
 

 17-12-2020املؤرخ ��  م�حق لقرار ا�حكومة 

 

  2020-12-17 

  UD2020 /19053 

 وزارة ا�خارجية  

   

   

 
 

 

 

 

 2020-2016اس��اتيجية السو�د االقليمية بخصوص األزمة السور�ة 

 2023-2021أيًضا خالل الف��ة  لت�ون سار�ة   اوتمديده ا�عديله جرى 

 

 التوجه   .1

والقدرة ع��  والقدرة ع�� التعا�� القدرة ع�� املقاومةأي  ،املرونة �� إطار االس��اتيجية هو املساهمة �� �عز�ز  العملالغرض من إّن 

رت �شدة من الن�اع. ستساهم االس��اتيجية  لدى الس�ان السور��ن والفئات الضعيفة �� البلدان ا�جاورة لسور�ا ال�ي تضرّ  =فالتكيّ 

 عن ز�ادة اح��ام حقوق اإل�سان �� سور�ا والالجئ�ن  ،ملساواة ب�ن ا�جنس�ن أيًضا �� �عز�ز الديمقراطية وا
ً
من سور�ا �� القادم�ن فضال

 .البلدان ا�جاورة

اإلس��اتيجية لتستمر  وستَمددّ مليار كرونة سو�دية.  1.8ت ما مجموعھ تضمنّ  و 2020-2016تم تحديد االس��اتيجية مبدئًيا للف��ة لقد 

أهداف العمل  هذا وسوف تبقى مليار كرونة سو�دية.  3.210يبلغ   2023-2016بإجما�� حجم للف��ة  ،2023-2021 السر�ان للف��ة�� 

 .تحديث وصف سياق التنفيذ تمَّ هذا وقد . باملساءلةمع إضافة ترك�� م��ايد ع�� املطالبة  ،قائمة

 :من املتوقع أن �ساهم ا�جهود املبذولة �� إطار االس��اتيجية ��

 وحماية األمن البشري والتحرر من العنف ،املرونةدرة ع�� �عز�ز الق

 مع ال��ك�� ع�� فرص كسب الرزق 

 للنساء والرجال �� سور�ا  الدائمةتحس�ن الفرص لسبل العيش  •

الذين هم �� وضع ضعيف ��  ،من سور�ا القادم�ن بما �� ذلك الالجئ�ن ،للنساء والرجال الدائمةتحس�ن فرص سبل العيش  •

 البلدان ا�جاورة نتيجة لألزمة السور�ة

 مع ال��ك�� ع�� ز�ادة الوصول إ�� ا�خدمات ا�جتمعية 

 تحس�ن الوصول إ�� ا�خدمات ا�جتمعية األساسية الشاملة واملتساو�ة للناس �� سور�ا 

الذين هم �� وضع   ،بمن ف��م الالجئون من سور�ا ،أل�خاصتحس�ن الوصول إ�� ا�خدمات االجتماعية األساسية الشاملة واملتساو�ة ل

 ضعيف �� البلدان ا�جاورة نتيجة لألزمة السور�ة 
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 مع ال��ك�� ع�� ا�حد من العنف املرتبط بنوع ا�جنس 

 يتم التصدي للعنف القائم ع�� النوع االجتما�� ومنعھ إ�� حد كب�� �� سور�ا

الذين هم �� وضع  ،بمن ف��م الالجئون من سور�ا ،ما�� ومنعھ إ�� حد كب�� ب�ن الناسيتم التصدي للعنف القائم ع�� النوع االجت

  ضعيف �� البلدان ا�جاورة نتيجة لألزمة السور�ة

 �عز�ز الديمقراطية واملساواة ب�ن ا�جنس�ن وز�ادة اح��ام حقوق اإل�سان 

 مع ال��ك�� ع�� �عز�ز ا�جتمع املد�ي

 د�ي السوري والهيا�ل ا�حلية ع�� القيام بالدعوة واملشاركة �� ا�حوار واملساهمة �� السالم و�ناء الدولة �عز�ز قدرة منظمات ا�جتمع امل

 �عز�ز قدرة اإلعالمي�ن السور��ن ع�� تقديم تقار�ر مستقلة و�عز�ز التنمية الديمقراطية وز�ادة املساءلة 

 مع ال��ك�� ع�� اح��ام حقوق اإل�سان واملساءلة 

واملساواة ب�ن ا�جنس�ن �� منظمات ا�جتمع املد�ي السوري و�� ا�جتمع  ،بما �� ذلك حقوق الطفل ،ة بحقوق اإل�سانز�ادة املعرف

 السوري

 عن املساءلة واملصا�حة ،�عز�ز قدرة املنظمات ع�� املساهمة �� ز�ادة اح��ام حقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�ي الدو��
ً
 .فضال

 السياق القطري    .2

� سور�ا خط�� للغاية وا�حل السيا�ىي للصراع يبدو �عيد املنال. أدى الصراع إ�� واحدة من أسوأ ال�وارث اإل�سانية �� العالم  الوضع �

 . و استمر الوضع املتفجر األمنية املتكررة وانتشار واسع النطاق للعنف املس�ح، فضال عن نطاق واسع اقتصاد ا�حرب �� 
ً
وأطولها أمدا

لتنمية �� سور�ة. لقد تفككت الدولة وهي�ل ا�جتمع إ�� حد كب�� وأصبح اإلقليم �سيطر عليھ عدد من ا�جهات احد الصورة ا أك��

�عيش غالبية الس�ان �� ظروف صعبة  ،املس�حة . ي��كز ا�جزء األك�� �شاطا من الصراع �� مناطق محدودة من البالد. و�� الوقت نفسھ

و�مدادات غذائية آمنة وخدمات مجتمعية أساسية . أك�� من نصف   ،ساعدات حيو�ة أخرى وم ،و�� حاجة ماسة إ�� ا�حماية ،مستمرة 

م��م أك�� من سبعة مالي�ن فروا إ�� ج��ان سور�ا. �ان للقتال ضد داعش  ،أج��وا ع�� الفرار ،مليون �خص 14 ،الس�ان السور��ن

إال أن  ،2018الد. ع�� الرغم من هز�مة التنظيم عسكرً�ا �� ر�يع عام ال سيما �� األجزاء الشمالية الشرقية من الب ،تأث�� كب�� ع�� سور�ا

 .إال أن هناك ضعًفا واسع النطاق ب�ن األطفال والكبار ع�� حٍد سواء ،وليس أقلها �� مخيمات الهول  ،آثاره ال تزال م�حوظة ح�ى اليوم

حدود مع سور�ا. البلدان األك�� تضررا جغرافيا �� لبنان واألردن  لذلك �ان للصراع �� سور�ا عواقب �عيدة املدى ع�� البلدان ال�ي لها  

لكن ُينظر إ�� التحديات هناك ع�� أ��ا ذات طبيعة وطنية �� املقام األول وليست نتيجة للصراع السوري.  ،وتركيا. يتأثر العراق أيًضا

وغالًبا �� مناطق شديدة  ، �� البلدان ا�جاورة  ،ضيفة أو ما �س�ى با�جتمعات امل ،�عيش معظم الالجئ�ن من سور�ا �� مجتمعات عادية

الفقر. أدى تدهور الوضع االقتصادي �� البلدان ا�جاورة إ�� جانب ز�ادة املنافسة ع�� الوظائف وانخفاض األجور وارتفاع ت�اليف 

ن ا�جاورة وأسفر عن قيود ع�� حر�ة التنقل  اإلس�ان إ�� ز�ادة التوترات ب�ن الالجئ�ن والس�ان ا�حلي�ن. اشتد املناخ السيا�ىي �� البلدا
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واإلس�ان وفرص العمل لالجئ�ن من سور�ا. ومن الظروف املشددة أن الالجئ�ن يفتقرون إ�� الفرص للتأث�� ع�� وجودهم �� الدول  

 .ا�جاورة

تصاد إ�� اقتصاد حرب مع بل دولة منخفضة الدخل. تحول االقلم �عد سور�ا �عت�� دولة ذات دخل متوسط  ،�عد عقد من الصراع

مما �ش�ل عقبة أمام السالم.   ،عناصر كب��ة من النشاط اإلجرامي مثل ال��ر�ب والتجنيد املأجور �� ا�جماعات املس�حة واالختطاف

  �انت فرص االكتفاء الذا�ي خارج اقتصاد ا�حرب محدودة للغاية. الالجئون من سور�ا معرضون ل�خطر و�فتقرون عموًما إ�� تصار�ح

ينت�ي األمر بالالجئ�ن �� كث�� من األحيان �� العمل   ،حيث يوجد أيًضا نقص �� سبل العيش. ونتيجة لذلك ،العمل �� البلدان ا�جاورة

مما يز�د من مخاطر عمالة األطفال والعمل القسري وزواج األطفال. هذا يؤثر ع�� سوق العمل �� البلدان املضيفة ويسهم  ،غ�� الرس�ي

من املهم بالتا�� العمل ع�� حماية �ل من الالجئ�ن �� ا�حياة العملية ولكن أيًضا ل�حد من   ،توترات. وفًقا ألجندة العمل الالئق�� ز�ادة ال

 .التوترات ب�ن الس�ان ا�حلي�ن والالجئ�ن. �عد نقص سبل العيش قوة دافعة للفرار من سور�ا والدول ا�جاورة

�ا إ�� الوصول إ�� ا�خدمات ا�جتمعية األساسية مثل التعليم والرعاية ال�حية والكهر�اء تفتقر قطاعات كب��ة من الس�ان �� سور 

واملياه والصرف الص��. وقد تم توف�� هذه االحتياجات �ش�ل رئي�ىي �� ش�ل املز�د من ا�جهود قص��ة املدى �� إطار املساعدة 

�م دون �عليم. إن التعليم ا�جيد الذي �شمل الفتيات والفتيان ع��  اإل�سانية. يتضرر األطفال �ش�ل خاص من الن�اع و�نشأ الكث�� م� 

وتجنب التطرف و�عز�ز املساواة ب�ن ا�جنس�ن. ��  ،حد سواء وال يبقى �� املدرسة االبتدائية هو شرط أسا�ىي لبناء سور�ا املستقبل

 للغاية ،البلدان ا�جاورة 
ً
�تب ع�� ذلك من عواقب سلبية ع�� �ل من الس�ان  مع ما ي� ،�عت�� العبء ع�� ا�خدمات ا�جتمعية ثقيال

يتم تقديم ا�خدمات ا�جتمعية األساسية من قبل الهيا�ل واملنظمات  ،ا�حلي�ن والالجئ�ن من سور�ا. �� �ل من سور�ا والدول ا�جاورة

 .من ب�ن آخر�ن ،ا�حلية وا�جتمع املد�ي

ولكن أيًضا �� البلدان ا�جاورة. يتم استخدام االغتصاب وغ��ه من   ،سور�ا ازداد العنف القائم ع�� النوع االجتما�� �ش�ل حاد ��

أش�ال العنف القائم ع�� النوع االجتما�� �ش�ل م���� من قبل العديد من أطراف الن�اع كتكتي�ات حرب. كما زاد العنف القائم ع��  

 .زاد قبول زواج األطفال ،يل املثالع�� سب  ،النوع االجتما�� �� العائالت. لقد تأثرت معاي�� ا�جتمع سلًبا

و�ان حكمها يقوم ع�� أساس نظام تقسيم السلطة  ،�انت سور�ا واحدة من أقوى الدول البوليسية �� املنطقة  ،قبل اندالع الصراع

 للغاية. تم �حق االح
ً
 و�ان ا�جتمع املد�ي ضعيفا

ً
تجاجات الشعبية والقمع والفساد. لم يكن النظام القضائي ووسائل اإلعالم مستقال

 إ�� صراع عنيف. ومع ذلك 2011السلمية �� عام 
ً
فقد أدى الصراع إ�� ظهور   ،بوحشية من قبل النظام السوري وتصاعدت تدر�جيا

ا
ً
ا. �عد عدة سنوات من الن�اع ،مجتمع مد�ي أك�� �شاط

ً
أصبح عدم اح��ام حقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�ي الدو�� شبھ  ،و�ن �ان هش

ا مباشرة �� الصراع. اإلفالت من العقاب واسع االنتشار. املعرفة  ،مثل البنية التحتية املدنية  ،لًبا ما ي�ون املدنيون تام. غا
ً
أهداف

و�� شرط مسبق لضمان ا�حفاظ ع�� حقوق املواطن�ن. التعذيب وا�خطف   ،با�حقوق قاصرة وغياب املؤسسات الديمقراطية

ال سيما مناطق سيطرة النظام   ،روج عدد ال يح�ىى من األصوات الديمقراطية من سور�اواالعتقال ��ديدات مستمرة �سببت �� خ

 .السوري
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 ،فمن املناسب ويعت�� ممكًنا تنفيذ ا�جهود �� سور�ا ضمن ا�جاالت املق��حة لالس��اتيجية. ومع ذلك ،ع�� الرغم من الصراع املستمر

قد يتغ�� الوضع وهناك خطر تدهور الظروف إلجراء التعاون اإلنمائي �� سور�ا خالل ف��ة االس��اتيجية. إن شروط إجراء �عاون إنمائي  

 .ولكن هناك خطر من أن الوضع قد يتدهور خالل ف��ة التنفيذ ،�� دول ا�جوار أفضل بكث�� مما �� عليھ �� سور�ا

زمة السور�ة ع�� حدود العديد من االس��اتيجيات السو�دية األخرى. أو�ح ارتباط هو اس��اتيجية اس��اتيجية السو�د اإلقليمية لأل 

�ان للسو�د مشاركة إ�سانية واسعة النطاق �� سور�ا والدول   ،2011املساعدات اإل�سانية السو�دية. منذ اندالع الصراع �� عام 

م املتحدة. املساعدات اإل�سانية قائمة ع�� االحتياجات و��دف �� املقام األول إ��  بناًء ع�� خطط االستجابة اإل�سانية لألم ،ا�جاورة لها

قامت السو�د �� إطار االس��اتيجية اإلقليمية للتعاون اإلنمائي للسو�د مع منطقة   ،2012إنقاذ األرواح وتخفيف الضائقة. منذ عام 

بإجراء �عاون إنمائي ��دف إ�� �عز�ز   ،يجية اإلقليمية لألزمة السور�ة�� إطار االس��ات 2016ومنذ عام  ،الشرق األوسط وشمال أفر�قيا

وز�ادة اح��ام حقوق اإل�سان والديمقراطية �� سور�ا. ساهمت السو�د   ،الصمود للمدني�ن �� سور�ا والالجئ�ن السور��ن �� دول ا�جوار

 .أيًضا �� �عز�ز الصمود �� لبنان واألردن

 

 األ�شطة    .3

يقوم التعاون اإلنمائي للسو�د �� سور�ا والدول ا�جاورة لها ع�� أساس منظور حقو�� ومنظور الفقراء �� التنمية وأن يتسم  يجب أن 

��ما. منظور ا�حقوق �ع�ي أنھ يجب النظر إ�� حقوق اإل�سان والديمقراطية ع�� أ��ما أساسيان للتنمية. ويع�ي هذا الن�ج إظهار األفراد 

�غض النظر عن ا�جنس   ،تعرضون للتمي�� واملستبعدين واملهمش�ن قبل �ل تدخل. وذلك ح�ى يتمكن األ�خاصوا�جماعات الذين ي

من التمتع بحقوقهم. إن    ،والعمر واإلعاقة والعرق والدين واملعتقدات األخرى أو التوجھ ا�جن�ىي أو هو�ة املتحول�ن جنسًيا أو التعب��

تياجات وظروف وأولو�ات الفقراء من النساء والرجال والفتيان والفتيات يجب أن ت�ون  منظور الفقراء للتنمية �ع�ي أن أوضاع واح

 .نقطة البداية ل�حد من الفقر و�عز�ز التنمية العادلة واملستدامة

شاملة  يجب أن ي�ون التعاون اإلنمائي السو�دي مستداًما اقتصادًيا واجتماعًيا و�يئًيا ومتساوً�ا. أساس التعاون اإلنمائي هو نظرة 

لتحديات الناس وا�جتمعات واحتياجا��م وظروفهم. املبدأ األسا�ىي هو أن الظروف والعمليات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يجب 

�� غاية �� حد ذا��ا وكذلك    ،بما �� ذلك تمك�ن وحقوق النساء والفتيات ،فهمها والتعامل معها �� سياق مت�امل. املساواة ب�ن ا�جنس�ن 

  ،بق ووسيلة للتنمية املستدامة. �عت�� العنف والن�اع املس�ح من أك�� العقبات ال�ي �ع��ض التنمية االقتصادية واالجتماعيةشرط مس

ومنظور املساواة ب�ن ا�جنس�ن وكذلك  ،والتعاون اإلنمائي جزء مهم من أعمال منع �شوب الن�اعات. لذلك يجب دمج منظور الصراع 

ل م���� �� التعاون اإلنمائي السو�دي �� سور�ا والبلدان ا�جاورة املعنية. يجب أيًضا دمج منظور حقوق  املنظور البيئي واملناخ �ش�

 .الطفل �ش�ل م����

يفرض السياق املعقد وغ�� املستقر وا�حفوف با�خاطر �� سور�ا مطالب كب��ة ع�� املرونة ومتا�عة وتطبيق ن�ج حساس للن�اع. وال  

لفرص ا�حدودة للوجود امليدا�ي �� االعتبار تجعل تخطيط وتنفيذ ومتا�عة املساعدة اإلنمائية أك�� صعو�ة. يجب تزال ا�حالة األمنية وا

ا مرتفًعا ��  
ً
إجراء تحليالت مستمرة �حساسية الصراع أثناء تنفيذ اإلس��اتيجية. �عت�� مستوى ا�خاطر مرتفًعا جًدا �� سور�ا ومتوسط
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 ،و�ساءة استخدام الدعم السو�دي أو استخدامھ كدليل ع�� الدعم السيا�ىي ،يد مخاطر الفسادالدول ا�جاورة. يجب أيًضا تحد

 . ومخاطر أمن املنظمات الشر�كة واألفراد وتقييمها و�دار��ا أثناء تنفيذ االس��اتيجية ،والسيطرة ع�� ا�جماعات املس�حة ع�� املوارد

ان ا�جاورة لبنان واألردن وتركيا. يمكن النظر �� ا�جهود املبذولة �� العراق إذا تمكن االس��اتيجية من العمليات �� سور�ا و�� البلد

 .تأثرت البالد إ�� حد كب�� باألزمة السور�ة

  ،قدر اإلم�ان ،��دف ا�جهود �� سور�ا إ�� املساهمة �� تنمية الس�ان �� جميع أنحاء سور�ا. يجب أن ت�ون نقطة البداية أن يتم التعاون 

ال�ي �ساهم �� تقديم الدعم ل�جميع ع�� قدم املساواة. ال ينب�� توجيھ أي  ،بما �� ذلك املنظمات متعددة األطراف ،لفاعلةمع ا�جهات ا

موارد من خالل ا�جماعات املس�حة. يجب عدم استخدام التعاون اإلنمائي السو�دي ألغراض سياسية. السو�د لن تتعاون مع النظام  

ل�حفاظ ع��   ،خالل املنظمات الشر�كة لإلدارة ع�� املستوى الف�ي وا�ح�� ال�ي تقدم خدمات ا�جتمعالسوري. يمكن تقديم الدعم من 

الهيا�ل ا�ح�ومية القائمة ع�� املستوى الف�ي وتجنب اال��يار املؤس�ىي من أجل إصالح اإلدارة �� ��اية املطاف بحيث تقدم خدمات  

� أهمية �� حالة االتفاق ع�� ح�ومة انتقالية. بينما ال ينب�� استخدام املساعدة  ا�جتمع ل�جميع ع�� شروط متساو�ة. يصبح هذا أك�

يمكن أن يتم التعاون ع�� األمم املتحدة واملنظمات الشر�كة األخرى مع  ،اإلنمائية السو�دية إلضفاء الشرعية ع�� فاعل سيا�ىي مع�ن 

�خارجة عن سيطرة النظام. يمكن ع�� سبيل املثال تتعلق بتقديم وتأهيل  الهيا�ل ا�حلية ال�ي �ش�ل أجنة لإلدارة ا�حلية �� املناطق ا

ا�خدمات ا�جتمعية. هذا أيًضا لتجنب اقتصار ا�جهود السو�دية ع�� اإلدارة ا�حلية �� املناطق ال�ي �سيطر عل��ا النظام. الدعم  

لدعم السو�دي دون �عر�ض أنفسهم ل مخاطر  يمكن اعتبار جميع أنحاء سور�ا، حيث يمك��م االستفادة من ا HR للمدافع�ن عن

 .مفرطة

العديد من جهود املساعدة ال�ي يبذلها املانحون �� سور�ا ذات دوافع سياسية أو سر�ة وهناك حاجة إ�� تحس�ن التنسيق ب�ن املانح�ن. 

ما ف��ا خطط األمم املتحدة يتم إ�شاء ب ،هناك أطر عمل إقليمية ووطنية يجب ع�� الو�الة السو�دية االل��ام ��ا ،�� البلدان ا�جاورة

 .مما يجعل التنسيق ب�ن املانح�ن أك�� أهمية ،أدوات جديدة لالستجابة لألزمة السور�ة

يجب استخدام أوجھ التآزر ب�ن ا�جاالت ا�ختلفة لالس��اتيجية. كما سيتم الس�� لتحقيق أوجھ التآزر مع االس��اتيجيات السو�دية  

واالس��اتيجية اإلقليمية لتعاون السو�د اإلنمائي مع الشرق  ،ألول اس��اتيجية املساعدات اإل�سانية السو�ديةو�� املقام ا ،األخرى 

  ،وغرب البلقان. وتركيا ،واس��اتيجية النتائج للتعاون اإلصال�� مع أورو�ا الشرقية ،واس��اتيجية العراق ،األوسط وشمال إفر�قيا

اس��اتيجية النتائج �جهود األمن البشري العاملية واس��اتيجية النتائج إلجراءات محددة من أجل حقوق اإل�سان و�رساء الديمقراطية.  

يجب الس�� لتحقيق التآزر والتنسيق مع مساعدات االتحاد األورو�ي ومساعدات األمم املتحدة و�جب ع�� السو�د أن �عمل من أجل  

ل جيد ومتماسكة ع�� املستوى القطري. يجب التخطيط لأل�شطة ال�ي ��دف إ�� �عز�ز الصمود والقدرة ع��  أمم متحدة �عمل �ش�

التعا�� والتكيف �� سور�ا والدول ا�جاورة وتنفيذها بحيث تخفف وتكمل املساعدات اإل�سانية السو�دية. من املهم أن يتم تنفيذ  

يعة ا�حددة للمساعدات اإل�سانية وال يتم تقو�ض طبيع��ا املبدئية. يجب أن تضمن  ا�جهود �� إطار االس��اتيجية بطر�قة تضمن الطب

 .الو�الة السو�دية وجود رؤ�ة شاملة للدعم السو�دي الشامل لسور�ا والدول ا�جاورة املعنية

املناطق مناسبة تماًما  �ساهم كال مجا�� النشاط �� تحس�ن ظروف السالم املستقب�� �� سور�ا و�عادة اإلعمار املستدام. كما أن

 .للمساهمة �� إعادة إعمار مثل إدارة ا�جتمع ا�ح�� وتوف�� خدمات ا�جتمع والعمليات الديمقراطية �� �سو�ة سلمية �� املستقبل
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�عز�ز القدرة ع�� الصمود وحماية األمن البشري والتحرر من العنف مع ال��ك�� ع�� سبل العيش وز�ادة الوصول إ�� ا�خدمات  

 �جتمعية وتقليل العنف القائم ع�� النوع االجتما��ا

بما �� ذلك   ،ا�جموعة املس��دفة ل�جهود �� هذا ا�جال �� األ�خاص �� سور�ا واأل�خاص املعرضون ل�خطر �� البلدان ا�جاورة

من سور�ا والفئات الضعيفة من   الالجئون من سور�ا. وهذا �ع�ي �� دول ا�جوار أن ا�جهود يجب أن تفيد كال من الالجئ�ن املستضعف�ن

ح�ى ال تز�د التوترات بي��م. يجب ر�ط الوضع الهش باألزمة السور�ة. يجب إعطاء النساء واألطفال والشباب أولو�ة   ،الس�ان ا�حلي�ن

 .خاصة

صول الالجئ�ن من ستساهم السو�د �� �عز�ز الصمود �� سور�ا و�� البلدان ا�جاورة من خالل تحس�ن ظروف التور�د. �عد تحس�ن و 

وكذلك �عز�ز التمك�ن االقتصادي للمرأة. يجب دعم ا�حظر املفروض ع�� العمل   ،سور�ا إ�� أسواق العمل �� البلدان ا�جاورة أولو�ة

 .القسري وعمل األطفال

القائمة �ش�ل فعال   �ساهم األ�شطة �� إعادة تأهيل ا�خدمات ا�جتمعية األساسية من أجل تلبية االحتياجات التنمو�ة واإل�سانية

ومستدام . االحتياجات مكثفة ومستدامة تحتاج إ�� ز�ادة. وستساهم العملية �� ذلك �� الوقت الذي ال �ساهم فيھ السو�د �� إعادة  

 .اإلعمار بالتعاون مع النظام السوري

�جاورة �� توف�� خدمات مجتمعية  ستساهم األ�شطة �� �عز�ز الصمود من خالل دعم ا�جهات الفاعلة ا�حلية �� سور�ا والدول ا

ولكن دون تقو�ض الهيا�ل الوطنية �� البلدان ا�جاورة. يمكن أن �شمل ا�خدمات ا�جتمعية ع��   ،أساسية شاملة ع�� قدم املساواة

ف الص�� الصرف الص�� و�مدادات الطاقة . يجب أن ت�ون ا�جهود املبذولة �� مجال الصر  ،سبيل املثال التعليم والرعاية ال�حية

والطاقة مستدامة من الناحية البيئية واملناخية . يجب أن �عتمد اختيار ا�خدمة ع�� االحتياجات والشروط ا�حلية. إن �عز�ز القدرة 

ا�حلية لتلبية احتياجات األ�خاص املستضعف�ن هو أولو�ة ومجال تتمتع فيھ السو�د بخ��ة واسعة. لدعم ا�خدمات ا�جتمعية من 

 .يجب إجراء تحليالت للشر�اء املناسب�ن ،ل ا�حليةخالل الهيا�

�عز�ز مرونة عن طر�ق التصدي ومنع العنف القائم ع�� نوع ا�جنس يجب أن ت�ون معتمدة. يجب إعطاء األولو�ة لأل�شطة الوقائية 

�� العمل �� املنطقة ضد العنف   وكذلك األ�شطة املعيار�ة ا�حرجة ال�ي ��دف إ�� �غي�� املواقف. السو�د لد��ا خ��ة ،و�عادة التأهيل

 .القائم ع�� النوع االجتما��

من أجل منع التطرف  ،يجب أن �ساهم األ�شطة �� جهود إعادة تأهيل و�عادة دمج األ�خاص املتضرر�ن أو املشارك�ن �� الن�اع

 .العنيف

 .يمكن النظر �� ال��امج املش��كة ب�ن املانح�ن

 �جنس�ن وكذلك ز�ادة اح��ام حقوق اإل�سان وز�ادة املساءلة مع ال��ك�� ع�� تقو�ة ا�جتمع املد�ي�عز�ز الديمقراطية واملساواة ب�ن ا

الفئة املس��دفة با�جهود �� هذا ا�جال هم األ�خاص �� سور�ا واأل�خاص من سور�ا �� البلدان ا�جاورة. يجب إعطاء النساء  

 .واألطفال والشباب أولو�ة خاصة
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تمع املد�ي ا�جديدة والقائمة بطر�قة تتكيف مع السياق السوري الصعب وا�حفوف با�خاطر. إن �عز�ز يجب �عز�ز منظمات ا�ج 

يجب تطو�ر   ،منظمات ا�جتمع املد�ي السوري ال�ي �عمل من أجل حل سل�ي للن�اع وسور�ا ديمقراطية �� املستقبل �� أولو�ة. و�املثل

مع ا�جهات الفاعلة والهيا�ل ا�حلية. هذه ا�جهود مهمة �� التحض�� للمصا�حة القدرة ع�� املساهمة �� السالم و�ناء ا�ح�ومة 

 .يجب إعطاء األولو�ة ،املستقبلية و�ناء املؤسسات الديمقراطية. إذا وم�ى أصبح من املمكن دعم املصا�حة ع�� املستوى الوط�ي

 ،أة السور�ة من املشاركة �� مفاوضات السالمستعمل األ�شطة ع�� تحس�ن ظروف املساواة ب�ن ا�جنس�ن من خالل تمك�ن املر 

واملشاركة �� اإلدارة ا�حلية والعمليات ا�حلية والوطنية. سيتم تقديم الدعم أل�شطة منظمات ا�جتمع املد�ي السوري ال�ي تح�ي  

بما ��  ،�شأن حقوق اإل�سانحقوق اإل�سان وت�ئ الظروف للمصا�حة والعدالة. �عت�� مبادرات التوعية املوجهة �� املدارس وللشباب 

من األولو�ات. ز�ادة املساءلة شرط أسا�ىي لتحقيق سالم دائم �� سور�ا. من األولو�ات   ،ذلك حقوق الطفل واملساواة ب�ن ا�جنس�ن

كن أن �ساهم  �عز�ز قدرة منظمات ا�جتمع املد�ي ع�� التوثيق املنتظم وان��ا�ات حقوق اإل�سان والقانون اإل�سا�ي الدو�� وتثقيفهم. يم

 .هذا �� املساءلة وكذلك �� اإلجراءات القانونية �� املستقبل. يمكن أيًضا النظر �� دعم املنظمات الدولية

 

  ،إن رفع قدرة وسائل اإلعالم وشب�ات الناشط�ن ع�� �شر املعلومات املستقلة �� سور�ا والدول ا�جاورة يمثل أولو�ة. ع�� املدى الطو�ل

ا. �ساهم دعم �عز�ز حر�ة التعب�� �� إطالة الرأي العام الديمقراطي  يمكن للشركة املساه
ً
مة �� تطو�ر وسائل إعالم مستقلة أك�� اح��اف

 . والو�� ومطالبة مثل هذا

 

ة  السو�د �� واحدة من ا�جهات املانحة القليلة �� سور�ا ال�ي تركز ع�� املساواة ب�ن ا�جنس�ن و�ستثمر ع�� املدى الطو�ل �� �عز�ز قدر 

 .ا�جهات الفاعلة السور�ة. يمكن أن �ساعد ذلك �� إ�شاء رؤ�ة للمستقبل ع�� الرغم من الوضع الصعب السائد اليوم

 

 و�جب تقديم الدعم �ش�ل أسا�ىي ع�� ش�ل مشاريع من خالل املنظمات الدولية ال�ي لد��ا  
ً
األ�شطة �� هذا ا�جال حساسة سياسيا

املنظمات السور�ة و�� �عض ا�حاالت من خالل املنظمات السور�ة. يمكن النظر �� ال��امج املش��كة ب�ن القدرة ع�� الوصول إ�� 

 .املانح�ن

يتم تحديد أش�ال املتا�عة �� املبادئ التوج��ية ا�ح�ومية لالس��اتيجيات. يجب مراقبة جميع ا�جهود �� إطار االس��اتيجية �ش�ل  

ع�� أ��ا جزء ال يتجزأ من املتا�عة املستمرة و�تم إجراؤها إذا لزم األمر. يجب استخدام طرق مختلفة  مستمر. ينب�� النظر إ�� التقييمات  

مع معلومات عن النتائج النوعية والكمية. و�نب�� الس�� إ�� تحقيق التوازن ب�ن النتائج قص��ة األجل وطو�لة األجل ��   ،ملتا�عة النتائج

 .ساعدة اإلنمائية �� تنمية عادلة ومستدامةمما يضمن مساهمة امل ،حافظة االستجابة


