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المساعدات الدولية للجميع في سوريا: العمل 
على نطاق محّلي وصغير ومن ثم التدرج

نظــرًا لتفاقــم التالعــب بالمســاعدات الدوليــة وتسييســها وتحويلهــا عــن مســارها فــي 
ســياق نــزاع يســتمّر منــذ عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا، باإلضافــة إلــى الخطــر الــذي يشــّكله 
هــذا األمــر علــى عمليــة التعافــي وإعــادة اإلعمــار المســتقبلّية، اقترحــت مجموعــة مــوارد 
ــى  ــة عل ــروطية قائم ــى مش ــة إل ــات المانح ــة للجه ــالت الدولي ــناد التدّخ ــم إس ــوريا أن يت س
ــي أم ال.1   ــال السياس ــار باالنتق ــادة اإلعم ــاعدات إع ــط مس ــتمر رب ــواء اس ــان، س ــوق اإلنس حق
قدمــت المجموعــة ورقــة مناقشــة بعنــوان المســاعدات الدوليــة للجميــع فــي ســوريا 
)2020(،  وضحــت فيهــا كيــف يمكــن إســناد المســاعدات الدوليــة لمشــروطية حقــوق اإلنســان، 
واقترحــت أن يقــّدم المجتمــع الدولــي مســاعدات موائمــة لواقــع ســوريا المتعــّدد األوجــه 
وذلــك مــن خــالل تجنــب قنــوات إيصــال المســاعدات اإلشــكالية، والعمــل علــى نطــاق صغيــر 
ومحّلــي ومــن ثــم التــدرج، واالعتمــاد علــى جهــات وســيطة ســورية موثوقــة، والتأكــد مــن 

وجــود آليــات مراقبــة فّعالــة، وإعــادة تفعيــل دور القطــاع الخــاّص.

ــاتية  ــات سياس ــن مقترح ــرة تتضم ــدة أوراق مختص ــوريا ع ــوارد س ــة م ــدرت مجموع ــم أص ث
حــول هــذه التوصيــات2 ومنهــا هــذه الورقــة التــي تهــدف إلــى توضيــح كيفيــة العمــل علــى 
نطــاق صغيــر ومحّلــي ومــن ثــم التــدرج علــى أرض الواقــع. ترتكــز هــذه الورقــة مــن جهــة 
ــات  ــاهمات الجه ــال مس ــي مج ــوريا ف ــوارد س ــة م ــا مجموع ــي راكمته ــة الت ــى التجرب عل
ــادات  ــى مشــاورات مــع قي ــة خــالل العقــد المنصــرم، ومــن جهــة أخــرى عل المانحــة الدولي
مجتمعيــة محّليــة فــي ســوريا، ومــع خبــراء وفاعليــن ســوريين ودولييــن فــي مجــاالت العمل 

اإلنســاني والتنمــوي فــي ســوريا. 

توصيات بشأن إيصال المساعدات في سوريا

مقدمة

1. تســتخدم المجموعــة عبــارة “المشــروطية القائمــة علــى حقــوق اإلنســان” للداللــة علــى شــرط مقتــرح مفــاده أن تقــوم المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا بدعــم حقــوق 
اإلنســان وحمايتهــا، وتعزيــز الظــروف المؤّديــة إلــى ســالم مســتدام، وحمايــة المصالــح علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المناطق/األقاليــم داخــل ســوريا حاضــرًا 

. مستقباًل و
2. تشــمل األوراق السياســاتية األخرى"المســاعدات الدوليــة للجميــع فــي ســوريا: العمــل مــن خــال جهــات وســيطة ســورية موثوقــة"، و"المســاعدات الدوليــة للجميــع 

فــي ســوريا: اختيــار القنــوات غــر اإلشــكالية".

تشرين األول/أكتوبر 2021

https://ifit-transitions.org/wp-content/uploads/2021/10/srg-international-assistance-for-all-in-syria.pdf
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لماذا العمل على نطاق محّلي وصغير ومن ثم التدرج؟

فــي بيئــة المســاعدات الدوليــة المقّيــدة للغايــة فــي ســوريا، يبدو ضمــان مشــروطية قائمة 
علــى حقــوق اإلنســان أمــرًا صعبــًا. مــا يزيــد هــذا الواقــع تعقيــدًا هــو الســياق الجيوسياســي 
المجــّزأ فــي البــالد وغيــاب الشــركاء ذوي الشــرعية وغيــر اإلشــكاليين ضمــن الســلطات 
المركزيــة واإلقليميــة )داخــل مناطــق/ أقاليــم ســوريا المختلفــة(. يتيــح نهــج العمــل علــى 
ــدرس ضــرورة إمكانيــة توســيع  ــرة وبشــكل ي المســتوى المحلــي مــن خــالل مشــاريع صغي
نطــاق العمــل بشــكل تدريجــي بديــاًل ممكنــًا لنمــاذج إيصــال المســاعدات الحاليــة فــي ظــل 

هــذا الواقــع.

ــًة  ــيلًة فّعال ــدرج وس ــم الت ــن ث ــر وم ــي وصغي ــاق محّل ــى نط ــل عل ــج العم ــّكل نه  يش
ــّر  ــى م ــا عل ــب به ــم التالع ــي ت ــكالية الت ــاعدات اإلش ــال المس ــوات إيص ــادي قن لتف
الســنوات العشــر الماضيــة بمــا يخــدم مصالــح الحكومــة المركزيــة وســلطات األمــر 
ــذا  ــح ه ــة، يتي ــكان. إضاف ــات الس ــة حاج ــن تلبي ــًا ع ــة عوض ــق المختلف ــي المناط ــع ف الواق
ــر  ــة المجتمعــات، ويجعلهــا أكث ــى كاّف ــز فــي إيصــال المســاعدات إل النهــج تقليــص التميي
ــالت إلــى مــن كان بأمــّس الحاجــة إليهــا. يخّفــض هــذا النهــج خطــر  ــه التدّخ ــة إذ يوّج فعالّي
وقــوع الفســاد والتالعــب علــى نطــاق واســع، كمــا يســاهم فــي ترســيخ البنــى والهيــاكل 
االجتماعيــة والمؤّسســاتية المحليــة الموثــوق بهــا والتــي يمكــن تقديــم المســاعدات مــن 

ــع.  ــاق واس ــى نط ــا عل خالله

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن النهــج المحّلــي ال يملــي درجــًة معّينــة مــن المحّليــة. ولكّنــه يقتضي 
العمــل عنــد المســتوى المحّلــي األكثــر مناســبًة – ســواء كان ذلــك حّيــًا أو مدينــًة أو 
منطقــًة – والــذي يتيــح تطبيــق ومراقبــة المشــروطيًة القائمــة علــى حقوق اإلنســان 
بشــكل فعلــي. يقتضــي العمــل علــى المســتوى المحلــي أيضــًا اســتعمال المــوارد 
المحّليــة، البشــرية واالقتصاديــة، ألقصــى حــد ممكــن. يمكــن تســخير المعرفــة والخبــرة 
التــي تمتلكهــا المجتمعــات المحّليــة لتوفيــر المشــورة أو التدقيــق أو المراقبــة أثنــاء 
ــع  ــات صن ــى المشــاركة فــي عملي ــة، إضافــة إل ــذ برامــج المســاعدات الدولي ــم وتنفي تصمي

القــرار حيــث يكــون للثقــة وتمثيــل المجتمعــات المحّليــة أهّميــًة أساســية.        

بمــوازاة ذلــك، إن العمــل علــى نطــاق محلــي يجــب أال يهــدد أو يعرقــل المصالــح 
الوطنيــة ومصالــح األقاليم/المناطــق المختلفــة فــي ســوريا أو آفــاق التعافــي 
والســالم واالســتدامة. وبالتالــي، يجــب العمــل مــن خــالل مشــاريع صغيــرة ضمــن 
النطــاق المحلــي الناســب، مــع دراســة إمكانيــة التــدرج بتوســيع حجــم ونطــاق العمــل 
بشــكل دوري متــى كان ذلــك ممكنــًا ومــا دامــت المشــروطية القائمــة علــى حقــوق 

ــك.   ــح ذل ــان تتي اإلنس

النهــج المحّلــي والصغيــر والمتــدرج تحّديــات عــّدة. فنظــام  علــى صعيــد آخــر، يطــرح 
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التفكير خارج الصندوق 

يتمّثــل التحــّدي األكثــر إلحاحــًا فــي ســوريا فيمــا يتعّلــق بالعمــل علــى نطــاق محّلــي وصغيــر 
ومــن ثــم التــدرج فــي انحصــار إيصــال المســاعدات بنوعيــن مــن القنــوات: القنــوات اإلنســانية 
التــي ال تقبــل المشــروطيات خشــيًة مــن التعــّرض للمبــادئ اإلنســانية؛ والقنــوات التنمويــة 
الُمهيكلــة بشــكل أساســي إليصــال المســاعدات الثنائيــة القطــب إلــى الحكومــات المركزيــة 
ــة  ــراف بالحاج ــة االعت ــاعدات الدولي ــام المس ــرض بنظ ــم. ُيفت ــرة الحج ــاريع الكبي ــم المش ودع
إلــى قنــوات تأخــذ فــي عيــن االعتبــار الطبيعــة المتواصلــة للنــزاع فــي ســوريا، وتجــاُوز ثنائيــة 
المســاعدات اإلنســانية/ التنمويــة هــذه، والســماح بتجــاوز الســلطات المركزيــة، الســيما 

اإلشــكالية منهــا، وبــإدارة المســاعدات وفــق نهــج محلــي وصغيــر ومتــدرج.

تســمح مقاربــة العمــل القائمــة علــى الترابــط بيــن العمــل اإلنســاني، والتنميــة، 
 The humanitarian-development-peace nexus وصنــع الســالم )مــا يشــار إليــه اصطالحــًا
ــم  ــبق وت ــد س ــياق. فق ــذا الس ــاعدات فــي ه ــال المس ــة إيص ــين عملي approach( بتحس
ــرى،  ــة األخ ــات المانح ــي والجه ــاد األوروب ــات االتح ــر سياس ــي أط ــة ف ــذه المقارب ــاج ه إدم
مــا يســّهل تطبيقهــا فــي اســتراتيجيات االســتجابة لســوريا. تتيــح هــذه المقاربــة معالجــة 
اإلشــكاليات الهيكليــة فــي آليــات إيصــال المســاعدات مــن خــالل األطــر القائمــة علــى 
ــز بشــكل أكبــر علــى إضفــاء الطابــع  الحقــوق وذلــك عبــر اعتمــاد آليــات عمــل تحويليــة ترّك
المحّلــي – بتعزيــز كامــل نظــام االســتجابة المحّلــي- الســيما مــن خــالل البرامــج المناطقيــة 

والمواضيعيــة.

ــًا  ــًا ومالي ــًا بيروقراطي ــكل التزام ــدرج بش ــر والمت ــي والصغي ــل المحل ــج العم ــكل نه ــد يش ق
ــي  ــاهم ف ــذي يس ــر ال ــى، األم ــة أعل ــة وأمني ــر إداري ــف ومخاط ــه تكالي ــب علي ــيًا تترت أساس
ــتعانة  ــّكل االس ــد تش ــن، ق ــج. ولك ــذا النه ــاد ه ــي اعتم ــة ف ــات المانح ــؤ الجه ــير تلّك تفس
بجهــات وســيطة ســورية موثوقــة حــاًل مســتدامًا لهــذا األمــر، فهــذه الجهــات مــن شــأنها أن 
تقّلــص العــبء البيروقراطــي علــى المانحيــن وتعــّزز قــدرات الفاعليــن المحّلييــن وتوّفــر فــي 
ــد يشــّكل  نهايــة المطــاف أمنــًا أفضــل للجهتيــن. وفــي حيــن ال يــزال النظــام المالــي الُمقيِّ

ــاعدات  ــال المس ــمية إليص ــوات رس ــى قن ــر إل ــي يفتق ــدي الحال ــة التقلي ــاعدات الدولي المس
اإلنســانية والتنمويــة القائمــة علــى الحقــوق علــى المســتوى المحلــي. تشــّكل التكاليــف 
اإلداريــة المرتفعــة وصعوبــة تلبيــة توّقعــات الجهــات المانحــة المتعّلقــة بالشــفافية 
ــدة التــي تحــّد مــن وصول  والمســاءلة، باإلضافــة إلــى التعقيــدات الناشــئة عــن التدابيــر المقيِّ
المنّظمــات الســورية إلــى النظــام المالــي الدولــي بعضــًا مــن هــذه التحّديــات. يضــاف إلــى 
ذلــك مخاطــر تكريــس التقســيم وتقويــض مســاعي بنــاء الدولــة. ولكــن، يجــب العمــل علــى 
ــات ومعالجتهــا مــن خــالل حلــول مبتكــرة، عوضــًا عــن االستســالم لهــا.  تجــاوز هــذه التحدي
فقــد خّيبــت اآلليــات التقليديــة إليصــال المســاعدات ظــّن الشــعب الســوري وقــّوت االنتهازيين 
المســتفيدين مــن الحــرب وســاهمت فــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق االنســان. أصبــح البحــث 

عــن نهــج بديــل للعمــل أمــرًا ال مفــر منــه.
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خارطة الطريق المقترحة 

ــدرج البحــث عــن المســتوى  ــم الت ــن ث ــر وم ــي وصغي ــاق محّل ــى نط ــل عل ــتدعي العم يس
المحّلــي األوســع حيــث يمكــن تفــادي القنــوات اإلشــكالية أو التفــاوض معهــا بأمــان؛ وحيــث 
يوجــد فاعلــون محليــون ووســطاء ســوريون أكفــاء؛ وحيــث ُتعالــج الحاجــات المحّليــة بشــكل 
بنيــوي مــع تمثيــل المصالــح المحّليــة بشــكل حقيقــي؛ وحيــث ال ُتقــّوض المصالــح الوطنيــة 
واإلقليميــة. بعــد تحديــد هــذا المســتوى األمثــل، يمكــن تخصيــص المبالــغ لتمويــل مشــاريع 
صغيــرة الحجــم باالســتناد إلــى قــدرات الشــركاء المحّلييــن المتوّفريــن، مــع تطبيــق التــدرج 

بحــذر. 

تبــرز خارطــة الطريــق أدنــاه توضيحــًا لكيفيــة العمــل علــى النطــاق الصغيــر والمحلــي ومــن 
ثــم التــدرج فــي أي تدخــل محتمــل، وهــي تفتــرض أن التدخــل مســتوحى مــن رؤيــة وطنيــة 

ســورية تلتــزم بمشــروطية قائمــة علــى حقــوق االنســان. 

ــتطاعة  ــوريا، باس ــي س ــال ف ــي الح ــا ه ــات كم ــأة العقوب ــت وط ــرزح تح ــة ت ــي بيئ ــًة ف عقب
ــالع  ــاّص- االضط ــاع الخ ــن القط ــكالين م ــر اإلش ــن غي ــيما الفاعلي ــوريين -الس ــطاء الس الوس
بــدور أساســي فــي العمــل علــى نطــاق صغيــر ومحّلــي ومتــدرج، نظــرًا لدورهــم الديناميكــي 

ــة لســوريا. ــة االقتصادي ــت فــي التنمي والثاب

يحمــل النهــج المحّلــي فــي طّياتــه خطــرًا إضافيــًا يتمّثــل فــي تكريــس االنقســامات والتجزئة 
وتعريــض المصلحــة الوطنيــة ومصالــح المناطــق/ األقاليــم المترابطــة داخــل ســوريا للخطــر 
أو تقويــض االســتراتيجيات التنمويــة الوطنيــة. لتقليــص حــّدة ذلــك، تبــرز الحاجــة إلــى العمــل 
 )Bottom-up approach/ القاعــدة  )االنطــالق مــن  التصاعــدي  النهجيــن  وفــق كل مــن 
والتنازلــي )االنطــالق مــن القمــة / Top-down approach( بشــكل متزامــن، مــع موازنــة 
ــى  ــة عل ــل القائم ــة العم ــّد مقارب ــي. تع ــع المحّل ــع الواق ــة م ــة واإلقليمي ــرؤى الوطني ال
الترابــط بيــن العمــل اإلنســاني، والتنميــة، وصنــع الســالم )The nexus approach( مدخــاًل جيــدًا 
ــر  ــالت علــى مســتوى السياســات مــع التدخــالت األكث ــوازن التدّخ ــا أيضــًا، كونهــا ت للحــل هن

محّليــًة. 

ــة  ــود دؤوب ــذل جه ــن ب ــد م ــذر. وال ب ــدّرج بح ــق الت ــي تطبي ــوال، ينبغ ــع األح ــي جمي ف
ــم  ــاق وحج ــيع نط ــط لتوس ــل التخطي ــن أج ــع م ــى أرض الواق ــّورات عل ــة التط لمراقب
ــد مــن أّن  ــالت مــع االلتــزام بالمشــروطية القائمــة علــى حقــوق االنســان والتأّك التدّخ
الجهــود التدريجيــة لتوســيع العمــل ال تتعــارض مــع المصالــح الوطنيــة واإلقليميــة وال تهــّدد 

ــتدامة. ــالم واالس ــي والس التعاف
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1.  تحديد الفاعلين الرئيسيين

2.  ترسيم الحاجات والموارد

3.  مقاطعة البيانات والمصادقة على الفرص 

تحديــد مصــادر معلومــات موثوقــة ويمكــن التعويــل عليهــا علــى المســتوى المحّلــي   •
ــيم.   ــة الترس ــي عملي ــاهمة ف ــي للمس ــي والوطن واإلقليم

تحديــد مجموعــة مــن المدّققيــن، بمــا فيهــم أعضــاء موثوقيــن مــن المجتمعــات   •
الصلــة. ذوي  مــن  والخبــراء  المهنييــن  إلــى  باإلضافــة  المحّليــة، 

تحديــد ممّثليــن مشــروعين للمصالــح يمكــن الوصــول إليهــم علــى المســتوى المحّلــي   •
ــرار. ــع الق ــات صن ــي عملي ــاعدة ف ــي للمس ــي والوطن واإلقليم

رســم خارطــة أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الفاعليــن غيــر اإلشــكاليين فــي المجتمــع   •
المدنــي، هيــاكل الحوكمــة المحّليــة الكفــؤة، والفاعليــن األخالقييــن مــن القطــاع 

ــل.   ــي العم ــاركة ف ــم للمش ــن كفاءته ــق م ــاص، والتحق الخ
رسم خارطة الحاجات المحّلية.  •

ــة،  ــح المحّلي ــدم المصال ــد تخ ــي ق ــة الت ــة المحّلي ــى التحتي ــوارد والبن ــة الم ــم خارط رس  •
باإلضافــة إلــى المصالــح الوطنيــة واإلقليميــة. 

مقاطعــة البيانــات والمعلومــات التــي تــم ترســيمها )الحاجــات، أصحــاب المصلحــة الذيــن   •
ــرز  ــل. تب ــرص التدّخ ــد ف ــة( لتحدي ــى التحتي ــوارد والبن ــم، الم ــن كفاءته ــق م ــم التحق ت
الفرصــة متــى تطابقــت الحاجــات مــع إمكانيــة العمــل فــي مجــال محــّدد مــع مراعــاة 
ــم  ــي ت ــة الت ــار الرؤي ــن إط ــل ضم ــان والعم ــوق اإلنس ــى حق ــة عل ــروطية القائم المش

ــا. تحديده
ــة  ــة واإلقليمي ــح المحّلي ــوء المصال ــى ض ــة عل ــل الممكن ــرص التدّخ ــى ف ــة عل المصادق  •

والوطنيــة.
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قــد ال يكــون النهــج المحّلــي حــاّلً طويــل األمــد إليصــال المســاعدات علــى نطــاق واســع فــي 
ــق  ــد الطري ــة ويمّه ــات الحالي ــع التحّدي ــل م ــتراتيجيًة للتعام ــر اس ــج أكث ــه نه ــوريا، إال أّن س
أمــام وســائل أكثــر تقليديــًة إليصــال المســاعدة علــى نطــاق واســع. تشــّكل خارطــة الطريــق 
المقترحــة التــي تســّلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى البحــث عــن الفــرص علــى ضــوء الحاجــات 
والمــوارد المحــّددة محّليــًا، والمصالــح الوطنيــة واإلقليميــة، نهجــًا عضويــًا يســمح بالتأقلــم 
ــن  ــور فاعلي ــياق وظه ــّور الس ــع تط ــن م ــو والتحس ــى النم ــادرة عل ــج ق ــى نتائ ــي إل ويفض

ــخ. ــة، ال ــح وتطــّور مؤّسســات الدول ــّدل المصال ــن وتب شــرعيين آخري

يجــب فهــم هــذا النهــج ضمــن اإلطــار األوســع الــذي طّورتــه مجموعــة مــوارد ســوريا لتوجيــه 
ــر وبشــكل  ــي وصغي ــن يكــون العمــل علــى نطــاق محّل المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا. ل
تدريجــي ناجحــًا إن لــم يتــم األخــذ بتوصيــات السياســة التــي وضعتهــا المجموعــة حــول كيفية 
ــن،  ــوريين موثوقي ــطاء س ــع وس ــل م ــكالية، العم ــاعدات اإلش ــال المس ــوات إيص ــادي قن تف

تفعيــل دور القطــاع الخــاّص األخالقــي، والتأكــد مــن وجــود آليــات مراقبــة فّعالــة.

االستنتاجات

4.  تصميم التدّخالت وتنفيذها

5.  توسيع نطاق العمل

6.  المراقبة

تحديــد نطــاق، حجــم، وقطــاع التدّخــل األكثــر مالءمــًة باالســتناد إلــى الفــرص المصــادق 	 
عليهــا.

تنفيــذ التدّخــالت الموافــق عليهــا بالنطــاق والموازنــات المناســبة مــع الفاعليــن الذيــن 	 
تــم التحقــق مــن كفاءتهــم. 

استباق محاولة إنشاء الظروف المناسبة عند مستويات أعلى ونطاقات أوسع من أجل:
توســيع حجــم المشــاريع عنــد المســتوى المحّلــي متــى أجــازت الظــروف ذلــك )مثــاًل عبــر 	 

زيــادة عــدد أو قــدرات الشــركاء(،
االرتقاء إلى مستوى أعلى )أقل محلية( عندما تصبح الظروف سانحًة أكثر،	 
البحث عن فرص التالقح داخل مجاالت التنفيذ وفيما بينها. 	 

ــتقبلية 	  ــة المس ــة والوطني ــح اإلقليمي ــق المصال ــى تحقي ــاريع عل ــدرة المش ــة ق مراقب
ــان.  ــوق االنس ــى حق ــة عل ــروطية القائم ــع المش ــجاماً م ــأذى( انس ــا ل ــن تعريضه ــاً ع )عوض
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مجموعــة مــوارد ســوريا )SRG( هــي منّصــة مســتقّلة، متعــّددة االختصاصــات، وغيــر 
ــي  ــن/ات ف ــن/ات مقيمي ــوريين/ات بارزي ــرات س ــن خبراء/خبي ــة م ــان، مكّون ــة ألي كي منتمي
ســوريا، أو علــى صلــة وثيقــة بهــا، أو يشــاركون/كن مــن خارجهــا بشــكل فاعــل فــي تقديــم 
ــل  ــه تموي ــة وملتزمــة حــول مســتقبل إعــادة إعمــار ســوريا بمــا في ــة وواقعي ــول إبداعي حل
المســاعدات الدوليــة. تســعى المجموعــة إلــى نشــر رؤيــة ســورية تنطلــق مــن تقييــم الواقــع 
المحلــي، وتوليــد المقترحــات والحلــول الُمصّممــة محلًيــا، للمســاعدة في رســم معالــم نظام 
تقديــم المســاعدات الدوليــة لســوريا بــداًل مــن االكتفــاء بــرد الفعــل عليــه. تهــدف المجموعة 
إلــى جعــل المســاعدات الدوليــة تضمينيــة لكافــة الســوريين/ات، فــي ظــل تشــظي الواقــع 
الديموغرافــي والسياســي واالقتصــادي واألمنــي فــي ســوريا. تســاند مؤّسســة دعــم 
االنتقــال المتكامــل )IFIT( مجموعــة مــوارد ســوريا مــن خــالل تقديــم الدعــم التقنــي والخبــرة 

الدوليــة بهــدف ضمــان ترويــج أفــكار المجموعــة بفعاليــة.

ُأنشــئت مؤّسســة دعــم االنتقــال المتكامــل )IFIT( عــام 2012، وهــي منّظمــة غيــر حكوميــة 
ــن  ــن المعنيي ــن الوطنيي ــة للفاعلي ــورًة تقني ــاًل ومش ــاًل متكام ــّدم تحلي ــتقلة، تق ــة مس دولي
بالمفاوضــات واالنتقــاالت فــي المجتمعــات الهّشــة والمتأّثــرة بالنزاعــات. دعمــت المؤّسســة 
المفاوضــات واالنتقــال فــي بلــدان مثــل أفغانســتان، وكولومبيــا، والســلفادور، وغامبيــا، 
وليبيــا، ونيجيريــا، وســوريا، وســريالنكا، والســودان، وتونــس، وأوكرانيــا، وفنزويــال، وزمبابــواي.

https://ifit-transitions.org/
https://ifit-transitions.org/

