
 

 

 ورقة موقف 
 من شبكة المنّظمات العربّية غير الحكومّية لمتنمية

 غصن زيتون" و"المركز السوري لبحوث السياسات" -بالتشارك مع جمعّية "التعاون والديموقراطّية في سوريا

 و"منتدى االقتصاديين العرب" 

 2017ر آذا 27 –بروكسل  –سمير العيطة 

 "قبل سوريا والمنطقةدعم مست"تحضيرًا لممؤتمر الوزاري حول 
 بروكسل في 2017نيسان  5-4المقرر عقده في 

 

الناجم عن الصراع واألزمات  ،عن الوضع في سوريا والدول المجاورة المناصرةلدراسات ولقاءات ا من عددٍ  انطالقًا من
ضمن لمسائل التالية ا أن يضع المؤتمر الوزاريو منظمات المجتمع المدني المذكورة أعاله إلى عاإلنسانية الحادة، تد

 :أولوّيات اعتباراتو

 أظيرت : لقد سيق أفضل لممساعدات اإلنسانية الحالية داخل سوريانأكبر وت عدالة
في عدالة  وثغراتالرئيسية  اإلغاثةبين وكاالت التنسيق  ضعفيا من قبل األمم المتحدة تنظيم اجتماعات تمّ 

"قّوات مناطق سيطرة  ،مناطق سيطرة النظام ،يطرة المعارضةفي سوريا )مناطق س لمناطق المختمفةا بين التوزيع
في  أن ينخرط أكثراالتحاد األوروبي  ويحتاج. من ىذه المناطق منطقة كذلك ضمن كلّ و إلخ(  سوريا الديموقراطّية"،

كي  ،لة من قبموو عبر منظمات المجتمع المدني المموّ أ مباشر بشكلٍ  ،اإلنسانيةاإلغاثة مساعدات تحسين وتطوير 
ة )قرار الجمعيّ  في األداءة إلنسانية والحياد والنزاىة والفعاليّ في ااألمم المتحدة  تتوافق ىذه اإلغاثة مع مبادئ

في  بقّوةن تساىم أ اإلغاثّية المساعداتىذه ب عمى يتوجّ و . (1991لعام  46/182العامة لألمم المتحدة رقم 
. والسالم النار إطالقبدعم قف  الفعميّ  يماىتمام مع دفعن السكا وأن تعّزز صمود لمصمح االجتماعي مناخٍ خمق 

 اقتصاد الحرب االجرامي.  ونموّ المساعدات اإلنسانية في دعم  االنتباه إلى أن ال تساىمومن الضروري 

 صمودًا ر المساعدات توفّ : ة إقميميّ ي منظور تنميّ دراج المساعدات اإلنسانية لالجئين فإ
ان الجيود  حيث يعاني كال الطرفين من آثار الصراع وتبعاتو. إالّ  .تمعات المضيفةالالجئين والمج لدى ومرونة

ة قضيّ  رساالتحاق األطفال السوريين بالمد فما زالفي التعميم والصحة.  االحتياجاتبكثير من أن تفي  المبذولة أقلّ 



 

 

الجيود المبذولة  دريب الميني. كما أنّ التو  العاليمتعميم لكذلك الحال بالنسبة و  ،ة دول الجواررئيسية شائكة في كافّ 
الالئقة لالجئين والمجتمعات  وغير النظامّيةغير  أوضاع العملعمى  المييكل حاليًا إلضفاء الطابع الرسميّ 

ُيمكن أن تعّزز  تنمية أكثر شموالً ة خطّ  ىذه الجيود ضمن وضعيجب و كبير.  غير كافية بشكلٍ ما زالت المضيفة 
إلى الالجئين  ، كما يجب تصميم الحوافز لعودةالسالم ما سيَدعِّممحدود بين المناطق ل العابرالتعاون  في المستقبل

 من ىذا المنظور. ديارىم ض

  ة مادية ونفسيّ  تعاني سوريا حاليًا من أضرارٍ : السالم من أجل كمحّفزالحوار حول إعادة االعمار
عادة االعمار تفوق بشكلٍ  التعافي ةعمميّ و اء ست سنوات من الصراع والحرب. جسيمة جرّ  كبير إمكانيات البالد  وا 

عادة االعمار  ومن ضمنيا الموارد البشرية. إن خمق حوارٍ  ،استنزاف اقتصادىا ومواردىا التي تمّ  حول التعافي وا 
مستقبل البالد. باألمل بعودة الالجئين والنازحين و  سيخمقمع المجتمع الدولي ة األطراف السوريين من كافّ يشمل 

د لمبدء حول إيقاف الحرب ويميِّ بنتيجة الحالية  الطويمة المفاوضاتخروج  ُيسيِّلمكن ليذا الحوار أن يث يُ حب
 نحو السالم واالستقرار. بانتقالٍ 

  وغّذتعت التيريب المفروضة عمى سوريا قد شجّ  الشاممةن العقوبات أ : تّم البرىانالشاممةرفع العقوبات 
وعرقمت مشاركة المناطق  جميعان في اىمت في تدىور الظروف االقتصادية لمسكّ يا سنّ أالحرب. واألىم  اقتصاد
في مرحمة مبكرة أيضًا  الشاممةرفع العقوبات  سيشّكلدول الجوار. في ن بفاعمية في الحياة االقتصادية الالجئي
 ة األطراف.الحرب من كافّ مجرمي  العقوبات المباشرة واإلجراءات القضائية ضدّ  . وبالطبع ال يعني ىذامسالملمحّفزًا 

 عادة االعمار ةل عمميّ وشفاف حو لمجميع حوار شامل المستقاة دروس المن خالل : التعافي وا 
عادة اال فيما يخّص خرى األحاالت ال تجارب في حصل كما  ،بمشاركة االتحاد األوروبيبعد الصراع  عمارإلتعافي وا 

القضايا الرئيسية جميع حول  وعمنيّ  رٍ مبكِ  حوارٍ  إجراء و من األساسيّ بأنّ  يتبّين ،البوسنة واليرسك وكوسوفو
االجتماعية السورية الفاعمة وأن يكون  جميع الفعالّياتالمطروحة لممعالجة. ويجب عمى ىذا الحوار أن يشمل 

حوار، بل يجب أن ىي وحدىا المعنّية بيذا المات اإلغاثة منظّ  ليستمات المجتمع المدني الدولية. منظّ  أمامشفافًا 
ة األطراف مات السياسية من كافّ ومجتمع األعمال والمنظّ  األبحاثن ومراكز ون السوريّ واالقتصاديّ ينخرط فيو حقيقة 
 والمناطق السورية.

 عادة االعمار من قبل السوريين الحوار حول التعافي  أىدافإحدى أىم : إدارة عمميتي التعافي وا 
عادة االعمار العبر من تجارب دول أخرى، مثل لبنان والعراق، خذ أمع  لو، إدارة سوريةلّية آل تصّورىو وضع  وا 

القوى اإلقميمية عمى سوريا. لذا فإن مساعدة االتحاد األوروبي والبنك الدولي واإلقرار بأّن السالم ال ُيمغي صراع 
الشفافية  ستكوناإلطار وفي ىذا  .ات يقودىا السوريونلدعم آليّ  يجب أن تكونمات الدولية األخرى والمنظّ 

عادة االعمار والشموليّ   .تانأساسيّ ة في الحوار حول التعافي وا 



 

 

 عادة اإلعمار ةالقانون في عمميّ  سيادة أو إعادة عادلة ة تعافي ال يمكن تخيل عمميّ : التعافي وا 
نيا يجب أن يتضمّ أحد أىم العناصر التي  وبالتالي فإنّ  .القانون خالل مرحمة االنتقال سيادةدون  نزيية اعمار

عادة التعافي و  ةالحوار حول عمميّ  المتبادلة بين  الرقابةآلّيات القانون و  سيادة فرضعمار سيكون ضمان اإلا 
ة خالل ات الخاصة والمصمحة العامّ النواحي القانونية واحترام الممكيّ فقط  األمرىذا  وال يخّص المؤسسات المختمفة. 

نّ و  ،إعادة االعمار  .النزاع تمك في فترةة خاصّ القائمة لالنتياكات القانونية  ولضًا إليجاد حماىا أيما يتعدّ ا 

 توحيد البالد وآلياتو االقتصادية لما يساىم فيإعادة االعمار  في وضع األولوّية :
ضمن  ،قواالكتفاء الذاتي عمى المستوى المحمي الضيّ  تعزيز الصمودداخل سوريا  اإلغاثةاستيدفت معظم جيود 

 ةقيم سالسلعمى  اقتصاد البالد مبنيّ  في حين أنّ  .ة من األسفل إلى األعمىعممية تصاعديّ ب عافيتصّوٍر لمت
، الصرف الشرب مياهوحسب )البنية التحتية  ال تخّص ىذه السالسلمتكاممة ومتفاعمة بين المناطق المختمفة. 

 كثيرًا من تداعياتالتي عانت و ر ذلك( وغي ،الجويةو  والبرّيةوخطوط النقل الحديدية  الكيرباء، الطرقات،، الصحيّ 
 ،ة في منطقة حمبخاصّ  ،)اإلنتاج الزراعي والصناعي بل جميع نواحي سالسل القيمة في االقتصاد ،الصراع

عادة االعمار  ةإلخ(. وبالتالي يجب مناقشة عمميّ  األساسّية،ومعامل االسمنت ومصافي النفط والخدمات  التعافي وا 
 .لجميع مناطق سوريا شامل مخّطط إقميميّ ضمن 

 ليشمل  ،الصراع بشكٍل كبير معر االقتصاد االجرامي تطوّ : جراميالحرب واالقتصاد اإلاقتصاد افحة مك
جيود الحوار و القضية في  ا يوجب استيداف ىذهممّ  .خارج سورياغالبًا األسواق  مع أنّ  ،نتاج وتيريب المخدراتإ

عادة االعمار. ويجب  حولالتخطيط   ،جراميالحرب واالقتصاد اإلاقتصاد دولي لتفكيك التعاون بال لنيوضاالتعافي وا 
 . األكثر فقراً المجتمعات  ، خاّصة لدىبأخرى إنتاجية ذات قيمةجرامي خطط الستبدال نشاطات االقتصاد اإلووضع 

  الرجال والنساء الالجئين ل تشجيعيشكّ : الالئقإلى العمل  اتالمعون العيش عمىاالنتقال من، 
الئقة ومناسبة أمرًا  ظروف عملٍ  ضمنالنخراط في نشاطات اقتصادية عمى النازحين والمجتمعات المحمية اوكذلك 
عادة االعمارا ّيةاالنتقالالمرحمة  كي تحّققًا أساسيّ   ىذه المشاركةتعزيز تشجيع و  ما تمّ . فكمّ المنشودان لتعافي وا 

عادة  إنتاجّيةمشاركة  فيما يخّص  ولةأكثر سيكان االنتقال كمما  ،في مراحل مبكرة االقتصادّية في التعافي وا 
 االعمار.

 ة األطراف أثناء كافّ  عمىمن السوريين في القتال  كبيرٌ  انخرط عددٌ : عودة المقاتمين لمحياة المدنية
 ينالمقاتمة وعودة المقاتمين لمحياة واإلنتاج المدنيّ  المجوعاتوضع الخطط في سبيل تفكيك  بحيث يشّكل .الصراع

عادة االعمار. و  ةعمميّ تصميم في جيود  اً نبًا ميمًا ورئيسيّ جا بالتوازي مع  ذلك يتمّ  أنّ يجب بالطبع، التعافي وا 
 إلعادة المقاتمين األجانب إلى بمدانيم.  الدعم الدوليّ  ومع ،ةالعسكرية واألمنيّ  األجيزةإصالح 


