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 .١الرسائل المشتركة للمشاركين والمشاركات في غرفة دعم المجتمع المدني خالل الجلسة
2
االفتتاحية لمؤتمر بروكسل الرابع

 .٢الرسائل المشتركة للمشاركين والمشاركات في غرفة دعم المجتمع المدني على هامش
مؤتمر بروكسل للمبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسن والممثل األعلى لالتحاد األوروبي
4
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية.
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الملخص التنفيذي
على هامش مؤتمر بروكسيل الرابع لدعم
مستقبل سوريا والمنطقة الذي انعقد ما بين 22
و 30حزيران  ،2020شارك مكتب المبعوث الخاص
إلى سوريا مع قسم العالقات الخارجية األوروبية
في استضافة نشاط جانبي إفتراضي للمجتع
المدني السوري ما بين  25حزيران/يونيو و30
حزيران/يونيو  2020حيث كان الهدف إعطاء
الفاعلين في المجتمع المدني السوري فرصة
القيام بالمناصرة على أعلى المستويات الرسمية
لتسليط الضوء على المسائل الملحة وذات
األولوية فيما يتعلّق بالنزاع السوري.

وعلى إثر نقاشات مغلقة بين مشاركي غرفة
دعم المجتمع المدني من مناطق جغرافية
مختلفة ق ّ
دم المشاركون عدداً من رسائل
المناصرة إلى المبعوث الخاص إلى سوريا السيد
غير بدرسون والممثل األعلى للسياسة
الخارجية واألمنية للمفوضية األوروبية السيد
جوزيب بوريل .وقد أرسل المشاركون السوريون
ثالثة ممثلين عنهم لإلدالء بهذه الرسائل بالنيابة
عن المجموعة أثناء الجلسة االفتتاحية لمؤتمر
ّ
جسدت رسائل المناصرة
بروكسيل .وقد
والمالحظات المشتركة ما يعتبره المشاركون
الشروط األساسية التي يتعيّن على عملية
السالم السورية بإشراف األمم المتحدة أن
تستوفيها.
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 .١الرسائل المشتركة للمشاركين والمشاركات في غرفة دعم المجتمع
المدني خالل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر بروكسل الرابع

السيدات والسادة في هذا المحفل السنوي
المقام تحت عنوان ملهم عن مستقبل سوريا
والمنطقة تحياتنا لكم جميعا ونثق أن جهودنا
وجهودكم تقدم لهذا المستقبل فرصة لتكون هويته
سالم وحرية وعدالة ومساواة ،وشراكة عبر
المتوسط.

.2

نحن نرى أن الحل السياسي العادل والشامل
القائم على قرار  2254الصادر من مجلس األمن
هو المدخل الرئيسي لضمان مستقبل سورية
ومستقبل عادل وشامل يشمل جميع المواطنين
السوريين ضمن وحدة أراضيها ويضمن خروج
القوات المحتلة واألجنبية من كافة األراضي
السورية بما فيها الجوالن المحتل .

ومن هنا يترسخ اإلحساس بالمسؤولية التي
حملها المجتمع المدني على عاتقه ،عن رؤيته
ودوره ،ومن هنا أيضا ننظر الى شمال المتوسط
بتفاؤل فأنتم خبرتم قسوة الحروب وسعادة السالم
ونعتقد أن ذلك يسمح بتفهم واقع بالدنا بذهنية
التضامن الخالق.

.3

نحن نطالب بإطالق سراح كافة المعتقلين
والمعتقالت والمخطوفين والمخطوفات والكشف
عن مصير المغيبين والمغيبات قسرا لدى كافة
األطراف.

.4

لضمان مستقبل عادل وزاهر لسورية نحن بحاجة
لعودة امنة وطوعية وبكرامة لكافة الالجئين
والالجئات والنازحين والنازحات الى مسكنهم
األصلي مع ضمان حقوقهم وحقوقهن في ظل بيئة
امنة ومحايدة.

.5

نحن نعي عمق االزمة االقتصادية التي يتعرض لها
السوريون والسوريات في الداخل والخارج والوضع
االقتصادي السوري على حافة كارثة ،عليه فنحن
نعمل على تالفي االثار االنسانية لهذه االزمة
ونعمل على ضمان إيصال االحتياجات بكل السبل
المتوفرة والممكنة والمباشرة ونحن نطالب بتحييد
كافة المدنيين من كافة العقوبات واالجراءات
التقييدية ونطالب بتفعيل كل االستثناءات
االنسانية لضمان اكبر وصول ممكن للسوريين
أينما وجدوا وشفافية وصولها.

وعن مستقبل بالدنا والمنطقة ينشغل مئات ألوف
من النشطاء والعاملين المدنيين يبنون تجارب
شخصية وجماعية ويطورون رغم قساوة الواقع
أدوات معرفية وعملية تقلل من هذا النزف
المستمر للحياة والموارد والمجتمع.
ملتزمين بالقيم المدنية وبالمصالح العميقة
للسكان وهم يترجمون ذلك عبر سياسات بناءة
وواثقون أن بوابة ذلك كله يشترط أوال دعم الحل
السياسي وينقل الجهود من االستثمار في الصراع
الى االستثمار في الحل ونثق أنكم تشاطرون
منظوماتنا المدنية هذا التوجه .كما يهمنا توضيح
الئحة المشتركات للمرحلة الحالية وفق التالي:
.1

االلتزام بالشرعة الدولية لحقوق االنسان و
بالعهود والمواثيق الدولية للحقوق السياسية
المدنية الصادرة عن االمم المتحدة كمدخل للعمل
المدني في سورية .
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تلك هي القيم التي تحرك نشاطنا العام وتحفز
عالقتنا بالسوريين داخل بالدنا وفي دوائر تشظيهم
الكبير حول سوريا والعالم ،وتلك هي أجندتنا التي
طورناها عبر حوارنا المستمر في غرفة المجتمع
المدني وفي لقاءاتنا هنا معكم وغيرها من
المشاورات ،وحين نركز في ذهننا قوائم لألصدقاء
والحلفاء فنحب أن نقول إنها قوائم مفتوحة ومرحبة

بأي جهد دولي يجعل من المستقبل السلمي
لسوريا ممكنا ،عادال ومستجيبا للحقوق ،يضمن
طي صفحة الصراع ويجعل من شرق المتوسط
شريكا حقيقيا في بناء السلم الدولي.
هذه دعوة لكم جميعا للعمل – المجتمع المدني
يقول بكل ود ازرعوا الورود بدل األلغام دمتم بخير.

فعالية جانبية على هامش مؤتمر بروكسل
لدعم مستقبل سوريا والمنطقة تقرير المشاركين

4

 .٢الرسائل المشتركة للمشاركين والمشاركات في غرفة دعم المجتمع
المدني على هامش مؤتمر بروكسل للمبعوث الخاص لسوريا جير
بيدرسن والممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية.
بعد مجموعة من اللقاءات المغلقة بين
المشاركين من غرف المجتمع المدني
السوري ومن مختلف البقاع الجغرافية فقد
خرجنا باإلجماع النقاط التالية:

 .3نحن نطالب باطالق سراح كافة المعتقلين
والمعتقالت والمخطوفين والمخطوفات
والكشف عن مصير المغييبين والمغيبات
قسرا لدى كافة األطراف.

 .1االلتزام بالشرعة الدولية لحقوق االنسان
وبالعهود والمواثيق الدولية للحقوق
السياسية والمدنية الصادرة عن االمم
المتحدة كمدخل للعمل المدني في
سورية .

 .4لضمان مستقبل عادل وزاهر لسورية نحن
بحاجة لعودة امنة وطوعية وبكرامة لكافة
الالجئين والالجئات والنازحين والنازحات الى
مسكنهم األصلي مع ضمان حقوقهم
وحقوقهن في ظل بيئة امنة ومحايدة.

 .2نحن نرى أن الحل السياسي العادل
والشامل القائم على قرار  2254الصادر من
مجلس األمن هو المدخل الرئيسي لضمان
مستقبل سورية ومستقبل عادل وشامل
يشمل جميع المواطنين السوريين ضمن
وحدة أراضيها ويضمن خروج القوات المحتلة
واألجنبية من كافة األراضي السورية .بما
فيها الجوالن المحتل.

 .5نحن نعي عمق االزمة االقتصادية التي
يتعرض لها السوريون والسوريات في الداخل
والخارج وعليه فنحن نعمل على تالفي االثار
االنسانية لهذه االزمة ونعمل على ضمان
إيصال االحتياجات بكل السبل المتوفرة
والممكنة والمباشرة ونحن نطالب بتحييد
كافة المدنيين من كافة العقوبات واالجراءات
التقييدية ونطالب بتفعيل كل االستثناءات
االنسانية لضمان اكبر وصول ممكن
للسوريين أينما وجدوا وشفافية وصولها.

فعالية جانبية على هامش مؤتمر بروكسل
لدعم مستقبل سوريا والمنطقة تقرير المشاركين

5

غرفة دعم المجتمع المدني٢٠٢٠ ,
تم إنشاء غرفة دعم المجتمع المدني ( )CSSRفي يناير  2016من قبل مكتب المبعوث الخاص لسوريا كآلية للتشاور مع مجموعة واسعة
ومتنوعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني .من خالل  ، CSSRيمكن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني االجتماع والتفاعل
وتقديم رؤاهم وأفكارهم إلى مكتب المبعوث الخاص والجهات الفاعلة ذات الصلة في األمم المتحدة  ،وكذلك أصحاب المصلحة الدوليين.
تهدف هذه اآللية إلى جعل عملية التأمل في األمم المتحدة أكثر شموالً.
يقع اإلشراف العام والتوجيه على  CSSRعلى عاتق .OSE-Syria
تم تفويض مركز  NOREFالنرويجي لحل النزاعات والمؤسسة السويسرية للسالم من قبل  OSEلتقديم الخبرة المنهجية والدعم التشغيلي
والتقني للعملية.
اآلراء الواردة في هذا التقرير تعبر عن ملخصات األنشطة المختلفة وال تعكس بالضرورة وجهات نظر األمم المتحدة.
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