
 مجموعة الشباب والمرأة 

 

عن منظمات المجتمع المدني وفي   ة/ وناشط ة/ ممثل 17شارك في الجلسة األولى عقدت مجموعة الشباب والنساء جلستين حواريتين 

حول ماهي الرسائل األساسية التي يُتطلع أن تشارك في مؤتمر بروكسل عن الشباب   شخص، تمركزت النقاشات 20الجلسة الثانية 

كل الجغرافيات السورية   مع محاولة مقاربة الموضوع من قبل  محاور أساسية 4في  والمرأة، أثيرت العديد من المواضيع وتم تصنيفها 

 : فكانت كما يليودول الجوار 

 المحور السياسي -1
 والذي قد يمنح النساء والشباب البيئة اآلمنة والمساهمة في عملية التغيير 2254لقرار دعم الحل السياسي وفق ا ▪

   1325  – 2250التأكيد على أهمية اإلرتكاز على القرارت األممية التي تدعم دور الشباب والمرأة   ▪

 سوريادعم مشاركة المرأة والشباب في المنصات السياسية والتفاوضية فهم المعنيون بمستقبل  ▪

لتضمين صوت هذه الشرائح في المخرج النهائي    والمرأة ضرورة خلق قنوات تواصل مابين اللجنة الدستورية والشباب   ▪

   . للعملية الدستورية 

ولعل التواصل اإللكتروني   مع صناع القرار الدوليين والسوريين  المرأة دعم و إيجاد منصات دولية تصل مابين الشباب/   ▪

ات تتعلق  الوصول إليها أو إيصالها إلى المنصات الدولية إلجراء يتعذرإلى شرائح كان ق فرص كبيرة للوصول لخ

 بالوثائق الرسمية. 

 المحور اإلقتصادي -2
في كل من سوريا ودول    وتحد من التفكير بالهجرة   تؤمن فرص عمل حقيقية   إنتاجية  ةوجود برامج تمكين إقتصادي   دعم ▪

 الجوار. 

تدهوراألوضاع اإلقتصادية واآلثار السلبية المباشرة وغير المباشرة  لجائحة كورونا  ضرورة وجود برامج لمعالجة  ▪

 . على المرأة والشباب في سوريا ودول الجوار 

ألسباب قانونية  هم صحرمان الكفاءات من العمل في مجال تخص ففي دول الجوار ضرورة حماية رأسمال البشري  ▪

 . مهن غير مناسبةفي  ضطرهم للعمل ي  مماعمل مناسبة  الحصول على تراخيص من يمنع

الشباب من اللجوء  تعزز من صمود المرأة وتمكنها و تحمي  والتي والشباب  بالمرأةدعم البرامج اإلقتصادية الخاصة  ▪

 . للعمل المسلح داخل وخارج سوريا

 المدني   منظمات المجتمعمحور  -3
 . وتكاملتصميم برامج الحقة أكثر فعالية يتم السابقة ل الشباب /تمكين المرأةضرورة تقييم أثربرامج  ▪

 دمجهم في المجتمع. إعادة ضرورة وجود برامج خاصة بعائالت مقاتلي داعش من السوريين و ▪

الحوارات المجتمعية والمعرفية الفكرية السيما   قوم علىت  والتي وبناء السالم التماسك المجتمعي الدمج وبرامج  دعم ▪

 بين الشباب. 

 . (DDR)إعادة تأهيل المقاتلين ودمجهم بالمجتمعات المحلية  إلى  تهدف دعم البرامج التي  ▪

 .  دعم البرامج التي تستهدف األطفال الذين تعززت لديهم ثقافة الحرب والعنف ▪

وإيجاد حلول للمنقطعين عن التعليم لظروف   ضرورة دعم قطاع التعليم بشكل عام والمهني والجامعي بشكل خاص  ▪

 في دول الجوار.  أمنية

 . التوجه نحو برامج الدعم التكنولوجي للنساء والشباب  ▪

والتي تؤمن الدعم المتكامل   الشبابية والنسائية األعمال الرياديةالفرق التطوعية ولمبادرات وباخاصة البرامج دعم ال ▪

في دول  و صوالً إلى تمكينها من تشكيل شبكات دعم مجتمعية عابرة لكل الجغرافيا وابتداءاً من التصميم والتأهيل و 

 الجوار. 

 . واإلحتياجات الخاصة  برامج خاصة بمعاقي الحرب وذوي اإلعاقة ▪

األعمال العسكرية وشح فرص  استمرار إزدياد الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية المقدمة للنازحين والالجئين بسبب  ▪

 العمل. 

 



 

 القانونيالمحور  -4

 ومناطق المصالحات.   المناطق الخارجة عن سيطرة النظامفي  الصادرة  حل معضلة الوثائق الرسمية واألوراق الثبوتية   ▪

 وفي مناطق المصالحات.   لملف الموظفين المنقطيعن عن أعمالهم ألسباب أمنية  البحث عن حلول ▪

دعم وجود بيئة قانونية رسمية لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني السوري وحماية العاملين فيها ) العملية الدستورية   ▪

 ر( + في دول الجوا

 التوصيات المقترحة:

الجهود الدولية واإلقليمية الداعية إلى تثبيت وقف إطالق نارشامل ومنع تجدد العمليات العسكرية وحاالت النزوح   نثمن -

، كما ندعو الجهات الدولية إلى دعم زيادة تمثيل 2254والسعي الحثيث للوصول إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 

ت دولية خاصة بهم لتفعيل دورهم في عملية السالم وصناعة  المرأة والشباب في العملية السياسية ودعم وجود منصا

 . 1325و 2250الحل وفقاً للقرارات الدولية  

نأمل من اإلتحاد األوروبي استمرار دعم المجتمع المدني السوري السيما تلك المبادرات الحوارية العابرة للجغرافيا   -

رات المحلية والفرق التطوعية واألعمال الريادية للنساء  لدعم السالم والحوار المعرفي البناء، كما ندعو لدعم المباد

ها والتشبيك فيما بينها ومساعدتها لتكوين شبكات اجتماعية يتوالشباب داخل سوريا وفي دول الجوار والسعي إلى استقالل

 .و خارجهامرنة تزيد من التواصل الفعال مابين السوريين/ت داخل سوريا 

) العملية الدستورية   اية رسمية لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وحماية العاملين فيهندعو إلى دعم وجود بيئة قانون -

 دول الجوار(.  –

بفرص العمل  دعم برامج التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للنساء والشباب السوريين في دول الجوار والتي تربطهم -

 اءات المناسبة.المناسبة وتحميهم من التهميش والفقروتبني لهم الخبرات والكف

يستدعي مما إن حالة عدم االستقرار واستمرار العمليات العسكرية تزيد من تدهور األوضاع اإلقتصادية في سوريا   -

زيادة تدفق المساعدات اإلنسانية، كما يتطلب األمر تطوير برامج شاملة تهدف إلى التمكين اإلقتصادي يتم تنفيذها 

وتعزز صمودهن وتحمي الشباب من وتحميهن تهدفة فتمكن النساء محلياً مع ضمان وصول هذا الدعم للشريحة المس

مع اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير سالح والعودة للحياة المدنية اإلنخراط في النزاع المسلح أو تشجعهم على ترك ال

 الالزمة لمنع وصول هذه المساعدات للجهات المتورطة في أعمال العنف. 

 التحديات المتوقعة في مؤتمر بروكسل

 .تسيس الحوار بشكل يعكس االستقطابات السياسية بدالً من خلق قنوات حوارية ومصالح مشتركة مابين األطراف -

 .تباين بعض اإلحتياجات بين المناطق وإمكانية وجود ممانعة لدمج اإلحتياجات -


