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 الرسائل الرئيسية

 
افر املياه هو أمر جيد إذا كنت ال تستطيع ضمان السالمة".  "وجود املستشفيات أو تو

 مندوب

 
. وعقدت البعثة ما يقرب من عشرة اجتماعات  40إلى  20شارك الوفد في جلستين عاّمتين مع جمهور يتفاوت من  

ً
شخصا

مع املنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل في سوووووووووووووورعا ونرال ماموعة من القنوووووووووووووايا اي   نوووووووووووووّمنل املنظمات غير 

لين عن  
ّ
ة ممث (  Syria Campaign Liaison،  11.11.11، ا  Hivos International  ،Pax for Peace الحكوميوووة الووودوليوووّ

هيومن رايتس ووتش، والصووووووووووووووونودوق اطورو ّو للوديمقرانيوة، وم تون ا  صووووووووووووووووان اطورو و لبنوا  السووووووووووووووو  ، والود لومواسووووووووووووووويين 

 لوجوو  مع نبووار  ووووووووووووووووا  ي القرار، 
ً
ين. نمووا عقوود املنوودواون العووديوود من ا جتموواعووات وجهووا

ّ
زي و ارة املسوووووووووووووووتقل

ّ
 مووا في كلووث ممث

لّية 
ّ
زي بعثة نندا لدم ا  ماّ اطورو ّو، ووعنوووووووووووووا  من املمث

ّ
الشووووووووووووو ون الخارجية  في هولندا، ووعنوووووووووووووا   رملان هولندا، وممث

الدائمة الهولندية لدم ا  ماّ اطورو ّو، وماموعة عمل املشوووووووووورق وامللرب في ابيلس اطورو ّو، ووعنووووووووووا   سوووووووووو  الشوووووووووورق 

 .فرعقيا في ّائرة العمل الخارجّي اطورو واطوسط وشمان إ

 

كانل  و وووووووووووويات السووووووووووووياسووووووووووووة التي  دمها املندواون متالرة في  اراي   املباشوووووووووووورة، ل س فقط في ال  ا ،  ل في  نفيل الون 

 وشبكا  .  CCSDمملية فعالة من خ ن عمل 

ين   عزى   ّ  إعداّ و ووووووووياغة الرسووووووووائل  التشوووووووواور مع شووووووووبكات واسووووووووعة ومتنّوعة من السووووووووورعّ
ّ

ون اليوار، و رن في سووووووووورعا ّو

 املوضوعات التالية:
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 القضايا اإلنسانية .1

 عن   عترف نسوووورعين  اهوّاملأسووواة اإل سوووانّية في سوووورعا نبيرة، ونمن 
ً
ا  ماّ اطورو ّو واكومَتي  لييكا وهولندا، فنووو 

  يوما بعد 
ّ
املنظمات غير الحكومية الدولية للتخفيف من اّدة اط مة اإل سووووووانّية. مع كلث، املسوووووواعدات اإل سووووووانّية  تقل

 عزى هووّحي   وسوو مي  .  يو ، وعواج  النا اون وال جئون في ّون اليوار العديد من التمّديات التي 
ً
 مباشوورا

ً
ل د ديدا

ّ
تشووك

 من املم ن التعاون ل عاّة املساهمة في  خفيف من اّدة اط مة اإل سانية:

 الرسائل الرئيسة:

  بل التف ير في إعاّة ال جئين من ّون اليوار السوووري وو وورواا. يان ون  .و
ً
ضوومان العوّة انمنة للنا اين ّاخليا

. إكا ّفعل الدون اطورواية والدون   كون هناك ضوومانات بشووأن
ً
ومن وسوو مة وولئث املتواجدين ّاخل سووورعا وو 

 عن  صووواعد 
ً
ياّ وعداّ النا اين، فنووو  ي إلى اّ  ّّ ابياورة ال جئين للعوّة إلى سوووورعا  بل اطوان، فذن كلث سوووي 

 جديدة من الهيرة. عملّيات العنف وعد  ا ستقرار؛ واالتالي إنالة ومد ال  ا  وااتمان ادوث موجة

ة  .ب ير ال ور املدن مدّمرة و  يم ن العّو ، ففو الر ة ّو
ً
يان العمل عزى  مسووين الوضووع اإل سووا و للنا اين ّاخليا

إلي وووا بسووووووووووووووو ووون اليثووو  امللقووواة في الشووووووووووووووووار  وفقووودان الخووودموووات، والحوووالوووة نفسوووووووووووووووهوووا  ن ب  عزى عفرعن،  ميووو    

ني اكات. ول س اان النا اين في  قّية ابحافظات وفنوووووووووَل، يسوووووووووت يعون العوّة الى منا له  بسووووووووو ن الخوف من ا  

ية املبلولة ملسواعدد  ، 
ّ
فاميع النا اين في سوورعا يعانون ووضوا  إ سوانية  وعبة رغ  كل اليهوّ املنظمات ابحل

ية، وخا ة وننا مقبلون عزى شتا   اٍس.
ّ
 لللث يان  عاّة الدع  للمنظمات ابحل

ورة واملنظمات الدولية غير الحكومية لتمسوين ووضوا  ال جئين و شوكل خاّع عزى إجرا  اوارات مع الدون ابيا .ت

التعلي  والوضع القانو و ل جئين والتأمين الصّحي. و  ينبغي ون ياد ال جئون ونفسه  وما  خيارعن اثنين فقط؛ 

وو القتل وو ا ختفا   إّما الع ش في ظروف إ سوووووووووووووانية  اللة الصوووووووووووووعواة في الدون اليوار وو مواجهة خ ر ا عتقان



 
 

 

القسوووووورّي إكا ما عاّوا إلى سووووووورعا. لللث يان  وفير الحماية الدولية ل جئين وامايي   من العوّة القسوووووورّعة، نما 

ر فرع عمل.
ّ
 من خ ن املشاريع اإلنتاجية التي  وف

ً
 يان ّع  ال جئين ا تصاّيا

جئين، سوووا  في ّون الليو  وو وثنا  عوّد  ، و قو  تشوو يل لينة ّولية  رعاية اطم  املّتمدة من وجل مرا بة ال   .ث

 اللينة  تقدي   قارعرها إلى مالس اطمن من وجل ضمان عوّة آمنة ونوعية ل جئين.

 

 دعم عملّية سالم شاملة .2

م  مر  رونسووووول الثال ، والنقاشوووووات والحدي   مع تعيين املبعوث اطممي اليديد لسوووووورعا، السووووويد غير  يدرسوووووون،  و رب

ة، فوذن عمليوة السووووووووووووووو   ياون ون  بق  شوووووووووووووووواملوة للنسووووووووووووووووا  وابيتمع املود و  ال وعول اون  رب تشووووووووووووووو يول اللينوة الودسوووووووووووووووتورعوّ

  ، نما يان العمل عزى التنوووووووووومين بشووووووووووكل هووووووووووحي  فبدون 2254وال جئين، وعان ون  كون مبنّية عزى  رار مالس اطمن 

 عميقة  العملية السياسية لدم السورّعين.لن يكون هناك ثقة 

 الرسائل الرئيسة:

يان ون يوا وووووووووول  السوووووووووويد  يدرسوووووووووون،ّع  شوووووووووومولية عملية جنيف، والنوووووووووولط عزى وهووووووووووحاب املصوووووووووولحة املعنّيين  .و

 ملوا لة ّعمه  السياس ي واملالي لآلليات القائمة، مثل ابيلس ا ستشارّي النسائو وغرفة ّع  ابيتمع املد و.

 ينبغي إشراك ابيلس ا ستشارّي النسائو وغرفة ّع  ابيتمع املد و  فّعالية ونبر في املفاوضات.  -

 ينبغي من  ابيلس ا ستشارّي النسائو الدع  والتوجي  التقني للمساهمة في عملية  ياغة الدستور. -

 ون  كون هناك مشارنة فّعالة ل جئين إل دا  آرائ   في العملية ا -
ً
 لسياسيةينبغي وينا

تعديل الدستوري   يان ون يكون الهدف الن ائو، ومع كلث نمن  ماجة ماّسة إلى ضلوط سياسّية لنمان ون   .ب

% للنسوووووووووووووووا ، نما يان اماية الثل  30 كون اللينة الدسوووووووووووووووتورعة شووووووووووووووواملة، ن الن عزى اط ل  كو ا    قّل عن 

ل  وووووووووووووووووووووووووووووووووو 
ّ
ل٣٠الخاّع  ابيتمع املد و املسوتقّل واملتمث

ّ
اطنراف، و موعلها إلى ثل   مثيل سوياسو ّي آخر في  ٪ من  دخ

 املفاوضات.

 

ن من    .ت
ّ
 ون  كون هناك مشوووووووووووووووارنة فّعالة ل جئين إل دا  آرائ   في العملية السوووووووووووووووياسوووووووووووووووية. وكلث يت ل

ً
ينبغي وينوووووووووووووووا

 ال جئين مقاعد في اللينة الدستورعة. بلّض النظر عن اليهة التي سوف  قو   تشليلها.

  امروة ورجل، وون يتّ  إع ا  مسووووووووااة ونبر يان ضوووووووومان  مثيل عاّ .ث
ً
 
ّ
ن للماتمع املد ّو في م  مر  رونسوووووووول ممث

 للماتمع املد و في افتتاح امل  مر. 

 

 



 
 

 

 الشروط املسبقة إلعادة اإلعمار .3

ي نوا ينبغي عزى ا  ماّ اطورو و ووهووووحاب املصوووولحة الرئ سوووويين انخرعن، اللين  د يشوووواركون في إعاّة إعمار سووووورعا، ون 

ّ إعاّة اإلعمار التي    ر بط  وإعاّة اإلعمار في املسووووووووووووتقبل عزى الحلون التي سووووووووووووتكون مسووووووووووووتدامة عزى املدم ال وعل. جهو

سووووووتدا ، 
ا
ن  و يع ا فا ية السوووووو  ، لن  كون  اّرة عزى  مقي  السوووووو   امل عقا

َ
 املسووووووا لة عن اني اكات اقوق اإل سووووووان و  ت

نووووووووفو  للث الشوووووووورعية عزى نظ ا  الح   الدنتا وري و دي  التوّ رات والعنف،  اإلضووووووووافة إلى ون ا سوووووووووف تسووووووووم  طن ا سووووووووتا

لبقّية اطنراف اللين ار  بوا اني اكات  ا ستفاّة من عملّيات إعاّة اإلعمار. ولتفاّي كلث، يان ون  كون هناك شروط 

 مسبقة إلعاّة اإلعمار؛ وتشتمل الشروط عزى ما يزي:

 الرسائل الرئيسة:

  بدو عملية إعاّة اإلعمار عقن التو يع عزى ا فا ية الس    رعاية اطم  املتمدة.يان ون  .و

ع  هل   .ب إاداث لينة  رعاية اطم  املتمدة خا وووووووووووووووة  متابعة والتمقي   قنوووووووووووووووايا املعتقلين وابختفين  سووووووووووووووورعا ّو

 اللينة سياسيا وماليا من  بل ا  ماّ اطور و. 

 ومتابعة ووضاعه . ضمان تش يل هيئة خا ة لحماية ال جئين .ت
ً
 والنا اين ّاخليا

 . 2165  يم ن التو ل إلى ال سياس ي ّون ا لت ا   قرار مالس اطمن  .ث

 إشراك ال جئين السورعين في الخارج  سوا  في املن قة وو في وورواا( في عملية الس  . .ج

 

 عتقلون امل .4

لحة للسووووووورعين. هناك نمو نمن نرّان  دعم   ل عاّة املسووووووا لة في سووووووورعا.  نووووووية املعتقلين  ي   ولف  20نووووووية هامة وما

ورغ  ون جميع ونراف ال  ا  في سووووووووووووورعة متوّرنة في عمليات ا عتقان،  من املعتقلين وابختفين واملفقوّين في السوووووووووووويون 

 ون
ّ

 اللالبية العظمى  ّ  اعتقاله  من ِ َبل النظا  السوووووووووووري و  يم ن للسووووووووووورعن الوثوق  اي ال ما ل  يتنوووووووووومن ا ن إ 

 شاملة لقنية املعتقلين

 الرسائل الرئيسة:

النووولوط السوووياسوووّية والد لوماسوووّية واإلع مّية من وجل إن ق سوووراح املعتقلين، وعان  ينبغي ممارسوووة امل عد من .و

 في  نّية املعتقلين ومر مهّ  للسورعين؛ 
ً
دما

ا
راط  نّية املعتقلين  العملّية السياسّية وإعاّة اإلعمار. إن املض يَّ  

 ل جئين كو يشعروا  اطم
ً
 ان والثقة اون عوّد  .كو ينعوا ثقي    العملّية السياسّية، ووينا

ة ملتابعة  نوووووية املعتقلين، وهو شووووورط مسوووووب  إلعاّة اإلعمار. وعان ون تشووووومل هل   .ب
ّ
إ شوووووا  لينة  مقي  مسوووووتقل

ة  ة  وووواملنظور الينسووووووووووووووووووا ّو. من املهّ  ون يث  السوووووووووووووووورّعون  ووووالعمليووووّ ة واملنظمووووات املعنيووووّ اللينووووة املنظمووووات السوووووووووووووووورعووووّ



 
 

 

شا  لينة  مقي  متخّصصة في هلا اطمر سوف السياسّية، وون يشعر ال جئون  اطمان والثقة إ ا  عوّد  ؛ وإ 

 يساعد عزى ضمان كلث.

ة لدع  الناجين والناجّيات من السووويون السوووورّعة وعائ د  ؛ وعزى وج   .ت رجى إ شوووا  آلّية خا وووّ في غنوووون كلث، يا

َسر املعتقلين واملعتق ت عزى كافة اط عدة: القانونّية واملالّية والنفسّية وا
ا
 لتعليمّية. الخصوع، ينبغي ّع  و

ره . للا يان  .ث سوووووووووووَ
ا
تسوووووووووووي دف ممان  اإلرهاب التابعة للنظا  السووووووووووووري النشووووووووووو ا ، وتعتقله  و صووووووووووواّر ممتلكات و

 النلط عزى النظا  إلللا  ممان  اإلرهاب. 

 

 إطار جندرّي ثالثّي في سوريا .5

ترح العمل ضووووومن ضووووومان اقوق النسوووووا  في وي  لد هو رنن وسووووواسووووو ّي من وركان  مقي  الديمقرانية، ولنووووومان كلث نق

 إنار ث ثّو وهو:

 الرسائل الرئيسة

ن اماية  .و
ّ
اإلنار القانو و: من النوووووووووووروري ضووووووووووومان اقوق املروة وإن ا  العنف ضوووووووووووّد النسوووووووووووا  في سوووووووووووورعا. وهلا يت ل

% في اللينة الدسووووووووووووووتورعة.  اإلضووووووووووووووافة إلى كلث، من 30مشووووووووووووووارنة املروة في العملية السووووووووووووووياسووووووووووووووية  مي     قّل عن 

 الخبرات اليندرّعة الدستورعة ضمن النروري ضمان وجو 
ً
ّ الخبرات اليندرّعة ضمن اللينة الدستورعة، ووينا

فرع  املبعوث الخاّع، وعان  وفير الدع  التقنّي واملالّي للمالس ا سوووووووووووتشوووووووووووارّي النسوووووووووووائو للمسووووووووووواهمة في جندرة 

 عملية  ياغة الدستور. 

روة، و  سوّيما املتنوّررات بشوكل مباشور وو كأاد وفراّ الحماية: يان ّع  املباّرات التي  دع   عاّة الحماية للم .ب

 ومعتق ت ومخت فوووووات وو من عوووووائ ت 
ً
نَّ من  جئوووووات ونوووووا اوووووات ومهّيرات  سووووووووووووووورا

ا
عوووووائ ت املتنوووووووووووووووّررعن، وإن ن

 املتنّررعن. وعنبغي ون يكون هناك ّع  لحم ت التوعية.

ّنا  ضووووووووومان املواّر ال  مة ل عاّة مشوووووووووارنة النسوووووووووا  في  .ت ية، وإ ااة الفرع ومامهّن للتأثير عزى  وووووووووا
ّ
ابيتمعات ابحل

ي؛ ما يسوووواعد عزى  عاّة شوووورعية املروة السووووورّعة ن رف 
ّ
القرار، ول عاّة  أثير النسووووا  القياّّيات عزى املسووووتوم ابحز

  من اطنراف املعنّية  صنع القرار.

ي؛ إن ا وسيلة وساسية لحماية املروة من ّع  اليهوّ الرامية إلى  عاّة  أثير القياّات النسائية عز .ث
ّ
ى املستوم ابحز

 الي م ش والعنف.
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 قو  ماموعوووووات ابيتمع املووووود ّو والقووووواّة املووووودنّيون  ووووواّ خووووواك إجرا ات لووووودع  املعتقلين، وإن ق مشووووووووووووووووووواريع تعليميوووووة، 

ي  ّّ ية.   
ّ
و مسووووين اطوضووووا  في مخّيمات النا اين وال جئين، من  ين ومور وخرم نثيرة كات وهّمية نبيرة للماتمعات ابحل

يوة هل  
ّ
إلى الون وفنوووووووووووووووول عزى املدم ال وعل ، فابيموعات هل   اّرة عزى إن ق جهوّ ماموعات ابيتمع املد ّو ابحل

 لظروف الصوورا ؛ كون ا  نشووط عزى اطر  وضوومن ابيتمعات التي تعمل ل ا، واالتالي لد  ا 
ً
ونثر الحلون اسووتدامة ومراعاة

ية والتأثير ل ا.  اإلضوووووووووو
ّ
ّ ابيتمع رؤعي ا الخا ووووووووووة و تمّتع  القدرة عزى الو ووووووووووون إلى ابيتمعات ابحل ر جهو

ّ
افة إلى كلث،  وف

 ٍّ املد ّو مسووووااة هاّمة للمدنيين من مختلف ا نتما ات للمشووووارنة؛ إك   يشووووعر الناس  الي م ش عندما يشوووواركون في جهو

 للعنف واليماعات املت ّرفة.
ً
 عمليا

ً
ر  دي 

ّ
 إياا ية، ما يوف

 الرسائل الرئيسة

ية لنووووووومان .و
ّ
ع  وسوووووووائل  ا سوووووووتثمار في ّع  املباّرات ابحل تع ع  السووووووو   ابيتم ّي؛ و م ين النسوووووووا  والشوووووووباب؛ ّو

مة. 
َ
ة؛ والَحْون

ّ
 اإلع   الحّرة واملستقل

من النوووووووووووووروري ا سوووووووووووووتثمار في املباّرات التعليمية،  ما في ا التعلي  اليام ي، ونللث املباّرات التي تسووووووووووووواعد عزى  .ب

 تع ع  اقوق اإل سان والعدالة والحّرعة والع ش املشترك.

 وال جئين وابيتمعات املنيفة.ي .ت
ً
 نبغي ّع  املباّرات الرامية إلى تع ع  التعايش  ين النا اين ّاخليا

ضمان املشارنة الفّعالة للماتمع املد ّو في العملية السياسية من خ ن غرفة ّع  ابيتمع املد ّو،  اإلضافة إلى  .ث

زي ابيتمع املد ّو ا
ّ
 ملشارك في اللينة الدستورعة. قدي  الدع  التقنّي واملالّي ملمث

ستان العراق من خ ن  وفير مسااة للحوار مع ابيتمع املد ّو السورّي.  .ج  ضمان إشراك السورّعين في نّر
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