ﺗﻮﺻﻴﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﲤﺮي
اﳊﺮب ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ :ﺗﺪاﻋﻴﺎﻬﺗﺎ وآﻓﺎﻗﻬﺎ
أﺎﻳر ٢٠١٧

َو

اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري :ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ ٢٠١٨

دﻣﺸﻖ  -آذار ٢٠١٨

توصيات اجلمعية الربيطانية السورية الصادرة عن مؤمتري
احلر  ي وورية تااعيااها آفااهاا
آ
املشرآع الوطين لإلصالح اإلداري مقومات النجاح  ي وورية ما بعا احلر

أقامت اجلمعية الربيطانية السورية يف جامعة دمشق خالل شهر أاير من العام  2017مؤمتراً حول واقع املعيشة
اليومي للسوريني يف ظل احلرب الشرسة اليت تشن على األراضي السورية حيث حبث اليوم األول من املؤمتر عدة

حماور تتعلق ابلتداعيا والتحداي اليت تواجهها سورية من قضااي فساد وأزما متالحقة مبتختل

القطاعا

اخلدمية ،فيما تناول اليوم الثاين حماور أخرى تتعلق ابألفق املستقللية والرر اليت مكن أن تنتج بعد إنتهاء احلرب
على الصعيد االقتصادي والعمراين والتعليمي.
ومن مث أقامت اجلمعية مؤمتراً آخر يف شهر كانون الثاين من العام  2018حول املشروع احلكومي لإلصالح
اإلداري اهلادف إلجراء إصالحا جذرية على الليئة اإلدارية اليت تعمل ضمنها مؤسسا الدولة السورية حيث
مت مناقشة أسس املشروع القائمة على إجراء مقاربة منظمة ومنهجية لألداء احلكومي إلنتاج خارطة طريق وآلية
تنريذ وقياس يتم من خالهلا تطوير وإصالح اهليكل املؤسسايت للقطاعا احلكومية كافة.
شارك يف كل من املؤمترين السيد رئيس جملس الوزراء وعدد من السادة الوزراء واملسؤولني يف احلكومة السورية
إضافة إىل برملانيني وخرباء إقتصاديني واكادميني وأعضاء يف اجلمعية الربيطانية السورية حيث مت تقدمي العديد من
احلقائق واللياان حول املواضيع املطروحة ومن مث مت فتح ابب األسئلة واملناقشة الشرافة مع مجيع السادة املشاركني
وذلك بكل حمور من حماور املؤمترين ،وقد تلني من خالل هذه عروض واملناقشا وجود كم كلري من األمور
واهلواجس اليت تسرتعي تسليط الضوء على ابرزها واقرتاح ما مكن أن يريد من توصيا حوهلا:

 .1وجود ضع كلري يف عملية تعميم املعلوما حول النشاط احلكومي واخلطط اليت تعمل مبوجلها مؤسسا
الدولة واآلليا املتلعة لتقييم عملها حيث ال يوجد مصدر رمسي موحد ملثل هذه املعلوما  ،1وابلتايل سيكون
من املريد إن قامت كل هذه املؤسسا بنشر مجيع املعلوما املتعلقة ابسرتاتيجيتها وآليا عملها وهياكلها
التنظيمية ومشاريعها وميزانياهتا ومؤشرا اإلجناز فيها وأية معلوما أخرى ذا صلة وذلك من خالل مواقع
الكرتونية حديثة وسهلة االستتخدام ،إضافة اىل انشاء مكتب عالقا عامة بكل مؤسسة هلذا الغرض.
 .2وجود تقصري كلري يف جمال تطليق خدما احلكومة اإللكرتونية ويلدو أن السلب يف ذلك هو حماولة تطليق
هذه اخلدما على مستوى شامل وعرب برانمج عمل يضم مجيع مؤسسا الدولة وهو األمر الذي يؤدي
اىل التأخري يف تقدمي هذه اخلدما  ،2وابلتايل سيكون من املريد إن قامت احلكومة بتشجيع امللادرا الرردية
لدى كل مؤسسة لتقدمي هذه اخلدما أسوة مبراكز خدمة املواطن احملدثة من قلل حمافظة دمشق الن اخلدما
االلكرتونية هلا خصوصية وتعتمد أساساً على ملدأ التطور املستمر وال يوجد نقطة بداية أو هناية حمددة هلا.
 .3عدم اعتماد آليا التوظي والرتفيع الوظيري ضمن مؤسسا الدولة على معايري علمية واضحة املعامل وإمنا
ختضع هذه اآلليا يف أكثر األحيان اىل اعتلارا أخرى ال عالقة هلا مبستوى التأهيل واخلربة والنزاهة لترضي
بنهاية األمر اىل اختام املؤسسا بعدد فائض من املوظرني وبنسب أجور متدنية حيث يساهم ذلك يف توزع
املسؤولية وقصور يف احملاسلة ،3وابلتايل سيكون من املريد تقييم فكرة انشاء هيئة متتخصصة ابلتوظي
احلكومي تكون من ضمن مسؤولياهتا حتليل االحتياجا الوظيرية لكل مؤسسا الدولة وتوظي ما حتتاجه
هذه املؤسسا من مالك بشري مناسب وحتديد األجور واملكافآ واالشراف على التقدم والرتفيع الوظيري.
 .4عدم قيام احلكومة ابإلسترادة ابلشكل األمثل من اخلربا

االكادمية املوجودة يف اجلامعا

السورية

واجلمعيا األهلية أو من املغرتبني السوريني حيث اقتصر مثل هذه اجلهود على ملادرا خجولة ال ترتقي
 1اجللسة األوىل من مؤمتر "احلرب يف سورية :تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة األوىل من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"
 2اجللسة األوىل والثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"
 3اجللسة األوىل والثانية من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"

ألمهية ما مكن أن تقدمه هذه اجلها من مشورة وتدريب ودراسا متتخصصة تساعد على تقوية االداء
احلكومي ،4وابلتايل سيكون من املريد إن قامت كل مؤسسا

حكومية بوضع خطط وبرامج ملثل هذا

التعاون على أن يتم تقييمها وتقييم نتائجها بشكل دوري ومستقل.
 .5وجود تقصري كلري يف آلية عمل هيئة التتخطيط اإلقليمي واليت مت تقليص دورها وأثرها بشكل كلري خالل
السنوا املاضية ابلرغم من أهنا املؤسسة األكثر أمهية على األطالق يف وضع اسرتاتيجيا التنمية املتوازنة
اليت تضمن قوة سورية ووحدهتا ،5وابلتايل سيكون من املريد إعادة االعتلار واالستقاللية هلذه املؤسسة ورفدها
ابخلربا املناسلة وتغيري هيكلها التنظيمي حبيث ال تقتصر عضوية اجمللس األعلى للتتخطيط اإلقليمي على
الوزراء املعنيني كما هو معمول به حالياً بل تتعدى لتشمل اكادميني وممثلني عن اجملتمع املدين ومستشارين

فنيني ذوي خربة يف جمال التتخطيط االقليمي.

 .6اإلمهال الشله التام ملواضيع الليئة والتنمية املستدامة يف مرحلة حرجة جداً تستدعي وجود عناية فائقة هلذه
املواضيع األكثر حساسية ابلنسلة ملستقلل سورية ،6وابلتايل سيكون من املريد ادخال اللعد الليئي بكافة

مكوانته على عمل احلكومة وخاصة هيئة التتخطيط اإلقليمي وإعادة االعتلار لوزارة الليئة واعطاءها صالحيا
تنريذية الحتضان وتنظيم عمل اجلمعيا املدنية العاملة ابجملال الليئي والتواصل مع اجلها املاةحة ومراكز
الدراسا
واخلا

الليئية العاملية والتنسيق مع خمتل

الوزارا

لتقيم األثر الليئي لعمل كافة جها

القطاع العام

ووضع األطر القانونية والتنريذية املناسلة هلا ومراقلة حسن تطليقها.

 .7األمهية الكلرية لدور التتخطيط العمراين والتنمية احلضرية يف املدن السورية ودورمها يف تقوية خمتل الروابط بني
مراكز احملافظا

حيث شكلت األزمة اليت متر هبا سورية فرصة فريدة إلعادة النظر والتركري يف السياسا

 4اجللسة األوىل والثانية من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"
 5اجللسة الرابعة واخلامسة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة األوىل والثانية والثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"
 6اجللسة اخلامسة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة الثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"

العمرانية واحلضرية املتلعة ودورها برتسيخ هذه الروابط وخاصة مرهوم املواطنة بني خمتل

فئا الشعب،7

وابلتايل سيكون من املريد انشاء جملس أعلى إلعادة التنظيم واالعمار بعضوية مجيع احملافظني والوزراء املعنيني
وهيئة التتخطيط االقليمي واكادميني وممثلني عن اجملتمع املدين حيث تكون مسؤولية هذا اجمللس املوافقة على
مجيع املتخططا التنظيمية واخلطط التنموية يف املدن مبا يضمن وحدة الرؤية وتوازن التنمية ضمن هذه املدن
وفيما بينها.
 .8تداخل املسؤوليا فيما يتعلق بوضع رؤى وحلول متكاملة لقطاع النقل يف سورية وملا هلذا القطاع من أمهية
كلرية يف تنمية االقتصاد والتتخطيط اإلقليمي واحلضري ،8وابلتايل سيكون من املريد إجياد آلية انجعة لتنسيق
بني كل من وزارة النقل وحمافظا املدن السورية وهيئة التتخطيط اإلقليمي (واجمللس األعلى للتنظيم واالعمار
يف حال مت إنشاؤه) لوضع تصور عام وترصيلي لشلكا النقل داخل وخارج املدن.
 .9األمهية الكلرية للتنمية الريرية املتوازنة يف مكافحة الرقر واجلهل والتطرف من جهة واحلراظ على الطابع الريري
للقرى السورية واحلؤول دون حتوهلا اىل كتل بيتونية عشوائية من جهة أخرى ،9وابلتايل سيكون من املريد
إعادة ترعيل عمل الصندوق السوري لتنمية الري وتقوية قوامه وتوسيع مسؤولياته لتشمل وضع خطط عمل
تنموية على املستوى االجتماعي والتعليمي والصحي والزراعي والعمراين وذلك ابلتنسيق مع هيئة التتخطيط
اإلقليمي.
.10

اةحصار صالحية تطوير مناهج التعليم بكافة أشكاله بوزاريت الرتبية والتعليم العايل مما حيرم هذا القطاع

من فر متنوعة لالنرتاح والتطور ،10وابلتايل سيكون من املريد لو مت اشراك أكرب عدد ممكن من الوزارا
املعنية ومنظما اجملتمع املدين يف حتديث مناهج التعليم املدرسي واجلامعي والرين وتطوير آليا تقدمها

 7اجللسة اخلامسة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة الثانية والثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"
 8اجللسة األوىل والرابعة واخلامسة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة الثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"
 9اجللسة اخلامسة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة الثانية والثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"
 10اجللسة السادسة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة األوىل والثانية والثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"

ودعم دور االسرة واالعالم يف تكميل عملية أتهيل الطالب مبا يتالءم مع الظروف السائدة والتطورا
احلاصلة يف جمال التعليم ومتطللا سوق العمل.
.11

وجود نقاط ضع

يف االسرتاتيجية املتلعة لتقدمي خدما القطاع الصحي حيث أظهر احلرب نقاط

الضع هذه من خالل قيام العدو ابستهداف كرباي املستشريا واخراجها عن اخلدمة والتسلب خبسارا
مالية فادحة ،11وابلتايل سيكون من املريد إعادة النظر إبسرتاتيجية إنشاء مشايف كلرية يف مراكز احملافظا
وتقييم فكرة انشاء عدد كلري من املستوصرا واملراكز الطلية صغرية احلجم وعالية التجهيز تعتمد على النظم
املعلوماتية يف عملها وتتوزع على كافة أةحاء القطر حبيث تكون عملية إدارهتا مركزية وعائدة هليئة خمتصة
مستقلة تتلع لوزارة الصحة.
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ضع األفق وامللادرة يف طريقة معاجلة األمور وصياغة االسرتاتيجيا يف الوزارا واهليئا العامة وذلك

بسلب اغراق الوزراء ورؤساء اهليئا آبليا العمل اللريوقراطي اليومي ،12وابلتايل سيكون من املريد تشجيع
السادة الوزراء ورؤساء اهليئا العامة على استقطاب خرباء واكادميني ورجال أعمال مشهود حبسن مسعتهم
ضمن جمالس استشارية لتساعد يف وضع اسرتاتيجيا عمل مجيع اجلها العامة حيث ورد خالل املؤمترين
عدة أمور وأفكار حول التحداي اليت تواجهها احلكومة ،نورد أمثلة منها:
أ .يشكل اقتصاد الظل امللين على االعمال غري املشروعة والرساد اإلداري والتهرب الضرييب نسلة كلرية من
الناتج احمللي يف سورية ولن تتمكن احلكومة من التصدي هلذا املرض ما مل يتم تقليص اللريوقراطية وتدخل
العامل اللشري يف اإلجراءا احلكومية من خالل إطالق برامج خدما احلكومة االلكرتونية.
ب .معدل النمو السكاين الكلري يف سورية كان وسيلقى يشكل التحدي االقتصادي األكرب دون وجود أي
برانمج حكومي جدي يتم تطليقه لتوجيه هذا النمو الذي خرج عن السيطرة وكان سلب رئيسي ومؤجج
لألزمة اليت متر هبا سورية.
 11اجللسة الثالثة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها"
 12اجللسة الثالثة والرابعة والسادسة من مؤمتر "احلرب يف سورية – تداعياهتا وآفاقها" ،اجللسة األوىل والثانية والثالثة من مؤمتر "املشروع الوطين لإلصالح اإلداري"

ج .مكن ختريض أعلاء الرعاية الصحية اليت تقدمها الدولة بشكل كلري فيما لو اعتمد ملدأ الوقاية بدالً
من الرتكيز على مرهوم العالج وال يلدو أن لدى وزارة الصحة أي سياسة يف هذا االجتاه ،فلو مت على
سليل املثال منع املركلا العاملة على املازو ضمن مراكز املدن أسوة بلعض دول اجلوار وضلط احلاال
الرنية للمركلا

األخرى بشكل صارم الخنرضت تكالي

معاجلة العديد من األمراض التنرسية اليت

تكل الدولة مئا ماليني الدوالرا مثناً لألدوية املستوردة فقط.

د .على أرض سورية قامت الزراعة لكن هذه األرض املعطاء ال تالقي اليوم من يهتم فيها ال من انحية
احلراظ على األراضي الزراعية اليت امتأل إما مبتختل املشاريع العقارية أو خمالرا اللناء وال من انحية
احلراظ على نظافة املنتج من املليدا الكيماوية اليت انتشر بشكل كلري بعدما كانت سورية ترتخر
بزراعتها العضوية ذائعة الصيت.
ه .أضحت أقدم مدينة يف العامل وعاصمة األمويني غابة امسنتية ومرآابًكلرياً للسيارا واللسطا بعدما كان

الشعراء يتغنون هبا وبغوطتها اخلضراء وارثها التارخيي الرريد ،وعلى احلكومة السورية أن تدرك حجم اخلطر

عندما يتم النيل من احياء دمشق التارخيية داخل وخارج السور حبيث ترقد مكانتها كمرآة مجال وحضارة
للاقي املدن السورية فلرتخر العاصمة الدور األكرب يف تقوية حس املواطنة واالنتماء والعكس صحيح.
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تلطخ مسعة القضاء السوري وانغماس احملاكم مبئا اآلالف من الدعاوى الصحيحة والكيدية اليت ال

مكن إعطاء أي منها حقه يف التدقيق فيما مل يتم التوجيه أو التقليض ،13وابلتايل سيكون من املريد اختاذ
عدة إجراءا من شأهنا التتخري من وطأة هذه السلليا :
أ .حصر الدعاوى اليت تزيد قيمة احلق املطالب فيه عن مللغ مخسون مليون لرية سورية واحالتها اىل حماكم
خمتصة اما بناء على طلب أحد طريف اخلالف أو على تقدير احملكمة لتعطى حقها من التدقيق على أن
تقتطع نسلة ال تتجاوز قيمته نسلة  %1من احلق املقدر ليعود ريعه اىل السلك القضائي.
ب .تشكيل جلان من خنب أساتذة كليا احلقوق واحملامني املشهود هلم خبربهتم ونزاهتهم إلجراء دراسة شاملة
حول االحكام الصادرة عن حمكمة النقض وخاصة تلك املتعلقة حبقوق مرترعة القيمة وذلك لتحديد
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مصداقية ونزاهة القضاة املعنيني من جهة وكي يستراد من هذه الدراسا كمواد تعليمية لطالب كلية
احلقوق من جهة أخرى.
ج .إعادة دراسة فعالية احلصانة القضائية اليت يتمتع هبا القضاة وأتثريها على ترشي الرساد يف السلك
القضائي والطلب من مجيع العاملني فيه بتقدمي بياان عن ثرواهتم وثروا عائالهتم.
د .إعادة النظر آبلية عمل وفعالية نظام الترتيش القضائي وتوسيع صالحياته لتشمل احملامني ابإلضافة اىل
القضاة.
ه .األخذ بعني االعتلار الدعاوى الكيدية اجلزائية واملدنية اليت تتطلب حضور املدعى عليهم جللسا احملكمة
كاليمني احلامسة واليت يتم استغالهلا كوسيلة ابتزاز وخاصة ضد غري املقيمني يف القطر.
.14

حجم الكارثة اللشرية اهلائلة املتمثلة يف هجرة الشلاب السوري هرابً من اخلدمة العسكرية ،14وابلتايل

سيكون من املريد قيام املؤسسة العسكرية بدراسة منعكسا تطليق خمتل

املقرتحا املتعلقة ابلتتخري

من وطأة هذه الظاهرة كمقرتح اللدل الداخلي أو اخلدمة املدنية على أن تقدم هذه الدراسة وتوصياهتا خالل
مدة زمنية قصرية يتم على أثرها اختاذ قرارا حازمة وهنائية الن الغموض الذي حييط هبذا املوضوع يراقم من
حجم املشكلة.
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الطابع السليب للمؤسسا الدمقراطية يف سورية إذ تؤسس النظم الدمقراطية الصحيحة على حوار بناء

بني متحاورين يتحدثون من منطلق تعليمي وثقايف متقارب وهو األمر غري املتوفر يف أي مؤسسة ذا طابع
دمقراطي يف سورية كمجلس الشعب وجمالس احملافظا حيث ال يوجد أي ضابط ملستوى تعليم وأتهيل
من مأل مقاعد هذه املؤسسا الدمقراطية ،15وابلتايل سيكون من الضروري وضع شروط أتهيلية مناسلة
ملرشحي جملس الشعب وجمالس احملافظا  .كما سيكون من املريد جداً احداث جمالس معينة وليست منتتخلة
وذلك وفقاً لسمعة وثقافة ومهنية أعضائها كمجالس احلكماء والشيوخ املعتمدة يف بلدان عدة.
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