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التوطـني مـن مراكـز اإليـواء يف حـاالت الطـوارئ إىل املسـاكن 
املؤقتـة عـىل مبـدأ الحفـاظ عـىل الروابـط املجتمعيـة. وميكـن 
أو  نواديهـم  أو  روابطهـم  إدارة  يف  املسـنِّني  دعـم  ُيسـاِهم  أن 
جمعياتهـم التعاونيـة أيضـاً يف الحفاظ عىل اللُّحمـة االجتامعية 

أو بنائهـا يف املجتمعـات التـي ينتقلـون لهـا.

تقييـم املخاطـر: يسـتلزم التخطيـط للحلـول االنتقاليـة تقييـم 
مختلـف املخاطـر. فعـىل سـبيل املثـال، يف حـني قـد تتطلـب 
الظـروف املعيشـية املزريـة يف مراكز اإليواء يف حـاالت الطوارئ 
أو املسـاكن مسـبَّقة الصنـع االنتقـال الرسيع إىل مسـاكن أفضل 
عـن  املتعجـل  التوطـني  إعـادة  ُيسـِفر  أن  املرجـح  مـن  حـاالً، 
مزيـد مـن التمـزق املجتمعـي وُيفاِقـم ُعزلـة املسـنِّني. وبالتايل، 
ينبغـي املوازنـة قدر املسـتطاع بـني اإلرساع يف تحسـني الظروف 
املعيشـية للّنازحـني والتدابـري التـي تهـدف لضـامن اسـتمرارية 

الشـبكات االجتامعيـة واللُّحمـة املجتمعيـة.

ويف حـني ينبغـي أن تالئـم أي مقاربة السـياق الذي وِضعت من 
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.
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بنية مساعدات جديدة وبناء اللدونة حول األزمة السورية
غوستافو غونزاليز

يف  لألزمة  وحكومية  وإمنائية  إنسانية  متكاملة  استجابة  تجريب  عىل  مدة  منذ  الدويل  املجتمع  يعمل 
املنطقة التي تضم سوريا.

شــهدت الســنوات القليلــة التــي ســبقت األزمــة الســورية 
الحاليــة تراجعــاً يف التدفقــات املاليــة الالزمــة إلمنائهــا، 
وذلــك يف دول متوســطة الدخــل وهــي: األردن ولبنــان 
وتركيــا، ومــرص إىل درجــة كبــرية، باإلضافــة إىل العــراق 
الدخــل  متوســطة  الــدول  ويف  أقــل.  بدرجــة  وســوريا 
أساســياً عــىل  اعتــامداً  كهــذه، يعتمــد متويــل  اإلمنــاء 
ــات  ــنَّ تدفق ــارج.  لك ــن الخ ــرتاض م ــة واالق ــوارد املالي امل
ــىل  ــرية ع ــاً كب ــت ضغوط ــدان مثل ــك البل ــني إىل تل الالجئ
الحكوميــة  املســاعدات  حجــم  منــو  بســبب  موازناتهــا 
املقدمــة للســلع والخدمــات األساســية، نتيجــة ارتفــاع 
ــان  ــيام يف األردن ولبن ــن ال س ــىل األم ــة ع ــف املرتتب التكالي

املحــيل  ناتجيهــام  العــام  الديــن  فيهــام  يتجــاوز  اللذيــن 
ــاميل.  اإلج

ــة الدعــم املقــدم مــن املجتمــع  ــك اعــرتى الوهــن فعالي وكذل
ــا ميكــن تســميته بالصوامــع  ــك بســبب انتشــار م ــدويل وذل ال
الخاصــة  وتلــك  واإلمنائيــة  اإلنســانية  املترشذمــة  املاليــة 
ــن  ــدة م ــاًم أن كل واح ــة عل ــريات املناخي ــع املتغ ــف م بالتكي
ــادئ  ــع مب ــا وتتب ــة أهدافه هــذه الصوامــع تختلــف مــن ناحي
ــة  ــة منفصل ــا بطريق ــرت كل واحــدة منه ــة أيضــاً. وظه مختلف
عــن األخــرى، وتعمــل أيضــاً ضمــن اعتبــارات مكانيــة وزمانيــة 
املختلفــة،  وقواعدهــا  موازناتهــا  حــدود  ولهــا  مختلفــة، 
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ويديرهــا فاعلــون مختلفــون أيضــاً. وظهــرت أعــداد كبــرية 
جــداً مــن املبــادرات متعــددة األطــراف وثنائيــة األطــراف وغــري 
الحكوميــة، واختلفــت بتعددهــا مســارات متويلهــا ومصارفهــا، 
ومــع ذلــك التعــدد غالبــاً مــا انخفــض مســتوى االتصــال 
ــاعدة  ــة املس ــن بني ــا ضم ــل أيض ــادرات، ب ــني املب ــيق ب والتنس
الــوزارات  وضمــن  الواحــدة،  املانحــة  بالجهــات  الخاصــة 
األمــم  مؤسســات  وضمــن  املنفــردة،  الحكوميــة  املعنيــة 
املتحــدة وهيئاتهــا. ومــع أنَّ بعــض الجهــات املانحــة حاولــت 
ــادرات  ــني املب ــل ب ــط الفاص ــىل الخ ــب ع ــىل التغل ــل ع العم
اإلنســانية واإلمنائيــة وقنــوات التمويــل ،بقــي التــرشذم الســمة 
ــة.  ل األساســية التــي تتصــف بهــا االســتجابة إىل األزمــات املطوَّ
ومــن الــدروس املســتفادة مــن واقــع األزمــة الســورية أن 
ــات غــري مناســبة  ــة املســاعدات الســائدة لالســتجابة لألزم بني

ــا.  1  ــأة ألجله ــراض املنش لألغ

لة نحو تغيري جذري يف االســتجابة لألزمات املطوَّ
املتحــدة  األمــم  أقامــت مجموعــة   2013 عــام   أواخــر  يف 
ــق  ــايئ مرف ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــة وبرنام ــة اإلقليمي اإلمنائي
االســتجابة دون اإلقليمــي2يف مدينــة عــاّمن، وغطــت هــذه 
االســتجابة ســت دول هــي األكــرث تأثــراً باألزمــة، وهدفــت إىل 
العمــل عــن قــرب مــع أصحــاب العالقــة املعنيــني اإلنســانيني 
ــة  ــرث مالمئ ــتجابة أك ــىل اس ــور ع ــات للعث ــني والحكوم واإلمنائي
لــة. ويف هــذه الرحلــة التــي ال تخلــو  وأقــل تكلفــة لألزمــة املطوَّ

ــة:  ــامل حرج ــة مع ــاك أربع ــات كان هن ــن تحدي م

األمــم  مجموعــة  تبنــي  يف  األول  املَعَلــم  يتمثــل  أوال: 
ــة  ــة لألزم ــىل اللدون ــة ع ــة القامئ ــتجابة اإلمنائي ــدة لالس املتح
الســورية3، فقــد رســمت إطــار عمــل جديــدي برنامجــي 
ــة.  وتنظيمــي مــن أجــل إدمــاج التدخــالت اإلنســانية واإلمنائي
ــة أدوات  ــة مجموع ــىل اللدون ــة ع ــة القامئ ــت املقارب وتضمن
ــل  ــة وتحلي ــر وعدســات اللدون ــة )مــؤرش التوت ــة للدون إبداعي
االســتضعاف وتقييــامت منظومــة اللدونــة)، كــام تضمنــت 
نطاقــاً واســعاً مــن التدخــل )لالجئــني واملجتمعــات املضيفــات 
الخــاص  )القطــاع  الــرشكاء  مــن  مزيــداً  وضمــت  أيضــاً)، 
ــىل  ــتملت ع ــة) واش ــق اإلمنائي ــة والصنادي ــات الدولي واملؤسس
ز للحكومــات يف الــدول الخمــس  املضيفــة لالجئــني.  دور ُمعــزَّ

واللدونــة  الالجئــني  خطــة  بإنشــاء  الثــاين  املَعَلــم  ومتثــل 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــا مفوضي ــارك يف قيادته ــي ش ــة الت اإلقليمي
ــني، وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ مبشــاركة  الســامية لالجئ
ــم  ــن فيه ــك مب ــي رشي ــىل مئت ــد ع ــا يزي ــس ومب ــدول الخم ال
ــة  ــري الحكومي ــامت غ ــة واملنظ ــدة املعني ــم املتح ــات األم هيئ

إبداعيــة ألنهــا:  الخطــة  وتعــد هــذه  والدوليــة.  الوطنيــة 
برامــج  منــرب  يف  واإلمنائيــة  اإلنســانية  التدخــالت  أ-تدمــج 
اســتجابة واحــد لألزمــات. ب-تعــزز مــن امللكيــة الوطنيــة 
ــول  ــور ح ــط تتمح ــة التخطي ــل عملي ــالل جع ــن خ ــك م وذل
ج-تفيــد  ولبنــان).  )لــألردن  بالنســبة  الوطنيــة  الخطــط 
خاصــة  املحليــة  تســليمها  منظومــات  يف  االســتثامر  تركيــز 
ــدد  ــج متع ــت برام ــرياً: د-قدم ــات. وأخ ــتوى البلدي ــىل مس ع

الســنوات لتعزيــز القــدرة الَتنُبِئيَّــة املاليــة.4 

ــة  ــر اللدون ــاء لتطوي ــدى اإلمن ــث يف منت ــم الثال ــل املَعَل ويتمث
الــذي عقــد يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين مــن عــام 2015  يف 
البحــر امليــت يف األردن، وجمــع كبــار ممثــيل الحكومــات 
ــم  ــات األم ــا وهيئ ــان وتركي ــراق واألردن ولبن ــرص والع ــن م م
املتحــدة واملنظــامت الدوليــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة 
الدوليــة  الحكوميــة  غــري  واملنظــامت  املانحــة  والبلــدان 
ــج  ــاص. ونت ــاع الخ ــادة القط ــوث وق ــد البح ــة ومعاه والوطني
ــدة  ــة وأجن ــاء اللدون ــق بن ــة الطري ــدى خارط ــذا املنت ــن ه ع
ــت يف خمــس مبــادئ  البحــر امليــت حــول اللدونــة5 التــي قُننِّ
ــة.  ل ــد لألزمــات املطوَّ ــات منــوذج األعــامل الجدي وعــرش توصي
ويقصــد منهــا تقديــم املعلومــات املســتنرية للجــوالت القادمــة 
لالســتجابة يف املنطقــة مبــا فيهــا الداخــل الســوري، وذلــك 
ــاهمة  ــتمرة، واملس ــة املس ــط الوطني ــات التخطي ــز عملي لتعزي
ــن أجــل   ــرشاكات م ــة وال ــع املصــادر اإلمنائي واالســتمرار يف رف

ــة.  ــول الدامئ ــول إىل الحل الوص

ويتمثــل املَعَلــم الرابــع يف تنظيــم مؤتــر لنــدن لدعــم ســوريا 
بهــدف  وذلــك  شــباط  فربايــر/  يف  عقــد  الــذي  واملنطقــة 
الجهــات  اللدونــة ومشــاركة  لبنــاء  املاليــة  املــوارد  حشــد 
ــة  ــات يف املنطق ــة والحكوم ــري التقليدي ــة وغ ــة التقليدي املانح
ــاع  ــة والقط ــامت الخريي ــة واملنظ ــة الدولي ــات املالي واملؤسس
الخــاص، وعــدد واســع النطــاق مــن املنظــامت غــري الحكوميــة 
ــم فيهــا  الوطنيــة والدوليــة. وكانــت تلــك املــرة األوىل التــي ُينظَّ
ــاء اللدونــة  مؤمتــر يتعهــد بجمــع التمويــل لســوريا بهــدف بن

ــة.  ــة إىل الحامي ــم إضاف ــرزق والتعلي ــب ال ــبل كس لس

التمويــالت  جمــع  مامرســات  عــن  أيضــاً  املؤمتــر  وابتعــد 
ــري يف السياســات«  ــك بإدخــال »التزامــات للتغي ــة وذل التقليدي
ــح أســواق عاملتهــا  ــا بفت ــك تركي ــان وكذل ــزم األردن ولبن إذ الت
ــة.  ــات املضيف ــني واملجتمع ــة لالجئ ــرص االقتصادي ــادة الف وزي
ــم  ــم الدع ــىل تقدي ــون ع ــون الخارجي ــق الفاعل ــل، واف وباملث
الوصــول إىل األســواق  للــدول املضيفــة يف مجــاالت تضــم 
والوصــول إىل التمويــل امليــرس ورفــع مســتوى الدعــم إلنشــاء 

http://www.fmreview.org/dayton20
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ــادرة  ــل هــه املب ــف يف القطاعــني العــام والخــاص. ومتث الوظائ
ــة إىل  ــار األزم ــل مس ــة تحوي ــاً لكيفي ــاالً حقيقي ــدة مث الجدي

ــة.  ــة إمنائي فرص

فــرص جديدة لبناء اللدونة 
ــلة  ــورية سلس ــة الس ــياق األزم ــة يف س ــدة اللدون ــت أجن قدم
مــن الطــرق الجديــدة لالســتثامر والتعــاون التــي ســوف تؤثــر 
دون أدىن شــك عــىل الجيــل القــادم مــن االســتجابة لألزمــات. 

ومــن أكــرث هــذه الطــرق الواعــدة مــا يــيل: 

مشــاركة القطــاع الخــاص عــرب البلــدان املجــاورة لســوريا 
ــامل  ــال األع ــاء يف مج ــة اإلمن ــة الوطني ــط اللدون ــددت خط ح
ــة  ــة االجتامعي ــاء اللدون ــق بن ــق أســايس لتحقي ــه طري عــىل أن
واالقتصاديــة يف املجتمعــات املتأثــرة. ومبقــدور الحكومــات 
مــن خــالل الرضائــب الخاصــة وغريهــا مــن الحوافــز أن تيــرس 
ــا  ــه )مب ــدد مالمح ــوده وتح ــي وتق ــاص األجنب ــتثامر الخ االس
فيهــا االســتثامرات الســورية) بهــدف توليــد الوظائــف لالجئــني 
االقتصاديــة  املناطــق  خــالل  مــن  املضيفــة  واملجتمعــات 
الخاصــة. وســيكون الهــدف مــن ذلــك جــذب اســتثامرات  
األعــامل وإيجــاد فــرص وظيفيــة عــرب الحــدود مــن أجــل 
ــا عــن  ــد القواعــد إلعــادة التعمــري. أم ــض الهجــرة ومتهي تخفي
دور الحكومــة يف توفــري األمــن لهــذه املناطــق االقتصاديــة 
تكــون  قــد  حــني  يف  رئيســياً،  دوراً  فســيكون  الخاصــة 
املســاعدات مبنزلــة بــذرة التمويــل الهــادف لجــذب مزيــد 
مــن االســتثامرات يف القطــاع الخــاص. ففــي املناطــق الصناعيــة 
ــة  ــي املمول ــب املهن ــج التدري ــت برام ــا، ُأسس ــة يف تركي الحالي
مــن خــالل املســاعدات ومــا لبثــت أن حصلــت تدريجيــاً 
عــىل مزيــد مــن التمويــل الخــاص واســتفادت مــن اتفاقيــات 
ــة.  ــق العام ــض املراف ــتخدام بع ــات الس ــع الحكوم ــاون م التع

عــة: ميكــن لهــذا النــوع مــن التمويــل إذا مــا  التمويــالت املجمَّ
أدارتــه مجموعــة مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــني الدوليــني أن 
ــة  ــة الحرج ــول إىل الكتل ــة للوص ــاهامت املرشذم ــع املس يجم
مــن املصــادر الالزمــة مــن أجــل تجســري الثغــرات يف التمويــل. 
ــة  ــات القطاعي ــم املوازن ــر دع ــك أن يوف ــد ذل ــه بع ــن ل وميك
ــاهم  ــه سيس ــت نفس ــات، ويف الوق ــب الحكوم ــىل طل ــاء ع بن
يف تحســني وتعزيــز التنســيق والثبــات يف األهــداف الربامجيــة 
عــة موجــودة  وإدارة املخاطــر علــاًم أنَّ صناديــق التمويــل املجمَّ

ــان واألردن. ــا يف لبن حالي

ــاك  ــوق هن ــة والحق ــاء والطبيع ــن واإلمن ي ــني الدَّ ــة ب املقايض
بعــض األدوات التــي ميكــن أن تخفــض املديونيــة )التــي تزيــد 

حاليــاً عــىل مئــة باملئــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل)  لبعــض 
الــدول املجــاورة لســوريا يف أثنــاء متويلهــا ملرشوعــات اإلمنائيــة 
ــاليث  ــر التنســيق ث ــة ملعالجــة الصدمــة الســكانية. ويوف الهادف
األطــراف بــني هيئــات األمــم املتحــدة واملؤسســات املاليــة 
ــع  ــاوض حــول جمي ــربا للتف ــة من ــات الوطني ــة والحكوم الدولي
هــذه املقايضــات اإلمنائيــة لتحديــد الثغــرات يف القــدرات 

ــة.  ــك املعامــالت املالي ــل تل ــة إلحــداث مث الوطني

ــا  ــراف: م ــاليث األط ــاون ث ــوب والتع ــني دول الجن ــاون ب التع
يف  الوطنيــني  للفاعلــني  ثابتــة  مشــاركة  هــو  إليــه  نحتــاج 
ــر.  ــكان آخ ــول يف م ــني للحل ــن املحتمل ــع املزودي ــة م املنطق
ــع  ــر املرتف ــاء باألث ــاه وانته ــة وإدارة املي ــاءة الطاق ــدءاً بكف وب
الُلحَمــة  بنــاء  وأســاليب  املعيشــية  الرياديــة  للمرشوعــات 
ــدان  ــا البل ــتفيد منه ــن أن تس ــاك دروس ميك ــة، هن االجتامعي
ــارف يف  ــربات واملع ــروة الخ ــود ث ــراً لوج ــة نظ ــرة باألزم املتأث
ــات  ــوب يف مجــال مســايرة نطــاق واســع مــن األزم دول الجن

اإلنســانية.

عــىل  اللدونــة  مفهــوم  يعــرتي  الــذي  الغمــوض  ورغــم   
مســتوى مــا دون اإلقليــم، وذلــك الختــالف التفســريات الفنيــة 
ملحوظــاً  دوراً  اللدونــة   بنــاء  مّثــل  السياســية،  واملصالــح 
ــاب  ــن أصح ــري م ــدد كب ــع ع ــك بجم ــرشاكات وذل ــاء ال يف بن
ــة  ــانية واإلمنائي ــات اإلنس ــم الجه ــن فيه ــني مب ــة املعني املصلح
والحكوميــة، للتصــدي لهــدف مشــرتك فيــام بينهــم وهــو 
تحســني القــدرات واملعــارف واملــوارد والحلــول الدامئــة، ومــن 
ــة، نهــدف إىل إيقــاف انتشــار األزمــة اإلنســانية  خــالل اللدون
الحيويــة،  واألصــول  البــرشي  املــال  بــرأس  التضحيــة  دون 
وبإنشــاء زخــم للتغلــب عــىل األثــر الســلبي لألزمــة وصــوالً إىل 

ــرش.  ــني الب ــا مالي ــرزح تحته ــي ي ــاة الت ــاء املأس إنه

gustavo.gonzalez@undp.org غوستافو غونزاليز 
ق اإلمناء دون اإلقليمي يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،  منسِّ
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