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المقدمــــــــــةالمقدمــــــــــة
الماض القرن نھاية مع التدريجي بالتراجع السكاني النمو معدل بدء

مفص محطة ھو ١٩٨٠-١٩٦٠ الفترة خالل للذروة وصوله بعد
.سورية في الديموغرافي التحول تاريخ في ھامة
ط ركوده إلى أدىالتحول لھذاموازيةأوسابقةسكانية سياسةغياب

  .الحالي القرن من األول العقد سنوات
ضرو كان السكانيةالسياسةمشروعإنجازفياإلسراعكانلذلك

:بھدف ملّحة،
أذفة أصابھا الذيالركود وتجاوزالديموغرافيالتحولعمليةتنشيط.

األب ذات السكانية للمشكالت المناسبة التنموية الحلول إيجاد
ة ت االتال زت كانالنلةأف تالتالال ا امتدت التي السريعالسكاني النمومرحلةأفرزتھاالتي المجتمعية
عقودخمسةمنألكثرسورية



المقدمــــــــــةالمقدمــــــــــة

ف ةظ ذللأل لةف لل أل ھ برامج من األولىالمرحلةبتنفيذالبدءدونحالت األزمةظروف
.األربعةبمستوياتھاالسكانيةالسياسة

المدخ أو السكاني العامل إھمال عدم على للتأكيد اآلن سانحة الفرصة
يةالمداخلأحدباعتبارهالديموغراف ا أھداوصياغةلتحديداأل أھدا وصياغة لتحديد األساسيةالمداخلأحدباعتباره الديموغرافي
البن إعادة أو اإلعمار إعادة ..وآليات ووسائل وبرامج وغايات
والتنم البناء إعادة امجبر في السكانية فالمسألة ،سورية في والتنمية

.ملّحةومجتمعيةتنمويةأولويةھيالديموغرافيالمنظورمن ورن يا را و ي ويھيا ي ويأو ج . و



األزمالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة العامة للمجتمع السوري ما قبل األزمالديموغرافيةالمالمح

معدل النمو السكاني
ديموغراف تحوالت الماضي القرن منتصف من بدءاً  السوري المجتمع شھد

خصائصھفيوتبدالتالسكانأعدادفيكبيرةزياداتعنھانتجتھامة،

ي

خصائصھ في وتبدالتالسكان أعدادفيكبيرةزياداتعنھانتجتھامة،
.الھيكلية وبنيتھم

٢٠١٣-١٩٨١ معدل النمو السكان ف سورية ١٩٨١٢٠١٣ معدل النمو السكاني في سورية



األزمالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة العامة للمجتمع السوري ما قبل األزمالديموغرافيةالمالمح

)الدفع السكاني(الزخم السكاني
القر تسعينيات منتصف من بدءاً  السكاني النمو معدل وتيرة تراجع رغم

مستمتزالماالسكانلحجمالمطلقةالسنويةالزيادةوتيرةفإنالماضي،

ي ي(م )ع

مستم تزال ما السكانلحجم المطلقةالسنويةالزيادةوتيرة فإنالماضي،
.اآلن حتى بالتصاعد

باتجاه الديموغرافي التحول بدايات ففي 
 ھيمنت التي السريع السكاني النمو مرحلة
 القرن مطلع من الزمنية الفترة على

)١٩٤٧-١٩٠٥(منتصفهوحتىالماضي )(ىي
 لحجم السنوية الزيادة حجم متوسط قُدر



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة العامة للمجتمع السوري ما قبل األزمةالديموغرافيةالمالمح

السكاني السكاني(الزخم )الدفع
ً  نسمة ألف )١١٤( إلى ارتفعت• دخو من األولى الفترة خالل سنويا

)١٩٤٧١٩٦٠(السريعالسكانالنمومرحلةسورية

ي م  ي(ز )ع 

.)١٩٦٠-١٩٤٧(السريعالسكانيالنمومرحلةسورية
السكان النمو ذروة فترة خالل نسمة ألف )٢١٣.٤( إلى ارتفعت ثم•

)١٩٦١٩٨١(ال .)١٩٨١-١٩٦٠(السريع
رغ التدريجي بالتصاعد السكاني الزخم تنامي وتيرة استمرت•

ذألظ لتص ذروته عنالسكاني النمومعدللتراجعاألولىالبوادرظھور
ً  نسمة ألف )٣٨٦( حوالي إلى ٢٠٠٤-١٩٨١( الفترة خالل سنويا

مليو نصف من  )٢٠١٤-٢٠٠٤( األخيرة الفترة خالل وتقترب•



العامة للمجتمع السوري ما قبل األزمة الديموغرافيةالمالمح 

)الدفع السكاني(الزخم السكاني 
المتوق ومن لسكانه، السنوية الزيادة حجم بتنامي السوري المجتمع يتميز•

القادم الثالثة العقود أو العقدين خالل تصاعدي بشكل التنامي ھذا استمرار
ل ةألف٧اكثإلل اًن ن .سنويا نسمةألف٧٠٠من اكثرإلىليصل

القر بداية في حجمھم لمثل مرة )١٥( من أكثر يعادل الحالي السكان حجم •
١٩٦٠لعامالسكانتعدادحسبحجمھمأمثال)٥(وحوال،الماض .١٩٦٠ لعامالسكان تعداد حسبحجمھمأمثال)٥(وحوالي،الماضي

٢٠ ٨٠٦
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األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة يح ر و زي بل  وري   ع  ج  
مستويات الخصوبة

 الھابط االتجاه مؤشرات وضوح رغم•
 في العامة الكلية الخصوبة لمعدل

١٩٩٤٢٠٠٤٢٠١٠١المعدل
٣

٤الكلية ٢٣ ٦٣ ٥  ھافي الخصوبة مستوى فإن سورية،
ً  يزال ما  مع بالمقارنة مرتفعا

ت الال طال ٢(ال ٧(

٤.٢٣.٦٣.٥الكلية
٧.٤٥.٨٥.٤الزواجية

)٢.٧(الوسطيالعالميالمستوى
.امرأة لكل مولود

دولمنالعديدمنأعليزالالو• دولمنالعديدمن أعلىيزالالو•
 االقتصادية مؤشراتھا تقترب أخرى

مؤشراتمنوالثقافيةواالجتماعية ي ج ي و رنو ؤ
.سورية



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة

ةلفل ةل ل لل فلللل

يح ر و زي بل  وري   ع  ج  
مستويات الخصوبة

حوا في السكاني النمومعدل وبالتاليالكليةالخصوبةمعدلفي التراجعتركز•
.فقط سورية سكان خمس

:ھسوريةفلخصوبةامستوىلأنماطثالثةتوجد• :ھي سوريةفيلخصوبةامستوىلأنماطثالثةتوجد•
مولود) ١.٨(محافظة السويداء : معدالت خصوبة منخفضة.
ومدينــة دمش) ٢.١٦( وطرطــوس) ٢.٠٦(الالذقيــة : معــدالت خصــوبة متوســطة )()(

مولود%) ٢.٤٥(
فـي كافـة محافظـا) نمـط سـائد(مواليـد ) ٣(الــتزيـد عـن : معدالت خصوبة مرتفعـة

ة ط القن ا  افظت د ف  ة  ال الش ة  ق نطقة الش .المنطقة الشرقية والشمالية، وفي محافظتي درعا والقنيطرةال
ف )الماضي القرن من األخيرين العقدين خالل السيما( جوھريةال تغيراتال•

النسبوالثباتوالوفياتالخصوبةأوالوالدات(السكانيالنموعواملمؤشرات النسب والثبات والوفياتالخصوبة أوالوالدات(السكانيالنموعواملمؤشرات
السكان المجتمع جعلت)باأللف ٥ بحدودالمقدرالخارجيةالھجرة صافيمعدلفي



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة يح ر و زي بل  وري   ع  ج  

التغير النوعي في التركيب العمري للسكان
نصف سكان سورية=  الطفليةالشريحة :مرحلة ذروة النمو السكاني السريعفي •
ــــى • ــــة األول مــــس الســــكان عخُ مــــن ) ٤-٠(تراجــــع الحجــــم النســــبي للفئــــة العمري ى و ري ي م ع نن)(ر س

كـــان مـــن الممكـــن أن تؤس) ١٩٩٤(فقـــط فـــي العـــام %) ١٤.٨(إلـــى ) ١٩٨١(
.لقاعدة جديدة لمضلع األعمار



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة يح ر و زي بل  وري   ع  ج  

التغير النوعي في التركيب العمري للسكان
ف نسبي ركود إلى أدى النوعي التغير تستثمر مواتية سكانية سياسة غياب•

ي.الديموغرافيالتحول ي



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة يح ر و زي بل  وري   ع  ج  

بوادر انفتاح النافذة الديموغرافية
 نسبة وصول :الديموغرافية النافذة
  من أقل إلى )سنة ١٥ دون( األطفال

ل% الق استمرار حركة التغير في الك
التركيبة العمرية

باتجاه االنفتاح المستقبلي 

 السنكبارنسبةوصولقبل،%٣٠
 وبالتالي ،%١٥ إلى )فأكثر سنة ٦٥(

 العمل سن في السكان نسبة وصول
ال%٦٥٧إل كانإ ال

دا  النسبة ارتفعت
ع ،)%٥٨.٨( البشرية

الطفيف االرتفاع من
٤(إلىالمسنين ١%

النفتاح المباشرة االيجابيات أھم من 
 التمعد انخفاض الديموغرافية النافذة

.السكانإجماليمن%٧٠-٦٥إلى

%٤.١( إلى المسنين
العام في بنسبتھم
.)%٣( والبالغة

.اإلعالة

١٩٩٤٢٠٠٤٢٠١٠البيان

تراجعت ووصلت
ــــة  معــــدل اإلعال

االقتصادية
٣.٤٣.٦٣.٧



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة يح ر و زي بل  وري   ع  ج  

بوادر انفتاح النافذة الديموغرافية

أًظ ً سوريةفيللسكان الوظيفيالتركيب س في السكان لدائرةأميل ھوحاليا
ل ةنهال ائ كال لخاال ال



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة

ة اف موغ الد النافذة انفتاح ت توق

يح ر و زي بل  وري   ع  ج  
بوادر انفتاح النافذة الديموغرافية
توقيت انفتاح النافذة الديموغرافية

)٢٠٥٠- ٢٠١٠(على المستوى الوطني وفق سيناريوھات محتملة طويلة األجل 



األزمةالديموغرافيةالمالمح قبل ما السوري للمجتمع العامة يح ر و زي بل  وري   ع  ج  
بوادر انفتاح النافذة الديموغرافية

 فريــدًا للتركيبــة العمريــة للمجتمــع يشــكل الحجــم النســبي لمــن هــمعرضــًا  الديموغرافيــةالنافــذة تقــدم مرحلــة انفتــاح
.السكانسن العمل أكثر من ثلثي 

 سنة ٣٠إل  ٢٥هذا العرض هو فرصة وحيدة غير قابلة للتكرار ومحدودة زمنيًا بفترة تتراوح بين مثل  سنة ٣٠إلى  ٢٥هذا العرض هو فرصة وحيدة غير قابلة للتكرار ومحدودة زمنيا بفترة تتراوح بين مثل.
 العرض يتطلب االستفادة من هذا:

 الديموغرافيةتوفير الدعم السياسي والفني والمؤسسي لعملية االستفادة من انفتاح النافذة.

تطوير اإلدارة الحكومية وتطوير سياسات العمل وتخطيط القوى العاملة

إدماج  المتغيرات السكانية في خطط التنمية.

ظ ال ا ا ا

تمويــــل القــــروض الصــــغيرة ومتناهيــــة الصــــغر واالهتمــــام بتمويــــل الفئــــات االجتماعيــــة المهمشــــة لتحفيزهــــا
.واالقتصاديةللمشاركة االجتماعية 

زيادة معدالت االستثمار والتوظيف.

 والمتوسطةودعم األنشطة االقتصادية الصغيرة تشجيع.
)(



العامة للمجتمع السوري ما قبل األزمة الديموغرافيةالمالمح 

انفتاح النافذة الديموغرافية توقيت 
للفترة سيناريوھات ثالثة وفق الخصوبة منخفضة السورية المحافظات ٢٠٢٥-٢٠١٠في ٢في المحافظات السورية منخفضة الخصوبة وفق ثالثة سيناريوھات للفترة  ٢ ١ ٢



يتداعيات األزمة على المؤشرات الديموغرافية ر و ي ر ؤ ى ز ي
نسمة مليون )٢٠.٨٠٦( بحوالي ١/١/٢٠١١ بتاريخ سورية في السكان عدد ُيقدر.
٢٤(بـالسوريينالسكانوعدد نسمةمليون)٥٠٤ .يون).(بورييننو
المرجح، من وعليه  ً تج قد السوريين السكان عدد أن سورية، في السكاني الدفع أو الزخم لمستويات وفقا

.نسمة مليون )٢٦.٤( الـ ٢٠١٤ عام مطلع في
٢٢(الـتجاوزقد)باألزمةھامرورعدمبافتراض(سوريةفيالسكانوعدد نسمةمليون)٣ .نسمة مليون)٢٢.٣( الـ تجاوز قد)باألزمةھامرورعدمبافتراض(سوريةفيالسكانوعدد
الس عدد يقدر األزمة ھذه خالل بالحسبان اللجوء أو التھجير أو الھجرة لحركة األولية التقديرات وبأخذ

ً  سورية في .نسمة مليون )١٩( بحوالي حاليا
السكانيالنموعواملعلىمباشربشكلبشكلأثرتالحاليةاألزمةأنُيتوقع: :السكاني النمو عواملعلىمباشربشكلبشكلأثرتالحاليةاألزمةأنيتوقع

٢( حوالي إلى  السكاني النمو معدل تراجع%(  ً .تقريبا
باأللف ٧ حوالي إلى ٣.٦ من الخام الوفيات معدل ارتفاع.
١٨منالرضعوفياتمعدلارتفاع باأللف٢٣إلى٤ باأللف٢٣إلى١٨.٤ منالرضع وفياتمعدلارتفاع.
باأللف ٢٥ إلى ٢١.٨ من سنوات الخمس دون األطفال وفيات ارتفاع.
والدة ألف مئة لكل ٦٥ إلى ٥٦ من األمھات وفيات ارتفاع.
المحافظات بين( متكررة وربما متعددة وباتجاهات ملحوظة داخلية سكانية انزياحات حدوث(. المحافظات بين( متكررة وربما متعددة وباتجاهات ملحوظة داخلية سكانية انزياحات حدوث(.
أكثر أو نزوح بحركة قاموا أن لهم قدر األقل على سورية سكان ثلث أن إلى األولية التقديرات تشير
ت كا ا إقا ت كا ذا أكا ا آخ كا إل اال ا الذ ال ة كا  إل نز ائال إقا



تداعيات األزمة على المؤشرات الديموغرافية

إ ١٩٩٤ عام ألف )١٨٨٩( من الخارج إلى المهاجرين السوريين عدد ارتفع األزمة قبل
أأ

ي ر و ي ر ؤ ى ز ي

،٢٠١٠ عام ألف )٢٨٢٩( إلى ثم ٢٠٠٤ عام ألف )٢٠١٥(
 مليـــون نســـم ٣خـــالل األزمـــة الحاليـــة يقـــدر أعـــداد الســـكان الســـوريين الـــذين غـــادروا بلـــدهم بحـــدود

، بمـــن فـــيهم المهجـــرين أو الـــذين غـــادروا للعمـــل أو الدراســـة أو ألســـبا)١.٦: ، وانـــاث١.٤: ذكـــور( و)ٕوور( ر و رو ن و رن م ن
اعتيادية أخرى، يضاف إلى ذلك مغادرة حوالي نصف مليون نسمة من المقيمـين فـي سـورية مـن غ

.السوريين
التـي نجمـت عـن النمـو السـكاني السـريع فـي ظالسـكاني  التـوزعاألزمة من مشـكلة الخلـل فـي  فاقمت التـي نجمـت عـن النمـو السـكاني السـريع فـي ظالسـكاني  التـوزعاألزمة من مشـكلة الخلـل فـي  فاقمت

:غياب البعد التنموي اإلقليمي أو الحرمان التنموي المتراكم لبعض المناطق، ويتبدى ذلك من خالل

ال ال
مشكلتي التركز والتشتت السكاني.

نمو العشوائيات عل أطراف المدن
اكتظاظ السكان في كافة مراكز المحافظات.
تضخم المدن الكبرى.

 بين المناطق والمجاليةالعامة تباين الكثافة السكانية.
نمو العشوائيات على أطراف المدن.



الديموغرافية المؤشرات على األزمة تداعيات األزمة على المؤشرات الديموغرافيةتداعيات

 وخالل األزمة وصلت النسبة في بعض المنـاطق إلـى أسنوياً % ٥-٤بنسبة سكان المدن  نمو ، نو بن ىويب إ ق ض ب ي ب و ألز ل و
.%١٠من 
 زيادة معدالت النزوح أو اللجوءفي أسهمت التنموية في بعض مناطق القطر  البنىهشاشة. 

 األول ألسـباب اقتصـمتوسط السن عند الـزواج األزمة، نتيجة ارتفاع خالل ارتفعت نسبة العزوبية
واجتماعيـــة عديـــدة منهـــا ارتفـــاع تكـــاليف الـــزواج وأجـــور وأســـعار المســـاكن وارتفـــاع معـــدل البطالـــة 

.من مستواها عند اإلناث لدى الذكور أعلىالشباب، وهذه النسبة هي  .من مستواها عند اإلناث لدى الذكور أعلىالشباب، وهذه النسبة هي 
تراجــع نســبي متوقــع فــي عــدد حــاالت الــوالدة بفعــل تــأخير الــزواج أو تأجيــل الحمــل أو المباعــدة بــين

الحمول أو عدم استقرار الزوجين أو غياب الـزوج بـداعي العمـل أو السـفر أو النـزوح أو التهجيـر أو
طا ا أ ة ا ا أ ال أ ة ال ال األ اك ا

مــن المتوقــع أن تــداعيات األزمــة ســتحفر فجــوات متعــددة فــي بعــض الفئــات العمريــة لمضــلع األعم
٩-١٥(ســنوات وبعــض الفئــات العمريــة النشــطة إنجابيــًا ) ٤-٠(وتحديــدًا فــي الفئــة العمريــة األولــى 

.. االشتراك في األعمال الحربية أو المرض أو اإلعاقة أو االختطاف 

ى ألو ري ي ي بي)(و ج إ ري ض وب (و
.شدة الخسائر أو طول فترة األزمةومن المحتمل أن تتكرر هذه الفجوات دوريًا في حالة سنة، 

أ أل



الديموغرافية المؤشرات على األزمة تداعيات األزمة على المؤشرات الديموغرافيةتداعيات

 فمن المتوقع األزمة، ضعف البنية التعليمية نتيجة تضرر القطاع التربوي والتعليمي خالل اشتداد: ي ي عع
 ٢٠حدود الـ إلى  األمية ارتفاع نسبة%.
 بالدراسةمتزايدة من األطفال لم تلتحق نسب.
 المدارستتسرب من %)  ٣٠(من األطفال تقدر بحوالي نسب متزايدة.

 ٢٠١١(، خــــالل الفتــــرة %١٦.٨انخفــــاض نســــبي فــــي حجــــم قــــوة العمــــل فــــي ســــورية بحــــدود حــــدوث
٢ ة ك)١٣ ة خالل هذ الفت كان ف  ة انخفاض  ال ل األقل ن از  ة ت ن  أ 

زي يب و ب ر ل ن)(ن رسرب
 الجوار"المهجرين في دول لألطفال التعليمية تردي الحالة”.

، أي بنســبة تــوازي علــى األقــل نســبة انخفــاض حجــم الســكان فــي ســورية خــالل هــذه الفتــرة، كم)٢٠١٣
بارتفاع ملحوظ فـي نسـ) المتعطلون –المشتغلون(سيكون هناك تغيير ملحوظ بين شطري قوة العمل 

.المتعطلين على حساب المشتغلين
ا طالةا ال ا%الإلة  ٢٠١٣في عام % ٤٠ الـإلى حدود نسبة البطالة ارتفاع.
 مـــن قـــوة %) ٦٠(مـــن إجمـــالي المتعطلـــين، و ٢٠١٣لعـــام % ٧٠حـــدود الــــ إلـــى ولـــدى الشـــباب

.العمل الشابة
ُيتوقع فـي ظـل ظـروف األزمـة الراهنـة حـدوث تغييـرات سـلبية ملموسـة، السـيما لـدى القطـاع الخـاص

ألً أ أ

ب ل



الملحة السكانية التحديات السكانية الملحةالتحديات

خصومعدلإلىالوصولخاللمنالسكاني،النمومعدلضبط• خصو معدل إلىالوصول خاللمنالسكاني،النمو معدلضبط
جھ من الوطني المستوى على اإلحالل لمعدل مساوي كلية

واالقتصادالسكانالنمومعدلبينالمطلوبالتناسبوتحقيق واالقتصاد السكانيالنمو معدليبينالمطلوبالتناسبوتحقيق
.ثانية جھة من أدنى كحد  ١:٣

والمناط المحافظات بين السكاني التوزع اختالالت تصحيح•
مبينھافيماالمختلفةبأبعادھاالتنمويةالفجواتوردموالمدن، ن مو بويجوور ھ ي  ب  بي
.أخرى جھة من والمدينة الريف وبين جھة،
ن ائت ةالخ كانالن ةلل ةال ل الثقافالت والثقاف والتعليميةالصحية للسكانالنوعيةالخصائصتحسين•
ة ھن ةال ش ال



الملحة السكانية التحديات السكانية الملحةالتحديات

ثةف ألذًأل األبع وذات إلحاحاً،األكثر السكانيةللمشكالتالتصدي فياإلسراع•
:مقدمتھا في ويأتي المجتمعية،

تضرر من السيما المحدود، الدخل لذوي المناسب السكن تأمين•
.األزمةخاللكبيربشكلمساكنھم ھم

وغي المادية المختلفة وبأنواعه الثالثة، بخطوطه الفقر من الحد•
.الماديةالمادية

.المتعددة ومستوياتھا بأنواعھا البطالة من الحد•
وتوسعالبشرية،القوةداخلللسكانالسيمااألمية،علالقضاء• وتوسع البشرية،القوة داخلللسكانالسيمااألمية، علىالقضاء•

األساسالتعليملمرحلةسابقةسنةلتشملاإللزاميالتعليممرحلة



يمالحظات ختامية
:عملية ھي والتنمية البناء إعادة عملية
ة ات اشال ةت قةالتن ا اتأخللال تش تشوھات أو خللمن السابقةالتنميةتجاربشابلما تصحيحية

الماد لالمكانيات ھدر أو للفرص ضياع أو تخبط أو ارتجالية
 ..الوطنيةوالخبراتوالكوادر

المد على وكمية نوعية أھداف لھا ومستمرة شاملة تنموية
أفرز ما لمعالجة السريع اإلسعافي أو واآلني والمتوسط البعيد
.مشكالتمناألزمة . نز
المجت شرائح جميع فيھا تشترك أن يجب بامتياز، وطنية

تنشضرورةيعنيماوالمدنية،واألھليةالرسميةومؤسساته تنش ضرورة يعنيما والمدنية،واألھليةالرسمية ومؤسساته
قانونياًعملھاوتنظيموالمدنياألھليالمجتمعمؤسسات



ختامية مالحظات ختاميةمالحظات

محد برامج شكلعلى والتنميةالبناءإعادةعمليةتنظيميفضل• يبإييمي جىو بر
:المستوى على

إنتاجيأواجتماعيأواقتصاديمحدداًقطاعاًتخصقطاعيةبرامج(الوطني• ي ج(و يوي  صيبر جي و ج إ
.)القطر مستوى على ...تشغيلي أو صحي أو تعليمي أو إداري أو خدمي

ً تخصبرامج(اإلقليمي• ً اقليما .)محدداًتنمويا )ج(ي
.)محددة محافظة تخص برامج ( محافظة كل•
  .)محددة سكانية شريحة أو منطقة تخص برامج( االستھدافي•
تتم برنامج بكل خاصة فرعية إدارة ھناك يكون أن ويفضل•

مجلس أو ھيئة(عليا جھة تتبعأنعلىوإداري،ماليباستقالل يي (ھعىإ
صالح لھا يكونسورية فيواإلعمارالبناءإعادةبملفمعنية



ختامية مالحظات ختاميةمالحظات

البناإعادةطريقعلىبھاالشروعيمكنالتيالبرامجوأھمأول• البنا إعادة طريقعلى بھا الشروعيمكنالتيالبرامج وأھمأول
والتنمية البناء إعادة خدمة في البحثي البرنامج“ ھو والتنمية
االقتصكليةحتأودمشقجامعةأوالعالالتعليملوزارةويمكن االقتص كلية حتىأودمشق جامعةأوالعاليالتعليملوزارةويمكن
بيانا وتحديث والتقصي بالبحث يختص بحوث مركز تأسيس

ات ؤش ااختالفلال ا اتتقأن ا اأال األ األورا أو الدراسات وتقديمأنواعھااختالفعلى المؤشرات
.والتنمية البناء إعادة عملية تتطلبھا التي الخلفية

ً ً السياق، ھذاوفي• المدخ إھمال عدمضرورةمعوتماشيا
وجو من فالبد والتنمية، البناء إعادة عملية في الديموغرافي

عاب ھو الملف ھذا أن رغم .السكانية بالمسألة يعنى خاص برنامج



شكراً 
لحضوركم وحسن متابعتكم

لمحتويات العرض


