
 

 

 ورقة موقف 
 العربّية غير الحكومّية للتنميةمنّظمات المن شبكة 

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

  "و"منتدى االقتصاديين العرب

 2017ر آذا 27 –بروكسل  –سمير العيطة 

 "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"زاري حول تحضيرًا للمؤتمر الو 
 بروكسل في 2017نيسان  5-4المقرر عقده في 

 

الناجم عن الصراع واألزمات  ،عن الوضع في سوريا والدول المجاورة المناصرةلدراسات ولقاءات ا من عدد   انطالقًا من
 ضمنالمسائل التالية  أن يضع المؤتمر الوزاري إلى و منظمات المجتمع المدني المذكورة أعاله عاإلنسانية الحادة، تد

 :أولوّيات اعتباراته

 أظهرت : لقد سيق أفضل للمساعدات اإلنسانية الحالية داخل سوريانأكبر وت عدالة
في عدالة  وثغراتالرئيسية  اإلغاثةبين وكاالت التنسيق  ضعفها من قبل األمم المتحدة تنظيم اجتماعات تمّ 

قّوات "مناطق سيطرة  ،مناطق سيطرة النظام ،في سوريا )مناطق سيطرة المعارضة لمناطق المختلفةا بين التوزيع
في  أن ينخرط أكثراالتحاد األوروبي  ويحتاج. من هذه المناطق منطقة كذلك ضمن كلّ و إلخ(  ،وريا الديموقراطّية"س

كي  ،لة من قبلهو عبر منظمات المجتمع المدني المموّ أ مباشر بشكل   ،اإلنسانيةاإلغاثة مساعدات تحسين وتطوير 
ة )قرار الجمعيّ  في األداءة إلنسانية والحياد والنزاهة والفعاليّ في ااألمم المتحدة  تتوافق هذه اإلغاثة مع مبادئ

في  بقّوةن تساهم أ اثّيةغاإل لمساعداتاهذه ب على يتوجّ و . (1991لعام  46/182العامة لألمم المتحدة رقم 
. والسالم النار إطالققف بدعم  الفعليّ  هماهتمام مع دفعالسكان  وأن تعّزز صمود للصلح االجتماعي مناخ  خلق 

 اقتصاد الحرب االجرامي.  ونموّ في دعم المساعدات اإلنسانية  تساهمتباه إلى أن ال االنومن الضروري 

 صمودًا ر المساعدات توفّ : ة إقليميّ تنميّ ي منظور دراج المساعدات اإلنسانية لالجئين فإ
ان الجهود  حيث يعاني كال الطرفين من آثار الصراع وتبعاته. إالّ  .الالجئين والمجتمعات المضيفة لدى ومرونة

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



 

 

الجهود المبذولة  التدريب المهني. كما أنّ و  العاليلتعليم لكذلك الحال بالنسبة و  ،ة دول الجواررئيسية شائكة في كافّ 
لالجئين والمجتمعات الالئقة  وغير لنظامّيةاغير  أوضاع العملعلى  المهيكل حاليًا إلضفاء الطابع الرسميّ 

ُيمكن أن تعّزز  تنمية أكثر شموالً ة خطّ  هذه الجهود ضمن وضعيجب و كبير.  غير كافية بشكل  ما زالت المضيفة 
إلى الالجئين  ، كما يجب تصميم الحوافز لعودةالسالم معّ  ما سيد  لحدود بين المناطق ل العابرالتعاون  في المستقبل

 من هذا المنظور. ديارهم ض

  ة مادية ونفسيّ  تعاني سوريا حاليًا من أضرار  : السالم من أجل كمحّفزالحوار حول إعادة االعمار
كبير إمكانيات البالد  التعافي وإعادة االعمار تفوق بشكل   ةعمليّ و اء ست سنوات من الصراع والحرب. جسيمة جرّ 

حول التعافي وإعادة االعمار  ومن ضمنها الموارد البشرية. إن خلق حوار   ،استنزاف اقتصادها ومواردها التي تمّ 
مستقبل البالد. باألمل بعودة الالجئين والنازحين و  سيخلقلمجتمع الدولي مع اة األطراف السوريين من كافّ يشمل 

د للبدء حول إيقاف الحرب ويمهّ  بنتيجة الحالية  الطويلة المفاوضاتخروج  لُيسهّ  مكن لهذا الحوار أن حيث يُ ب
 نحو السالم واالستقرار. بانتقال  

  وغّذتعت التهريب المفروضة على سوريا قد شجّ  الشاملةن العقوبات أ البرهان تمّ : الشاملةرفع العقوبات 
وعرقلت مشاركة المناطق  جميعان في القتصادية للسكّ ها ساهمت في تدهور الظروف انّ أالحرب. واألهم  اقتصاد
أيضًا في مرحلة مبكرة  الشاملةرفع العقوبات  سيشّكلدول الجوار. في ن بفاعلية في الحياة االقتصادية الالجئي
 ة األطراف.مجرمي الحرب من كافّ  العقوبات المباشرة واإلجراءات القضائية ضدّ  . وبالطبع ال يعني هذالسالملمحّفزًا 

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

القضايا الرئيسية جميع حول  وعلنيّ  ر  مبك   حوار   ءإجرا ه من األساسيّ بأنّ  يتبّين ،البوسنة والهرسك وكوسوفو
االجتماعية السورية الفاعلة وأن يكون  جميع الفعالّيات. ويجب على هذا الحوار أن يشمل المطروحة للمعالجة

، بل يجب أن بهذا الحوار هي وحدها المعنّيةمات اإلغاثة منظّ  ليستمات المجتمع المدني الدولية. منظّ  أمامشفافًا 
ة األطراف مات السياسية من كافّ ومجتمع األعمال والمنظّ  األبحاثن ومراكز ون السوريّ واالقتصاديّ  ه حقيقةينخرط في

 والمناطق السورية.

  الحوار حول التعافي  أهدافإحدى أهم : ريينإدارة عمليتي التعافي وإعادة االعمار من قبل السو
العبر من تجارب دول أخرى، مثل لبنان والعراق، خذ أمع  له، إدارة سوريةآللّية  تصّورهو وضع  وإعادة االعمار

القوى اإلقليمية على سوريا. لذا فإن مساعدة االتحاد األوروبي والبنك الدولي واإلقرار بأّن السالم ال ُيلغي صراع 
الشفافية  ستكون طار وفي هذا اإل .ات يقودها السوريون لدعم آليّ  يجب أن تكون مات الدولية األخرى والمنظّ 

 .تانأساسيّ ة في الحوار حول التعافي وإعادة االعمار والشموليّ 



 

 

 أو إعادة عادلة ة تعافي ال يمكن تخيل عمليّ : التعافي وإعادة اإلعمار ةالقانون في عمليّ  سيادة
نها يتضمّ أحد أهم العناصر التي يجب أن  وبالتالي فإنّ  .القانون خالل مرحلة االنتقال سيادةدون  نزيهة اعمار

المتبادلة بين  الرقابةآلّيات القانون و  سيادة فرضعمار سيكون ضمان اإلعادة إالتعافي و  ةحول عمليّ الحوار 
ة خالل ات الخاصة والمصلحة العامّ النواحي القانونية واحترام الملكيّ فقط  األمرهذا  وال يخّص المؤسسات المختلفة. 

 .النزاع تلك في فترةة خاّص القائمة ت القانونية لالنتهاكا ولاها أيضًا إليجاد حلما يتعدّ إنّ و  ،إعادة االعمار

 توحيد البالد وآلياته االقتصادية لما يساهم فيإعادة االعمار  في وضع األولوّية :
ضمن  ،قواالكتفاء الذاتي على المستوى المحلي الضيّ  صمودالتعزيز داخل سوريا  اإلغاثةاستهدفت معظم جهود 

 ةقيم سالسلعلى  اقتصاد البالد مبنيّ  في حين أنّ  .ة من األسفل إلى األعلىعملية تصاعديّ ب تصّور  للتعافي
، الصرف شربال مياه)وحسب البنية التحتية  ال تخّص هذه السالسلمتكاملة ومتفاعلة بين المناطق المختلفة. 

 كثيرًا من تداعياتعانت التي و وغير ذلك(  ،الجويةو  والبرّيةوخطوط النقل الحديدية  الكهرباء، الطرقات،، الصحيّ 
 ،ة في منطقة حلبخاّص  ،اإلنتاج الزراعي والصناعي) بل جميع نواحي سالسل القيمة في االقتصاد ،الصراع

التعافي وإعادة االعمار  ةإلخ(. وبالتالي يجب مناقشة عمليّ  ،ساسّيةاألومعامل االسمنت ومصافي النفط والخدمات 
 .لجميع مناطق سوريا شامل إقليميّ مخّطط ضمن 

 ليشمل  ،الصراع عبشكل  كبير مر االقتصاد االجرامي تطوّ : جراميالحرب واالقتصاد اإلاقتصاد افحة مك
جهود الحوار و القضية في  ا يوجب استهداف هذهممّ  .خارج سورياغالبًا األسواق  مع أنّ  ،نتاج وتهريب المخدراتإ

 ،جراميالحرب واالقتصاد اإلاقتصاد دولي لتفكيك التعاون بال النهوضالتعافي وإعادة االعمار. ويجب  حولالتخطيط 
 . األكثر فقراً المجتمعات  خاّصة لدى ،بأخرى إنتاجية ذات قيمةجرامي خطط الستبدال نشاطات االقتصاد اإلووضع 

  الرجال والنساء الالجئين ل تشجيعيشكّ : الالئقإلى العمل  اتالمعون العيش علىاالنتقال من، 
الئقة ومناسبة أمرًا  ظروف عمل   ضمنالنخراط في نشاطات اقتصادية على النازحين والمجتمعات المحلية اوكذلك 
 هذه المشاركةتعزيز تشجيع و  ما تمّ . فكلّ المنشودان لتعافي وإعادة االعمارا ّيةاالنتقالالمرحلة  تحّققكي ًا أساسيّ 

في التعافي وإعادة  إنتاجّيةمشاركة  فيما يخّص  أكثر سهولةكان االنتقال كلما  ،في مراحل مبكرة االقتصادّية
 االعمار.

 ة األطراف أثناء كافّ  علىمن السوريين في القتال  كبير   انخرط عدد  : عودة المقاتلين للحياة المدنية
 ينالمقاتلة وعودة المقاتلين للحياة واإلنتاج المدنيّ  المجوعاتوضع الخطط في سبيل تفكيك  بحيث يشّكل .الصراع

بالتوازي مع  ذلك يتمّ  أنّ يجب بالطبع، التعافي وإعادة االعمار. و  ةعمليّ تصميم في جهود  اً سيّ جانبًا مهمًا ورئي
 إلعادة المقاتلين األجانب إلى بلدانهم.  الدعم الدوليّ  ومع ،ةالعسكرية واألمنيّ  األجهزةإصالح 


