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 مقدمة  -1
ما متد ليطال بعض دول الجوار اتفاقم العنف في سوريا و، 2011عام الاندالع النزاع السوري في منذ 

األرواح، من الف النزاع مئات اآلحصد خالل هذه السنوات .  عامة  شّكل تهديدا ألمن واستقرار المنطقة 
النزاع السوري هو النزاع الد إضافة إلى تفكك المجتمع. فبتا معلوما  أن تراجع الدخل القومي للببسبب تو

السوريين سبل عيشهم أغلب  فقد   ،وكنتيجة حتمية له. منذ الحرب العالمية الثانية األكثر دموية وكلفة عالميا  
لمعظم السوريين حقيقيا   تأمين االحتياجات األساسية تحديا  أوضاعهم المعيشية، إلى حد بات معه،  وتردت

 داخل البلد وخارجه.
 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، لبرنامج األجندة الوطنية لمستقبل جاءت رعاية 
في المنطقة العربية. حيث أطلقت هذا  الديمقراطي لوالتحوّ  يةوالتنم عمليةال سعيها لدعم سوريا، في إطار

دائل للسیاسات إشراك الخبراء وأصحاب المصلحة السوریین في وضع ببهدف ، 2012في العام  البرنامج
 سوريا . خبيرا  165والذي شارك فيه حوالي  لمرحلة ما بعد االتفاق استعدادا  في سوریا 

 
، 2030عمل هؤالء الخبراء من خالل المنصة التي وفرها لهم البرنامج، للتوافق على أسس الرؤية لسوريا 

من فهم دقيق لواقع النزاع والسيناريوهات المحتملة النتهائه، بحيث يتمكنوا من صياغة بدائل  ا  انطالق
، بحيث تأخذ بعين معالجة التحديات االجتماعية واالقتصادية والحوكمية للنزاع إلىالسياسات التي تهدف 

وتعكس التحديات والفرص المترابطة بكافة القطاعات. صممت بدائل السياسات  النزاعاالعتبار جذور 
مرحلتي بناء السالم وبناء الدولة. وقد ضّمن البرنامج خالصة هذا  وفقا  ألولويات مرحلتين أساسيتين هما

"وثيقة العمل التشاوري التقني من خالل وثيقة "اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات". تعد هذه الوثيقة 
 بحيث تعكس تطورات النزاع ومآالته.حية" سيتم تحديثها سنويا  

 
 إشراك أصحاب المصلحة السوريينب ، في مرحلته الثانية،سيواصل برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا

لمرحلتي ن لبدائل السياسات ي  عملية المراجعة والتحديث المستمرّ ب : األولى تتلخصأساسيتين لتحقيق غايتين
أما الثانية فتهدف إلى االسترشاد بهذه السياسات لتحديد أولويات المرحلة الراهنة  .بناء السالم وبناء الدولة

التي يقوم بها مختلف التدخالت والمبادرات  قبل انتهاء النزاع وصياغة مبادئ توجيهية تساعد على تصميم
 قدرة المجتمع السوري على الصمود. االستقرار وتعزيز على المستوى المحلي لدعم الفاعلون 

 
في إطار ما تقدم، ينظم البرنامج اجتماعا  يضم خبراء وأصحاب مصلحة سوريين بغية مراجعة وثيقة 

 اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات وتحديد أولويات المرحلة الراهنة. 
 



 أهداف االجتماع:
 أهداف رئيسة: ثالثةلالجتماع 

 
 :على ضوء متغیرات النزاع االستراتیجي لبدائل السیاساتطار اإل مراجعة وثیقة -أ

المرحلتين )بناء  اتالمقاربة ذ فيالمنهجية المستخدمة و، 2030رؤية أسس المشاركون سيستعرض 
مع بمرحلة بناء السالم، اللصيقة  صياغة المحاور التنمويةمنهجية ، باإلضافة إلى ولة(السالم وبناء الد

يتماشى اجتماع الخبراء هذا  في سوريا. ةالسياسي توالتحوالالراهنة االعتبار التحديات  بعيناألخذ 
مع أهداف البرنامج في مرحلته الثانية بتحديث وثيقة اإلطار االستراتيجي لبدائل السياسات بشكل 

 سنوي، بحيث تعكس وجهات نظر شريحة واسعة من السوريين.
 

 :طار االستراتیجي لبدائل السیاساتاإل على الهیكل العام لوثیقةاقتراح التغیرات التي یجب أن تطرأ  -ب
طار االستراتيجي اإلالنسخة المحدثة من وثيقة في منهجية بناء المحاور التنموية سيناقش الخبراء 
الذي يعده  تقييم االحتياجاتلالتقرير السنوي عالقة هذه المنهجية أيضا بوبالتالي ، لبدائل السياسات

للتحديث التالي  في الهيكل العام سيقترح المشاركون العناصر الرئيسيةوعالوة على ذلك، . البرنامج
 السياسات. طار االستراتيجي لبدائل إلاوثيقة ل
 

 االنطالق من التفكیر إلى التطبیق:  -ت
سيناقش المشاركون أولويات المرحلة الراهنة قبل انتهاء النزاع والمبادئ التوجيهية التي تساعد على 
تصميم التدخالت والمبادرات التي يقوم بها مختلف الفاعلون على المستوى المحلي لدعم االستقرار 

مقترحة وأسس الوتعزيز قدرة المجتمع السوري على الصمود، وذلك استنادا  إلى بدائل السياسات 
. حيث سيسعى المشاركون على استخالص األولويات والسياسات ذات الصلة بالوضع 2030 الرؤية

 الراهن والتي يمكن البدء بالعمل عليها.  
 

االستقرار  دعممبادرات ستشكل هذه النقاشات اللبنة األساسية لتصميم المبادئ التوجيهية وبالتالي 
والخدمات والبنية  والصمود، في مرحلة الحقة، بحيث تعالج هذه المبادرات االحتياجات األساسية

الحوار الشامل بما يعزز السلم المحلي وفرص نجاح الحكم المحلي، هياكل باإلضافة إلى التحتية، 
األمم المتحدة والجهات  م الذي تقوم به وكاالتالعمل القيّ رفد  تساعد هذه الجهود فيوسوف للسالم.  

 الفاعلة في المجال اإلنساني والمجتمع المدني داخل سوريا.
 

 تنظیم االجتماع: -2
اجتماع الخبراء لتحديد أولويات مبادرات دعم االستقرار"  "برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا  سينّظم

 .2017تموز/ يوليو  27و 26وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت بتاريخ  على مدى يومين
 

بهدف استخالص  تم تصميمه خصيصا   ا  استبيان سيرسل فريق البرنامجلالجتماع، وفي خطوة تحضيرية 
في نهاية المطاف في عملية تحديث  تصبّ سوالتي طار االستراتيجي لبدائل السياسات، وثيقة اإل اآلراء حول
 هذه الوثيقة. 

 
، والمقاربة ذات 2030رؤية سوريا  سيناقش المشاركون أسسجلسة عامة حيث  سُتعقداليوم األول  لخال

على األفكار  التحديات الحالية داخل سورياتأثير  بناء المحاور التنموية. باإلضافة إلىالمرحلتين ومنهجية 
اإلطار وثيقة النسخة المحدثة من هيكلية اقتراح التعديالت في وعليه سيتم  التي تضمنتها الوثيقة.

 لبدائل السياسات.االستراتيجي 
المرتبطة بمرحلة  للمحاور التنموية بدائل السياساتهم حول اتخبراء نقاشاليوم الثاني لالجتماع، سيتابع الفي 

 بناء السالم.



الراهنة قبل انتهاء النزاع والمبادئ لتحديد أولويات المرحلة سيعمل الخبراء ضمن مجموعات عمل 
التوجيهية التي تساعد على تصميم التدخالت والمبادرات التي يقوم بها مختلف الفاعلون على المستوى 

 .المحلي لدعم االستقرار وتعزيز قدرة المجتمع السوري على الصمود
 

 المراسالت: -3
 الرجاء التواصل مع فريق البرنامج حول أية استفسارات على العنوان التالي: 

  
 بيل عبد العزيزى اآلنسة جن 

 مساعدة فريق
      009611978491:هاتف
 janabelle.abdelaziz@un.org: اإللكترونيالبريد 
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