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املقدمة
في ظل ألاحداث التي تعصف بسوريا خالل السنوات الستة املاضية؛ وما آلت إليه أوضاع الشباب السوري من ظروف
قاهرة نتيجة استمرار الصراع والتأثيرات السلبية للهجرة أو النزوح؛ تحاول هذه إلاستراتيجية أن تضع مالمح أساسية
ملختلف املؤسسات الرسمية واملنظمات املعنية بالتنمية املجتمعية ومعالجة النتائج السلبية للحرب الطاحنة التي تمر
بها البالد.
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وبناء على ذلك فإن هذه إلاستراتيجية تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لصياغة إطار عمل تنموي للشباب السوري ،وتمكنيهم
من تجاوز آلاثار السلبية المتداد الصراع ،واملساهمة بصورة إيجابية في عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة إعمار الدولة
ً
واملجتمع ،مع التركيز على شباب وشابات سوريا في الفئة العمرية التي تتراوح ما بين  15و 25عاما ،وأينما وردت كلمة
"الشباب" ،فهي تعني الشباب السوري من الجنسين.
وتركز هذه إلاستراتيجية على هذا القطاع املهم من املجتمع باعتبار أن مرحلة الشباب تشمل فترة الحياة التي تنطوي على
معظم التغييرات ،والفترة الانتقالية بين الطفولة والاعتمادية وبين الرشد والاستقاللية ،مما يدفع هذه الفئة للعمل
بحماس على تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم وطموحاتهم ،وذلك في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها الشباب في املجاالت
املهنية والتعليمية والصحية والاجتماعية؛ فقد يميل البعض منهم إلى الانطواء والعزلة والاتجاه نحو مسارات متطرفة
بسبب تعقد الظروف التي تمر بها البالد ،ألامر الذي يحتم علينا أن نأخذ بأيديهم نحو املشاركة الفاعلة فيما يحقق
الصالح العام..
وتنطلق هذه إلاستراتيجية من ضرورة توظيف عنصر التنوع املجتمعي كعامل قوة وكمصدر أساس ي لإلثراء الثقافي وإعادة
إعمار الدولة من خالل سبعة محاور رئيسية هي :التعليم ،والصحة ،والعمل ،والثقافة ،واملواطنة ،والحقوق ،وتكنولوجيا
املعلومات والاتصاالت ،والبيئة ،وذلك من خالل توصيف الوضع الراهن وتحديد أبرز التحديات التي يتعين مواجهتها.
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الوضع الراهن للشباب السوري
أدى التدمير املمنهج الذي مارسه النظام وحلفاؤه في مواجهة القوى املجتمعية إلى انخفاض مؤشر التنمية البشرية من
 2.621في  0212إلى  2.442في الوقت الراهن ،ونتج عن ذلك تصنيف سوريا ضمن مجموعة الدول ذو "التنمية البشرية
املنخفضة".
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ونتج عن امتداد ألازمة واستمرار الانتهاكات إلانسانية والخسائر الاقتصادية؛ تحقق خسارة في الناتج املحلي إلاجمالي بواقع
 162.2مليار دوالر ،وواجه قطاع التعليم بصورة خاصة صعوبات جمة حيث بلغت نسبة ألاطفال غير املنتظمين في
التعليم حوالي  45.0في املائة من مجموع أطفال سوريا خالل العام الدراس ي  ،0216-0215وذلك بالتزامن مع انخفاض
ً
مؤشر الصحة بحيث انخفض تصنيف سوريا من املستوى  126إلى  174من  125بلدا في مؤشر توفير الخدمات الصحية
وفق مؤشر التنمية البشرية لبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي.
كما أدى استمرار القصف املمنهج وتصاعد الهجمات على املدن السورية وشتى املناطق املأهولة بالسكان إلى تنامي
معدالت النزوح واللجوء ،في أسوأ عملية تهجير قسري شهدها العالم منذ الحرب العاملية الثانية ،بحيث يقدر عدد
النازحين اليوم بنحو  7ماليين نسمة ،وفي حين يقدر عدد الالجئين في الخارج بنحو  6ماليين نسمة حسب إلاحصاءات
ألاخيرة لألمم املتحدة ،وباإلضافة إلى الحالة املأساوية التي يمر بها الالجئون والنازحون؛ تعاني اقتصاديات دول الجوار
(تركيا ،العراق ،ألاردن ،لبنان) من التدفق املتزايد لالجئين الذين قدرت امليزانية السنوية لتوفير توفير الحد ألادنى من
املأوى واملساعدات لهم بنحو  4.4مليار دوالر ،في حين قدرت امليزانية السنوية إلعانة السوريين في مناطق النزوح بنحو
ً
 0.8ملياردوالر ،علما بأن نحو  ٪ 52من النازحين والالجئين هم من ألاطفال والشباب.
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الرؤية
"شباب سوري فاعل ،مؤهل ،وقادر على املساهمة في شتى مجاالت الشأن العام ،وتحقيق كل ما يتطلع إليه،
ومساهم فعال في رفعة الوطن وتنميته وازدهاره"

املبادئ العامة
املبادئ العامة هي املعتقدات ألاساسية التي تمثل القيم واملسلمات الجوهرية التي يشترك فيها جميع السوريين ،وتعتبر
ً
جزءا ال يتجزأ من القيم العربية إلاسالمية:

الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

الصحة

 الدين إلاسالمي :اتباع القيم واملبادئ املتأصلة في تعاليم الدين إلاسالمي.
 الهوية العربية :الشعب السوري جزء ال يتجزأ من ألامة العربية ،ويتجسد هذا الانتماء في وحدة اللغة والدين
والثقافة ،وكذلك في آلامال وآلاالم والتاريخ املشترك.


التكنولوجيا
البيئة
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الهوية الوطنية والوحدة الوطنية :الوالء لسوريا ووحدتها وثقافتها وتقاليدها والعمل على بناء نظام سياس ي يحمي
الحريات ويصون الحقوق الفردية.
ً
التنمية الشاملة  :تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة بمشاركة كافة أطياف املجتمع السوري وخصوصا
الشباب ،والتعاون والتنسيق بين جميع ألاطراف املعنية بتنمية الشباب.
املشاركة الشبابية :تعزيز مساهمة الشباب من الجنسين في شتى املجاالت العامة ،وتمكينهم من التأثير واملشاركة
في املسؤوليات ومختلف مستويات السلطة.
تمكين الشباب :إكساب الشباب القدرات التي تمكنهم من القيام بواجبهم الوطني تجاه في التنمية املستدامة.
العدالة :تعزيز مفاهيم املساواة وتوفير الفرص املتكافئة للشباب بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الانتماء.
الشفافية :الالتزام بأعلى معايير املساءلة والشفافية من قبل جميع العاملين في مشاريع التنمية الشبابية.
com
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ألاهداف
 رفع سائر صور املعاناة عن الشعب السوري ومن ضمنهم الشباب باعتبارها مسألة إنسانية يجب معالجتها خارج
ميادين التنازع السياس ي ،إذ ال يسوغ مقايضة املواقف السياسية بمعاناة الشعوب.
 إيجاد إطار عمل متكامل وشامل ومنسق للتعامل مع مختلف الفرص املتاحة أمام الشباب والتحديات التي
تواجههم في سوريا.
 تقديم برنامج وطني شامل لتنمية الشباب وتحديد ألاولويات الوطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي من املجتمع.
 املساهمة في تنفيذ مبادرات التنمية الشبابية على سائر املستويات.
 الاعتراف بمساهمات الشباب السوري وإمكاناته الفريدة وتعزيز قدراتهم على املشاركة بصورة أكبر في الحياة
العامة.
 إيجاد آليات جديدة وفعالة للتعاون والتنسيق بين جميع ألاطراف املعنية بعملية نماء الشباب.
 إنشاء الوسائل الناجعة لتقويم مبادرات تنمية قطاع الشباب بغرض جعلها أكثر فعالية.
 اكتشاف الطاقات الشبابية وتمكينها من آليات صياغة وصنع وتنفيذ السياسات العامة ،والاستماع لصوات
الشباب في القضايا الوطنية ،وإنتاج بحوث جادة في هذا املجال.

الحقوق
 التمتع بالحماية من جميع أشكال إلاساءة والعنف والاستغالل.
 املساهمة في وضع البرامج والسياسات املتعلقة بنماء الشباب وتنفيذها.
 ضمان مستقبل آمن للشعب السوري.
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الواجبات
يتحمل الشباب في سوريا مسؤولية املساهمة في بناء مجتمع آمن ومزدهر ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل:
 احترام القيم إلاسالمية واملثل إلانسانية والثقافة والعادات والتقاليد العربية والوطنية لسوريا.
 احترام سائر مقتضيات تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مفاهيمها.
 العمل من أجل خلق مجتمع آمني ومسالم وتحقيق التنمية والرفاهية املستدامين.
 تعزيز الكرامة إلانسانية واحترام سائر املكونات املجتمعية واتباع القيم إلايجابية لألسرة واملجتمع.
خال من الطائفية والعنف والجرائم والاستغالل والترهيب.
 ضمان إقامة مجتمع ٍ
 الاعتراف بشتى مقتضيات العدالة واملساواة وتشجيعها.
 الترويج لالختيارات والسلوكيات املعززة لساليب الحياة الصحية وإلايجابية لدى الشباب.
 حماية البيئة واملحافظة عليها.
 املبادرة إلايجابية واملشاركة الفاعلة في برامج تنمية املجتمع والتنمية الوطنية.

التكنولوجيا
البيئة
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تدعو الاستراتيجية إلى:
 دعم الرفاه النفس ي والثقافي والعاطفي والديني للشباب.
 تقديم القدوة للشباب في سائر سلوكياته وتصرفاته.
 تشجيع املشاركة الفاعلة للشباب في الحياة العامة
 مساعدة الشباب في تحقيق طموحاتهم وتوظيف إمكاناتهم الكامنة في الصالح العام.
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تمهيد
تعتبر مرحلة الشباب من أهم املراحل التي يمر فيها الفرد حيث تبدأ شخصيته بالتبلور وتنضج معالم هذه الشخصية
من خالل ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف ،ففترة الشباب في حياة املرء تعتبر مرحلة التطلع إلى املستقبل بطموحات
عريضة وكبيرة ،وللتعليم دور كبير في تشكيل شخصية الشاب وفي رسم مستقبله وفي الدور ألادوار ألاساسية التي
ً
ً
سيمارسها في تنمية مجتمعه ،علما بأنه ليس ملسيرة التعليم أهدافا نهائية ،بل تسير وفق أهداف مرحلية تتطور وتتغير
ً
وفقا لتجدد وتغير تطلعات إلانسان وقدراته وظروفه املحيطة ،ولعل الهدف ألاسمى من التعليم هو خدمة املجتمع،
وألاخذ به إلى َ
مصاف املجتمعات املتقدمة املواكبة ملراحل التنمية في مختلف املجاالت .وتسعى إلاستراتيجية إلى
تحقيق الاهتمام املناسب والرعاية الالزمة للنهوض بمنظومة التعليم في بناء الدولة واملجتمع ،وضمان حق التعلم إلالزامي
واملجاني في مراحل التعليم ألاساس ي ،وضمان التعليم الجامعي للشباب السوري في مختلف املدن واملحافظات.
الوضع الراهن
أسفر استمرار ألازمة في سوريا خالل السنوات الستة املاضية عن تدهور كبير في قطاع التعليم ،حيث أشار تقرير صادر
عن منظمة "يونيسيف" إلى أن  0.8مليون طالب تركوا مدارسهم نتيجة تدميرها أو هروبهم من مناطق الصراع أو لتوجههم
نحو سوق العمل إلعالة أسرهم.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم ألاساس ي قد انخفضت من  %28عام  0211إلى  %72عام  0214ليصل في
عام  0215إلى ما دون  %52نتيجة تصاعد املواجهات العسكرية والعنف من جهة ،وهجرة الكثير من ألاسر والعوائل
السورية إلى الخارج من جهة ثانية .كما تراجعت كذلك نسب الزيادة في أعداد الطالب املسجلين في الجامعات السورية
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خالل سنوات الثورة بشكل ملحوظ ،فبعد أن وصلت هذه النسبة إلى  %20.4بين عامي  0226و 0212انخفضت إلى
 %18.7بين عامي  0212و.0215
وباإلضافة إلى الخسائر املادية الناتجة عن تدمير املباني التعليمية والتي تقدر بنحو 150مليار ليرة؛ أدت حركة النزوح إلى
الضغط على املدارس الواقعة في املناطق آلامنة ،من حيث أعداد الطالب املتواجدين في الصفوف أو توفر املقاعد او
ً
الكادر التدريس ي ،حيث ارتفعت أعداد الطالب في الصف الواحد في بعض املدارس عن  22طالبا وطالبة بعد أن كان
ً
املعدل قبل ألازمة ال يتجاوز  25طالبا.

الثقافة
المواطنة
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التعليم
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الفرص

نقاط القوة

التحديات

 ارتفاع نسبة املتعلمين في
سوريا

 انخفاض نسبة أعداد الطالب املسجلين في
الجامعات

 ألاوضاع ألامنية السيئة
 اهتمام املنظمات الدولية
واملجتمع مدني بقطاع التعليم  انقطاع طرق املواصالت وصعوبة الانتقال بين املدن

التكنولوجيا
البيئة

 ارتفاع درجة الوعي لدى
الشباب بأهمية التعليم
 العدد الكبير من الشباب ضمن
الفئة العمرية 25-15

 الهجرة والنزوح وإجبار الشباب على الاللتحاق
بالخدمة العسكرية
 ارتفاع تكاليف التعليم ونفقات املعيشة
 تراجع أعداد الكوادر التعليمية
 تأثر بعض الشباب بأفكار التطرف وخاصة في املناطق
التي تهيمن عليها التنظيمات املتطرفة.
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الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

 إعطاء التعليم ألاولوية من حيث حماية مراكز التعليم من مدارس وجامعات وإبعادها
عن الاستخدامات العسكرية ومحاولة توفير ألامان فيها لغايات استكمال الدراسة
 التعاون املجتمعي بشأن توفير أنشطة التعليم في املنازل أو في مراكز آمنة للطالب الذين
ً
ال يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم خوفا على حياتهم.
 دعم جميع املبادرات الدولية بشأن الحفاظ على التعليم في سورية

رفع مستوى العملية التعليمية بمختلف جوانبها من خالل رفع نسبة الحضور والدوام
والتفاعل

الصحة

 توفير أماكن تعليمية آمنة في مناطق النزوح وفي مخيمات الالجئين

التكنولوجيا

 تسهيل العملية التعليمية وتيسير الخدمات الالزمة لها
 التعاون مع املنظمات الدولية واملجتمع املدني في النهوض بقطاع التعليم.

البيئة
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محور الصحة
التمهيد

الثقافة

تعتبر مرحلة الشباب مرحلة حيوية في نمو إلانسان وصحته املستقبلية وتكوينه الثقافي ،كما يتم نضجه البيولوجي
وتطوره النفس ي والاجتماعي في هذه املرحلة.
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ويتعرض الشباب في سن التكوين إلى مؤثرات كثيرة منها خارجي (آلاباء ،املعلمون ،ألاصدقاء ،مقدمو الرعاية الصحية،
وسائل إلاعالم ،قيم املجتمع الدينية والثقافية) ،ومنها داخلي تشمل (النضج البيولوجي الجسمي والتطور النفس ي
الاجتماعي).
ونتيجة الستمرار الصراع وقيام النظام وحلفائه باستهداف املستشفيات واملراكز الصحية والطواقم الطبية؛ فقد تدهور
ً
القطاع الصحي بصورة كبيرة ،وانخفض معدل العمر املتوقع للمواطن السوري من  75.7عاما في عام  ،0210إلى 55
ً
عاماّ ،
وتقدر ألامم املتحدة اليوم ّأن  10.0مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة .نتيجة استهداف املدن
والبلدات ،مما ألجأ نحو  6ماليين سوري للجوء إلى دول الجوار ،ونزوح أكثر من  7.66ماليين شخص داخل ألاراض ي
ً
السورية بحثا عن مالذ آمن.
وبعد أن تجاوزت تقديرات عدد القتلى نحو نصف مليون والجرحى ما يربو على املليون لم تعد تتوفر تقديرات دقيقة عن
ُ
حجم الكارثة إلانسانية التي تمر بها البالد والتوجد تقديرات دقيقة لعداد الجرحى الذين أصيبوا بعجز دائم وبتر أطراف،
في حين تشير التقارير ألاممية إلى إصابة البنية التحتية الصحية بأضرار بالغة ،حيث خرج نحو  %62من املشافي عن
الخدمة أو ّ
تعرضت إلى أضرار جسيمة ،و ّأدى ذلك إلى زيادة ألاعباء بشكل كبير على املشافي الباقية؛ فعلى سبيل املثال
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ً
ً
إسعافيا كل  20ثانية ،كما ّ
تحولت العديد من املشافي إلى أماكن إليواء
تستقبل إحدى املستشفيات العامة مريضا
النازحين.
وفاقم تدهور ألاوضاع الصحية للسوريين نقص الوقود والانقطاعات املستمرة في الكهرباء واملاء ،وارتفاع الحاجة إلى
خدمات الصحة النفسية ،بحيث احتاجت منظمة الصحة العاملية عام  0216إلى أكثر من  172مليون دوالر لعمليات
دعم سوريا ،منها  155مليونا لألنشطة داخل سوريا ،و 14مليونا لدعم توفير الخدمات الصحية لالجئين السوريين في
دول الجوار.

الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا
البيئة
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نقاط القوة

الفرص

التحديات

 ارتفاع عدد الالجئين والنازحين في
 ارتفاع نسبة الشباب
املخيمات
 اهتمام منظمة ألامم املتحدة ومنظمة
 عدم توفر طرق مواصالت آمنه
الصحة العاملية
 نشاط مؤسسات املجتمع املدني
بقطاع الصحة

 ضعف الخدمات الاساسية
 هجرة الكفاءات الطبية

com

 ارتفاع عدد الكفاءات الشبابية في
مناطق املخيمات والالجئين
 وجود خطط لتوفير الخدمات
الصحية من قبل منظمة الصحة
العاملية وألامم املتحدة
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الثقافة

 ضمان حصول الالجئين وخاصة منهم الشباب على الخدمات الصحية الجيدة
 رفع الصحة النفسية للشباب
 تحسين فرص الحصول على مرافق وخدمات املياه والصرف الصحي للمجتمعات
املضيفة

المواطنة
العمل

التعليم

ّ
تشغيل الطاقات الشبابية العاطلة املوجودة في املساعدة في تقديم الخدمات الصحية

 تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني كالهالل ألاحمر
 تبني حمالت توعوية لتعزيز مفهوم النظافة للحد من انتشار الامراض املعدية

الصحة

 التوعية في مجال الصحة والصحة إلانجابية
 تدريب الشباب السوري لتنظيم ألانشطة الرياضية والترفيهية الالمنهجية للجميع

التكنولوجيا
البيئة
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 حملة التوعية بمخاطر ألالغام ألارضية ،والذخائر العنقودية واملخلفات املتفجرة
وألاسلحة الصغيرة والخفيفة ،وألاسلحة الكيميائية والغازات السامة.
 تنفيذ حمالت توعية بمهارات إلاسعافات ألاولية

com
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محور العمل
التمهيد

الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا

ّ
ّ
واقتصادية وخدمية أدت إلى تفاقم
واجتماعية
عانت سوريا خالل السنوات الستة املاضية من أزمات عسكرية وسياسية
ظاهرة البطالة التي أصبحت من أخطر املشكالت ّالتي يجب الانتباه إليها وإلاسراع في إيجاد الحلول والاستر ّ
اتيجيات للحد
ً
من هذه الظاهرة حتى ال تتفاقم تأثيراتها ،فقد احتلت سوريا املركز ألاول عربيا في ارتفاع مستوى البطالة بنسبة ،%72
متقدمة على اليمن  %42وموريتانيا  %21وفلسطين .%06.5
ّ
وتتحدث إلاحصاءات عن مئات آلاالف من العاطلين عن العمل في سوريا من جيل الشباب الذين يعانون من الفقر
ّ
ّ
وتأخر سن ّ
وتخلف ألاوضاع ّ
الص ّ
الزواج باإلضافة إلى العجز عن
حية،
والحاجة والحرمان وتدهور الحالة الاجتماعية،
ّ ُ
ُّ
مسؤولية أ َس ِر ِهم.
تحمل
ً
والشك في أن فئة الشباب هي ألاكثر تضررا وألاقل حيلة في الحصول على فرص عمل داخل البالد مع استمرار
ألازمة وتداعياتها السلبية على واقع النشاط الاقتصادي للبلد ،وقلة املشاريع الاستثمارية املنفذة بحيث بات الشباب
يواجهون معضالت اقتصادية حقيقية.

البيئة
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نقاط القوة

 ارتفاع نسبة
الشباب

الفرص

التحديات

 اهتمام املنظمات الدولية
 توفير فرص عمل للشباب
واملجتمع مدني بقطاع
 انخراط عدد كبير من الشباب في العمل املسلح وخاصة في مناطق
التوظيف
املواجهات والصراع
 نزوح آالف السكان من املناطق التي طالها القصف أو الحصار

الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

 استمرار قصف النظام وحلفائه وحصارهم للعديد من املناطق
ارية العمل وإقامة مشروعات ّ
مما يحول دون استمر ّ
ّ
صغيرة في
ّ
ّ
مناطق النزوح لتستوعب أكبر عدد من الشباب.
 تدمير البنية ّ
الت ّ
حتية بشكل كبير من مصانع ومعامل وشركات
ّ
الشباب ّ
وتحد بشكل ّ
كانت ّ
جيد من ارتفاع مستوى
تضم معظم
البطالة

الصحة
التكنولوجيا
البيئة

 تراجع حجم الاستثمارات العامة والخاصة نتيجة السياسات
املالية السلبية كضغط إلانفاق العام ،حيث انخفض مجموع
الانفاق الاستثماري الحكومي والخاص بنسبة  %222من الناتج
املحلي.
 توقف املصارف العامة املتخصصة عن منح القروض إلانتاجية
والاستثمارية مما أدى إلى تراجع املشروعات وبالتالي انخفاض
فرص العمل.
 خسارة الاقتصاد الوطني للكفاءات واملؤهالت العلمية وهجرة
ألادمغة والعقول السورية إلى الخارج

15
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الثقافة

 رفع مستوى وكفاءة املوارد البشرية السورية
ّ
خاصة ّ
للنهوض بالخدمات ّ
ّ
حية والت ّ
الص ّ
ّ
العامة إليجاد
عليمية واملرافق
 وضع برامج
فرص عمل.
ّ
ناعية ّ
واملتوسطة ّ
تبني فكرة املشروعات ّ
ّ
ّ
والز ّ
الص ّ
والخدمية
راعية
الصغيرة


المواطنة
العمل

التعليم

ّ
تخفيض معدل البطالة وتشغيل الطاقات الشبابية العاطلة املوجودة في مختلف قطاعات
الاقتصاد

ّ
ّ
ّ
اليدوية
 التوسع في برامـج التدريب في مجال املهن
ً
 التعاون مع املنظمات إلانسانية الدولية نحو تفعيل عملها في املناطق آلامنة نسبيا

الصحة
التكنولوجيا

 التوعية في مجال السياسات السكانية وتنظيم ألاسرة وموازنة الزيادة الطبيعية
للسكان مع املوارد
ناعية ّ
واملتوسطة ّ
 دعم املشروعات الشبابية ّ
ّ
ّ
والز ّ
الص ّ
والخدمية
راعية
الصغيرة

البيئة
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محور املواطنة والحقوق
الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا
البيئة

17

التمهيد
الهوية الوطنية هي مجموعة املكونات الجامعة لفراد املجتمع ،والتي تمنح إلانسان ،بصفته الفردية ،واملجتمع بصفته
مجموعة روابط ،الشعور بالوجود والانتماء واملصالح واملصير املشترك.
وحينما يختفي هذا الشعور يواجه املجتمع خطر التفكك؛ إذ إن املواطنة تمثل الركيزة ألاساسية في دعم تطور أي دولة
ً ً
وتنميتها ،ولذلك فإن تعزيز مفهوم املواطنة لدى جيل الشباب يضمن للدولة مستقبال قويا يقوم على مجتمع متالحم
يسعى أبناؤه لبناء الوطن وإلاعالء من شأنه.
وتعتبر فئة الشباب العنصر ألاساس في معادلتي املواطنة والتنمية ،حيث تتطلب عملية تعزيز هاذين العنصرين في الدولة
ً
ً
انخراطا مكثفا للشباب في الفضاءات التنموية واملساهمة بما يتوفر لديهم من طاقة وكفاءة وديناميكية لتحريك عجلة
التقدم في جميع املستويات ،إال أن ذلك مرتبط بالضرورة بتحديث قنوات التواصل مع الشباب ،وتهيئتهم ملشاركة
حقيقية وبناءة ،حيث ُت ّ
عد املواطنة نقطة البدء ألاساسية في تشكيل نظرة الشاب إلى نفسه ،وإلى بالده ،وإلى شركائه في
الوطن.
الوضع الراهن
رسخ النظام خالل السنوات الستة املاضية ثقافة الطائفية والتمييز والكراهية ،حيث أسهمت امليلشيات الطائفية في
تعميق الشرخ املجتمعي ،وممارسة شتى الانتهاكات بحق مختلف فئات الشعب السوري على أساس الهوية واملعتقد
والانتماء.
com
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كما دأبت أجهزة ألامن ومؤسسات السلطة خالل العقود املاضية على إحداث شروخ مجتمعية كبيرة من خالل فتح
ً
املجال واسعا ملشروع التوسع الفراس ي من أبعاده الطائفية والعسكرية والسياسية ،وكان لسياسات التمييز املمنهج دور
أساس ي في إيقاد جذوة الثورة وتعالي ألاصوات املنادية بوحدة الشعب ونبذ سياسات التعصب والتمييز والكراهية
ً ً
وبناء على ذلك فإن إلاستراتيجية الشبابية يجب أن توظف جزءا كبيرا من بنودها لتعزيز الهوية الوطنية ومفاهيم املواطنة
املتساوية ،وبتني برامج املصالحة الوطنية ،وتشجيع الشباب على الانخراط في أنشطة مؤسسات املجتمع املدني وفعالياته
في مجاالت حقوق املواطنة وواجباتها .وذلك بهدف تمكين الشباب من إدراك املصلحة الوطنية وأداء أدوارهم املطلوبة
في ظل التحديات الراهنة.

الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا
البيئة

نقاط القوة

 الحس العالي باملواطنة لدى الشباب
السوري
 التطور التكنولوجي ووسائل
الاتصاالت التي تعطي الشباب
السوري مساحة واسعة للتعبير عن
آرائهم
 منظمات مجتمع مدني قوية

الفرص

التحديات

 الحفاظ على الهوية الوطنية
 تغول الطائفية والاثنية

 ارتفاع درجة الوعي لدى الشباب
بقضايا املواطنة وحقوق إلانسان

 الهجرة واللجوء والنزوح

 النشاط الشبابي الفاعل في وسائل
التواصل الاجتماعي

 ضعف قدرة وسائل التواصل على
لعب دور مؤثر في تعميق ونقل الثقافة  تفاعل املنظمات العاملية وخاصة منها
منظمات حقوق الانسان مع ألازمة
الوطنية والتعبير عنها
السورية
 ضعف التنسيق بين مؤسسات الثورة
لتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية
واملواطنة بين الشباب
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 املصالحة الوطنية

الثقافة

 التجانس املجتمعي

المواطنة
العمل

التعليم

الصحة

 القيم وألاعراف إلاسالمية والسورية.
 حقوق الشباب وواجباتهم.
 إعالنات ومواثيق حقوق إلانسان الدولية والوطنية

نشر وترسيخ مفهوم املواطنة من خالل إشراك الشباب في مناقشة قضايا ألازمة السورية
وإيجاد الحل
 عمل وتنفيذ مبادرات لتعزيز الانتماء الوطني بين الشباب.
 تنفيذ حملة إعالمية تتناول قضايا املواطنة والشباب

التكنولوجيا

 عقد ندوات وتشجيع الشباب على استخدام ثقافة الحوار واحترام الرأي آلاخر

البيئة
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محور الثقافة
التمهيد

الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

كما تعكس السياسة الثقافية لية دولة؛ الرؤية السياسية والاجتماعية والتنموية على املستوى الوطني ،وال يمكن بناء
سياسة فعالة من دون وجود رؤية واضحة لسمات الثقافة ودورها ووظيفتها الاجتماعية في املستقبل املنشود.

الصحة
التكنولوجيا
البيئة
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الثقافة هي املحرك ألاساس للفعل إلانساني ،فمقياس تحضر ألامم ورقيها مرتبط بتقدمها الثقافي بكل دالالت اللفظ
ومحتوياته ،وهذا ما تشهد به املدنية املعاصرة ،فالمم املتقدمة في عاملنا هي التي استطاعت أن تأخذ بتالبيب الثقافة في
كافة جوانبها إلانسانية والعلمية وأن تحول وعيها الثقافي إلى فعل عام تتقدم به على غيرها ،رغم الخلل الذي يلف بعض
جوانب ثقافتها.

الوضع الراهن
تأثر القطاع الثقافي بالزمة بصورة كبيرة؛ حيث تعرضت العديد من املراكز الثقافية للحرق والتخريب ،كما تأثر عمل
ً
العديد منها على صعيد الحضور والنشاطات أيضا ،مما يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل املعنيين بالقطاع الثقافي في
سوريا للتنسيق والبحث املشترك بهدف إعادة تفعيل دور القطاع الثقافي الذي يواجه اليوم تحديات على مستويات
ً
عدة ،ربما يكون أكثرها حدة هو سؤال ارتباط الثقافة بالحراك املجتمعي ،وقدرتها في ممارسة دور إيجابي في مجال تعزيز
الهوية الوطنية ،فبحسب استبيان رأي حول أولويات العمل الثقافي في سوريا (أطلقته مؤسسة اتجاهات في سياق مشروع
"نحو سياسة ثقافية وطنية تعزز التحول الديمقراطي") فإن  % 42من املعنيين الذين شاركوا فيه أجابوا بنعم على
com
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سؤال :هل ترى حاجة إلى أن ينسق ألافراد واملؤسسات املستقلة خطط عملهم نحو سياسة ثقافية موازية يتبناها
الفاعلون من املجتمع املدني؟ وأكد  % 67من املشاركين في الاستبيان أنه يجب وضع خطط عمل تجمع التفكير على
املدى القصير تلبية لالحتياجات املباشرة والراهنة ،مع التفكير على املدى البعيد ،أي التخطيط للتغيير بعيد ألامد.

الثقافة

نقاط القوة

المواطنة

 ارتفاع نسبة املثقفين من الشباب

العمل

التعليم

 الاجماع على ضرورة الحفاظ على
الثقافة السورية ودورها في تعزيز
وحدة املجتمع
 نشاط مؤسسات املجتمع املدني في
قطاعات الثقافة

الصحة
التكنولوجيا

الفرص

التحديات

 غياب الفعل الثقافي الحقيقي عن
الساحة السورية

 ارتفاع عدد الكفاءات الشبابية في
مناطق اللجوء والنزوح

 ضعف أداء القطاع الثقافي والعلمي في  وجود أنشطة ثقافية فاعلة تستهدف
الشباب أطلقتها منظمات دولية
معالجة مظاهر ألازمة وتحدياتها
ومؤسسات املجتمع املدني
 هجرة العقول واملفكرين واملثقفين
 النهب والتخريب املتعمد لألماكن
الثقافية والجامعات واملعاهد
واملدارس

البيئة
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 الثقافة السورية املشتركة

الثقافة

 تعزيز الهوية الوطنية والانتماء املشترك

المواطنة

 الوعي الثقافي لدى الشباب السوري
 العمل املجتمعي الثقافي

العمل

التعليم

الحفاظ على إلارث الثقافي السوري من خالل التعريف بالثقافة السورية
 تنفيذ برامج ثقافية اجتماعية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني
 حملة توعوية لتعزيز مفهوم الثقافة والتعريف باإلرث الثقافي السوري

الصحة

 استخدام الثقافة كأداة للحفاظ على الهوية الوطنية
 رفع الوعي الثقافي لدى الشباب السوري

التكنولوجيا

 إشراك الشباب السوري في العمل املجتمعي الثقافي

البيئة

22

com

S h a r e k S h a b a b.

محور تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت
التمهيد

الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

أدى التطور التكنولوجي واملعرفي السريع ،إلى فرض تحديات في جميع القطاعات ،مما يفرض على الشباب الاجتهاد في
اكتساب مهارات ومعارف جديدة خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال واملعلومات ،حيث يعد الجيل الحالي من الشباب
ً
ألاوفر حظا من حيث املعرفة بأدوات وآليات تكنولوجيا الاتصاالت الحديثة ،وقدرتهم على توظيف هذه ألادوات وآلاليات
في تحسين املستوى املعيي ي على كافة املستويات ،مع ضرورة تنمية إدراكهم لآلثار السلبية املحتملة التي يمكن أن تحدثها
ثورة تكنولوجيا الاتصاالت واملعلومات على ثقافتهم وقيمهم إلاسالمية والعربية.

الصحة
الوضع الراهن

التكنولوجيا
البيئة
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يالحظ ارتفاع سقف تطلعات الشباب السوري كغيره من الشباب في العالم ممن استطاعوا الوصول الى مستوى العوملة
بإنجازاتهم .فقد جاء هذا النضج لدى الشريحة الواسعة من الشباب السوري في العقدين ألاخيرين ،ضمن إطار تأقلمه
ً
ً
وتجاوبه مع ايجابيات عصر الاتصاالت واملعلوماتية الذي تعامل معه بحرفية واستقبله بكل رحابة صدر .مدركا تماما
حجم التحديات والصعوبات التي أمامه ملواجهة السلبيات التي تطرحها نماذج الانفتاح والعوملة .باإلضافة الى عمق
تجاربه بعد الثورة في شق سبل الحياة وتنمية وعيه وانفتاحه وتنوع أفكاره وخبراته في املحصلة.
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نقاط القوة

 النضج إلايديولوجي لدى الشباب
 إدراك الشباب لحجم التحديات
والصعوبات التي تواجهه

الثقافة
المواطنة

 وعي الشباب واهتمامهم بتكنولوجيا
املعلومات والاتصاالت

العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا
البيئة
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الفرص

التحديات

 عدم وجود ضوابط على وسائل
الاتصال املستخدمة
 التطور السريع ملجتمع املعلوماتية
وتكنولوجيا الاتصاالت
 محدودية البرامج واملبادرات املوجهة
للشباب
 توعية الشباب وغرس السلوكيات
الايجابية لديهم تجاه العوملة

 ارتفاع درجة الوعي لدى الشباب
بإيجابيات وسلبيات العوملة وثورة
املعلومات
 الطاقات وإلامكانات الهائلة املتوفرة
لدى الشباب السوري
 اهتمام مؤسسات املجتمع املدني
واملنظمات الدولية باللتطور
التكنولوجي وأثره على السلوك والقيم

 الانفتاح على العالم وانتشار ألاخبار
واملعلومات بسهولة وبسرعة فائقة
أدى إلى إثارة بعض الفتن من ردود
أفعال الشباب
 ظهور لغة جديدة بين الشباب تهدد
مصير اللغة العربية في الحياة اليومية
وتلقي بظالل سلبية على ثقافة
وسلوك الشباب
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 الهوية الوطنية والعوملة

الثقافة

 الوحدة الوطنية والعوملة

المواطنة

 التأثير على اللغة العربية

العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا

جذب طاقات الشباب ّ
ولم شملهم والاستفادة من كفاءاتهم العالية ،وإعطائهم الفرصة
الحقيقة في مرحلة البناء القادمة

 تسخير الطاقات الشبابية في تشخيص الواقع السوري بدقة وابتكار آلاليات املناسبة
لرسم السياسات والتعايش السلمي فيه
 وضع برامج ثقافية اجتماعية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني
 حملة توعوية حول الاستخدام الصحيح لتكنولوجيا املعلومات والاتصال وتوظيفها
للحفاظ على الواحدة الوطنية واهوية العربية إلاسالمية

البيئة
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محور البيئة
الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا
البيئة
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التمهيد
ترتبط حياة إلانسان ورفاهيته بمصادر البيئة وتوفرها ،وعلى الرغم من ذلك فقد أصبحت تحديات حماية البيئة من
أهم القضايا التي تواجه عاملنا اليوم ،وهي مواجهة يكون النجاح فيها خير ميراث لألجيال القادمة .وإذا كان السلوك
إلانساني هو العامل ألاساس ي الذي يحدد أسلوب وطريقه تعاملنا مع البيئة واستغالل مواردها ،فال شك في أن للتعليم
دور مهم في ترشيد هذا السلوك وتحفيزه للحد من ألاخطار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح للموارد البيئية املتاحة.
الوضع الراهن
عانت سوريا خالل السنوات الستة املاضية من مشاكل التلوث البيئي ،حيث أدى الدخان املنبعث من عمليات تكرير
النفط غير الشرعية ،إلى إطالق غازات ّ
سامة ،مثل الهيدروكربونات ،وأكاسيد الكبريت ،وكبريت الهدروجين ،مما ّلوث
ّ
الهواء في مناطق وجود آبار النفط .ألامر الذي نتجت منه أمراض خطرة .وقد أدت الانبعاثات ّ
السامة إلى تشكل "أمطار
ً
محصورا في مناطق وجود آبار النفط ،بل ّ
حامضية" تحمل أكاسيد الرصاص املسرطنة ،ولم يعد ّ
ّ
تعداها إلى
التلوث
مناطق كثيرة أخرى.
كما كان للحرب ضرر على املوارد املائية حيث أدى الحصار والقصف املستمر إلى استخدام املياه امللوثة مما أدى إلى
انتشار ألاوبئة وألامراض كالتهاب الكبد وغيرها .ونتيجة الضطرار السكان في بعض املناطق إلى حرق النفايات ،لعدم
ّ
التمكن من ترحيلها ،فقد أدى ذلك إلى زيادة الانبعاثات السامة واملسرطنة ،حيث قدرت كمية النفايات التي لم ّ
ترحل
بالطرق الصحيحة ،بنحو  222ألف طن في العام.
com
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ً
إضافة إلى ذلك لجأ السوريين في بعض املناطق لقطع ألاشجار الحرجية ،واستخدامها كوسيلة للتدفئة ،ما ّ
سبب ضررا
ً
ً
ّ
واملحميات .وتشير املصادر إلى حرق عدد كبير من أشجار
كبيرا للغطاء النباتي ،إلى جانب الاعتداء ،حرقا ،على الغابات
الصنوبر والسنديان والبلوط والقطلب ،في محمية البلعاس ،ومنطقة أحراج السلمية ،وغابات أبو قبيس ،وغيرها ،مما
نتج عنه تدهور كبير في التنوع الحيوي ،النباتي والحيواني ،وصل إلى حد انقراض بعض ألانواع ،وخاصة من الطيور.

الثقافة
نقاط القوة

المواطنة
العمل

التعليم

الصحة
التكنولوجيا
البيئة

 اهتمام املجتمع املدني والجمعيات
الشبابية بالبيئة
 حب الشباب السوري لوطنه ورغبته
بحمايته

الفرص

التحديات

 الانتهاكات العديدة التي تتعرض لها
البيئة نتيجة أعمال التخريب
املتعمد من قبل النظام وحلفائه
 املخاطر الصحية الناجمة عن البيئة
 استمرار القصف املمنهج وعمليات
الحرق لهداف انتقامية من قبل
النظام

 ارتفاع درجة الوعي لدى الشباب
بأهمية الحفاظ على البيئة
 اهتمام املنظمات الدولية كالمم
املتحدة ومؤسسات املجتمع املدني
الشبابية خاصة بالبيئة

 الاكتظاظ السكاني في مناطق النزوح
وعدم توفر البنية التحتية املناسبة
 السلوكيات السلبية من جانب
الشباب فيما يتعلق بالبيئة
 قلة املعلومات والبيانات املتعلقة
بالبيئة ونقص البحوث والدراسات
حولها
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الثقافة
 الحفاظ على البيئة السورية

المواطنة

 نشر ثقافة النظافة
 الحد من انتشار ألامراض الناتجة عن التلوث البيئي

العمل

التعليم

الصحة

نشر املعلومات وزيادة الوعي البيئي العام وتعزيز دور الجمعيات البيئية في نشر هذه
املفاهيم وتحويلها إلى سلوك
 تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل البيئي للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها

التكنولوجيا
البيئة
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 املساهمة في بناء وتعمير سوريا من خالل تنفيذ حمالت مجتمعية وإنسانية

 توعية ألاسر السورية في مراكز إلاقامة املؤقتة واملجتمعات املحلية بضرورة الحفاظ
على البيئة
 تشجيع الشباب على إقامة حمالت نظافة شعبية في أحيائهم وفي مخيمات الالجئين
بهدف بقائها نظيفة خالية من التلوث
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املصادر
Regional & Refugee Resilience Plan 2016 – 2017 in Response to Syria Crisis



0216 ، صندوق ألامم املتحدة للسكان،أكثر من مجرد أرقام



UNHCR’s Engagement with Displaced Youth , 2013



Global Monitoring Report 2015, Education for All



 منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلوم،0217 – 0216  استجابة اليونيسكو لألزمة السورية،سد الثغرات التعليمية للشباب
والثقافة
، دراسة في ضوء الطرح النيو ليبرالي وما بعد الحداثة:مفهوم الهوية الوطنية





الثقافة
المواطنة
العمل

التعليم

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=395:-hmay-&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10#.WGSrDFN94dV

،الطائفية والصراع من أجل سوريا
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/253831 ،لجنة املصالحة الوطنية في مجلس الشعب تناقش خطة عملها للمرحلة القادمة
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/index.php?news=430 ،الحلول املقترحة ملشكلة الطائفية والحكم في العراق
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/5/8/%D8%B9%D9%86- ،عن الطائفية في سورية
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons/overview-displaced-protected.htm ،الالجئون والنازحون
https://www.alaraby.co.uk/society/2014/7/11/41- ، من الشباب السوري النازح فكر في الانتحار% 41
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue21/TragedyofSyrianIDPs.aspx?articleID=1124 مأساة النزوح الداخلي في سوريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8% ،ويكيبيديا املوسوعة الحرة
https://www.alsouria.net/content/%D8%B9%D9%86- ،عن وصفات الفيدرالية والالمركزية في سوريا
http://orient-news.net/ar/news_show/107449/0/%D8%A7%D9%84% ،الفيدرالية والالمركزية في سورية الجديدة
ّ
ّ
ّ
http://www.alhayat.com/Opinion/Hassan-AlQalesh/12391944/%  الوهم؟...عن الهوية الوطنية السورية و
http://revleftcurrentsyria.com/%D8%A7%D9%84% ، ولكن مشروع كامل للجميع ضروري،الفيدرالية قد تكون خيارا
http://arb.majalla.com/2012/09/article55238708/%D8%A7%D9%84%D8
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الصحة




املصالحة الوطنية تصلح ما أفسدته الدكتاتورية،
ويكيبيديا املوسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8% ،
ّ
إعادة إلاعمار والتنمية في سوريا :نحو بديل وطني مضــاد للنيوليبراليةhttp://al-akhbar.com/node/186632 ،
ماهي العدالة الانتقاليةhttps://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice ،
العدالة الانتقالية وآفاق تطبيقها في سورياhttp://suwar-magazine.org/details/%D8% ،
الطائفية والصراع من أجل سورياhttp://arb.majalla.com/2012/09/article55238708/ ،
املفاوضات لحل املنازعات الدولية في القانونhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/05/24/228599.html ،
املرأة السورية في العمل والحياة والقانونhttps://7al.net/2015/01/22/%D8%A7%D9%84%D9%85% ،
املرأة السورية واقع مرير وأرقام صادمة وصمت عالميhttp://asharqalarabi.org.uk/%D9%8A- ،
الهجرة القسريةhttp://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/syria.pdf ،
التحديات التي تواجه املرأة العربيةhttp://musawasyr.org/?p=1296 ،
منظمة سورياتhttps://hunasotak.com/article/3036 ،
سوريات عبر الحدودhttp://ngosyria.org/Institute/Souriyat_Across_Borders__ ،
ّ
مؤسسة "سوريات" من أجل التنميةhttps://now.mmedia.me/lb/ar/ ،

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/7464108/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8
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البيئة
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الثقافة
المواطنة

"شارك" مركز فكر شبابي ،إلكتروني ،تفاعلي ،إبداعي ،للشباب السوري،

العمل

التعليم

عابر للتصنيفات السياسية والتيارات الفكرية
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الصحة

www.

التكنولوجيا
البيئة
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