؼتطوير آل. 

o :التكييف والربط بين الخطط الخمسية ومخرجات التعميم ومتطمبات سوق العمل 

 .تطوير منظومة التعميـ العالي والبحث العممي لكي تمبي متطمبات التنمية الشاممة والمستدامة 

 تمييدًا لزيادة  سوريةالمتوفرة ولمحقوؿ التي يمكف االستثمار بيا في االقتصادية لمموارد عممية  اتإجراء دراس
 .التوجيو نحو التخصص فييا

o :تطوير عممية التدريب 

 إلزاـ المعمميف بإتباع دورات تأىيؿ تربوي ميني واحترافي بشكؿ دوري ومستمر. 
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 ي الجيات العامةإجراء توصيؼ وظيفي عاـ لمديريات الموارد البشرية ف. 

   تشجيع وتحفيز المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في القطاع العاـ والخاص عمى وضع برامج لمتدريب المستمر
 .يتناسب مع كوادرىا وعمميا

  تطور القدرات البشريةمنتظـ لوضع معايير وآليات لتقييـ. 

 مية الجامعيةالبحث في الطريقة المثمى لبناء قدرات بشرية لتطوير المنظومة التعمي. 

 بحيث تتوافؽ  ،ـ المستمر وتطوير الميارات مدى الحياةيلتعموا إعداد استراتيجية وطنية لمتدريب والتأىيؿ التعميمي
 .تكنولوجيا المعموماتالخاصة ب اإلستراتيجيةمع 

 آلية  التشجيع عمى التشاركية بيف القطاع العاـ والخاص والمجتمع األىمي في مجاؿ التدريب مف خبلؿ إيجاد
 .تحفيز مناسبة

o :تطوير األنظمة والقوانين 

 .تطوير تشريعات أو أنظمة خاصة تساىـ في تنمية أخبلقيات البحث العممي 

  اإليجابي والسمبي ماديًا ومعنويًا يشجع العامؿ عمى السعي لتطوير قدراتو نظام فعال لمتحفيزوضع. 

 وري الذي يتـ كؿ سنتيف.وضع نظاـ لمترفيع الوظيفي إضافة إلى الترفيع المادي الد 

 جراء دراسة عممية لوضع آليات جديدة  .إعادة النظر بآلية القبوؿ في التعميـ الثانوي الميني وا 

  إعادة النظر في األنظمة المتعمقة بالتعميـ والتدريب لتحقيؽ البلمركزية في اتخاذ القرارات الخاصة بتطوير الخطط
 .والبرامج التعميمية والتدريبية

  الذي يتطمب تعاونًا بيف الحكومة والقطاع الخاص، عبر سف إلى التممذة المينية نظاـ التممذة الصناعية تطوير
 .رضي الطرفيفبطريقة تقانوف لمأسستو وتمويمو 

o :إيجاد آليات لممتابعة واإلشراف 

  بناء القدرات البشرية، بما فييا الترخيص واإلشراؼ عمى اإلشراؼ عمى إحداث جية عامة تتولى ميمة
المؤسسات والمراكز العامة والخاصة المعنية بالتدريب والتأىيؿ والتنسيؽ فيما بينيا ومراقبة عمميا، ودراسة حاجة 
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)أو تطوير بنية وعمؿ لجنة التنمية البشرية في مجمس الوزراء  المؤسسات الطالبة مف االختصاصات والكفاءات
 لتقـو بيذه الميمة(.

  إنشاء مرصد لممعمومات التربوية والتعميمية والتدريبية يشرؼ عمى ىذه العمميات ويتابعيا ويعمؿ عمى تشبيؾ
المدرسيف والمدربيف والباحثيف وأساتذة الجامعات في االختصاصات المختمفة وكذلؾ المخططيف االقتصادييف 

ث التربوي والدارسيف والباحثيف وراسمي السياسات وصناع القرار بما واالجتماعييف والتربوييف، ويزود مراكز البح
 .يستجد مف مستحدثات تعميمية وتدريبية

  إحداث مرصد لسوؽ العمؿ ييتـ بالعرض والطمب، كما ييتـ بمتغيرات سوؽ العمؿ ومتطمباتيا مف األعداد
 .والميارات واالختصاصات

ستراتيجية. سياسة ..7  اإلداري والقانوني /القطاعالقدرات التمكينيةفي قطاع  واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد..1.7
يشكؿ قطاع بناء القدرات التمكينية مكونَا رئيسًا مف مكونات إدارة  وتسيير الدولة بكافة مرافقيا وتتضاعؼ أىمية ىذا القطاع  

إذ يعد ىذا المحور جزءًا ال يتجزأ مف البنية التحتية األساسية لكافة  عندما يتعمؽ األمر بمحور التطوير اإلداري والقانوني،
نحصر تلتشابكو مع كافة القطاعات البحثية األخرى، فالخمؿ في ىذا القطاع ال  دورًا ميماً  ؤدينو يأأنشطة الدولة، إضافة إلى 
نما   .أىمية ىذا القطاع ومف ىنا تنبع ،شمؿ كافة القطاعات األخرىتمتد لتآثاره السمبية عميو فقط وا 

دارة غير ناجحةيثبت الواقع صحة القوؿ " كما "، فاإلدارة ىي ال توجد دولة متقدمة ودولة متخمفة بل توجد إدارة ناجحة وا 
 أساسياً  مف عممية بناء الدوؿ وتعد مرتكزاً  ميماً  جانباً  األساس في تقدـ الدوؿ أو تخمفيا، ومف جية أخرى تأخذ األنظمة والقوانيف

يت القواعد الصحيحة لييكمة الدولة. وبما أف الدوؿ في حركة تطور مستمرة، يجب أف تكوف عممية التطوير اإلداري لتثب
 .(02انظر الممحؽ ) اإلداري والقانونيمقطاع للئلطبلع عمى التقرير الكامؿ  والقانوني مواكبة لعممية التطور وقائدة ليا.

 توصيف الواقع الراىن. ..1.7
I.  داري والقانونيقطاع اإلالتوصيف واقع 

صفة المركزية اإلدارية وتستند بنيتو التنظيمية بشكؿ رئيس عمى الوزارات الموجودة  سوريةتغمب عمى النظاـ اإلداري العاـ في 
في العاصمة، ويتفرع عف الوزارات ىيئات ومؤسسات ومديريات تتوزع عمى مستوى المحافظات والمدف. ينفذ الوزير السياسة 

 العامة لمدولة فيما يتعمؽ بوزارتو بصفتو الرئيس اإلداري األعمى ليا.
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توجد جيات وىيئات عامة مستقمة أحدثت ألسباب موجبة وتتبع مباشرة لرئاسة الوزراء وتمارس اختصاصات محددة، ويمكف كما 
 أف تكوف ليا فروع في المحافظات كما يمكف أف يكوف مقرىا الرئيس خارج العاصمة.

الشؤوف المحمية الخدمية والتنظيمية في كؿ  إضافة إلى الجيات العامة المذكورة سابقًا ىناؾ وحدات اإلدارة المحمية التي تتولى
 ف مباشرة مف الشعب. ي، ويدير الوحدات اإلدارية المجمس البمدي المكوف مف أشخاص منتخبسوريةوحدة إدارية عمى امتداد 

 والتي تتكوف مف: سوريةتخضع الجيات العامة بمختمؼ مراتبيا في تنفيذ مياميا لؤلنظمة السائدة في 

 مجمس أو الجميورية رئاسة مف إما الشعب مجمس عمى يعرض مشروع كؿ عمى القانوف عبارة : وتطمؽالقوانين 
 يعرض ثـ المجمس مف إقراره ثـ ومف المختص الوزير مع الشعب مجمس في مناقشتو تـتو  المختصة الوزارة أو الوزراء
 الرئيس. السيد قبؿ مف إلصداره الجميورية رئاسة عمى

 وتنظيـ وتنفيذىا لمدولة العامة السياسة وضع طريقة تنظـ الجميورية وىي عف رئيس: تصدر التشريعية المراسيم 
دارية تنظيمية مسائؿ وتعالج وصبلحياتيا اختصاصاتيا وتحديد المتخصصة والمجاف والييئات الوزارات عمؿ  تخص وا 
  لمدولة. واإلدارية التنفيذية الييئات إحدى مف معيف قطاع

 الُمػفسرة التنفيذية لمتعميمات مبيِّنة إما وىي عف رئيس مجمس الوزراء أو الوزير المختص: تصدر الوزارية القرارات 
ما إصدارىما تـّ  تشريعي مرسوـ أو لقانوف  منيما ألحد تابعة ليةلفعا الوزير أو الوزراء رئيس تنظيـ معرض في تأتي وا 

 القانوف. وفؽ المبيف اختصاصو نطاؽ في

وبالتالي ال يمكف ليكذا إدارة أف تقـو بعممية  الحديثة، تجاوزتيا المتغيرات قديمةتخضع لمفاىيـ  سوريةت في دارااإلال زالت 
التنمية، وقد تمت محاوالت عديدة لمتطوير اإلداري كاف آخرىا إنشاء المعيد الوطني لئلدارة العامة بالتعاوف مع المدرسة الوطنية 

ي تحسيف الواقع اإلداري، لكف ىذه المحاولة لـ تكف أفضؿ مف سابقاتيا إما لعدـ وقد عقدت عميو آماؿ كبيرة ف لئلدارة، الفرنسية
 جدية الحكومة في اإلصبلح والتطوير اإلداري أو لعدـ قدرتيا عمى مواجية القوى المستفيدة مف الوضع الراىف. 

الت القانونية واإلدارية بما ينسجـ وفي ىذا المجاؿ ال بد مف تعزيز البحث العممي المتقدـ وتطوير الدراسات في مختمؼ المجا
 مع البيئة السورية ويسيـ باإلرتقاء بالواقع اإلداري والقانوني إلى المستوى الذي يمبي تطمعات المواطنيف.

II.  اإلداري والقانوني قطاعالتوصيف واقع البحث العممي في 

تخمو مف ىيئات أو مراكز عممية بحثية خاصة بإجراء أبحاث في المجاؿ اإلداري أو القانوني، لكف تكاد  ةيمكف القوؿ إف سوري 
في المقابؿ توجد بعض الييئات والمراكز العممية التي تقـو أحيانًا بإجراء بحوث في مجاؿ التطوير اإلداري والقانوني إضافة إلى 

 .ؾ الييئات في ىذا القطاع ومجاالت عممياتم ( أىـ02ويظير الجدوؿ )قياميا بمياميا األساسية، 
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 أىـ الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بالقطاع اإلداري والقانوني (:21الجدول )

 بالتطوير اإلداري والقانونيذات الصمة  مجاالت العمل المؤسسة

 .ساليب الحديثة في إدارة المؤسساتاأل  كميات الحقوق
  تطور المجتمع المحميدور اإلدارة المحمية في. 

 .دراسات وبحوث في مجاؿ اإلدارة  االقتصادكميات 

 المعيد العالي إلدارة األعمال

 البيئة القانونية لؤلعماؿ. 
 التنظيـ والتطوير اإلداري. 
 إدارة الخدمات االلكترونية 
 األساليب الكمية في اإلدارة. 
 نظـ دعـ القرار. 

 في إدارة األعماؿ الدولية. أبحاث  المعيد العالي لمتنمية اإلدارية
 .أبحاث في العمـو اإلدارية 

معيد التخطيط لمتنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

  القطاعػػػػػات االقتصػػػػػادية بدراسػػػػػات نظريػػػػػة أو/و تطبيقيػػػػػة تػػػػػرتبط مباشػػػػػرة
 واالجتماعية عمى المستويات الوطنية والمحمية.

تطبيقيػػػػة تتنػػػػاوؿ أحيانػػػػًا موضػػػػوع التطػػػػوير يجػػػػري طػػػػبلب المعيػػػػد بحوثػػػػًا   المعيد الوطني لإلدارة العامة
 .اإلداري والقانوني

 تحميل الواقع الراىن. ..2.7
I.  داري والقانونيقطاع اإلالتحميل واقع 

 نقاط القوة

 .التطور الكمي لمتشريعات والقوانيف في مختمؼ المجاالت 

 وجود بعض المعاىد التعميمية والتدريبية المعنية بالتطوير اإلداري. 

 عمى النيوض بعممية التطوير القانوني -بعد إعادة تأىيميـ  –كبير مف الحقوقييف القادريف  توفر كادر. 
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 وجود مديريات أو دوائر لمشؤوف اإلدارية والقانونية في كافة الجيات العامة والخاصة. 

 الشريعة اإلسبلميةإضافة إلى ، االنفتاح عمى نظـ قانونية متنوعة ومختمفة كالنظاـ البلتيني والنظاـ االنكموسكسوني. 

 نقاط الضعف

 .بطء التطور النوعي لمتشريعات والقوانيف 

  فمسفة قانونية ورؤية حديثة لمواكبة  إلىوجود فمسفة إدارية وقانونية مبنية عمى الحموؿ االسعافية اآلنية واالفتقار
 .المتغيرات المتبلحقة االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف إلى حسف الصياغة والشفافية والمساءلة واالستيداؼ واالتساؽ والتناسب والثبات، مما افتقاد التشريعات والقوان
 ضمف القانوف ذاتو.أحيانًا القوانيف، و  عدد مف أدى إلى التناقض بيف

  عدـ وجود خطة لتقنيف القوانيف والتشريعات، إذ تصدر قوانيف عدة تتعمؽ بموضوع واحد ولكنيا تكوف متفرقة
 مما يؤدي إلى تطبيؽ غير صحيح لمقانوف.يصعب معرفتيا، 

  عدـ تمتع المديريات القانونية في الوزارات بالقدرات والكفاءات الضرورية لمقياـ بعمميا والسيما في مجاؿ صياغة
 القوانيف.

 .عدـ وجود شبكة حديثة لمربط والتواصؿ بيف أجيزة اإلدارة العامة في سورية 

 المركزية اإلدارية. بصفة في الدولة تمتع النظاـ اإلداري 

 .غياب التوصيؼ الوظيفي لمستويات اإلدارة العميا، والوسطى والتنفيذية في أغمب الجيات والمؤسسات العامة 

  عدـ وجود برامج واضحة ومحددة الستثمار الموارد البشرية وتنميتيا وآلية شغؿ المناصب الوظيفية في المستويات
 اإلدارية العميا.

 عف األىداؼ والخطط اإلستراتيجية ميا في األعماؿ اإلجرائية الروتينية بعيداً انشغاؿ اإلدارات الع. 

 طور الحاصؿ في مجاؿ عمـو اإلدارةوعدـ انسجاميا مع الت تقادـ اليياكؿ اإلدارية الحالية.  

  ضعؼ القدرات التخطيطية ألجيزة الوحدات المحمية وضعؼ القدرة عمى وضع سمـ ترتيب أولويات المشاريع
 ية مبنية عمى تحديد االحتياجات وفؽ الموارد المتاحة.المحم
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 .ضعؼ البرامج التدريبية، وقمة المدربيف المختصيف في مجاالت التطوير اإلداري والقانوني 

 .عدـ تمتع أعضاء المجاف المعنية بوضع المشاريع األولى لمقوانيف بالخبرة الكافية في مجاؿ الصياغة التشريعية  

 نظـ االستشارات المتخصصة لدعـ عمؿ المجاف في مجمس الشعب عند دراسة مشاريع القوانيف المحالة إلييا  غياب
 .عدـ وجود مؤسسة أو لجنة مركزية مسؤولة عف إجراء المراجعة النيائية لمشاريع القوانيفو 

 الفرص

 .إمكانية االستفادة مف نظـ وعمـو اإلدارة الحديثة 

 لحقوقي الموجود في عممية التطوير القانوني بعد تدريبوإمكانية استثمار الكادر ا. 

  بعد تصحيح مساره(. االستفادة من مخرجات المعيد الوطني لإلدارة العامةإمكانية( 

 اىتماـ الحكومة بالتطوير اإلداري والقانوني. 

 وجود اتفاقيات تعاوف في مجاؿ التطوير اإلداري والقانوني مع دوؿ متقدمة بيذا المجاؿ. 

 مخاطرال

 غياب ثقافة العمؿ وسيادة البلمباالة وعدـ الشعور بالمسؤولية والتيرب مف االلتزاـ الفساد االجتماعي الذي يتجمى ب
  .بالقانوف

  التداخؿ واالزدواجية بيف عمؿ الجيات والمؤسسات العامة المختمفة، إضافة إلى تداخؿ األدوار بيف السمطات
 المركزية والمحمية.

  .ارتباط العامؿ السياسي بعممية تنفيذ برنامج اإلصبلح اإلداري وغياب اإلطار الزمني والفني البلـز إلنجازه 

  ألسباب مجتمعيةلغياب المعايير و  سوريةصعوبة وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب في. 

 عدـ وجود عدد كاؼ مف المختصيف بالتشريع في مجمس الشعب. 
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لمواجية تحديات التنمية اإلدارية في سورية، مف خبلؿ االستثمار في رأس  افاألساسي تاحافإف  عنصري البحث والتقانة ىما المف
الماؿ البشري، وجعؿ تقانة المعمومات حقيقة وأداة رئيسة وفاعمة في عممية التنمية اإلدارية ال بد مف استثمارىا واالعتماد عمييا. 
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ي بناء جياز إداري كفوء وفع اؿ وفؽ أعمى المعايير انطبلقًا مف ذلؾ، تتطمع السياسة الوطنية لمبحث العممي إلى المساىمة ف
والمتطمبات الحديثة، قائـ عمى ىياكؿ وتنظيمات مؤسساتية متطورة، ضمف إطار مف التشريعات واألنظمة المعاصرة والبناءة، 

 التالية:وقد تـ في ىذا السياؽ اقتراح المواضيع البحثية  .بما يضمف لسورية االنتقاؿ إلى مراتب الدوؿ المتقدمة

 تحديث القوانين وتطويرىا: 

 دراسة معايير وأسس لتقييـ مشاريع القوانيف مف خبلؿ دراسة اآلثار االجتماعية والبيئية والجدوى االقتصادية ليا. 

 .دراسة لمراجعة القوانيف في مختمؼ المجاالت لتطويرىا بغية االنتقاؿ التدريجي نحو البلمركزية اإلدارية والمالية 

  ومعايير مرجعية حوؿ أخبلقيات الصياغة القانونية.وضع أسس 

 لمراجعة وتقييـ وتحديث القوانيف وتقنينيا وفؽ قطاعات تنموية رئيسة. إعداد دراسة 

 دراسة لتطوير آليات ىيكمة السمطة القضائية والتنفيذية. 

 إعداد دراسات دورية عف مدى تنفيذ القوانيف والصعوبات التي تعترضيا. 

  التشريع الضريبي بما يتفؽ والتحوالت االقتصادية، مع األخذ بالحسباف تحقيؽ العدالة الضريبيةدراسة لتطوير. 

  دراسة لتطوير القوانيف المتعمقة بقواعد السبلمة العامة وعمؿ الجيات المعنية بالتصدي لؤلزمات والكوارث المحمية
يجاد آليات لمتنسيؽ والتع  اوف فيما بينيا.واإلقميمية الطبيعية منيا والصناعية وا 

 ألنظمة اإلدارية والخدمات العامةإدارة رأس المال البشري واستثماره وتطوير اليياكل وا: 

 .دراسة لتطوير آليات عمؿ جديدة لتمكيف المؤسسات واألطر البشرية مف االنتقاؿ إلى البلمركزية اإلدارية والمالية 

 مى المستوييف الوطني والمحمي.تطوير برامج عممية لرصد ومتابعة وتقييـ تنفيذ الخطط ع 

  دراسة لتطوير اليياكؿ اإلدارية القائمة، بما يضمف تكامؿ عمؿ اإلدارات المختمفة ومنع ازدواجية المياـ وعدـ تضاربيا
 مف جية، وحسف توزيع العمؿ في اإلدارات والعدؿ في ذلؾ كمًا ونوعًا مف جية أخرى.

 بشري في سورية عمى المستويات الوطنية والمحمية بما يتناسب مع دراسة لسياسات إدارة واستثمار رأس الماؿ ال
 .التطورات الجارية والحاجات المستجدة
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  سير األداء، وتطوير مبدأ الرقابة حسف دراسة لتطوير أنظمة جديدة لمعمؿ مبنية عمى قواعد واضحة تضمف
 .والمحاسبة الذاتية 

  المواطنيف بالخدمات مف خبلؿ شبكة االنترنت، ومشاركة المواطنيف دراسة تطويرية ألنظمة الخدمات التفاعمية لتزويد
 في عممية التنمية مف خبلؿ إطبلعيـ عمى الخطط والبرامج واستقباؿ مقترحاتيـ.

  الوظيفيدراسة لتطوير أسس وآليات عمؿ لئلدارة بالمشاركة بيدؼ تنمية سموؾ المواطنة التنظيمية وتدعيـ الوالء 
 .لمعامميف

 لمال البشري واستثماره وتطوير اليياكل واألنظمة اإلدارية والخدمات العامة )القيادات اإلدارية(إدارة رأس ا: 

 .دراسة سياسات وآليات ترشيح القيادات اإلدارية واختيارىا لتطويرىا باتجاه وضع معايير نوعية 

 القائمة عمى االىتماـ بالعوامؿ  دراسة لوضع استراتجيات جديدة وشاممة تقـو عمى إدارة التغيير والتنمية التنظيمية
 البيئية المؤثرة.

 .دراسة لتطوير آليات عمؿ مف أجؿ التطبيؽ الفعاؿ ألسموب البلمركزية اإلدارية 

  .دراسة لتطوير آليات عمؿ إستراتيجية لمقيادات واإلدارات العميا في الجياز الحكومي 

  واألنظمة اإلدارية والخدمات العامة )البنى التنظيمية(إدارة رأس المال البشري واستثماره وتطوير اليياكل: 

  دراسة برامج تحديث الجياز اإلداري وتطويره، واليياكؿ التنظيمية والمؤسساتية القائمة مف أجؿ االنتقاؿ التدريجي نحو
 .البلمركزية اإلدارية والمالية

 تابعة والتقييـ.دراسة لتطوير نظـ إدارة األداء واستحداث آليات جديدة لمتفويض والم 

 .دراسة لبناء تنظيمات مرنة فعالة متطورة بأسموب تنبؤي إلدارة التغيير 

 .دراسة لبناء آليات وسياسات واستراتيجيات التنمية التنظيمية 

 .ستراتيجية التعمـ التنظيمي  دراسة لتطوير منيج وا 

 تعمـ التجريبيدراسة لتطوير آليات لتطبيؽ أسموب التعمـ النشط القائـ عمى المشاركة وال. 
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 )إدارة رأس المال البشري واستثماره وتطوير اليياكل واألنظمة اإلدارية والخدمات العامة )أساليب وأدوات اإلدارة: 

 .دراسة لصياغة آليات الستخداـ تكنولوجيا المعمومات في تطوير األنظمة اإلدارية 

  عمميات التحديث واإلصبلح اإلداري واالقتصاديفي دعـ تكنولوجيا المعمومات دراسة تطوير آليات لبلستفادة مف. 

 ( دراسة الستخداـ منيجSix Sigma)  :تخفيض التكاليؼ، تحسيف اإلنتاجية، تخفيض الوقت في المتمثؿ بالنقاط التالية
 دورة األداء، تخفيض العيوب، تغيير ثقافة العمؿ، وتنمية الوعي بالجودة والدقة.

  القطاعاتتطوير األنظمة والتشريعات لمختمف: 

 يد الثغرات الموجودة فيو والعمؿ عمى تبلفييا.دإجراء دراسة عممية نقدية حوؿ قانوف العقود لتح 

 .إجراء دراسة كاممة حوؿ التشريعات واألنظمة المتعمقة بالسبلمة العامة والتصدي لؤلزمات والكوارث 

  ليات تدريبية أو بحثية.سيـ في تمويؿ فعايإحداث نظاـ ضريبي يمنح إعفاءات لمقطاع الخاص الذي 

  جراء دراسة عممية لوضع نظاـ عادؿ لمترقية الوظيفية.لمعامميف االيجابي والسمبي  نظام فعال لمتحفيزتطوير  وا 

 إجراء دراسات عممية حوؿ واقع تكنولوجيا المعمومات والقوانيف التي تنظمو وتشجع االستثمار فيو وتطويره. 

 العممي بالطاقات المتجددة وتحديثيا لتشجيع االستثمار والبحث إجراء دراسة حوؿ القوانيف المتعمقة. 

 دراسة قوانيف البحث العممي وتعديميا بما يضمف توحيد التسميات وأسس الترفيع والتعويضات. 
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o  المرجعية الناظمة لمقوانيف والتشريعات السورية ومراقبة تنفيذىا إيجاد جية مرجعية تعنى بصياغة التشريعات ووضع األسس
 وتحديثيا بشكؿ دوري بما يتماشى مع الخطط الخمسية.

o  إيجاد برامج تدريبية وطنية لمعامميف في مجاؿ الصياغة التشريعية والمراجعة النيائية لمشاريع القوانيف عمى مستوى الوزارات
 واإلدارات الحكومية.

o مج والمناىج التعميمية لكميات الحقوؽ والموائمة بيف المجاالت النظرية والتطبيقية مف خبلؿ توسيع الجانب تطوير البرا
 العممي والتطبيقي وربطو بسوؽ العمؿ.                                        

o  االجتيادات القضائية، والعمؿ عمى تشجيع البحوث القانونية مف خبلؿ إصدار دوريات متخصصة، وال سيما التعميؽ عمى
 تطوير منيجية البحث القانوني.
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o  إصدار القوانيف البلزمة مف أجؿ تنظيـ قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطويره، )قانوف استخداـ االنترنت، قانوف
قة بيذا القطاع كقانوف حماية الممكية ...(، وتطوير القوانيف النافذة المتعم، التجارة اإللكترونية، قانوف اإلعبلـ اإللكتروني

 .2110الفكرية لعاـ 

o  ،التعميـ، التربية و وضع برامج عمؿ لبلرتقاء باألداء اإلداري مف خبلؿ إعادة ىيكمة القطاعات الرئيسة مثؿ )الصناعة
 ...(، وفؽ المتطمبات الحالية والمستقبمية مع توصيؼ وظيفي جديد. الصحة،

o الكفاءة العممية والخبرة الوظيفية واالختصاص الدقيؽ( مف أجؿ الترشيح لموظائؼ  اعتماد معايير خاصة ومحددة(
عادة توزيع الموارد البشرية.  والمناصب عمى جميع المستويات اإلدارية العميا والوسطى والتنفيذية وا 

o حوافز التشجيعية مف بناء أنظمة جديدة لمرواتب واألجور تضمف عدالة التوزيع، ووضع آليات عممية لمنح المكافآت وال
 خبلؿ تقييـ أداء عادؿ بما يساىـ في التطوير الذاتي لميارات العامميف في الجيات العامة وتحسيف كفاءتيـ المينية.

o  بناء برامج لمتدريب المستمر لمواكبة المستجدات العالمية وأنظمة اإلدارة الحديثة وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية لذلؾ
مدى كفاءة القوى العاممة المتوفرة والنقص الحاصؿ فييا بالمجاالت المختمفة، وتحديد أنواع ومستويات  مف خبلؿ )دراسة

وعدد البرامج التدريبية التي يحتاج إلييا الجياز اإلداري وفقًا لخطط التنمية الوطنية التي يتـ العمؿ عمى تنفيذىا )إدارة 
 ...(. ،المشروعات، إدارة التغيير، التخطيط االستراتيجي

o  بناء موقع الكتروني حكومي يرتبط بوزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ لعرض الوظائؼ الشاغرة في القطاعيف العاـ والخاص
 والمؤىبلت المطموبة لشغؿ تمؾ الوظائؼ وفؽ معايير وأسس دقيقة.  

o دات وتطوير آليات العمؿ باستمرار إنشاء مديريات لمبحث والتطوير اإلداري والقانوني في الجيات العامة لمواكبة المستج
 وفؽ أحدث المعايير. 

ستراتيجية. سياسة ..8  البيئةفي قطاع  واالبتكار العموم والتقانة وا 

 . تمييد..1.8
لى العبلقة المتبادلة بينيما، ا  ترمز البيئة إلى المركبات الحية النباتية والحيوانية والمركبات غير الحية مف عالمنا الطبيعي، و 

توفر البيئة الثروات الطبيعية إضافة إلى وظائؼ النظاـ البيئي والتي تعتمد و  كوكب األرض. ىتدعـ  وجود الحياة عموالتي 
المنتجات والنفايات الناتجة  ت، مخمفاعمييا إلنتاج الغذاء، وتوليد الطاقة، وتوفير المواد األولية. كذلؾ تتمقى البيئة، وتدور جزئياً 

مف النشاطات البشرية االقتصادية واالجتماعية المختمفة. وتمثؿ البيئة لمكائف البشري المصدر األساسي لبلستجماـ والجماؿ 
 .والقيـ الروحية
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يئي الذي صاحبو، منذ الستينات تقدمًا ممحوظًا في معظـ المجاالت، غير أف ىذا التقدـ أصبح ميددًا بالتدىور الب سوريةحققت 
فشّح المياه وتدىور األراضي الصالحة لمزراعة وتموث اليواء والمياه وعدـ كفاية مرافؽ الصرؼ الصحي، أخذت تيدد قدرات 

 مواصمة النمو االقتصادي وامتصاص التزايد السكاني، وتفرض تكاليؼ اقتصادية وبشرية باىظة.

إال أف االىتماـ بيذا القطاع لـ يرؽ حتى اآلف إلى المستوى  0985عاـ وبالرغـ مف إحداث وزارة معنية بشؤوف البيئة منذ 
لئلطبلع  .عمى الجانب الميداني الممموسالطابع اإلعبلمي والدعائي والتوجييي غمبة المطموب، وما زاؿ العمؿ البيئي يتسـ ب

 .(03انظر الممحؽ ) البيئةعمى التقرير الكامؿ لقطاع 

 توصيف الواقع الراىن. ..1.8
I.  البيئةتوصيف واقع قطاع 

لقد فرض نموذج التنمية المستند إلى السعي لبلكتفاء الذاتي مف األغذية والتصنيع السريع ضغطًا متزايدًا عمى الموارد الطبيعية. 
المبلئمة، ىا بكفاءة، فأساليب الزراعة غير ثمار ولـ تراع ىذه اإلستراتيجية التنموية متطمبات المحافظة عمى الموارد الطبيعية واست

دارة المياه إدارة غير سميمة، أججت عمميات ىدر موارد المياه واإلفراط في استغبلؿ  واستقرار السكاف في مناطؽ محددة، وا 
المراعي اليشة، بينما جرى تحويؿ المراعي المنتجة إلى زراعة المحاصيؿ غير القابمة لبلستمرار. كما تسبب اإلفراط في 

ية في تموث مياه الجرياف السطحي، وتعرضت المناطؽ الساحمية إلى ضغوط متزايدة أثرت تأثيرًا استعماؿ المخصبات الكيميائ
سمبيًا في نوعية المياه واليواء والتربة. لـ تقـ الصناعات بإجراءات تذكر لتبّني تقنيات اإلنتاج األنظؼ، كما أدى التراخي في 

 .تطبيؽ التشريعات البيئية إلى زيادة التدىور البيئي

تتعرض الموارد المائية تمثؿ ندرتيا أكبر التحديات التنموية، والبيئية، واالقتصادية واالجتماعية في سورية.  لموارد المائية:ا
الجفاؼ وقمة  إضافة إلىالمساىـ األساسي في العجز المائي في سورية،  لضغوطات كبيرة كمية ونوعية، وتعتبر الزراعة

  .الياطؿ المطري

يؤدي طرح مياه الصرؼ الصحي والصناعي والزراعي غير المعالج إلى األراضي  استنزاؼ الموارد المائية،إضافة إلى 
 ،وخروجيا مف دائرة االستثمار المفيد ،والمسطحات المائية إلى تدىور النظـ البيئية المائية لؤلنيار والبحيرات والمياه الجوفية

  االقتصادية والترفييية لمعديد مف المسطحات المائية.القيمة وتدني إضافة إلى حدوث األضرار الصحية 

. إف التوسع 2118% مف إجمالي األراضي القابمة لمزراعة عاـ 76.55ُتقدر األراضي المزروعة بحوالي موارد األراضي: 
 2113 فيألؼ ىكتار  636العمراني قد زحؼ عمى أجود األراضي الزراعية، حيث زادت مساحة المباني والمرافؽ العامة مف 

 )المجموعة اإلحصائية(.  2118 فيألؼ ىكتار  688إلى 
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األنشطة تعد عممية تدىور التربة والتي تشمؿ التصحر والتممح والتموث مف المشكبلت البيئية اليامة في سورية التي نشأت عف 
 اإلنتاجية غير المدروسة.

نوع حيواني في الحياتيف  3111 يفوؽ عفما إضافة إلى  ،نباتي نوع 3311 سجؿ في سورية وجود ما يزيد عف: التنوع الحيوي
 .2111عاـ في  الدراسة الوطنية لمتنوع الحيوي وذلؾ وفؽالبرية والمائية، 

إضافة  ،التوسع الزراعي والصناعي والعمرانيتتعرض مكونات التنوع الحيوي النباتي والحيواني إلى العديد مف األخطار نتيجة 
كما يتعرض العديد مف األنواع النباتية والحيوانية  .الصيد وتجارة األحياء غير المنظميف، و ائريفالرعي واالحتطاب الجإلى 

 لخطر االنقراض.

عبر العقود الماضية( لتدىور كبير نتيجة القطع الجائر لؤلشجار الحراجية، والرعي غير ) تعرضت الغاباتالغابات الطبيعية: 
% مف مساحة األراضي 0.26إلى تدني مساحتيا إلى ما نسبتو  أدىالمنظـ، والحرائؽ، والتوسع الزراعي والسكني. مما 

تغطي نظـ بيئية متنوعة  2101لرابع مف محميًة حتى نياية الشير ا 31بمغ عدد المحميات والمنتزىات الوطنية السورية. 
  ىكتارًا موزعة في جميع مناطؽ سورية. 086358وبمساحة إجمالية قدرىا 

مف أىـ مصادر  حرؽ النفاياتو  في وسائط النقؿ والتدفئة والمنشات الصناعية، األحفورياحتراؽ الوقود يعتبر اليواء: تموث 
وتشكيؿ يا ت إلى ىواء المدف وتساىـ الظروؼ المناخية والطبوغرافية في تراكم، حيث تنبعث ىذه المموثاسوريةتموث اليواء في 
 كما ىو الحاؿ في مدينة دمشؽ. سحب مف السخاـ

الغازية الناتجة عف صناعات مختمفة ال تراعي االعتبارات البيئية كصناعة األسمدة  باالنبعاثاتوتتأثر العديد مف المدف السورية 
  ومجابؿ اإلسفمت وغيرىا. والمقالعية والصناعات النفطية واإلسمنت والمحطات الحرار 

ثر بشكؿ سمبي ممحوظ عمى الصحة البشرية والمنظومة ر النقاط الساخنة الحرجة، التي تؤ إف أكثالبيئة الساحمية والبحرية: 
البيئية والتنوع الحيوي والوضع االقتصادي السائد في شريط الساحؿ السوري، ىي بانياس وتمييا طرطوس ثـ البلذقية وأخيرًا 

النفط مصب و  معمؿ االسمنتفي بانياس، و  المحطة الحراريةو  ومصب النفط مصفاةالعف جبمة بسبب المموثات الناتجة 
  في طرطوس، وتشترؾ جميع المدف الساحمية بعدـ وجود محطات معالجة لمياه الصرؼ الصحي. ورصيؼ تحميؿ الفوسفات

أّدت الزيادة السكانية المضطردة، واليجرة مف الريؼ إلى المدينة طمبًا لمعمؿ ولمستوى معيشي أفضؿ، إلى البيئة الحضرية: 
نشاء تجمعات  ازدياد الحاجة لتمبية الطمب عمى السكف في المدف، مما دفع السكاف إلى التوجو إلى أطراؼ المدف الكبرى وا 

 سكنية غير نظامية ال تتمتع بأي شروط بيئية أو صحية أو إنشائية.
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عمى الرغـ مف أف كمية انبعاث غازات االحتباس الحراري في سورية منخفضة إال أف سورية تعتبر مف دوؿ التغيرات المناخية: 
 األخيرة إلى موجات جفاؼ متتالية. سنيفمف آثار التغيرات المناخية، حيث تعرضت سورية خبلؿ الالمتضررة العالـ 

% 3.5% و2.5مميوف طف/ سنة وبنسبة نمو بيف  4.5بحوالي  2119عاـ قدرت كمية النفايات البمدية في إدارة النفايات: 
يتـ  في مطامر صحية تفتقر لئلشراؼ البلـز ولمتشغيؿ الجيد، بينمامف النفايات البمدية   40%يتـ التخمص حاليًا مفسنويًا، و 

يتـ تحويؿ كمية ضئيمة نسبيًا  ، كما%( في مكبات عشوائية مترامية عمى أطراؼ المدف والبمدات55التخمص مف القسـ األكبر )
 ( إلى كومبوست.5%مف النفايات )تقريبًا 

% مف األمراض وسوء الصحة العامة بيف السكاف، 25مسؤواًل عف ما يعادؿ يعتبر التموث البيئي في سورية الصحة والبيئة: 
 والمسنيف وذوي األمراض المزمنة.  نيفوأكثر أفراد المجتمع تأثرًا ىـ النساء والحوامؿ واألطفاؿ ما دوف الخمس س

المحيطة، مما يؤدي إلى تموث تطرح الصناعات العديد مف المموثات الغازية والسائمة والصمبة إلى البيئة الصناعة والبيئة: 
حيث ينتج عف االستخدامات المتعددة لممياه في الصناعة مياه مموثة ىذه الصناعات. المياه واليواء والتربة في مناطؽ انتشار 

مما ، يجري صرفيا في كثير مف األحياف إلى المصادر المائية السطحية مباشرة أو إلى شبكات الصرؼ الصحي دوف معالجة
 .لتربة والبيئة البحريةاتموث المياه السطحية والجوفية، إضافة الى تموث  يساىـ في

II.  البيئةتوصيف واقع البحث العممي في قطاع 

المؤسسات والمجاالت البيئية التي  تمؾأىـ  (03)يبيف الجدوؿ يوجد العديد مف المؤسسات البحثية التي تيتـ بالشأف البيئي و  
 .ياتعمؿ ب

 أىـ الييئات البحثية ومجاالت عمميا ذات الصمة بقطاع البيئة (:23الجدول )

 ذات الصمة بالبيئة مجاالت العمل المؤسسة 

 الييئة العامة لالستشعار عن بعد

 والرممية الترابية العواصؼ مراقبة. 
 الجفاؼ مراقبة. 
 فػػي المقارنػػة عمػػى باالعتمػػاد الشػػاطئ خػػط عمػػى الحاصػػمة التغيػػرات دراسػػة 

 .الجوية الفضائية الصور
 اإلدارة المتكاممة لمسواحؿ. 
 تحديد المواقع المبلئمة لممطامر الصحية. 

 .مراقبة البيئة السورية إشعاعيًا بواسطة شبكة اإلنذار المبكر التابعة لمييئة  ىيئة الطاقة الذرية



الجمهىرية العربية السىريةالسياسة الىطنية للعلىم والتقانة واالبتكار في    

 

 | األولوٌة ذات القطاعات فً واالبتكار والتقانة العلوم واستراتٌجٌات سٌاسات 046

 

  إنتػػػاج دراسػػػة طرائػػػؽ معالجػػػة المنػػػاطؽ المموثػػػة بػػػالمواد المشػػػعة فػػػي حقػػػوؿ
 .النفط

  اإلشعاعية الداخمية باستخداـ عداد كامؿ الجسـتقدير الجرعات. 
 قياسات الرادوف في الماء واليواء والتربة. 
 تطوير تقنية الكواشؼ اليبلمية وتطبيقاتيا. 

 المعيد العالي لمعموم التطبيقية والتكنولوجيا

 التحاليؿ الكيميائية. 
  المصػػادر قيػػاس المموثػػات فػػي ىػػواء بيئػػة العمػػؿ وفػػي الغػػازات المنبعثػػة مػػف

 .ومعايرة أجيزة القياس
 تنفيذ التحاليؿ الجرثومية لممياه وكشؼ وتعداد الجراثيـ الكمية. 
 كشؼ وتعداد مؤشرات التموث الجرثومي والبرازي. 
 معالجة زيوت القطع. 
  تطػػوير تقانػػة تجزئػػة ميػػاه الصػػرؼ بيػػدؼ نمذجػػة المعالجػػة بواسػػطة الحمػػأة

 .المنشطة

 المعيد العالي لمبحوث البحرية

 قضايا التنوع الحيوي البحري في الساحؿ السوري. 
  دراسة التيارات البحرية وانتشار التموث مع حركة الكتؿ المائية فػي السػاحؿ

 .السوري
  عبلقػة التػػأثير المتبػػادؿ بػيف البيئػػة البحريػػة واألوسػاط البيئيػػة األخػػرى )ىػػواء

 مياه عذبة(.
  البحريػة عمػى امتػداد دراسة توزع المموثات العضوية والبلعضوية فػي البيئػة

 .الساحؿ

 المعيد العالي لمبحوث البيئية

  معالجة مخمفػات الصػرؼ الصػحي والزراعػي والصػناعي وطرائػؽ االسػتفادة
 .منيا

  معالجة المخمفات الصمبة المعاشية والزراعية والصناعية وطرائػؽ االسػتفادة
 .منيا

 تقييـ جودة المياه وتحسينيا. 

 .النفايات الصمبة إدارة  كميات اليندسة المدنية 
 أنظمة الصرؼ الصحي. 
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 كميات اليندسة الزراعية

  تعزيػػػػػز دور الغابػػػػػات والمراعػػػػػي والػػػػػنظـ الزراعيػػػػػة الغابيػػػػػة والثػػػػػروة المائيػػػػػة
 .السائدة في القطر في التوازف البيئي

 التنوع الحيوي. 
 استصبلح األراضي. 

 كميات العموم 
 التموث الكيميائي لمبيئة. 
  الغطاء النباتيتأثير التموث عمى. 
 التنوع الحيوي. 

 .تموث وحماية البيئة  كمية اليندسة الكيميائية والبترولية 
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I.  البيئةتحميل واقع قطاع 

ىا وتحويميا ثمار الصعبة التي يواجييا، ىناؾ في المقابؿ فرص يمكف است والمخاطربالرغـ مف نقاط الضعؼ الكثيرة ليذا القطاع 
 إلى نقاط قوة لتعزز نقاط القوة الموجودة واالرتقاء بحالة البيئة إلى مستوى أفضؿ.

 نقاط القوة 

 وجود كادر كبير يعمؿ في المجاؿ البيئي. 

  إحداث أقساـ لمبيئة في معظـ المؤسسات العامة. 

 وجود العديد مف الجمعيات التي تعنى بشؤوف البيئة. 

  رعوية عمى األقؿمحمية  76محمية طبيعية و 31وجود. 

 نقاط الضعف

 عدـ تطبيؽ القوانيف البيئية بشكؿ سميـ. 

  في بعض التخصصات البيئية النوعيةعدـ كفاية الكادر البيئي. 

 وجود شركات صناعية قديمة مموثة تعمؿ بتقنيات متخمفة. 
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 نسبة كبيرة مف وسائؿ النقؿ قديمة ومموثة. 

  الجيات العامة األخرى التي تعنى ببعض الجوانب البيئيةوجود تداخؿ سمبي بيف عمؿ وزارة البيئة وبعض. 

  طرح نسبة كبيرة مف المخمفات الصمبة البمدية والصناعية والخطرة بشكؿ عشوائي دوف معالجة أو حرقيا في أماكف
 .مكشوفة

  نقص كبير في محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي وطرح جزء كبير مف مياه الصرؼ الصحي والزراعي
 .دوف معالجةوالصناعي 

  معتمدةاالفتقار إلى قواعد بيانات بيئية. 

  2100تدىور الوضع البيئي بشكؿ كبير نتيجة األزمة التي تمر بيا سورية منذ عاـ. 

 الفرص

 وجود إرادة حكومية )في الظاىر عمى األقؿ( لبلىتماـ بالوضع البيئي. 

  طرؼ فييا سوريةاالستفادة مف االتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤوف البيئة والتي. 

  لوكاالت دولية تعنى بشؤوف البيئة وتقدـ مساعدات ميمة سوريةوجود مكاتب في. 

 إمكانية االستثمار في السياحة البيئية. 

 مخاطرال

  البيئيعدـ القدرة عمى تأميف الموارد المادية الكافية لمقاومة التدىور. 

 عدـ اقتناع أصحاب السمطة بأولوية ىذا القطاع. 

  بأنشطة وبيئة دوؿ أخرى وخاصة المجاورة منيا سوريةتأثر البيئة في. 

 التزايد الكبير لمسكاف ولمتجمعات السكنية العشوائية. 

 عدـ القدرة عمى تطبيؽ القوانيف البيئية. 

 استنزاؼ الموارد الطبيعية وتموثيا. 
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 المناخ شبو الجاؼ شح المياه وطبيعة. 

II. تحميل واقع البحث العممي في قطاع البيئة 

يعتبر البحث العممي في مجاؿ البيئة حديث العيد نسبيًا، والمعوقات التي تواجيو أكثر بكثير مف العوامؿ المحفزة عميو، بالرغـ 
 البيئي.مف ذلؾ يمكف البناء عمى نقاط القوة والفرص الموجودة لتحسيف واقع البحث العممي 

 نقاط القوة

 توفر باحثيف وكوادر فنية ذوي كفاءة في المجاؿ البيئي. 

 يزات في مختمؼ المحافظات السورية.وجود بنية تحتية جيدة مف مخابر وتجي 

  والدراسات العميا في بعض الكميات.افتتاح تخصصات بيئية في المرحمة الجامعية 

 نقاط الضعف

  البيئي في المجاؿلباحثيف ابطء التطور في عدد ونوعية. 

 عدـ استثمار المخابر البيئية بالشكؿ األمثؿ. 

 ضعؼ التنسيؽ في البحوث البيئية بيف الجيات المعنية وعدـ وجود جية مرجعية معتمدة. 

 ( الذي كاف معنيًا بالبحث البيئي وىو  سوريةتـ إلغاء المركز الوحيد في  فقدعدـ وجود مركز أبحاث بيئية مستقؿ
 .مركز الدراسات والبحوث البيئية(

  إضافة إلى نقاط الضعؼ الكثيرة المشتركة مع قواعد بياناتأرشفة األبحاث البيئية أو تجميع نتائجيا في االفتقار إلى ،
 .البحث العممي في بقية المجاالت

 الفرص

 االتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤوف  ي مجاؿ البحث العممي فيالمواد التي تنص عمى التعاوف ف االستفادة مف
 .طرؼ فييا سوريةالبيئة والتي 

 ارع في األبحاث البيئية العالمية.التطور المتس 

 البيئية السيولة النسبية في الحصوؿ عمى تمويؿ خارجي إلجراء األبحاث. 
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 مخاطرال

 لقرارتدني درجة األولوية لمبحث العممي البيئي عند أصحاب ا. 

 عتباره إنفاقًا دوف مردود.النظرة السمبية لمبحث العممي البيئي لدى القطاع الخاص وا 

 دة التي يحتاجيا حتى تظير نتائجو.ابتعاد الباحثيف عف العمؿ البيئي بسبب طوؿ الم 

 البيئةالبحثية لتطوير قطاع  المحاور والمقترحات. ..3.8

أف يتـ حصر األبحاث  ، جرى اقتراحالجيود السابقة المبذولة في األبحاث البيئيةتجنب ضياع لحتى يكوف العمؿ فعااًل و 
مف أجؿ االنطبلؽ منيا والبناء عمييا وعدـ تكرار بحوث منجزة سابقًا في المؤسسات البحثية السورية  ،والدراسات البيئية السابقة

 التالية: والمتعمقة بكؿ محور مف المحاور البحثية المقترحة

 ليواء:سالمة ا 

  ،إجراء بحوث في مجاؿ تحديد جودة اليواء في سورية وتتضمف: البحث في أثر صناعة االسمنت، األسمدة، النفط
اإلسفمت، المنظفات والبطاريات عمى جودة اليواء وسبؿ تخفيفو، والبحث في أثر حرؽ النفايات وتحديد تراكيز 

  .البحث في أثر المكاسر والمقالع عمى جودة اليواء وسبؿ تخفيفو، و االنبعاثات الغازية الخطرة الناجمة وسبؿ تخفيفيا

  إجراء بحوث لتحسيف جودة اليواء في سورية وتتضمف: بحوث لتحسيف نوعية الوقود وتحسيف االحتراؽ في وسائط
لبحث ا، و النقؿ وتحسيف االحتراؽ في وسائؿ التدفئة، تطوير أجيزة التقاط المموثات مف الوسائط الصناعية )مصافي(

 .في أسباب تشكؿ الغبار واقتراح الحموؿ المناسبة لمحد منيا

  إجراء بحوث في مجاؿ مراقبة جودة اليواء في سورية وتتضمف: بحوث خاصة باستعماؿ الكواشؼ الحيوية في مراقبة
جراء بحوث متعمقة بتحديد التغيرات تموث اليواء وتطوير تجييزات رخيصة لمراقبة مموثات اليواء المكانية والزمنية ، وا 

  ثـ بناء نماذج لمتنبؤ بانتشارىا. لتراكيز مموثات اليواء

 حماية التنوع الحيوي: 

  ًإجراء دراسات اقتصادية اجتماعية عف المجتمعات المحمية التي تعيش بالقرب أو داخؿ المناطؽ الحساسة بيئيا. 

  اديةإجراء بحوث حوؿ األمراض البيئية وتأثيراتيا االجتماعية واالقتص.  

 البحث في أىمية الطاقات النظيفة والمتجددة في الحفاظ عمى التنوع الحيوي.  
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  ،إجراء توثيؽ حديث لؤلنواع النباتية والحيوانية مع إجراء مسح تصنيفي لمكائنات الحية الدقيقة في التربة السورية
جراء بحوث خاصة بالقيمة االقتصادية واالجتماعية لمكونات التنوع الحيوي ف   .سوريةي وا 

 إجراء بحوث متعمقة باألنواع الغازية وتأثيراتيا عمى النظـ البيئية الوطنية. 

 .جراء بحوث حوؿ أثر المتغيرات البيئية والمناخية عمييا   رصد األحياء البحرية في السمسمة الغذائية البحرية، وا 

 إدارة النفايات الصمبة والسائمة: 

 عادة االستخداـ، تطوير آليات إلدارة المتكاممة إجراء بحوث حوؿ ا لمنفايات الصمبة يتضمف: التقميص والتدوير وا 
  ....، الطمر الصحي، التخمص اآلمف مف النفايات الخطرة

  إدارة النفايات السائمة ييدؼ إلعادة استخداميا ألغراض الري والصناعة بعد التخمص مف المموثات إجراء بحوث حوؿ
  .أو تقميصيا

 الجة الترب المموثة بالنفط وتطوير طرائؽ معالجة السبلدجإجراء بحوث حوؿ مع.  

 البحث في استخداـ تقنية الغاز الحيوي في معالجة مخمفات الصرؼ الصحي. 

 .  دراسة بيئية شاممة إلمكانية االستفادة مف الفوسفوجبسسـو

 سالمة المياه: 

  خ المياه الجوفية وعبلقتيا بالتغيرات المناخية بحوث حوؿ تقييـ خطر المركبات الثانوية لكمورة مياه الشرب وحوؿ تاري
 .وتقييـ تموثيا بالمواد المختمفة

  األسباب والحموؿمتضمنة حوؿ تممح المياه العذبة بحوث. 

  البحث في تطوير تقانات قياس المموثات في المياه وتطوير نظـ متقدمة لتعقيـ مياه الشرب والمياه المستخدمة
  .ألغراض طبية

 البيئي لمياه الصرؼ المعالجة ووضع ضوابط إرشادية لتغذية المياه الجوفية بياراسة األثر د.  

 إجراء بحوث حوؿ تموث المياه الحراري والكيميائي.  
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 وتطوير  .بحوث لعممية التنقية الذاتية لمصادر المياه السطحية وتحديد تأثير مموثات اإلثراء الغذائي عمى جودتيا
  .منيجية تحميمية لمتابعة دراسة سموؾ العناصر المعدنية الثقيمة في البيئة المائية

  ًإجراء بحوث حوؿ إعادة تأىيؿ المياه المموثة كيميائيًا، إشعاعيًا وحيويا. 

  بحوث حوؿ تغير المكونات الرسوبية مع الزمف عمى طوؿ الساحؿ وفي قاع السدود لبلستفادة منيا في تحديد
 .موثاتالم

 سالمة األراضي: 

  وتحديد األراضي المعرضة ألخطار التموث وأسبابو ومعالجتو  سوريةبحوث حوؿ أسباب تممح وتصحر األراضي في
 .ودراسة سبؿ تشجيع الممارسات المتميزة في الزراعة

 مؿ لوضع خارطة واعتماد التخطيط البيئي المتكا سوريةدراسة حوؿ االستعماالت البيئية المثمى لؤلراضي في  إجراء
  .بيئية توضح األماكف المفضمة لمختمؼ األنشطة

 مواجية التغيرات المناخية:  

 يجاد الحموؿ المناسبة ليا  .دراسة أسباب العواصؼ الغبارية وا 

  ،(..أراضي، دراسة تأثير التغيرات المناخية عمى الموارد الطبيعية )ماء.. 

  الخاطئة في التغيرات المناخيةدراسة دور الممارسات الصناعية والزراعية.  

  دراسة تأثير التغيرات المناخية عمى السواحؿ واستعماالت األراضي والتنوع الحيوي ومكوناتو النباتية والحيوانية في
مكانية التأقمـ مع ىذه التغيرات   .سورية، وا 

  حوؿ التغيرات المناخية المستقبمية يةتنبؤ بحثية دراسات. 

 البيئةالعامة لتطوير قطاع المقترحات . ..4.8

o  حاضنة لتوطيف تقانات بيئية وبحثية إلدارة المخمفات الصمبة والسائمة بيدؼ بناء وتعزيز القدرات البشرية وتكريس إنشاء
 التربية البيئية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة وحماية البيئة وفؽ السياسات الوطنية البيئية.

o فييا عية البيئية تتعمؽ بكؿ األمور البيئية التي يمكف لممواطف العادي المساىمة اإليجابية خاصة بالتو برامج عممية  إعداد
  .تكوف موجية لكافة شرائح المواطنيف حيث
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o  نشاء البنوؾ االصطناعية لحفظ المادة الوراثية  االقتصاديةإنشاء البنوؾ الوراثية لمحيوانات الحية في مناطؽ انتشارىا، وا 
  .الحيوانية

o البصمة الوراثية لؤلنواع والعروؽ والسبلالت المحمية وتسجيميا عالميًا كممكية وطنية. تحديد  

o  قامة بنؾ معمومات بيئي يوفر كافة البيانات البلزمة لممراقبة والدراسات استخداـ التقنيات الجيومعموماتية في مجاؿ البيئة وا 
  .البيئية

o وتبويب كؿ األبحاث والدراسات العممية في سورية الخاصة بالبيئة العمؿ عمى إنشاء مكتبة إلكترونية يتـ فييا أرشفة. 

o  الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى استنزافيا واألخطار الناجمة عف ذلؾ، التعرؼ عمى دراسة واقع الموارد الطبيعية و
 وتحديد اإلجراءات الواجب اتباعيا لممعالجة.

o  القادمة. يفالوطنية البيئية والمحاور البحثية البيئية لمسنتأىيؿ الكوادر العممية البلزمة لتنفيذ البرامج 
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 خاتمة .11

جرى في ىذا التقرير وضع المبلمح الرئيسة لمسياسة الوطنية لمعمـو والتقانة واالبتكار، مع التركيز عمى عدد مف القطاعات 
االسترتيجية ذات األولوية التي تحتاج إلى تطوير عممي وتقاني. وقد سعت السياسة الموضوعة لمعمؿ بشكؿ رئيس عمى تقديـ 

 إيجابافي تطوير االقتصاد الوطني باتجاه االقتصاد القائـ عمى المعرفة، مما ينعكس  مقترحات تطويرية مف شأنيا المساىمة
 وبقوة عمى التنمية الشاممة والمستدامة المرجوة لسورية لمعقد القادـ عمى األقؿ. 

ـ بتنفيذىا وترجمة ـ والتقانة واالبتكار ىو االلتزاو التأكيد عمى أف األىـ مف وضع السياسة الوطنية لمعم ،لكف مف المناسب ىنا
وخصوصًا التوجيات واألولويات والمقترحات البحثية والعامة عمى أرض الواقع، بحيث تتحقؽ األىداؼ التي وضعت مف أجميا، 

وأف ىذه األىداؼ ىي غاية في األىمية ليس لتطور سورية ورفاىية شعبيا فحسب، بؿ ولضماف بقائيا كدولة مستقمة وفاعمة في 
 المنطقة.

اإلشارة إلى أف نجاح ىذه السياسة يتوقؼ عمى توفر الدعـ القوي مف القيادة العميا مف خبلؿ التوجيو لجميع الجيات  مف الميـ
المعنية في الحكومة بضرورة تمبية المتطمبات اإلدارية والمالية والبشرية البلزمة لتنفيذ السياسة. كما أف نجاحيا يحتاج إلى إدارة 

الييئة العميا لمبحث العممي، لموقوؼ عمى تقدـ العمؿ في ىذه السياسة مف خبلؿ الخطط التنفيذية جيدة ومتابعة حثيثة مف قبؿ 
التي سيجري اعتمادىا مف قبؿ الجيات المعنية، وذلؾ باالعتماد عمى مؤشرات كمية ونوعية ترصد ىذا التقدـ وتسمح بتقييمو 

 بشكؿ دقيؽ.

تضافر الجيود وااللتزاـ دـ العممي والتقاني، ويعتمد نجاح ىذه الخطوة عمى تـ إعداد ىذه السياسة لتكوف خطوة عمى طريؽ التق
مف قبؿ جميع الجيات المعنية في القطاعيف العاـ والخاص بتنفيذ البرامج والتوجيات المنبثقة عف ىذه السياسة والتعاوف في حؿ 

مع البيئة العامة مف ناحية التشريعات  المشاكؿ والصعوبات التي ستعترض تنفيذىا. ثـ إف ىذه السياسة يجب أف تتفاعؿ
والقوانيف السائدة، ويجب أف تتكامؿ مع الخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية الوطنية وتدعميا في جوانبيا العممية والتقانية 

 وفي بناء القدرات البشرية بشكؿ خاص، ألف بناء اإلنساف ىو المنطمؽ وىو الغاية.

القطاعات السبع األخرى   –الذي سيصدر قريبًا  –ـ والتقانة واالبتكار و تقرير السياسة الوطنية لمعمسيتناوؿ الجزء الثاني مف 
التشييد، النقؿ، و  البناء وىي قطاعات: السكاف، التنمية الثقافية واالجتماعية، التنمية المحمية واإلقميمية، القطاع المالي، السياحة،

عات ذات األولوية، بمعنى توصيؼ القطاع وتحميؿ واقعو، ثـ تقديـ المقترحات البحثية وذلؾ وفؽ نفس الفقرات الواردة في القطا
 والعامة لتطويره مف منظور العمـ والتقانة واالبتكار.
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