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التوطين مـن مراكـز اإليـواء يف حـاالت الطـوارئ إىل املسـاكن آنا موشنياغا mosneaga@unu.edu
املؤقتـة على مبـدأ الحفـاظ على الروابـط املجتمعيـة .وميكـن باحثة مشاركة ،جامعة األمم املتحدة ،معهد الدراسات املتقدمة
سـاهم دعـم املسـنِّني يف إدارة روابطهـم أو نواديهـم أو لالستدامة http://ias.unu.edu/en
أن ُي ِ
جمعياتهـم التعاونيـة أيضـاً يف الحفاظ عىل ال ُّلحمـة االجتامعية
ميكايال فانوري
أو بنائهـا يف املجتمعـات التـي ينتقلـون لهـا.
michaella.vanore@maastrichtuniversity.nl

تقييـم املخاطـر :يسـتلزم التخطيـط للحلـول االنتقاليـة تقييـم باحثة ،جامعة ماسرتيخت ،كلية اإلدارة  /جامعة األمم
مختلـف املخاطـر .فعلى سـبيل املثـال ،يف حين قـد تتطلـب املتحدة ،معهد ماسرتيخت للبحوث االقتصادية واالجتامعية
الظـروف املعيشـية املزريـة يف مراكز اإليواء يف حـاالت الطوارئ http://migration.merit.unu.edu
أو املسـاكن مسـ َّبقة الصنـع االنتقـال الرسيع إىل مسـاكن أفضل
 .1كاروناكارا يو وستيفنسون إف (« )2012إنهاء إهامل املسنِّني يف االستجابة لحاالت
ً
حـاال ،مـن املرجـح أن ُيسـ ِفر إعـادة التوطين املتعجـل عـن الطوارئ اإلنسانية»
مزيـد مـن التمـزق املجتمعـي و ُيفا ِقـم عُ زلـة املسـنِّني .وبالتايل(Ending Neglect of Older People in the Response to Humanitarian ،
ينبغـي املوازنـة قدر املسـتطاع بين اإلرساع يف تحسين الظروف ))Emergencies’ - PLOS Medicine 9(12
http://goo.gl/nGmFtE
املعيشـية للنّازحين والتدابير التـي تهـدف لضمان اسـتمرارية  tinyurl.com/GPsInternalDisplacement .2انظر أيضاً:
http://tinyurl.com/IASC-IDP-Framework
الشـبكات االجتامعيـة وال ُّلحمـة املجتمعيـة.
وضعت من
ويف حين ينبغـي أن تالئـم أي مقاربة السـياق الذي ِ
أجلـه ،تؤكـد الحاجة إليجـاد مقاربات مراعية لعامل السـن عند
وضـع الحلـول الدامئـة عىل أهمية وضـع تصور أفضـل للنازحني
حتـى تخـرج الحلول متوافقـة مع االحتياجـات الخاصة ملختلف
رشائـح املجموعات السـكانية املتأثرة وأوجه اسـتضعافهم.

املهجرون :يف آخر
وأيضاً :نرشة الهجرة القرسية ،العدد  )2002( 14حول «املسنون َّ
الطابور؟»
www.fmreview.org/older-displaced-people
)?(Older displaced people: at the back of the queue
 .3كلية جونز هوبكنز بلومربج للصحة العامة ( ،)2012الشيخوخة يف النُّزوح :تقييم
الحالة الصحية للنازحني املسنِّني يف جمهورية جورجيا .تقرير الدراسة
http://tinyurl.com/JHBSPH-GeorgiaAging
 .4راجع نرشة الهجرة القرسية ،املوضوع املُصغَّ ر بشأن مراكز اإليواء الجامعي يف العدد 33
www.fmreview.org/ar/protracted

بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول األزمة السورية
غوستافو غونزاليز

يعمل املجتمع الدويل منذ مدة عىل تجريب استجابة متكاملة إنسانية وإمنائية وحكومية لألزمة يف
املنطقة التي تضم سوريا.
شــهدت الســنوات القليلــة التــي ســبقت األزمــة الســورية اللذيــن يتجــاوز فيهــا الديــن العــام ناتجيهــا املحــي
الحاليــة تراجعــاً يف التدفقــات املاليــة الالزمــة إلمنائهــا ،اإلجــايل.
وذلــك يف دول متوســطة الدخــل وهــي :األردن ولبنــان
وتركيــا ،ومــر إىل درجــة كبــرة ،باإلضافــة إىل العــراق وكذلــك اعــرى الوهــن فعاليــة الدعــم املقــدم مــن املجتمــع
وســوريا بدرجــة أقــل .ويف الــدول متوســطة الدخــل الــدويل وذلــك بســبب انتشــار مــا ميكــن تســميته بالصوامــع
كهــذه ،يعتمــد متويــل اإلمنــاء اعتــاداً أساســياً عــى املاليــة املترشذمــة اإلنســانية واإلمنائيــة وتلــك الخاصــة
املــوارد املاليــة واالقــراض مــن الخــارج .لكــنَّ تدفقــات بالتكيــف مــع املتغــرات املناخيــة علــ ًا أن كل واحــدة مــن
الالجئــن إىل تلــك البلــدان مثلــت ضغوطــاً كبــرة عــى هــذه الصوامــع تختلــف مــن ناحيــة أهدافهــا وتتبــع مبــادئ
موازناتهــا بســبب منــو حجــم املســاعدات الحكوميــة مختلفــة أيض ـاً .وظهــرت كل واحــدة منهــا بطريقــة منفصلــة
املقدمــة للســلع والخدمــات األساســية ،نتيجــة ارتفــاع عــن األخــرى ،وتعمــل أيضـاً ضمــن اعتبــارات مكانيــة وزمانيــة
التكاليــف املرتتبــة عــى األمــن ال ســيام يف األردن ولبنــان مختلفــة ،ولهــا حــدود موازناتهــا وقواعدهــا املختلفــة،
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ويديرهــا فاعلــون مختلفــون أيضــاً .وظهــرت أعــداد كبــرة
جــداً مــن املبــادرات متعــددة األطـراف وثنائيــة األطـراف وغــر
الحكوميــة ،واختلفــت بتعددهــا مســارات متويلهــا ومصارفهــا،
ومــع ذلــك التعــدد غالبــاً مــا انخفــض مســتوى االتصــال
والتنســيق بــن املبــادرات ،بــل أيضــا ضمــن بنيــة املســاعدة
الخاصــة بالجهــات املانحــة الواحــدة ،وضمــن الــوزارات
املعنيــة الحكوميــة املنفــردة ،وضمــن مؤسســات األمــم
املتحــدة وهيئاتهــا .ومــع َّأن بعــض الجهــات املانحــة حاولــت
العمــل عــى التغلــب عــى الخــط الفاصــل بــن املبــادرات
اإلنســانية واإلمنائيــة وقنــوات التمويــل ،بقــي التــرذم الســمة
األساســية التــي تتصــف بهــا االســتجابة إىل األزمــات املط َّولــة.
ومــن الــدروس املســتفادة مــن واقــع األزمــة الســورية أن
بنيــة املســاعدات الســائدة لالســتجابة لألزمــات غــر مناســبة
1
لألغــراض املنشــأة ألجلهــا.

نحو تغيري جذري يف االســتجابة لألزمات املط َّولة

يف أواخــر عــام  2013أقامــت مجموعــة األمــم املتحــدة
اإلمنائيــة اإلقليميــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ مرفــق
االســتجابة دون اإلقليمــي2يف مدينــة ّ
عــان ،وغطــت هــذه
االســتجابة ســت دول هــي األكــر تأث ـراً باألزمــة ،وهدفــت إىل
العمــل عــن قــرب مــع أصحــاب العالقــة املعنيــن اإلنســانيني
واإلمنائيــن والحكومــات للعثــور عــى اســتجابة أكــر مالمئــة
وأقــل تكلفــة لألزمــة املط َّولــة .ويف هــذه الرحلــة التــي ال تخلــو
مــن تحديــات كان هنــاك أربعــة معــامل حرجــة:
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الوطنيــة والدوليــة .وتعــد هــذه الخطــة إبداعيــة ألنهــا:
أ-تدمــج التدخــات اإلنســانية واإلمنائيــة يف منــر برامــج
اســتجابة واحــد لألزمــات .ب-تعــزز مــن امللكيــة الوطنيــة
وذلــك مــن خــال جعــل عمليــة التخطيــط تتمحــور حــول
الخطــط الوطنيــة بالنســبة (لــأردن ولبنــان) .ج-تفيــد
تركيــز االســتثامر يف منظومــات تســليمها املحليــة خاصــة
عــى مســتوى البلديــات .وأخــراً :د-قدمــت برامــج متعــدد
4
الســنوات لتعزيــز القــدرة التَن ُب ِئ َّيــة املاليــة.
ويتمثــل املَع َلــم الثالــث يف منتــدى اإلمنــاء لتطويــر اللدونــة
الــذي عقــد يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين مــن عــام  2015يف
البحــر امليــت يف األردن ،وجمــع كبــار ممثــي الحكومــات
مــن مــر والعــراق واألردن ولبنــان وتركيــا وهيئــات األمــم
املتحــدة واملنظــات الدوليــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة
والبلــدان املانحــة واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة
والوطنيــة ومعاهــد البحــوث وقــادة القطــاع الخــاص .ونتــج
عــن هــذا املنتــدى خارطــة الطريــق بنــاء اللدونــة وأجنــدة
البحــر امليــت حــول اللدونــة 5التــي ق ُن ِّنــت يف خمــس مبــادئ
وعــر توصيــات منــوذج األعــال الجديــد لألزمــات املط َّولــة.
ويقصــد منهــا تقديــم املعلومــات املســتنرية للجــوالت القادمــة
لالســتجابة يف املنطقــة مبــا فيهــا الداخــل الســوري ،وذلــك
لتعزيــز عمليــات التخطيــط الوطنيــة املســتمرة ،واملســاهمة
واالســتمرار يف رفــع املصــادر اإلمنائيــة وال ـراكات مــن أجــل
الوصــول إىل الحلــول الدامئــة.

أوال :يتمثــل املَع َلــم األول يف تبنــي مجموعــة األمــم
املتحــدة لالســتجابة اإلمنائيــة القامئــة عــى اللدونــة لألزمــة
الســورية ،3فقــد رســمت إطــار عمــل جديــدي برنامجــي
وتنظيمــي مــن أجــل إدمــاج التدخــات اإلنســانية واإلمنائيــة.
وتضمنــت املقاربــة القامئــة عــى اللدونــة مجموعــة أدوات
إبداعيــة للدونــة (مــؤرش التوتــر وعدســات اللدونــة وتحليــل
االســتضعاف وتقييــات منظومــة اللدونــة) ،كــا تضمنــت
نطاق ـاً واســعاً مــن التدخــل (لالجئــن واملجتمعــات املضيفــات
أيضــاً) ،وضمــت مزيــداً مــن الــركاء (القطــاع الخــاص
واملؤسســات الدوليــة والصناديــق اإلمنائيــة) واشــتملت عــى
دور ُمع ـزَّز للحكومــات يف الــدول الخمــس املضيفــة لالجئــن .وابتعــد املؤمتــر أيضــاً عــن مامرســات جمــع التمويــات
التقليديــة وذلــك بإدخــال «التزامــات للتغيــر يف السياســات»
ومتثــل املَع َلــم الثــاين بإنشــاء خطــة الالجئــن واللدونــة إذ التــزم األردن ولبنــان وكذلــك تركيــا بفتــح أســواق عاملتهــا
اإلقليميــة التــي شــارك يف قيادتهــا مفوضيــة األمــم املتحــدة وزيــادة الفــرص االقتصاديــة لالجئــن واملجتمعــات املضيفــة.
الســامية لالجئــن ،وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ مبشــاركة وباملثــل ،وافــق الفاعلــون الخارجيــون عــى تقديــم الدعــم
الــدول الخمــس ومبــا يزيــد عــى مئتــي رشيــك مبــن فيهــم للــدول املضيفــة يف مجــاالت تضــم الوصــول إىل األســواق
هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة واملنظــات غــر الحكوميــة والوصــول إىل التمويــل امليــر ورفــع مســتوى الدعــم إلنشــاء
ويتمثــل املَع َلــم الرابــع يف تنظيــم مؤمتــر لنــدن لدعــم ســوريا
واملنطقــة الــذي عقــد يف فربايــر /شــباط وذلــك بهــدف
حشــد املــوارد املاليــة لبنــاء اللدونــة ومشــاركة الجهــات
املانحــة التقليديــة وغــر التقليديــة والحكومــات يف املنطقــة
واملؤسســات املاليــة الدوليــة واملنظــات الخرييــة والقطــاع
الخــاص ،وعــدد واســع النطــاق مــن املنظــات غــر الحكوميــة
الوطنيــة والدوليــة .وكانــت تلــك املــرة األوىل التــي ُي َّ
نظــم فيهــا
مؤمتــر يتعهــد بجمــع التمويــل لســوريا بهــدف بنــاء اللدونــة
لســبل كســب الــرزق والتعليــم إضافــة إىل الحاميــة.
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فــرص جديدة لبناء اللدونة

ا

الوظائــف يف القطاع ـ العــام والخــاص .ومتثــل هــه املبــادرة
الجديــدة مثــاالً حقيقيــاً لكيفيــة تحويــل مســار األزمــة إىل
فرصــة إمنائيــة.

حاليـاً عـ مئــة باملئــة مــن الناتــج املحـ اإلجـ يل لبعــض
الــدول املجــاورة لســوريا يف أثنــاء متويلهــا ملرشوعــات اإلمنائيــة
الهادفــة ملعالجــة الصدمــة الســكانية .ويوفــر التنســيق ث ـ يث
األطــراف بــ هيئــات األمــم املتحــدة واملؤسســات املاليــة
الدوليــة والحكومــات الوطنيــة من ـ ا للتفــاوض حــول جميــع
هــذه املقايضــات اإلمنائيــة لتحديــد الثغــرات يف القــدرات
الوطنيــة إلحــداث مثــل تلــك املعام ـ ت املاليــة.
ر

ا

قدمــت أجنــدة اللدونــة يف ســياق األزمــة الســورية سلســلة
مــن الطــرق الجديــدة لالســتثامر والتعــاون التــي ســوف تؤثــر
دون أدىن شــك ع ـ الجيــل القــادم مــن االســتجابة لألزمــات.
ومــن أك ـ هــذه الطــرق الواعــدة مــا ي ـ :
التعــاون بــ دول الجنــوب والتعــاون ثــ يث األطــراف :مــا
نحتــاج إليــه هــو مشــاركة ثابتــة للفاعلــ الوطنيــ يف
مشــاركة القطــاع الخــاص عــ البلــدان املجــاورة لســوريا املنطقــة مــع املزوديــن املحتملــ للحلــول يف مــكان آخــر.
حــددت خطــط اللدونــة الوطنيــة اإلمنــاء يف مجــال األعــ ل وبــدءاً بكفــاءة الطاقــة وإدارة امليــاه وانتهــاء باألثــر املرتفــع
ع ـ أنــه طريــق أســايس لتحقيــق بنــاء اللدونــة االجتامعيــة للمرشوعــات الرياديــة املعيشــية وأســاليب بنــاء ال ُلح َمــة
واالقتصاديــة يف املجتمعــات املتأثــرة .ومبقــدور الحكومــات االجتامعيــة ،هنــاك دروس ميكــن أن تســتفيد منهــا البلــدان
مــن خـ ل الرضائــب الخاصــة وغريهــا مــن الحوافــز أن تيـ
املتأثــرة باألزمــة نظــراً لوجــود ثــروة الخــ ات واملعــارف يف
االســتثامر الخــاص األجنبــي وتقــوده وتحــدد مالمحــه (مبــا دول الجنــوب يف مجــال مســايرة نطــاق واســع مــن األزمــات
فيهــا االســتثامرات الســورية بهــدف توليــد الوظائــف لالجئـ اإلنســانية.
واملجتمعــات املضيفــة مــن خــ ل املناطــق االقتصاديــة
الخاصــة .وســيكون الهــدف مــن ذلــك جــذب اســتثامرات ورغــم الغمــوض الــذي يعــ ي مفهــوم اللدونــة عــ
األعــ ل وإيجــاد فــرص وظيفيــة عــ الحــدود مــن أجــل مســتوى مــا دون اإلقليــم ،وذلــك الختـ ف التفسـ ات الفنيــة
تخفيــض الهجــرة ومتهيــد القواعــد إلعــادة التعم ـ  .أمــا عــن واملصالــح السياســية ،م ّثــل بنــاء اللدونــة دوراً ملحوظــاً
دور الحكومــة يف توفــ األمــن لهــذه املناطــق االقتصاديــة يف بنــاء الــ اكات وذلــك بجمــع عــدد كبــ مــن أصحــاب
الخاصــة فســيكون دوراً رئيســياً ،يف حــ قــد تكــون املصلحــة املعنيــ مبــن فيهــم الجهــات اإلنســانية واإلمنائيــة
املســاعدات مبنزلــة بــذرة التمويــل الهــادف لجــذب مزيــد والحكوميــة ،للتصــدي لهــدف مشــ ك فيــ بينهــم وهــو
مــن االســتثامرات يف القطــاع الخــاص .ففــي املناطــق الصناعيــة تحس ـ القــدرات واملعــارف واملــوارد والحلــول الدامئــة ،ومــن
الحاليــة يف تركيــاُ ،أسســت برامــج التدريــب املهنــي املمولــة خ ـ ل اللدونــة ،نهــدف إىل إيقــاف انتشــار األزمــة اإلنســانية
مــن خــ ل املســاعدات ومــا لبثــت أن حصلــت تدريجيــاً دون التضحيــة بــرأس املــال البــ ي واألصــول الحيويــة،
ع ـ مزيــد مــن التمويــل الخــاص واســتفادت مــن اتفاقيــات وبإنشــاء زخــم للتغلــب عـ األثــر الســلبي لألزمــة وصــوالً إىل
التعــاون مــع الحكومــات الســتخدام بعــض املرافــق العامــة .إنهــاء املأســاة التــي يــرزح تحتهــا ماليــ البــ .
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التمويـ ت املجمعــة :ميكــن لهــذا النــوع مــن التمويــل إذا مــا غوستافو غونزاليز gustavo.gonzalez@undp.org
منسق اإلمناء دون اإلقليمي يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
أدارتــه مجموعــة مــن أصحــاب املصلحــة املعنيـ الدوليـ أن
ِّ
يجمــع املســاهامت املرشذمــة للوصــول إىل الكتلــة الحرجــة األزمة املرتبطة بسورياwww.undp.org .
مــن املصــادر الالزمــة مــن أجــل تجسـ الثغـرات يف التمويــل.
www.worldhumanitariansummit.org/whs_finance/ .1
وميكــن لــه بعــد ذلــك أن يوفــر دعــم املوازنــات القطاعيــة hlphumanitarianfinancing
بنــاء عــ طلــب الحكومــات ،ويف الوقــت نفســه سيســاهم www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/ourwork/SyriaCrisis/ .2
يف تحس ـ وتعزيــز التنســيق والثبــات يف األهــداف الربامجيــة in_depth
www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/CPR/a- .3
وإدارة املخاطــر علـ ً َّأن صناديــق التمويــل َّ
املجمعــة موجــودة resilience-based-development-response-to-the-syria-crisis
 .4انظر :زيرت ،ر ،ورواوديل إ (« : 2014اإلمناء وتحديات الحامية يف سياق أزمة الالجئني
حاليــا يف لبنــان واألردن.
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املقايضــة بــ الديــن واإلمنــاء والطبيعــة والحقــوق هنــاك
بعــض األدوات التــي ميكــن أن تخفــض املديونيــة (التــي تزيــد

السوريني» www.fmreview.org/ar/syria/zetter-ruaudel
http://tinyurl.com/DeadSeaResilienceAgenda .5

ن

