
   
 
 

 
 

جدوولل أأعمالل االبحر االميیت لتعزيیز االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت  
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1ااألساسس االمنطقي للتركيیز على االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت  

 أأكثر من ضطرأأسفرتت االحربب في سورريیا لغايیة ااآلنن عن مقتل أأكثر من رربع مليیونن شخص بيینهھم االعديید من االمدنيیيین. ووأأ
ً أأوو إإلى االنزووحح سكانن سورريیا إإما  نصف كالجئيین ٬، ال سيیما تركيیا وولبنانن ووااألررددنن  اارر إإلى االبلداانن االمجاووررةةفراالددااخليیا

يیقطنونن في  الجئ االذيین كانواا 560,000جميیع االالجئيین االفلسطيینيیيین االبالغ عدددهھھھم تأثر باألززمة وواالعرااقق وومصر. كما 
% من 80لحربب ااألهھھھليیة. ووخسرتت سورريیا حواالي ثلثي االناتج االمحلي ااإلجمالي٬، وويیعيیش حواالي سورريیا عندما ااندلعت اا

% من االسكانن االمتأثريین٬، ووهھھھم من ضمن االفئاتت ااألكثر ضعفاً. ووفي هھھھذهه ااألثناء 43االفقر. يیشكل ااألططفالل االسورريیيین في 
في  بأفعالهھا٬، فاقمت االذيي ددعا نفسهھ االدوولة ااإلسالميیة االتنظيیم من قبيیل ٬،في أأجزااء من االعرااقق ووسورريیا برززتت جماعاتت

حقوقق ااإلنسانن.ب ووتلك االمرتبطةنسانيیة ااإلمنيیة ووااأل اتتززمااألاالتي تتراابط فيیهھا ااألووضاعع من االمنطقة   
وويیبدوو من االمرجح أأنن ااألززمة ستستمر على االرغم من االجهھودد االجارريیة للتوصل إإلى تسويیة سيیاسيیة٬، ووستظل االبلداانن 

الجئ فلسطيیني من  110,000أأكثر من أأرربعة ماليیيین الجئ سورريي٬، إإضافة إإلى  إإذذ الذذ بهھا. بتبعاتت ااألززمةاالمجاووررةة تتأثر 
ً كبيیرةةضع ضغوططوومما سورريیا٬،   أأددىى إإلى تفاقم االتوترااتت ااالجتماعيیة.ووعلى االخدماتت ااألساسيیة في جميیع أأنحاء االمنطقة  ا

 تتووقد تحملت االحكوماتت االمضيیفة وواالمانحونن االدووليیونن ووبسخاء االعديید من تكاليیف هھھھذهه ااألززمة٬، إإال أأنن ااالحتيیاجاتت تجاووزز
االجهھاتت صاحبة االمصلحة في جميیع أأنحاء االمنطقة تدرركك على . ووبدأأتت ووبشكل مستمر كبيیرااً  االمساعدااتت االمتوفرةة تجاززووااً 
االذيي تحقق في  نهھج جديید٬، نهھج يیتمم وويیبني على االعمل ااإلنساني ووااإلنمائي ووااسع االنطاقق تبني نحو متزاايید ووجودد حاجة إإلى

ضمن االكثيیر من ااألعمالل االمبتكرةة.توو االسنوااتت ااألخيیرةة٬،  

                                                        
في جميیع أأنحاء االمنططقة بشأنن ااالستجابة لألززمة االسوورريیة. ووتستندد إإلى ااألططرر  تتجررووجهھاتت صاحبة االمصلحة شارركتت فيیهھا االعدديیدد منن االهھھھذذهه االووثيیقة هھھھي نتاجج مشاووررااتت قططرريیة  1

االددااخلي االمططوّولل.وواانززووحح ووااإلنجاززااتت االقائمة٬، ووتعتمدد على أأبحاثث ررااسخة أأجررتهھا ااألممم االمتحددةة ووأأكادديیموونن مستقلوونن حوولل االقددررةة على مووااجهھة ااألززماتت   

 مماازتلالاا زيیزعتل تقوووو ٬،صصرفلاا ممانتغال ةظحل
 ةمئاقلاا ةيیناسنإلاا ةةدعاسملل ةةرمتسملاا ةةرروورضلاا ككرردنوو ايیرروس يف ععاازنلل يسايیس لح ىلإإ ةجاحلاا ىلع ديیكأتلاا ررركن ذذإإ

 ؛ققاارعلاا يف ةنمآلاا ريیغ قططانملااوو ٬،ايیرروس يف فنعلااوو ييرراجلاا ععاازنلاب نيیرثأتملل ةيیامحلاا ريیفوتوو ئئددابملاا ىلع
 ةجاح تتززرب ٬،ةقطنملاا ءاحنأأ عيیمج يف ةيیناسنإلاا ةمززألااوو ايیرروس يف ععاازنلاا ىلع تتااونس عبررأأ رروورم دعب هھنأأ ككرردن ذذإإوو

 يتلاا ةشاشهھلااوو فعضلاا لمااوعل ييدصتلل – ددررااوملاا ةيیددوودحموو ةمززألل ةلوطملاا ةعيیبطلل ةجيیتن –  ايیررذج ديیدج جهھن ىلإإ
 ٬،ةةرثأتملاا ىىرخألاا ةيیشيیعملاا رسألااوو ٬،ننوئجاللااوو ٬، ايیلخاادد ننوحززانلااوو ٬،ايیرروس لخاادد يف ةمززألاب ةةرشابم ننوورثأتملاا اهھيیناعيی

 ؛ةفيیضملاا ةيیلحملاا تتاعمتجملااوو نناادلبلاا معدلوو
 ليیومتلاا يف ةيیلاازعنالاا ةعزنلاا ىلع بلغتلااوو –  الجأأ للوططأأ تتااررامثتسااوو تتاماازتلاا بلطتيیس جهھنلاا ااذهھھھ ننأأ يعن ذذإإوو
 تتاادداصتقالااوو ةةرثأتملاا ةيیشيیعملاا رسألاا ىلع ٬،نكمأأ امثيیح ٬،ةةدئافلاب ددوعت ةقيیرطب تتاباجتساا ذيیفنتوو ميیمصتل – تتايیلمعلااوو

 ةةددوع كلذذ يف امب ٬،يلبقتسملاا ششاعتنالل قيیرطلاا ديیهھمتوو ةيیمنتلاا عيیجشتل ةيیلحملااوو ةيینططولاا تتاسسؤملاا زيیزعتوو ٬،ةيیلحملاا
 ؛مهھنيیططوت ةةدداعإإوو  ايیلخاادد نيیحززانلااوو نيیئجاللاا
 ىلع ةةرردقلاا زيیزعتلوو نيیئجالل ةيیميیلقإلاا ةطخلاا للالخ نم  الماكت رثكأأ ةباجتساا عضوو يف ققحت ييذلاا ممدقتلاب رقن ذذإإوو

-2016 ةةرتفلل ايیرروسل يجيیتاارتسالاا رراططإلااوو 2016،٬ مماعلل ةيیناسنإلاا ةباجتسالاا ةطخوو 2016،٬-2015 تتامززألاا ةهھجااوم
 ؛ننانبل يف ةمززألاا ةهھجااوم ةطخوو ةيینددررألاا ةباجتسالاا ةطخ ليیبق نم ةيیرطقلاا ةباجتسالاا رططأأوو ٬،2017

 ةعيیفرر ةطشنأأوو ةيیسيیئرر ئئددابم دددحيی ييذلااوو ٬،تتامززألاا ةهھجااوم ىلع ةةرردقلاا زيیزعتل ااذهھھھ للامعألاا للوودجب انسفنأأ ممزلن
 نيیرثأتملاا نم تتاسسؤملااوو ةيیلحملاا تتاعمتجملااوو تتالئاعلااوو دداارفألاا نيیب تتامززألاا ةهھجااوم ىلع ةةرردقلاا نيیسحتل ٬،ىىوتسملاا

 .عسووألاا ةقطنملاا ىلع اهھتاعبتوو ايیرروس يف ةمززألاب
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جمعاتت االمحليیة٬، وواالمجتمعاتت٬، على لتااألززماتت "قدررةة ااألسر االمعيیشيیة٬، وواا االقدررةة على موااجهھة ووفي هھھھذاا االصددد يیعني مفهھومم
تحمل االصدماتت ووااإلجهھاددااتت٬، وواالتعافي من مثل هھھھذهه ااإلجهھاددااتت٬، وواالعمل مع االمؤسساتت االحكوميیة االمحليیة وواالوططنيیة لتحقيیق 

هھة ااألززماتت٬، فإنهھ يیستند أأيیضاً ووفي حيین يیركز جدوولل ااألعمالل هھھھذاا على االقدررةة على موااج 2تغيیيیر تحّولي من أأجل ااالستداامة".
قيیم مثل االمساووااةة وواالمشارركة ووحقوقق ااإلنسانن ووااالستداامة االبيیئيیة وويیقر باألعراافف وواالمعايیيیر ذذااتت االصلة٬، بما في ذذلك  إإلى

االقانونن االدوولي ااإلنساني وواالقانونن االدوولي لحقوقق ااإلنسانن.  
 

ااألززماتتاالمباددئئ ااألساسيیة االخمسة لجدوولل أأعمالل تعزيیز االقدررةة على موااجهھة    
باتت االمجتمع االدوولي االيیومم يیدرركك االحاجة إإلى تركيیز متجددد على نهھج قائم على االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت لالستجابة 

لألززمة في سورريیا ووفي االمنطقة٬، ووهھھھو نهھج يیستند إإلى مجموعة االمباددئئ ااألساسيیة االتاليیة:  
1- إإنن االعمل ااإلنساني وواالتعاوونن ااإلنمائي يیوجداانن ضمن مجالل . ززيیاددةة االتآززرر بيین ااالستثماررااتت وواالنهھج ااإلنسانيیة ووااإلنمائيیة 

ً ووااحد  ً مشتركا : االحد من موااططن االضعف ووضمانن قدررةة ااألفراادد االمتأثريین وواالمجمعاتت االمحليیة االمتأثرةة على وويیتقاسمانن هھھھدفا
لذاا٬، فلكي نبني االقدررةة االمادديیة ووفي مجالل االحمايیة ووبأسلوبب قابل لالستمراارر.  هھماالتكيیّف مع االظرووفف االمتغيیرةة ووتلبيیة ااحتيیاجات
معاتت االمحليیة وواالمؤسساتت٬، يینبغي على االجهھاتت صاحبة االمصلحة في االمنطقة أأنن تعلى موااجهھة ااألززماتت لدىى ااألفراادد وواالمج
االمؤسساتت٬، وواالترتيیباتت االماليیة٬، وواالعمليیاتت٬،  االعمل ااإلنساني ووااإلنمائي على مستوىى تهھدفف إإلى ااالستفاددةة من االروواابط بيین

كلما كانن ذذلك ممكناً. وواالنهُھج االبراامجيیة٬،  
2 – لب االقدررةة على موااجهھة االكراامة في صُ  تكمن. إإيیالء ااألوولويیة لكراامة االفئاتت االسكانيیة االمتأثرةة ووااكتفائهھا االذااتي 

من االنظر إإليیهھا كمفهھومم مجردد. ووهھھھذاا يیتطلب إإشرااكك االمجتمعاتت االمحليیة  ااألززماتت٬، وويیجب ااعتباررهھھھا كضرووررةة عمليیة بدالً 
٬، ووكذلك ووهھھھو ااألمر ااألهھھھم٬، االمساعدةة على خلق االظرووفف االتي يیمكنهھم ااالمتأثرةة في جميیع عناصر تصميیم االبراامج ووتنفيیذهھھھ

بناء ااستجابة أأكثر فاعليیة ووأأكثر وويیعتبر االقيیامم بهھذاا ااألمر أأمرااً حاسم ااألهھھھميیة٬، ليیس فقط ل فيیهھا االسعي نحو ااالكتفاء االذااتي.
على االمساعدااتت ضمن ااألززمة االمطولة. نزعة ااالعتماددكفاءةة من حيیث االكلفة٬، ووإإنما أأيیضا لمجابهھة   

3 – تعزيیز االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت على االمحافظة على قدررااتت  يیعمل. ٬،هھا٬، ووليیس ااستبداالاالقدررااتت االمحليیة تعزيیز 
االتعامل مع االصدماتت  تمكيینهھا منلة ووتقويیة هھھھذهه االقدررااتت من أأجل ضمانن اءاالمؤسساتت االمحليیة االمؤهھھھلة وواالخاضعة للمس

ً من خاللل أأسلوبب يیتسم بالكفاءةة من حيیث االكلفة. وووواالتعافي  قد تكونن هھھھذهه منهھا في االوقت االحالي ووفي االمستقبل٬، ووغالبا
يیركز  االمؤسساتت االمحليیة حكوميیة أأوو خاصة٬، ررسميیة أأوو غيیر ررسميیة٬، ووقد يیشّغلهھا أأبناء االمجتمعاتت االمحليیة االمتأثرةة أأنفسهھم.

خدماتهھا أأددااء االنهھج االقائم على تعزيیز االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت على ددعم ووتمكيین هھھھذهه االمؤسساتت كي تمتلك االقدررةة على 
فاءةة٬، ووبما يیتماشى مع حقوقق ااإلنسانن وومع ااحتيیاجاتت االنساء وواالرجالل ووااألططفالل االمتأثريین.بصفة مستمرةة ووبشفافيیة ووك  

4 –  ااالررتباططإإقامة شرااكاتت جديیدةة ووشاملة للجميیع لبناء االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت٬، ووتشجيیع ااالبتكارر٬، ووتعزيیز  
من  ووااسعٍ  نطاققٍ إإسهھامم . إإنن تعزيیز االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت هھھھو مسعى شامل للجميیع وويیتطلب وواالفاعليیة وواالكفاءةة

االجهھاتت صاحبة االمصلحة ووإإقامة شرااكاتت مبتكرةة. وويیمكن أأنن تتضمن مثل هھھھذهه االشرااكاتت جماعاتت االموااططنيین االموجودديین 
تت ااإلنسانيیة ووااإلنمائيیة (بما في ذذلك في االشتاتت٬، وواالقطاعع االخاصص٬، وواالمجتمع االمدني٬، وواالحكوماتت االوططنيیة٬، وواالوكاال

االمنظماتت غيیر االحكوميیة)٬، وواالجهھاتت االمانحة٬، وواالمؤسساتت االماليیة االدووليیة٬، وواالمجتمعاتت االمحليیة االمتأثرةة ذذااتهھا. ووتستتبع 
ءةة ٬، ووأأكثر فاعليیة ووكفاااررتباططااالشركاتت االجديیدةة بعض االمخاططر٬، إإال أأنهھ بوسعهھا أأيیضاً أأنن تمهھد االطريیق إإلى ااستجاباتت أأووثق 

من حيیث االكلفة.  
5 – . تتطلب االتماسك ااالجتماعي من أأجل االعمل االمشتركك لتشجيیع االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت وواالتعاوونن االسلميحمايیة  

ً يیمكنهھ أأنن يیتكيیف مع االتغيیيیر ووأأنن يیزدداادد قوةة ووسط االظرووفف االصعبة. بيید  ً قويیا ً ااجتماعيیا االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت نسيیجا
لذاا فإنن . تهھامعالجال بتم يیضعف من جرااء االتميیيیز٬، ووااإلقصاء ااالجتماعي٬، ووبسبب ووجودد توترااتت أأنن االتماسك ااالجتماعي 

 ٬،ااالحتيیاجاتتتوّجهھ إإلى تلبيیة  أأنن جميیع ااالستجاباتت االخاررجيیة لهھذهه ااألززمة يیجب أأنن د على يیجدوولل ااألعمالل هھھھذاا يیعيید االتأك
ً متجدددااً تعزيیز االقدررااتت من أأجل االسالمم٬، حيیثما كانن ووموااططن االضعف٬، معالجة وو ذذلك ممكناً. وويیتطلب االقيیامم بذلك االتزااما

بالنهُھج االمرااعيیة للنزااعع٬، ووبمبدأأ "عدمم االتسبب بضررر".  
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  عناصر في جدوولل أأعمالل تعزيیز االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت 10من االمباددئئ إإلى االعمل: 

االمباددئئ االخمسة لجدوولل أأعمالل تعزيیز االعناصر االعشرةة االتاليیة هھھھي من بيین أأهھھھم االخطوااتت االتي يیجب ااتخاذذهھھھا من أأجل تفعيیل 
االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت.  

1-  ����� ������ ��� ������ ������� ��� ����� 
���������� ������� ������ ������ ��� ��������� ���� 

على االرغم مما  اتتااألوولويی على ررأأسسيیجب أأنن يیظل تحسيین االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت ددااخل سورريیا . �����
من تحديیاتت. ووفي االسيیاقق االسورريي٬، سيیتطلب بناء االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت تحسيین االقدررااتت على  ذذلك يینطويي عليیهھ

ااالقتصادديي٬، ووإإعاددةة تأهھھھيیل االخدماتت وواالبنى االتحتيیة ااألساسيیة. وومن االممكن أأنن وواالتعافي ااالستجابة لألززمة٬، ووددعم سبل االعيیش 
االتهھجيیر وواالحد من االتوترااتت. ووسيیستفيید االنهھج االقائم على بناء االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت يیؤدديي ذذلك إإلى منع االمزيید من 

ووتكامالً أأكبر  تدفقاتهھا بشكل أأفضل٬، توقعيیمكن ددااخل سورريیا من االمباددررااتت االجارريیة ووسيیتطلب االتزااماتت تمويیليیة أأططولل أأجالً 
بيین االخطط وواالعمليیاتت ووااألنشطة ااإلنسانيیة ووااإلنمائيیة.  

2 –  ����� ����� ������� ��������� �� ���� ������� 
أأنن  تقليیص ااالنفصالل بيین ااألنظمة ااإلنسانيیة ووااإلنمائيیة إإلى االحد ااألددنى إإنن من شأنن. ������� ��������

ً فرص يیخلق . وويیجب على بذلك جديیدةة للنهُھج االقائمة على تعزيیز االقدررةة على موااجهھة ااألززماتت وولتصميیم االبراامج االمرتبطة ا
شرااكة مع االمجتمعاتت االمحليیة االمتأثرةة وواالمجتمع االووكاالتت ااإلغاثة وواالحكوماتت االوططنيیة في جميیع أأنحاء االمنطقة٬، ووعبر 

معاً". هھھھذهه االجهھودد ستتضمن عدةة عناصر٬، بما ااألددااء وواالقطاعع االخاصص٬، أأنن تتبنى شعارر " ةاالمدني وواالمؤسساتت االماليیة االدووليی
ً إإددماجج االمؤسساتت االماليیة للتطويیر في ذذلك تأسيیس آآليیاتت  االمشتركك لمقترحاتت االمشارريیع ووططلباتت االتمويیل. وويینبغي خصوصا

االدووليیة بصفة كاملة بهھذاا االنقاشش من أأجل تحديید االمجاالتت االتي يیمكنهھا تقديیم االمساعدةة فيیهھا للتغلب على االفجوااتت االماليیة٬، ال 
سيیما لدىى االحكوماتت االوططنيیة للبلداانن االتي تستضيیف االالجئيین.  

3 –  ����� ����� ������ ����� ������ ������� ������� 
وويیمكن . ثمة حاجة ماسة لتمويیل متعددد االسنوااتت ������� ���� ���� ������� ������

يیجب على االجهھاتت االمانحة وواالحكوماتت االمضيیفة أأنن تسعى وود ااالستمثاررااتت ااإلنسانيیة ووااإلنمائيیة. بحيیث يیوحّ  تدفقاتهھ توقع
–ع موااصلة ااستخداامم آآليیاتت االتمويیل االمجمّ كما يیجب باططراادد للتغلب على االعواائق أأمامم االتمويیل االمتعددد االسنوااتت٬،  االذيي يیجمع  

–بيین االمواارردد ااإلنسانيیة ووااإلنمائيیة٬، حيیثما أأمكن  ظم تتبع االتمويیل من أأجل تحسيین ااالتساقق وواالفاعليیة. وومن شأنن إإددماجج ن 
بما يیتماشى مع أأفضل  ررصدهھھھاكذلك في وومج اابرمن ااستخداامم االمواارردد االمحليیة وواالخاررجيیة في االااإلنساني ووااإلنمائي أأنن يیحّسن 

االمماررساتت االدووليیة لإلبالغغ وواالشفافيیة في االمعونة.  

4 –  ����� ������� ������� �� ���� ��������� ��� ������� 
يینبغي على االجهھاتت االمانحة٬، ووبالقدرر االممكن٬، أأنن تعززز  .������� �������� ���������

. ووفي االعديید من االحاالتت٬، ٬، بعد ااألززمةفي االمستقبل يیةقٮابظل أأنظمة ووهھھھيیاكل ااالستجابة االمحليیة االموجوددةة بالفعل وواالتي ست
–توفر حكوماتت االبلداانن االمضيیفة٬، وواالبلديیاتت٬، وواالمجتمع االمدني االمحلي٬، وواالمنظماتت االمجتمعيیة االرسميیة ووغيیر االرسميیة  بما  

–فيیهھا االتي يیؤسسهھا االسكانن االمتأثروونن  ااالستجاباتت ااألكثر ااستداامة ووااألكثر كفاءةة من حيیث االكلفة. لذاا٬، سيیكونن من ااألهھھھميیة  
ً ددعم قدررااتهھم ااالستيیعابيیة ووضمانن  االحاسمة تمكيینهھم من ليیس فقط تحديید االشركاء االمحليیيین ااألكثر فاعليیة٬، ووإإنما أأيیضا

االوصولل إإلى االمواارردد االخاررجيیة.  

5 –  ����� ������� ������ ������� ��� ������� ������ 
باء ززاائدةة عن . تتحمل االخدماتت ااألساسيیة في سورريیا ووفي جميیع أأنحاء االمنطقة أأع�������� �������

ططاقتهھا نتيیجة لألززمة. ففي ددااخل سورريیا ووفي االبلداانن االمجاووررةة٬، ثمة حاجة لالررتقاء بالخدماتت بأسلوبب مستداامم؛ فلم تعد 
ددااخليیا وواالالجئيین وواالمجتمعاتت االمحليیة االمضيیفة٬، بما في االناززحيین ااإلجرااءااتت االمستعجلة وواالطاررئة كافيیة. وويیجب ااستشاررةة 

يیفيیة تصميیم االخدماتت بطريیقة تحافظ على إإمكانيیة االجميیع في االوصولل إإليیهھا أأوو توسيیع هھھھذهه ذذلك االنساء وواالشبابب٬، حولل ك
–ااإلمكانيیة  كي نتجنب مفاقمة االتوترااتت أأوو خلق نظامم من ططبقتيین. وويیجب ااختيیارر مزوودديي االخدماتت٬، في االمقامم ااألوولل٬، ااستناددااً  

بالمقداارر االمطلوبب ووعلى االمستوىى االمحلي. االتنفيیذإإلى قدررتهھم على   

6 –  ����� ������ ����� �� ��������� ������� ��� ����� 
. تتمتع االشركاتت ����� ���� ����� ��� ������� ������ ��� ������
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لة ووهھھھي تمثل جزءااً ال غنى عنهھ من جدوولل ائ٬، ووخصوصاً االمشارريیع االتجارريیة ااإلقليیميیة وواالوططنيیة٬، بقدررااتت هھھھاالجنسيیاتتمتعدددةة 
اعد في خلق فرصص لكسب االعيیش للسكانن االمتأثريین٬، ووبوسع االشرااكاتت بيین االقطاعيین ااألعمالل هھھھذاا. ووبوسع االشركاتت أأنن تس

االرئيیسيیة. االبنى االتحتيیة االعامم وواالخاصص أأنن توفر هھھھيیكال للحكوماتت وواالشركاتت للتعاوونن في توسيیع االخدماتت ااألساسيیة ووتحسيین 
خطوطط إإررشادديیة مالئمة لضمانن  ووسيیتطلب إإططالقق هھھھذهه ااإلمكاناتت االهھائلة بناء رروواابط ثقة مع قطاعع ااألعمالل٬، ووصيیاغة

االتعاوونن االقائم على االمباددئئ٬، ووصيیاغة منابر ووططنيیة ووإإقليیميیة للحواارر وواالتعاوونن.  

 

 

 

7 –  ����� ����� �� ���� ����� ������ ��������� ������ 
االحيیويیة االتي تتمتع . على االرغم من �������� ��������� �������� �������

ظظلت توااجهھ   هھھھذهه االبلداانن أأووساطط أأصحابب ااألعمالل في االبلداانن االرئيیسيیة االمضيیفة لالجئيین٬، إإال أأنن ااقتصاددااتت االعديید من بهھا
إإعاقاتت من جرااء ااألنظمة وواالسيیاساتت االتي تزيید من صعوبة إإجرااءااتت االعمل٬، من قبيیل االحصولل على ااالئتمانن٬، أأوو االبدء 

ووبالمثل٬، فإنن ااإلنفاقق االعامم في عدةة بلداانن٬، حسبما أأووضح  االعقودد.فيیذ تنبمشرووعع تجارريي٬، أأوو حل أأووضاعع ااإلفالسس٬، أأوو فرضض 
االمشارركونن في االمشاووررااتت االقطريیة٬، يینزعع لتجاهھھھل ااألثر االتحفيیزيي لإلنفاقق االحكومي. وومن خاللل تجديید ااالهھھھتمامم بهھذهه 

–االقضايیا  –ووتأسيیس مباددررااتت موجهھة لدعم أأصحابب االمشارريیع االوااعديین في االمنطقة   قتصادديي أأنن يیخلق يیمكن للنمو ااال 
فرصص االعمل ووأأنن يیولد االدخل مما سيیساعد االمنطقة على االتكيیف مع االضغوطط االناشئة عن ااألززمة في سورريیا.  

8 –  ����� ������ �������� ��������� ����� ���������� –  
��������� ��� ����� ����� –  ��������� ������� 
ة٬، في سورريیا وواالبلداانن االمضيیفة لالجئيین٬، أأنن يیعملواا يیدااً يیجب على االقطاعع االخاصص وواالحكوماتت االوططنيی .��������

أأسوااقق  فيبيید مع االجهھاتت االفاعلة االدووليیة لتحديید أأفضل االسبل لخلق فرصص كسب االعيیش للنساء وواالرجالل وواالتي تسد االثغرااتت 
–االعمل  –ووتساهھھھم في إإقامة مشارريیع تجارريیة جديیدةة   بدالً من نشوء تنافس على فرصص االعمل ووترااُجع ااألجورر. وومن خاللل  

توسيیع فرصص كسب االعيیش٬، ستكونن ااألسر االمعيیشيیة االمتأثرةة أأكثر قدررةة على االمساهھھھمة في ااالقتصاددااتت االمحليیة ووستتمكن من 
االتقدمم نحو ااالكتفاء االذااتي.  

9 –  ����� ������� ��� �� �������� ��� �������� �������� 
��������� ��������� ������� ���������� ������� 
�������� ��������� �������� ������ �� ������� ��� 

. عاددةة ما تؤدديي االتحركاتت االسكانيیة ووااسعة االنطاقق ووتدخالتت ااإلغاثة إإلى مفاقمة االتوترااتت ووتؤدديي إإلى نزااعاتت �����
ددااخليیا٬ً، وواالالجئيین٬، وواالمجتمعاتت االمحليیة االمضيیفة٬، وواالمكاتب االحكوميیة االمحليیة٬، ووووكاالتت ااإلغاثة٬، ووأأجهھزةة ززحيین االنابيین 

–ااألمن٬، ووغيیرهھھھا من االجهھاتت. وويیمكن لهھذهه االتوترااتت وواالنزااعاتت االمحليیة أأنن تتصاعد ووتصبح نزااعاتت أأكبر  ووأأنن تخلق  
–تحديیاتت في مجالل االحمايیة  على االجهھاتت االفاعلة االوططنيیة وواالدووليیة أأنن تسعى إإلى تشجيیع ااإلددااررةة إإذذاا لم تتم تسويیتهھا. وويیجب  

االفعالة للنزااعاتت ووتسويیتهھا في جميیع االقطاعاتت وومن خاللل براامج محدددةة تركز على بناء االسالمم.  

10 –  ����� �������� ����� ������� ������ ���� ����� 
من أأجل ضمانن االقدررةة ططويیلة ااألجل على موااجهھة  .���������� ��������� ������

ااألززماتت٬، يینبغي على االجهھاتت صاحبة االمصلحة االمعنيیة بجدوولل ااألعمالل هھھھذاا أأنن تبدأأ بالتخطيیط ووبناء االقدررااتت بيین االرجالل 
سع وواالنساء وواالشبابب لضمانن إإمكانيیة االشرووعع بإعاددةة االبناء في سورريیا ددوونن تأخيیر حالما تسمح االظرووفف٬، سوااء على نطاقق وواا

وويیمكن لهھذهه االجهھودد أأنن تتضمن٬، كحٍد أأددنى٬، تعبئة جماعاتت االشبابب٬،  في االبلد أأوو في مناططق محدددةة تنعم باالستقراارر.
وومنظماتت االمجتمع االمدني٬، وواالنقاباتت االمهھنيیة٬، وواالخبرااء من بيین االجماعاتت االسكانيیة االمتأثرةة وومن االشتاتت بغيیة تطويیر ما 

يیلزمم من ااسترااتيیجيیاتت ووخطط ططوااررئئ.  

ً أليي ااستجابة قائمة على تعزيیز االقدررةة على يینبغي  أأنن تشكل االمباددئئ وواالعناصر االوااررددةة في جدوولل ااألعمالل هھھھذاا أأساسا
موااجهھة ااألززماتت٬، ووسيیتم تفصيیل هھھھذهه االمباددئئ وواالعناصر ووتكيیيیفهھا للسيیاقاتت االفريیدةة االموجوددةة في أأنحاء االمنطقة االمتأثرةة٬، 

أأصحابب االمصلحة. من متعدددةة تشارركك فيیهھا حماعاتت ووذذلك من خاللل عمليیة  


