
 

 

  األجندة الوطنية لمستقبل سو��ة

  المرحلة الثانية – 

 

 الخلفية

تقف سو��ة على شفير كارثة قد يستحيل النهوض منها ما لم �ثمر الجهود المبذولة للتخفيف من 
األزمة عن �تائج ملموسة في المستقبل الق��ب. وبما أن المؤسسات الرسمية عاجزة عن توفير 
الخدمات األساسية، يسعى السو��ون إلى التماس المساعدة من شبكات اجتماعية بديلة مبنية 

تماءات قبائلية وإ�نية وطائفية. ومن شأن هذه التطو�ات أن ترخي بظاللها على المنطقة على ا�
  بأسرها.

وباإلضافة إلى العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية التي أسهمت في إشعال فتيل األزمة، 
تشوب هيكليات المؤسسات والحكم في سو��ة أوجه قصور خطيرة ناجمة عن أعوام من التهميش 
الذي طال ش�ائح واسعة من السكان. ويعرض المش�وع تعقيدات هذه األزمة، ويجري باستم�ار 

  تق�يم التغي�ات المتسارعة في الوضع الميداني.

وتفاقم الن�اع في سو��ة لدرجة أنه بات من غير الممكن مواصلة الجهود اإلنسانية المطلوبة لتوفير 
ادية. وتسعى الجهات الفاعلة السو��ة والمجتمع الدولي الحد األدنى الالزم من متطلبات الحياة الع

إلى إعداد تدخالت ل��ادة قدرة الشعب السوري على مجابهة الن�اع، �يد أن �نفيذ هذه التدخالت 
  �بدو صعبًا نظ�ًا لعدم استق�ار الوضع. 

ميع جوينطوي الس�يل الواقعي لتسوية األزمة على إرساء عقد اجتماعي جديد وإطار عمل شامل لل
يتيح للسو��ين البدء �إعادة بناء البالد بأسلوب ديمق�اطي. وفي هذا السياق، ُيعتَبر برنامج األجندة 

دعم مشاركة السو��ين في تحديد مستقبلهم، ومنتدى  الوطنية لمستقبل سو��ة أداة تهدف إلى
  �اع.  النيسمح بمناقشة الوضع اإلنساني و�إيجاد السبل اآليلة إلى ��ادة الصمود في ظ�وف 

   

 اإلنجا�ات المتوقعة
  

يعكس النقاش الدولي  :التأ�ير -1

بشأن مستقبل سو��ة أولويات 

ش��حة واسعة من الجهات 

 المعنية في سو��ة.
  

 :التوافق مع السياق المحلي -2

يسترشد التخطيط للنهوض بسو��ة 

بتق�يم مستمر لالحتياجات 

 المحلية.
  

اال�تقال من النظ��ات إلى  -3

تزداد قدرة السو��ين  :التط�يق

على الصمود من خالل إطالق 

مباد�ات فعالة ومستدامة على 

 المدى القصير إلى المتوسط.
  

د تستن :السياسة المستنيرة -4

التدخالت اإلنمائية في سو��ة 

ولبنان واألردن إلى قاعدة 

 معرفية موسعة.

  

 التق�يم
  

يشمل المش�وع إج�اء تق�يمين، 

بعد األول في منتصف المدة أي 

عند  عامين على إطالقه، والثاني

 إنجازه. 
 

و�هدف التق�يمان إلى إدخال 

تعديالت على المش�وع 

واستخالص الد�وس القّيمة 

لالستفادة منها عند إعداد ب�امج 

مستقبلية في ظ�وف الن�اع. وتم 

في المائة من مي�انية  2تخصيص 

 المش�وع إلج�اء هذ�ن التق�يمين.

 

ة لفترة أربعالمي�انية التقدي��ة 

  .مليون دوالر 13.5 أعوام

  

 لمحة عامة

في المرحلة الثانية من برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سو��ة، سيستمر إش�اك الجهات المعنية السو��ة 
في عملية اال�تقال إلى مرحلة ما بعد الن�اع من خالل توفير منتدى لمناقشة عملية النهوض على 

اإلعمار. كما سُتهيأ الظ�وف الض�و��ة لهذا  المستو�ين االست�ا�يجي واللوجستي، واحتياجات إعادة
  اال�تقال.

) ضمان أن يحافظ طيف واسع من الجهات المعنية 1وترمي المرحلة الثانية إلى تحقيق هدفين رئيس�ين: (
السو��ة على ملكية العمل الذي ُأنجز في المرحلة األولى، وأن �بقى هذا العمل متوافقًا مع الواقع 

) ترجمة العمل النظري الذي ُأنجز في المرحلة األولى إلى أدوات ملموسة يمكن 2المتغّير في سو��ة؛ (
االسترشاد بها لتصميم التدخالت ال�امية إلى دعم القدرة على الصمود وتحقيق االستق�ار والمصالحة. 
وسيتم ذلك لضمان استدامة هذه التدخالت ودعم المفاوضات السياسية في س�يل التوصل إلى تسوية 

  .للن�اع سلمية



  

 
  التأ�ير

توفير منتدى يتحاور فيه أشخاص من مختلف الخلفيات تمهيدًا لتهيئة لبرنامج في لنجحت المرحلة األولى 
وقد طلب عدد ك�ير من المشاركين إلى ف��ق  .ظ�وف معقولة وقابلة لإلدارة في مرحلة ما بعد الن�اع

المش�وع أن يستمر في توفير مساحة للحوار وتعميم �تائج عمله على نطاق أوسع �ين السو��ين من جهة 
ولترسيخ تأ�ير المش�وع، سيتم تحقيق النوا�ج الرئيسية الثالثة  .وعلى صعيد المجتمع الدولي من جهة أخرى

 التالية:

  بناًء على ما أ�تجته المرحلة األولى من معرفة موضوعية  ى المستوى التقنيحوار سياسي علإطالق
تحديد المجاالت والمواضيع التي يمكن أن ُتبدي األط�اف المتنازعة وتقنية. و�رمي هذا الحوار إلى 

وإلى إ�تاج أفكار جديدة من شأنها أن تخدم مفاوضات السالم الرسمية في البالد  اهتمامًا مشتركًا بها،
  هدف الحفاظ على زخم هذه المفاوضات أو �نشيطه.ب
 ين منظمات المجتمع المحلي، والمجموعات المختصة  استنادًا إلى الشبكات التي أنشأها المش�وع�

والخب�اء السو��ين، تشكيل شبكات جديدة ضمن مختلف القطاعات التي يت�ين أنها مهمة إلعادة إعمار 
واستحداث منصات افت�اضية ومادية لتسهيل �ين هذه القطاعات؛  سو��ة والنهوض بها بعد الن�اع وفي ما

النقاش والتحقق من مالءمة السينا��وهات وخيا�ات السياسة العامة الواردة في إطار السياسة 
  . االست�ا�يجية والبرنامج

  أساسًا ا ه، والدعوة إلى استخدامنتائج على نطاق أوسع يشمل الجهات الفاعلة الدولية والسو��ةالنشر
إطالق مباد�ات مستدامة إلعداد الب�امج الوطنية بهدف التخفيف من ازدواجية الجهود واإلس�اع في 

ل��ادة القدرة على الصمود وتحقيق االستق�ار بما يتماشى مع خطط النهوض وإعادة اإلعمار على المدى 
 .الطو�ل

  

  التوافق مع السياق المحلي

ع م االست�ا�يجية والبرنامج المنبثقان عن المرحلة األولى متوافقينسيضمن المش�وع أن يظل إطار السياسة 
السياق السوري المتغّير إلى أن تبدأ عملية إعادة اإلعمار والنهوض ما بعد الن�اع. ولتحقيق ذلك، سيتم �نفيذ 

  :رئيس�ين إج�اء�ن

 إلقليميواتحليل الوضع الشامل على المستو�ين القطاعي على ضوء  تق�يم االحتياجات با�تظام 
�ات في إطار السياسة االست�ا�يجية  �ات الميدانية، وإد�اج هذه التغيُّ بهدف جمع �يانات دقيقة حول التغيُّ

  والبرنامج. 
 ع الوضع لكي �بقى هذا اإلطار متوافقًا م تحديث إطار السياسة االست�ا�يجية والبرنامج بحد ذا�ه با�تظام

 .خيا�ات السياسة العامة ذات الصلة في مرحلة ما بعد الن�اعالميداني بحيث يتم تحديث السينا��وهات و

 

  اال�تقال من النظ��ات إلى التط�يق

إعداد تدخالت ملموسة ترمي إلى ��ادة قدرة الشعب س�بني المش�وع على �تائج المرحلة األولى عند 
  انية:ة الثنوا�ج رئيسية في المرحل.  ولتحقيق ذلك، سيجري العمل على ثالثة السوري على الصمود

  رشادية مذك�ات إترجمة خيا�ات السياسة العامة الواردة في إطار السياسة االست�ا�يجية والبرنامج إلى
 ،من شأنها أن تسّ�ع إعداد الب�امج ال�امية إلى ��ادة القدرة على الصمود وتحقيق االستق�ار والمصالحة

  وذلك بالتعاون مع الخب�اء والمنظمات المهتمة.
  استعمال المذك�ات اإلرشادية لتصميم المشا��ع على المستوى المحلي بالتعاون مع المنظمات

اقت�اح مباد�ات قائمة على استغالل الموارد والقد�ات المحلية إليجاد اآلليات المهتمة، وذلك بهدف 
ف، وتوفير الخدمات األساسية للمواطنين، وتع��ز اإلد   .ت المحليةا�االكفيلة بدعم ُسبل العيش والتكيُّ

  ستخدام اتطو�ر الدو�ات التد���ية والمواد المتعلقة ببناء القد�ات لمساعدة الشركاء السو��ين على
 .المذك�ات اإلرشادية عند تصميم تلك المباد�ات وعند تطو�ر قد�ات بناء السالم والوساطة

  

  السياسة المستنيرة

�اع وإلى ��ادة المتعلقة بحل الن ير على صنع الق�ا�اتالتأ�سيجري العمل على ثالثة نوا�ج رئيسية ترمي إلى 
  السوري على الصمود:قدرة الشعب 

 الل خ استحداث مركز معلومات إلكت�وني خاص بسو��ة، يشمل كافة البحوث والتحليالت المنجزة
 وأي مواد وأدوات تد���ية أعدتها اإلسكوا أو شركاؤها لبناء قد�ات الجهات المعنيةالمرحلة األولى، 

  ، وذلك بهدف إ�احة استخدام ال�يانات واألدوات والمواد التد���ية نفسها للجميع.السو��ة
  تحديد االحتياجات والموارد الرئيسية في مختلف أنحاء سو��ة بواسطة خ�ائط نظام المعلومات

دخالت على إعداد ت الجغ�افية في س�يل مساعدة الجهات المانحة والشركاء واألط�اف المعن�ين السو��ين
  محددة الهدف من شأنها أن ُتحدث أفضل أ�ر ممكن على أرض واقع.

 على البلدان المجاورة، بهدف تحديد نقاط التدخل الرئيسية المناسبة  مواصلة رصد تأ�ير األزمة السو��ة
  عند تصميم السياسات.

�نفيذ األجندة الوطنية 
 –لمستقبل سو��ة 

  المرحلة الثانية

 ضمن ش�وع ليعمل ُصمم الم
�نبثق فيها نوا�ج كل إنجاز  دو�ات

متوقع عن اإلنجا�ات المتوقعة 
فعلى  .األخرى وتصب فيها أيضاً 

س�يل المثال، يستفيد الحوار 
السياسي على المستوى 

التقني من كافة النوا�ج األخرى 
التي توصل إليها المش�وع، وفي 

 .المقابل يمّدها بالمدخالت أيضاً 
  
  ذ المش�وع ضمن  ش�اكةسُينفَّ

مع المؤسسات الوطنية، 
والمجتمع المدني، والقطاع 

وسيعمل  .الخاص في سو��ة
الف��ق أيضًا مع المنظمات 

الدولية، وف��ق األمم المتحدة 
القطري لسو��ة، وآليات التنسيق 

القائمة في األمم المتحدة، 
 .وسائر الشركاء الدول�ين

  
  تهدف اإلنجا�ات كافة إلى

من  حقوق اإلنسانمان احت�ام ض
خالل تع��ز قدرة الجهات 

المسؤولة على الوفاء 
بالت�اما�ها وقدرة أصحاب 

الحقوق على المطالبة 
كما تسترشد مختلف  .بحقوقهم

عمليات المش�وع وأنشطته 
 .بمبادئ حقوق اإلنسان

  
  سيولى االهتمام إلى

االحتياجات والشواغل الخاصة 
، نجنسيوقضايا الللنساء والرجال، 

في جميع م�احل المش�وع أي 
عند إعداد المذك�ات اإلرشادية، 

وعند بلورة التدخالت ال�امية إلى 
دعم القدرة على الصمود 

وتحقيق االستق�ار والمصالحة، 
وعند تحديد األف�اد الذ�ن 

سُيشَركون في الحوار السياسي 
 .على المستوى التقني

  
  سيعمل ف��ق متخصص على

اإلش�اف  �نفيذ المش�وع تحت
المباشر لنائب األمين التنفيذي 

 .للب�امج في اإلسكوا
 
  


