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ملخص تنفيذي
نظّم مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا مشاورات
لغرفة دعم المجتمع المدني في جنيف من 23
إلى  25كانون الثاني/يناير  2020حيث قام
المشاركون السوريون بالتحاور مع بعضهم البعض
ومع المبعوث الخاص غير بدرسون ونائبة المبعوث
الخاص خولة مطر والدول األعضاء في مجموعة
الدعم الدولية لسوريا .وأثناء المناقشات ،ركّز
المشاركون على عدد من المسائل منها الملف
اإلنساني وحقوق اإلنسان والمسائل االقتصادية
والدور الذي قد يلعبه المجتمع المدني في الجهود

الهادفة إلى حل النزاع السوري وفقاً لقرار مجلس
األمن  .)2015( 2254في نهاية اإلجتماع ،ق ّ
دم
المشاركون مالحظاتهم إلى المبعوث الخاص
ونائبة المبعوث الخاص حول الدور المستقبلي
الذي قد تلعبه غرفة دعم المجتمع المدني في
ّ
الميسرة من قبل األمم المتحدة
عملية السالم
بقيادة وملكية سوريتين .وقد تح ّ
دث المشاركون
أمام الدول األعضاء في المجموعة الدولية لدعم
سوريا عن الخطوات المل ّ
حة التي يتعيّن على هذه
الدول اتخاذها لتحقيق السالم لسوريا وشعبها.
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نص كلمة المشاركين والمشاركات للمبعوث الخاص لسوريا اثناء
االجتماع في جنيف
السيدات السادة الحضور
نعتقد أن السيد بيدرسن ،ود .مطر ،وسيد
سالفاتوري والجميع يعلمون مدى الضغط والعض
على األصابع في هذه المرحلة ،ونعلم يقيناً إدراك
المبعوث الخاص وفريق العمل ككل مدى أهمية
اإلجتماع تحت هذه القبة ،بوجود هذا الجمع من
الفاعلين والمؤثرين المدنيين من أفراد ومؤسسات،
وال يخفى عليكم الحاجة الماسة الى تفعيل دور هذه
الغرفة خارج إطار" النقاش والنقاش فقط" والحاجة
لدور اوسع من تمرير النصح والمشورة للسيد
المبعوث.
اليوم و بعد انقطاع طويل الجتماعات هذه الغرفة و
إطالق أعمال اللجنة الدستورية ،و بعد التقليص
الواضح للمساحة المدنية في سورية على مستوى
الفاعلية و التأثير ،على المستوى الجغرافي و
الوصول ،و على مستويات اخرى ايضاً.
نجد مجموعة واسعة من المهام و المسؤوليات تقع
على عاتق هذا المنبر ،و الذي يأخذ دوره المتقدم و
الفاعل في كثير من المحافل المحلية و الدولية،
نتيجة دعم و تأييد المبعوث الخاص ،نتيجة الخصوصية
التي تتمتع بها هذه القبة التي تجمع المزيج
السوري المختلف ،المتنوع ،المنسجم ايضاً .
لهذه االهمية ولهذه األدوار اتفق الحضور على عد ِد
من النقاط تترجم لكم الدور المتقدم الذي نرى ان
هذه المجموعة لديها الفرصة الكبيرة للقيام به
لترميم الكثير من الفجوات.

أوال:

نقترح إقامة اجتماع قادم للغرفة بآخر آذار/مارس
 ٢٠٢٠للتعمق في تقييم مسارغرفة دعم المجتمع
المدني وإثرائها.
للتحضير لهذا االجتماع ،نقترح إرسال جميع التقارير
واألوراق السابقة الخاصة بالغرفة مع كافة قاعدة
المشاركين بغرفة دعم المجتمع المدني.
علي أن يتناول االجتماع المواضيع التالية:
◆ مراجعة البنود المرجعية لعمل الغرفة
◆ تطوير استراتيجيات وتدخالت مستقبلية خاصة
بالغرفة
◆ مناقشة القيم المجتمعية المشتركة

نؤمن أيضاً بأنه سيكون من المفيد للغاية لمكتب
المبعوث الخاص لسوريا المشاركة في عملية
التقييم هذه
ثانيا :بالنسبة لألدوار المحتملة لغرفة دعم المجتمع
المدني خالل عام ٢٠٢٠
◆ ممارسة التأثير علي العملية السياسية بما في ذلك
اللجنة الدستورية
◆ إيصال مخرجات عمل الغرفة إلى نطاق واسع من
المجتمع المدني السوري
◆ المشاركة في عمليات صناعة وتوليد المعارف
◆ المناصرة الجماعية حول القضايا واألولويات اإلنسانية
وتلك المتعلقة بالمجتمع المدني
◆ االستمرار في خلق الثقة
والمشاركات وبعضهم البعض

بين

المشاركين
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الرسائل الرئيسية من غرفة دعم المجتمع المدني للمجموعة الدولية
لدعم سوريا
◆ التأكيد ان الوضع االقتصادي للسوريين والسوريات
أصبح كارثيا لعدة أسباب وعليه من الضروري تفعيل
كل عوامل االستجابة اإلنسانية الطارئة على كافة
األراضي السورية وتفعيل كل االستثناءات اإلنسانية
في برامج العقوبات وإعادة دراستها تجنبا الي أثر
انساني غير مقصود.
◆ دعم غرفة المجتمع المدني في رفد اللجنة
الدستورية بالمقترحات التي تعكس رغبة الشعب
في اإلصالح الدستوري
◆ االلتزام بتأمين بيئة قانونية آمنة للمجتمع المدني
على كامل الجغرافية السورية والدول المضيفة،
وحماية مساحة عمله في حاضر ومستقبل سوريا
ودعم كافة أدواره وقطاعاته وبناء قدراته.
◆ حماية الالجئين السوريين في دول الجوار من العودة
القسرية الى سوريا بأساليب مختلفة ومساعدة
النازحين داخل سوريا بالعودة الى مناطق اقامتهم
االصلية وتقديم الدعم الالزم لهم لتحقيق ذلك.
◆ التزام المانحين والحكومات المعنية بإشراك
المجتمع المدني في عمليات تحديد االحتياجات

واألولويات وتخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج بشكل
متوازن بين المناطق على كافة الجغرافية السورية
ودول اللجوء.
◆ تأمين الدعم الكافي والالزم لقطاعي الصحة
والتعليم بما يضمن عملية تأمين المستلزمات
وتأهيل الكوادر والمنشآت الطبية والتعليمية.
◆ االلتزام برعاية الجرحى ومتضرري الحرب ودعمهم
طبياً واقتصادياً من خالل برامج خاصة.
◆ الكشف الفوري عن مصير جميع المعتقلين
والمختطفين والمفقودين والمغيّبين قسرياً وإطالق
سراحهم دون شروط مسبقة وإتاحة وصول اللجنة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر إلى كافة
السجون وأماكن االعتقال على كامل الجغرافية
السورية ولدى جميع األطراف.
◆ االلتزام بحماية ممتلكات وأموال السوريين المنقولة
وغير المنقولة في كافة األراضي السورية
ومساعدتهم في استردادها وضمان حصولهم على
كافة األوراق والوثائق الثبوتية.
◆ وقف االعمال العدائية بكافة اشكالها وتفعيل المسار
السياسي.
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المشاورات اإلقليمية لغرفة 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.

اتصال
فريق CSSR

البريد االلكتروني:
contact@cssrweb.org

www.cssrweb.org

