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الملخص التنفيذي
على هامش مؤتمر بروكسل الخامس والمعنون
“دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي انعقد في
 29و 30آذار/مارس  ،2021شارك مكتب المبعوث
الخاص إلى سوريا مع جهاز الخدمة الخارجية
لالتحاد األوروبي في استضافة نشاط جانبي
إفتراضي للمجتمع المدني السوري ما بين 23
و 30آذار/مارس  2021حيث كان الهدف إعطاء
الفاعلين في المجتمع المدني السوري فرصة
القيام بالمناصرة على أعلى المستويات الرسمية
لتسليط الضوء على المسائل الملحة وذات
األولوية في ما يتعلّق بالنزاع السوري.

وعلى إثر نقاشات مغلقة بين مشاركي غرفة
دعم المجتمع المدني من مناطق جغرافية
مختلفة ق ّ
دم المشاركون عدداً من رسائل إلى
المبعوث الخاص إلى سوريا السيد غير بدرسون
ونائبته الدكتورة خولة مطر و الممثل األعلى
للسياسة الخارجية واألمنية للمفوضية األوروبية
السيد جوزيب بوريل .ثم قام المشاركون
السوريون بتسجيل فيديو للرسائل نيابة عن
المجموعة وتم عرضها خالل الجزء السياسي من
المؤتمر.
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نأسف أننا تجاوزنا العام العاشر لألزمة السورية ،وما زالت سورية تفتقد السالم وأراضيها ممزقة ومحتلة
واقتصادها يتدهور ،وما زال الواقع السوري يزداد تعقيداً ،ويضيق األفق على الشباب ،ويستمر حرمان األطفال
من التعليم ،واألسر من القدرة على العيش الكريم ،وأعداد المصابين وذوي اإلعاقة في ازدياد ،ويتم إبعاد
السوريين عن منازلهم ومدنهم ،وتنام األمهات وهي ال تعلم مصير أبنائها المعتقلين والمعتقالت والمختطفين
والمختطفات والمغيبين والمغيبات .وفي ظل االستعصاء السياسي الحالي واستمرار مطالبنا المذكورة في
المؤتمرات الخمس السابقة ،نودّ التأكيد على دعم الحل السياسي على أساس القرار  ،2254وإنهاء كافة
العمليات العسكرية وخروج كافة القوى األجنبية من سوريا مع الحفاظ على وحدة وسالمة كافة أراضيها،
واالنتقال العاجل والفوري إلى السالم والتعافي وإعادة اإلعمار.

الجانب اإلنساني
ما يزال الوضع اإلنساني حرجاً بالنسبة للسوريين في كافة األراضي السورية وفي دول الجوار ،والسيما في
ظل جائحة كوفيد 19-وتدهور الوضع المعيشي وعدم قدرة السوريين على تأمين احتياجاتهم اليومية ،وتآكل
قدراتهم على الصمود ،وعلى الرغم من زيادة مطالبات بعض الدول التي تحتضن الالجئين بزيادة الدعم ،إال
أن أوضاع السوريين في تر ٍد مستمر مع ازدياد في الضغوط وتقييد في حرية الحركة وتصاعد خطاب الكراهية
والتمييز .لذلك نعيد التأكيد على تحييد العمل اإلنساني عن الملف السياسي ،وضمان الشفافية في توزيع
المساعدات ووصولها لمستحقيها من خالل إيجاد اليات مراقبة مجتمعية من المستفيدين والمستفيدات
واليات مراقبة شفافة وعلنية للمانحين على الجهات المنفذة.
كما نؤكد على زيادة الدعم المخصص للبرامج التنموية وسبل العيش والمشاريع المخصصة لدعم ذوي
اإلعاقة لتحسين الواقع اإلنساني بتوازن ودون أي تمييز ،وزيادة التمويل والمنح المباشرة للشركاء المحليين
والمنظمات التي يقودها سوريون لضمان الوصول األمثل للمحتاجين .ومنع أي تأثير للعقوبات السياسية على
الواقع اإلنساني والمعيشي والتنموي للسوريين ،وضمان تفعيل كافة االستثناءات اإلنسانية لكفالة أكبر
وصول ممكن للمحتاجين بما يشمل بناء آلية تواصل دائمة مع الهيئات الناظمة للعمل المصرفي والمصارف
في أوروبا والواليات المتحدة لشرح برامج العقوبات ومكافحة فرط االمتثال ،وإنشاء لوائح بيضاء للمؤسسات
الشريكة مع المانحين الدوليين وصوال الى انشاء آلية دفع خاصة بسوريا.

التماسك المجتمعي

فعالية جانبية على هامش مؤتمر بروكسل الخامس
لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

3

ورغم اآلثار القاسية للحرب على النسيج االجتماعي السوري ،إال أن المجتمع المدني مصرّ على التعاون
والتواصل المستمر ومواجهة خطاب الكراهية والتهميش والتصنيف وسياسات التغيير الديموغرافي ،وذلك
من أجل العمل على توفير بيئة آمنة لجميع السوريين تضمن العودة الطوعية اآلمنة والكريمة لالجئين
والنازحين ،وضمان الحقوق الثقافية واالجتماعية والتعليمية لكل المكونات المجتمعية ضمن مفهومي
المواطنة العادلة والحفاظ على وحدة جميع األراضي السورية ،وصوال ً لبناء سالم حقيقي ومستدام.
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غرفة دعم المجتمع المدني٢٠٢١ ,
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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فريق CSSR

البريد االلكتروني:
contact@cssrweb.org
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