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تشرين األول/أكتوبر 2021

المساعدات الدولية للجميع في سوريا :العمل

سورية موثوقة
من خالل جهات وسيطة
ّ
توصيات بشأن إيصال المساعدات في سوريا
مقدمة

انطالقــاً ممــا رأتــه مجموعــة مــوارد ســوريا مــن تفاقــم التالعــب بالمســاعدات الدوليــة
ـتمر منــذ عقــد مــن الزمــن فــي
وتسييســها وتحويلهــا عــن مســارها فــي ســياق نــزاع يسـ ّ
ّ
يشــكله هــذا األمــر علــى عمليــة التعافــي وإعــادة
ســوريا ،باإلضافــة إلــى الخطــر الــذي

المســتقبلية ،اقترحــت المجموعــة أن يتــم إســناد مســاهمات الجهــات المانحــة
اإلعمــار
ّ

الدوليــة إلــى مشــروطية قائمــة علــى حقــوق االنســان ســواء اســتمر ربــط مســاعدات

إعــادة اإلعمــار باالنتقــال السياســي أو ال .١فقــد قدمــت المجموعــة ورقــة مناقشــة بعنــوان

يقــدم المجتمــع
المســاعدات الدوليــة للجميــع فــي ســوريا ( ،)2020واقترحــت فيهــا أن
ّ

ـدد األوجــه وذلــك مــن خــال تجنــب القنوات
الدولــي مســاعدات مواءمــة لواقــع ســوريا المتعـ ّ
ّ
محلــي وصغيــر ومــن ثــم التــدرج (أي
اإلشــكالية لتوصيــل المســاعدات ،العمــل علــى نطــاق
ّ
المحلــي وعلــى المشــاريع الصغيــرة وتوســيع نطــاق وحجــم العمــل
التركيــز علــى المســتوى

ـورية موثوقــة ،والتأكــد مــن
بشــكل تدريجــي مــا أمكــن) ،واالعتمــاد علــى جهــات وســيطة سـ ّ
الخــاص.
وجــود عمليــات مراقبــة دقيقــة وإعــادة تفعيــل دور القطــاع
ّ

ثــم أصــدرت مجموعــة مــوارد ســوريا عــدة أوراق مختصــرة تتضمــن مقترحــات سياســات عــن
هــذه التوصيــات ومنهــا هــذه الورقــة الحاليــة ٢التــي تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى
أهميــة اســتخدام جهــات وســيطة ســورية موثوقــة فــي عمليــة تقديــم عــادل وغيــر فاســد

للمســاعدات لســوريا .ترتكــز هــذه الورقــة مــن جهــة علــى التجربــة التــي راكمتهــا مجموعة

مــوارد ســوريا فــي مجــال مســاهمات الجهــات المانحــة الدوليــة علــى مـ ّـر الســنوات العشــر

المنصرمــة ومــن جهــة أخــرى علــى مشــاورات مــع عــدد مــن الخبــراء ،القيــادات المجتمعيــة
المحليــة ،والناشــطين فــي مجــاالت العمــل اإلنســاني وأنشــطة التعافــي فــي ســوريا؛

أن االبتعــاد فــي حالــة ســوريا عــن النمــاذج التقليديــة لتقديــم
وتخلــص لمقتــرح مفــاده ّ

المســاعدات اإلنســانية والمســاعدات فــي مجــاالت التعافــي والتنميــة مــن شــأنه أن يســاهم
ً
ـتدامة.
فــي بنــاء ســام أكثــر اسـ
 .1تســتخدم المجموعــة عبــارة “المشــروطية القائمــة علــى حقــوق اإلنســان” للداللــة علــى شــرط مقتــرح مفــاده أن تقــوم المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا بدعــم حقــوق
المؤديــة إلــى ســام مســتدام ،وحمايــة المصالــح علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المناطق/األقاليــم داخــل ســوريا حاضــراً
اإلنســان وحمايتهــا ،وتعزيــز الظــروف
ّ

مستقبال .
و
ً
 .2تشــمل األوراق السياســاتية األخرى"المســاعدات الدوليــة للجميــع فــي ســوريا :العمــل عــى نطــاق محـ ّ
ـي و صغــر و مــن ثــم التــدرج" ،و"المســاعدات الدوليــة للجميــع
فــي ســوريا :اختيــار القنــوات غــر اإلشــكالية".
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لماذا جهات وسيطة سورية ؟
ّ
أهــم ركائــز اإلطــار السياســاتي الــذي اقترحتــه مجموعــة مــوارد
تتطلــب ركيزتــان مــن
ّ

ّ
محلــي وصغيــر ومــن ثــم التــدرج ،ومــن جهــة
ســوريا -وهمــا مــن جهــة ،العمــل علــى نطــاق

ثانيــة ،تجنــب العمــل مــع القنــوات اإلشــكالية – مــن المجتمــع الدولــي إعــادة النظــر فــي
بنيــة آلياتــه التمويليــة عنــد تقديــم المســاعدات .يمكــن وصــف النمــوذج التقليــدي لتوزيــع

المســاعدات غيــر اإلنســانية علــى ّأنــه ّ
تدفــق محــدد للمــوارد الماليــة وكذلــك للمعلومــات
ّ
المنظمــات الدوليــة غيــر
بيــن الجهــات المانحــة ،الحكومــة ،وكاالت األمــم المتحــدة،

ّ
ّ
والمحليــة ،وأخيــراً الجهــات المســتفيدة .يعكــس الشــكل
المنظمــات الوطنيــة
الحكوميــة،
أدنــاه أهــم تدفقــات التمويــل والمعلومــات (كتقييــم االحتياجــات ،المراقبــة ،التقاريــر) بيــن
ّ
التدفقــات اإلضافيــة
الفاعليــن الرئيســيين وقــد تــم فيــه تبســيط التوصيــف بعــدم إظهــار
ّ
المنظمــات
األقــل حجمــاً فــي المســاعدات الدوليــة كالمنــح التنمويــة المبلشــرة إلــى

الوطنيــة غيــر الحكوميــة.

النموذج التقليدي إليصال المساعدة
ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﻛﺎﻻت
اﻵﻣﻢ

اﻟﻤﺎﻧﺤﻮن

اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺪوﻟﻴﻮن
)اﻟﺒﻠﺪان(

ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

فــي الحالــة الســوريةّ ،أثــر عامــان أساسـ ّـيان علــى تطبيــق هــذا النمــوذج علــى أرض الواقــع:
مقســم وفيــه مناطــق خــارج ســيطرة الحكومــة المركزيــة؛ وثانيــاً  ،تــم عــزل
أوال ،البلــد
ً
ّ

ـد مــن وصولهــا إلــى المســاعدات الدولية.
الحكومــة الســورية علــى الســاحة الدوليــة ،ممــا حـ ّ

سوريا :المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة
ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

سوريا :المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة

ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

وﻛﺎﻻت
اﻵﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﺎﻧﺤﻮن
اﻟﺪوﻟﻴﻮن

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

)اﻟﺒﻠﺪان(
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﻛﺎﻻت
اﻵﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

اﻟﻤﺎﻧﺤﻮن
اﻟﺪوﻟﻴﻮن
)اﻟﺒﻠﺪان(

ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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ّ
يتطلــب اإلطــار السياســاتي المقتــرح مــن مجموعــة مــوارد ســوريا للتركيــز علــى المســتوى

ّ
المحلــي والصغيــر والبنــاء عليــه بشــكل تصاعــدي ،ولتجنــب العمــل مــع القنــوات اإلشــكالية

لتوصيــل المســاعدات ،إدارة فعالــة لعــدد كبيــر مــن المعنييــن الصغيــري الحجــم ،األمــر الــذي
تحديــاً حقيقيــاً ال ســيما أن الجهــات المانحــة بعيــدة الوصــول عــن الفاعليــن والواقــع
يشــكل
ّ
ّ
المحلييــن .ويزيــد ســياق النــزاع مــن التحديــات الكامنــة حيــث قــد تســاهم المســاعدات

الدوليــة بشــكل غيــر مقصــود فــي انتشــار الفســاد الفاحــش ،تمكيــن مجرمــي الحــرب ،تطويــر
اقتصــاد الحــرب وحتــى فــي تكريــس االنقســامات أو نســف الســام ،كمــا جــرى ذلــك فــي
ّ
يشــكل اســتخدام جهــات وســيطة مــن البلــد المســتهدف وموثوقــة
تجــارب ماضيــة.
ـا جيــداً لمشــاكل إســاءة اســتخدام المســاعدات هــذه ،فهكــذا جهــات وســيطة قــادرة
حـ ً

ّ
المحليــة.
علــى أن تكــون صلــة وصــل بيــن الجهــات المانحــة والمجتمعــات
النموذج البديل المقترح للمساعدات (غير اإلنسانية)

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺟﻬﺎت وﺳﻴﻄﺔ
ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺎﻧﺤﻮن
اﻟﺪوﻟﻴﻮن
)اﻟﺒﻠﺪان(

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ/
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ســورية تملــك
وفــي الســياق الحالــي ،يجــب أن تكــون هــذه الجهــات الوســيطة )1
ّ

المســتوى الــازم مــن العالقــات والمعرفــة للتمكــن مــن التعامــل والتصــرف المناســب ضمن

ّ
ّ
حــد ســواء مــن المجتمعــات المحليــة
المعقــدة؛ و  )2موثوقــة علــى
المحليــة
البيئــات
ّ
ّ
يتعلــق بالتزامهــا بحقــوق االنســان
المعنيــة داخــل ســوريا ومــن الجهــات المانحــة فيمــا
والســام المســتدام وبعــدم تعريــض المصالــح الوطنيــة الســورية للخطــر.

تحديد الجهات الوسيطة المناسبة
أوال ،يجــب تحديــد األدوار التــي ســتلعبها هــذه الجهــات الوســيطة واالنطــاق منهــا لتحديــد
ً
الفاعليــن المناســبين.

فــي المقاربــة التــي تقترحهــا مجموعــة مــوارد ســوريا ،تتضمــن أدوار الجهــات الوســيطة مــا
يلي :
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•

ّ
والتحقــق مــن المصــادر (بمــا فــي رصــد االحتياجــات
جمــع المعلومــات الموثوقــة

•

ّ
ّ
منظمــات أو شــركات) وتحديــد
التحقــق مــن القنــوات المختلفــة (إن كانــت أشــخاص أو

والمعنييــن وجمــع البيانــات بشــكل موضوعــي غيــر منحــاز).

درجــة اشــكاليتها أو تحديــد نــوع الشــروط الواجــب توفرهــا أو اتباعهــا لالنخــراط المقبــول
مــع بعــض القنــوات االشــكالية.

•

المشاركة الفاعلة في تصميم البرامج والمشاريع.

•

إدارة البرامــج والمشــاريع ومراقبــة تنفيذهــا ،بمــا فــي ذلــك مراقبــة احترامهــا

•

ّ
المحليين في حال عدم إمكانية تمويلهم بشكل مباشر.
نقل األموال إلى الشركاء

للمشــروطية القائمــة علــى حقــوق االنســان فــي كل مراحلهــا البرامجيــة (منــذ نشــأة

وصــوال إلــى المراقبــة والتقييــم).
فكرتهــا ثــم تصميمهــا ،ثــم تنفيذهــا
ً

ثــم يجــب أن تكــون هنــاك معاييــر واضحــة لالختيــار مــن بيــن بنــى وســيطة قائمــة حاليــاً

أو للمســاعدة علــى إنشــاء بنــى جديــدة إذا دعــت الحاجــة ،إذ ُيفتــرض بالجهــات الوســيطة
الســورية أن تحقــق جميــع النقــاط التاليــة:
•

تملــك قناعــة ذاتيــة بالمشــروطية القائمــة علــى حقــوق االنســان ولديهــا آليــات تضمــن

•

لديهــا معرفــة ووصــول إلــى أشــخاص ومعلومــات مــن مناطــق مختلفــة مــن ســوريا،

•

ّ
ّ
المحليــة ،بمــا فيــه بســبب احترامهــا لمبــادئ حقــوق االنســان
تتمتــع بثقــة المجتمعــات

•

ّ
تتمتــع بثقــة الجهــات المانحــة ،بمــا فيــه بســبب توفــر لديهــا ،أو عملهــا الجــاري علــى

االلتــزام المتواصــل بهــا.

المتعــدد األوجــه فــي ســوريا.
وبالتالــي اإللمــام بالواقــع
ّ

والشــفافية واالنصــاف.

ّ
يتعلــق
تطويــر ،القــدرة علــى االلتــزام بالقواعــد التــي وضعتهــا الجهــات المانحــة فيمــا

بالشــفافية والمســاءلة وإدارة البرامــج.

ّ
ولكنهــا إمــا تعمــل علــى نطــاق صغيــر
توجــد حاليــاً بعــض األمثلــة عــن هكــذا جهــات

ـا :صنــدوق االئتمــان إلعــادة إعمــار ســوريا ووحدة تنســيق
أو تحتــاج إلــى تطويــر بنيــوي (مثـ ً

الدعــم) .كمــا يمكــن إنشــاء نمــاذج جديــدة باالســتناد إلــى أمثلــة أخــرى فاعلــة حاليــاً ولكــن
ّ
ّ
منظمــات أو
مشــكلة حصــراً مــن
غيــر ســورية كإنشــاء تجمعــات قطاعيــة و/أو مناطقيــة

شــركات ســورية موثوقــة بآليــات عمــل مشــابهة للمجموعــات القطاعيــة الموجــودة حاليــاً
والتابعــة لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية.

حلــوال ابتكاريــة كتشــكيل
لكــن ســتكون هنــاك حاجــة إلنشــاء نمــاذج أخــرى تتطلــب
ً

"خــزان" معرفــي عبــر اإلنترنــت مــن ســوريين موثوقيــن للتحقــق مــن الجهــات الوســيطة ؛ أو
ّ
ّ
محلييــن موثوقيــن قادريــن علــى
لممثليــن إقليمييــن/
تشــكيل مجموعــات علــى االنترنــت
ّ
محلــي إشــكالي ؛ أو
المصادقــة علــى "االتفاقيــات" الممكنــة والمقبولــة مــع أي فاعــل
مجموعــات مــن خبــراء موثوقيــن يقــررون مــدى تطابــق المشــاريع المقترحــة مــع المصالــح
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ّ
للمنظمــات الموثــوق بهــا
اإلقليمية/الوطنيــة الحاليــة والمســتقبلية ؛ أو آليــات "تصديــق"
"الســر يين" الموثوقيــن
؛ أو شــبكة آمنــة للتواصــل االفتراضــي مــع عــدد مــن المراقبيــن
ّ
المنتشــرين داخــل ســوريا .كمــا يمكــن التفكيــر بابتــكار آخر مرتبــط بانشــاء آلية حــواالت مالية
جيــد كقنــاة آمنــة تمرعبرهــا كافــة التدفقــات المالية
مخصصــة وموثوقــة ومراقبــة بشــكل ّ
ّ
ّ
وللمنظمــات غيــر
ـاص وألفــراد الجاليــات الســورية فــي الخــارج
الرســمية ،وتســمح للقطــاع الخـ ّ
ـورية الموثوقــة – وكلهــا جهــات ال تتمكــن حاليــاً مــن إرســال المســاعدات
الحكوميــة السـ ّ

بســبب القيــود والتعقيــدات الماليــة – بتحويــل المســاعدات الماليــة إلــى ســوريا.

لقــد أظهــرت تجــارب فــي ســياقات أخــرى لبلــدان فــي مراحــل مــا بعــد النــزاع ،والتي إمــا بقي
فيهــا الســلم األهلــي هشــاً أو التــي ظهــر فيهــا أن التعــاون مــع المؤسســات المركزيــة لــم

يثمــر فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة ،أهميــة االســتفادة مــن جهــات وســيطة مــن البلــدان
ـاص بلبنــان).
المعنيــة (مثـ ً
ـا :إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار الخـ ّ

ّ
المحلية في إيرلندا الشمالية :نموذج مقارنة؟
الجهات الوسيطة
الخــاص للســام
بعــد بــدء عمليــة الســام فــي العــام  ،1995أوكل برنامــج الدعــم
ّ

ّ
المنفــذ مــن االتحــاد األوروبــي إدارة برنامــج تمويــل واســع النطــاق إلــى
والمصالحــة

مجموعــة مــن بنــى تمويــل وســيطة مــدارة مــن المجتمــع المدنــي والتــي عملــت علــى
أســس متفــق عليهــا حــول بنــاء الســام وإعــادة اإلعمــار .تشـ ّ
ـكلت لجــان لهــذه البنــى
ّ
ّ
المحليــة وعملــت بنــاء علــى معاييــر واضحــة مرفقــة
ممثليــن مــن المجتمعــات
مــن

بآليــة محــددة لضمــان الشــفافية .بمــوازاة ذلــك ،اســتفادت إيرلنــدا الشــمالية منــذ عــام

ّ
متعــدد المانحيــن (الصنــدوق الدولــي إليرلنــدا)
مســتقل
 1986مــن صنــدوق ائتمــان
ّ
ّ
المحلــي.
ملتــزم ببنــاء الســام علــى المســتوى

أفكار ختامية
ّ
يتطلــب توفــر العــدد الــازم مــن البنــى الوســيطة الســورية الكفــوءة والموثوقــة قــدراً مــن

ومنســق لتقديــم المســاعدات الدوليــة
الوقــت والجهــد .يجــب إذاً أن يبــدأ أي جهــد منظــم
ّ
ّ
المحليــة التــي قــد تصبــح العمــود الفقــري للتعافــي فــي ســوريا
بتمكيــن أو بإنشــاء البنــى

– تعافــي عــادل ويشــمل الجميــع وليــس لطــرف واحــد مــن النــزاع .ولذلــك ،وقبــل بــدء برمجــة
ّ
يشــكل تحديــد ،إنشــاء ،وبنــاء قــدرات هــذه
لتقديــم المســاعدات غيــر اإلنســانية ،يجــب أن
الجهــات الوســيطة الخطــوة األولــى .ويمكــن بالتــوازي معهــا تطويــر برنامــج اختبــاري مــع

جهــة وســيطة ســورية موثوقــة أو أكثــر لتقــوم بمراقبــة مــدى التــزام المســاعدات الحاليــة
بالمشــروطية القائمــة علــى حقــوق االنســان.

بأن الحلول التقليدية المتبعة قد أثبتت عدم مالئمتها.
لقد آن األوان لإلقرار ّ
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ّ
متعــددة االختصاصــات ،وغيــر
مســتقلة،
منصــة
مجموعــة مــوارد ســوريا ( )SRGهــي
ّ
ّ
مكونــة مــن خبراء/خبيــرات ســوريين/ات بارزيــن/ات مقيميــن/ات فــي
منتميــة ألي كيــان،
ّ

ســوريا ،أو علــى صلــة وثيقــة بهــا ،أو يشــاركون/كن مــن خارجهــا بشــكل فاعــل فــي تقديــم
حلــول إبداعيــة وواقعيــة وملتزمــة حــول مســتقبل إعــادة إعمــار ســوريا بمــا فيــه تمويــل

المســاعدات الدوليــة .تســعى المجموعــة إلــى نشــر رؤيــة ســورية تنطلــق مــن تقييــم الواقــع
محليــا ،للمســاعدة في رســم معالــم نظام
صممــة
ً
الم ّ
المحلــي ،وتوليــد المقترحــات والحلــول ُ

ـدال مــن االكتفــاء بــرد الفعــل عليــه .تهــدف المجموعة
تقديــم المســاعدات الدوليــة لســوريا بـ ً

إلــى جعــل المســاعدات الدوليــة تضمينيــة لكافــة الســوريين/ات ،فــي ظــل تشــظي الواقــع

مؤسســة دعــم
الديموغرافــي والسياســي واالقتصــادي واألمنــي فــي ســوريا .تســاند
ّ
االنتقــال المتكامــل ( )IFITمجموعــة مــوارد ســوريا مــن خــال تقديــم الدعــم التقنــي والخبــرة
الدوليــة بهــدف ضمــان ترويــج أفــكار المجموعــة بفعاليــة.

ّ
منظمــة غيــر حكوميــة
مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل ( )IFITعــام  ،٢٠١٢وهــي
ُأنشــئت
ّ

ً
ومشــورة تقنيــة للفاعليــن الوطنييــن المعنييــن
متكامــا
تحليــا
تقــدم
دوليــة مســتقلة،
ً
ً
ّ
ّ
ّ
المؤسســة
والمتأثــرة بالنزاعــات .دعمــت
الهشــة
بالمفاوضــات واالنتقــاالت فــي المجتمعــات
ّ
المفاوضــات واالنتقــال فــي بلــدان مثــل أفغانســتان ،وكولومبيــا ،والســلفادور ،وغامبيــا،

وليبيــا ،ونيجيريــا ،وســوريا ،وســريالنكا ،والســودان ،وتونــس ،وأوكرانيــا ،وفنزويــا ،وزمبابــواي.

