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 نتائج مشاورة المنظمات غير الحكومية عبر اإلنترنت –مؤتمر سورية 

ً لمؤتمر بركسل الثاني حول دعم مستقبل سورية و المنطقة، أجرى االتحاد األور  2018باط وبي مشاورة عبر اإلنترنت في شهر شاستباقا

 المؤتمر مواضيعآراء الشركاء حول معرفة لى اورة عالمشلقد عملت لبنان و تركية و األردن. آراء المنظمات العاملة في سورية و لمعرفة 

مجتمعات التماسك االجتماعي بين تناول يمنفصالً سؤاالً  شملتأفضل التطبيقات، كما ستقاة و المحتملة و التحديات األساسية و الدروس الم  

  ضيفة.الالجئين و المجتمعات الم  

ضيفة على  108استالم  تم   ردود حول المشورة. و أجري تحليٌل نوعي للردود آخذين بعين االعتبار الردود الواردة من سورية و الدول الم 

 حدة قبل المقارنة بين النتائج لتحديد المسائل المتقاطعة. و تعد  هذه الوثيقة خالصة النتائج األساسية لهذا التحليل.

 المواضيع و التحديات الرئيسية 

بعين االعتبار: الحماية، الصحة، التعليم،  لتؤخذ مكنةسعت المشاورة إلى معرفة اآلراء حول مواضيع فعاليات المؤتمر، و اقترحت مواضيع م

الرزق. ،، العدالة االنتقاليةفتكي تاحية، متطلبات الالم     

 البلدان الُمضيفة لالجئين:

 لمواضيع الثالثة األبرز في الردود الواردة من لبنان و األردن و تركية. بصفتها ا الرزقالحماية و التعليم و برزت مواضيع 

، بما في ذلك وضع الالجئين القانوني، إقامتهم القانونية، الحمايةالتحديات الهامة على صعيد من  طيف  وجوَد الردود الواردة أفادت كما 

  ضهم للعنف و االستغالل و اإلساءة.تسجيلهم، تصاريح عملهم، تعر  

برزت . إلى ذلك، مستقبل الالجئين السوريين الشباببالنسبة إلى حيوية من أهمية  لتعليماما ينطوي عليه على د مرسلو الردود كما شد  

و المرتبط بمسائل الحماية، في المدارس  الالجئيندوام ضيفة الثالثة: انخفاض معدل الم   الردود الواردة من البلدان فيمسألتان أساسيتان 

تم  تسليط الضوء على نقص العمليات المالئمة لتعزيز التأقلم و ال سيما في لبنان، إذ يذهب أطفال الالجئين و  ضافة إلى نوعية التعليم الرديئة.إ

  و يساهم في رفع نسبة المنسحبين من المدارس.إلى مدارس ال يتكلمون اللغة المستخدمة في التعليم فيها، ما يعيق تعل مهم على نحو فع ال 

بصفته موضوعاً هاماً، و ال سيما في األردن و تركية، الفتين إلى  تراجع مستمر  الرزق كما أشار كثيرون من مرسلي الردود إلى موضوع

مالة األطفال. ففي األردن، تزداد في ظروف الالجئين المادية، ما يعزز مخاطر اللجوء إلى استراتيجيات سلبية للتصدي لهذه الظروف، كع

د مرسلو الردود على الحاجة إلى دعم خلق  وطأة هذا األمر بسبب الصعوبات اإلدارية التي ينطوي عليها استصدار  تصاريح العمل. و شد 

 فرص  لالجئين لتحسين مستويات الدخل، و ليس فقط اإلغاثة. 

ت اإلشارة إلى فرض بعض الحكومات في المنط  وعي إزاء الموارد و الدعم فيو كذلك نقص القة قيود على المنظمات اإلنسانية، هذا و تم 

  على الخدمات. همحصولتاحية مُ مجتمعات الالجئين، ما يحول دون 

 داخل سورية:



  

كمواضيع ينبغي تناولها في المؤتمر.  و الحماية و التعليم و الرزق تكيّفال متطلبات  آثـر المستجيبون العاملون داخل سورية على نحو أساسي 

ً هاماً ينبغي أخذه بعين  تكيّفمتطلبات الو سل طت غالبية االستجابات من المشاركين العاملين في سورية الضوَء على  بصفتها موضوعا

د المستجيبون على الحاجة إلى تركيز أقوى على حلول أكثر استدامة للحفاظ على ال خدمات من دون دعم خارجي االعتبار في المؤتمر. و شد 

 مستمر.

منهجة ألحكام القانون الحمايةو من داخل سورية، ارتأى نصف المستجيبين تقريباً أن على المؤتمر تناول موضوع  ، مشيرين إلى انتهاكات م 

  كبيرة على صعيد إيصال المساعدة. تحديات أمنية و سالميةالدولي اإلنساني. كما سل ط المستجيبون الضوء على 

دين على ضرورة إدراجها في جدول أعمال المؤتمر. و أشار  التعليم  وجد عدد كبير من المستجيبين  مسألة عنقودية أساسية و استراتيجية مشد 

 كثير من المستجيبين إلى أن نقص أسباب رزق السوريين يعزز ضعفهم و ارتأوا ضرورة مناقشة هذا الموضوع. 

الوصول إلى الناس، و ال سيما إلى الشرائح األكثر  ُمتاحيةعالوة على ما سبق، أشارت منظمات عاملة داخل سورية إلى صعوبات في 

، في حين أن غيابها من سياق آليات المعونة الحالية كان حجةً أثارها العدالة االنتقاليةضعفاً. و ارتأى بعض المستجيبين ضرورة مناقشة 

 حية أخرى.كثيرون، من نا

تاحية أفاد المستجيبون وجوَد طيف  من الصعوبات  مالئمة، إذ غالباً ما يتم  استبعاد  رعاية صحيةعلى الالجئين حصول عبر المنطقة في م 

 . في بلدان الجوار الالجئين من أنظمة الرعاية الصحية الوطنية

كامتناع بعض السلطات  البيروقراطيةراقيل العيشمل  المتقاطعة على طيف من التحدياتالضوَء  من البلدان جميعهاو سل ط المستجيبون 

لة على المشاريع و صعوبة استصدار تصاريح الموظفين. كما  العامة عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية، و عمليات الموافقة المطو 

ئة و غياب المرونة و التمويل قصير األجل، ما يعرقل التي تنطوي على عمليات الموافقة البطي تحديات التمويلأشار المستجيبون أيضاً إلى 

ج ـتى البرامـألة الجندر( في شـاني )مسـاة المنظور الجنسـة إلى تعميم مراعـديد على الحاجـول. كما تم  التشـدى األطـاريع على المـذ مشــتنفي

 و أهميته.

 

 :الدروس المستقاة و أفضل التطبيقات

 ثقافة الحوار خلقأن  و أشار مستجيبون كثر إلىستقاة و أمثلة على التطبيقات الجيدة. على طيف من الدروس الم   ط المستجيبون الضوءَ سل  

التماسك  تشجيعفي تطوير البرامج، بغية تحسين تأمين الخدمات و  ةو مجتمعات محلي محليين شركاء إشراكأمر حيوي، و ال سيما 

تسليط الضوء على درس  ر بلوغها.  كما تم  تاحية الوصول إلى المناطق التي يتعذ  و الثقة و تحسين م   فتكي بات الاالجتماعي و بناء متطل  

إلى بين الشركاء و مع المؤسسات و المانحين و المعنيين، على المستويين المحلي و المركزي.  الالحاجة إلى تنسيق فعّ مستقى آخر، أال و هو 

  حصول على بيان الرأي من المستفيدين.وسائل ال، بما في ذلك الة و الحوكمة و التقييمقبة الفعّ أهمية المراعلى  مستجيبوندد الذلك، ش

 التماسك االجتماعي

ذكر أن الردود على السؤال المتعلق بالتماسك االجتماعي انطوت على اتفاق عام ه أن من شأن تحسين متطل  يـ  بات التكي ف و فرص كسب ، مفاد 

ن التماسك  نات برمجة حس اسة للصراع.الرزق أن تحس    االجتماعي. لهذه الغاية، اقترح بعض المستجيبين ضرورة تعميم مكو 

، عايير الضعفتقييم يستند إلى معن الوضع، عبر  الطرف بغض   نات على أساس الحاجةوتوزيع المعد عدد من المستجيبين على أهمية شد  

، عبر شمل الالجئين ضيفة و مجتمعات الالجئينجمع المجتمعات المُ عضهم على أهمية د ببغية تخفيف حدة التوتر المجتمعي البيني . كما شد  

ً  قةضيفة مطب في فعاليات و حوارات محلية و إدارة برامج مشتركة. إن البرامج التي تقتصر على استهداف احتياجات المجتمعات الم     .أيضا

المجتمعات الُمضيفة، في تصميم برامج المداخالت و ضمن ، و ال سيما بشمل المعنيينو حّث آخرون مجتمعات المانحين على السماح 

ضيفة و مجتمعات الالجئين الجمع بين المجتمعات الم  تنفيذها و تقييمها. عالوة على ما سلف، سلّط المستجيبون الضوءَ على كيفية مساهمة 

أهمية دور البلديات و السلطات عدد من المستجيبين على في المخّيمات و خارجها في تعزيز التماسك االجتماعي. و شّدد  للعمل معا  

 دولي أعظم لهذه الهيئات.   على دعم  و حثوا  المحلية
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