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المرفق

مذكرة عن منهجية تقدير األضرار التي لحقت برأس المال المادي
تقديــر الدمــار الــذي لحــق بــرأس المــال المــادي فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية مهمــة مرهقــة ألصحــاب المصلحــة الذيــن يحللــون آثــار النــزاع. 
وتعــود صعوبــة هــذا العمــل إلــى غيــاب الســجالت الرســمية منتظمــة عــن 
األضــرار. وانطالقــًا مــن المــوارد المتاحــة، قــّدر المؤلفــون قيمــة الضــرر في 

الفتــرة 2017-2011 باســتخدام المصــادر التاليــة:

استعراضات مكتبية وجمع البيانات وتفصيلها باالستناد     •
إلى تقارير رسمية متنوعة صادرة عن منظمات غير     

حكومية ومنظمات دولية؛  

تقنيات مختلفة لجمع البيانات، واستشارة خبراء     •
ميدانيين وقطاعيين لتقدير األرقام وتطورها وسد     
الفجوات التي تم تحديدها على الصعيدين القطاعي     

والجغرافي؛  

تقييمات ميدانية بسيطة باستخدام نظام المعلومات     •
الجغرافية في الرقة ودير الزور، التي تعذر الوصول إليهما    

وقت الدراسة، لتحليل األضرار المباشرة التي سببها النزاع.   

ــات األول، أن وزارات  ــاء التعامــل مــع مصــدر البيان وأدرك المؤلفــون، أثن
وإدارات عامــة مختلفــة حاولــت االحتفــاظ بســجالت ولكنهــا لــم تعتمــد 
إجــراءات متســقة للمحاســبة والتقييــم. لذلــك، اســتندت بعض الســجالت 
إلــى القيــم التاريخيــة لألصــول المتضــررة161، والبعــض اآلخــر إلــى قيمــة 
االســتبدال. وينجــم المزيــد مــن االختــالالت عــن تقييــم األضــرار بالليــرة 
ــدوالر حتــى وصلــت  ــل ال ــت قيمتهــا تتدهــور مقاب الســورية162، التــي ظّل
ــل  فــي عــام 2017 إلــى 10 فــي المائــة مــن قيمتهــا فــي عــام 2010. ويقّل
ذلــك مــن قيمــة الضــرر المســّجلة بالليــرة الســورية كقيمــة دفتريــة أو التــي 

تكبدتهــا األصــول فــي الســنوات األولــى مــن النــزاع.

ولتكييــف األرقــام، عمــل المؤلفــون أواًل علــى تقديــر مؤشــر لحــدة النــزاع 
النســبية فــي كل ســنة مــن ســنوات النــزاع 2017-2011، ثــم وّزعــوا القيمة 
اإلجماليــة لألضــرار بالليــرة الســورية علــى الســنوات وفقــًا لنتائــج المؤشــر 
)جــدول المرفــق 1(. وتــم تجميــع المؤشــر الســنوي لحــدة النــزاع عــن 

طريــق وضــع مخطــط زمنــي لمتوســط المؤشــرات البديلــة التاليــة:

تاريخ اإلبالغ عن حجم األضرار وقيمتها من خالل تتبع     •
البيانات والتقارير الرسمية والدراسات الصادرة عن     

المنظمات المحلية والدولية؛  

التطّور التاريخي لعدد الخسائر المقدرة الناجمة عن     •
العمليات العسكرية كمؤشر على كثافة العمليات العسكرية،    

وبالتالي، حجم األضرار التي لحقت برأس المال المادي،     
بما أن معظم المعارك وقعت في مناطق كثيفة السكان و    

كثيفة رأس المال؛  

الحجم واالنتشار الجغرافي للعمليات العسكرية، وحجم     •
األصول المنشورة وكثافة األسلحة المستخدمة.  

وكانت الخطوة التالية تحويل قيمة الضرر السنوية إلى الدوالر 
بقسمتها على متوسط سعر الصرف السنوي السائد في السوق للدوالر 
مقابل الليرة السورية. وللتوصل إلى قيمة الضرر بسعر الدوالر الثابت 
لعام 2010 في السوق الدولية، احُتسب مجموع القيم الحالية لألرقام 

السنوية لعام 2010 باستخدام معدل التضخم السنوي العالمي 
لصندوق النقد الدولي كسعر خصم.

وال بد من التوقف عند نقطتين إضافيتين لفهم أرقام األضرار 
القطاعية:

احُتسب الضرر الذي لحق باألصول المادية على أساس األحداث    •
وليس الرصيد. مثاًل، ال يوازي عدد المنازل المتضررة في الفترة    
2017-2010 بالضرورة الفرق بين رصيد المنازل في عام 2017    

ورصيدها في عام 2010، ألن العديد من المنازل قد تم إصالحها    
خالل تلك السنوات أو تم بناؤها حديثًا. وينطبق المنطق نفسه    

على المدارس والمستشفيات والمركبات وغيرها من األصول؛  

ُقدرت قيمة الضرر على أساس متوسط كلفة اإلصالح أو     •
االستبدال.  

جدول المرفق 1. مؤشر حّدة النزاع النسبية، 2011-2017
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