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 الملخص التنفيذي

جريت المشاورات اإلقليمية لغرفة دعم المجتمع 
ُ
أ

المدني في عمان بشكل افتراضي في السادس  

أيار/مايو   من  عشر    11بمشاركة    2020والحادي 

المدني   المجتمع  دعم  غرفة  دور  ناقشوا  شخصاً 

واالستراتيجيات  واالجتماعية  المدنية  وقيمها 

حول  اقتراحات  تقديم  تم  لدعمها.  المستقبلية 

تواصل لتقديم دور الغرفة كمنصّة للمناصرة آليات ال

عبّر   كما  بينهم.   وفيما  للسوريين  الثقة  وبناء 

الغرفة   ربط  كيفية  حول  آرائهم  عن  المشاركون 

عدد   إلى  التطرّق  تم  كذلك  السياسية.  بالعملية 

 من الملفات اإلنسانية. 

فقط   االردن  بغرفة  للمشاركين  عمل  جلسة 

ع ومقترحات  اآلراء  وجمع  المحاور لمناقشة  ن 

 الثالث
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من أهم اآلراء والمقترحات 

 أسئلة مشروعة 

المجتمع المدني   دعم ما هو الدور الحقيقي لغرفة   ◆

دور  هناك  يكون  ال  ولماذا  الدستورية  اللجنة  في 

 رقابي واستشاري لغرفة الدعم داخل اللجنة؟ 

ما إمكانية عقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين بوجود   ◆

 السوريين وبالتنسيق معهم وتكون مخرجاته ملزمة؟ 

دعم ◆ بغرفة  الخاص  التفاوضي  الحيز  المجتمع    أين 

 المدني؟  

المجتمع   ما ◆ لغرفة  القانونية  الصالحيات  هي 

 المدني؟ 

االليات   ◆ فماهي  المناصرة  بموضوع  يتعلق  بما 

المتوفرة   واالعالمية  المادية  واالمكانيات  والقنوات 

 لدى غرفة دعم المجتمع المدني؟  

هل لنا الحق برفض شكل الدولة بحال لم يناسب   ◆

 تطلعات السوريين؟ 

 ضبابية المشهد 

يشعر الجميع أنه الى االن لم يحصل تواصل فعال مع 

الثلث الثالث وما زلنا نتلقف االخبار من مصادر عدة 

مكتب  بنشاطات  المتعلقة  المسائل  أغلب   حول 

خالل  من  او  طريق شخصي  عن  االممي  المبعوث 

عنا فمثال سم  .غرفة دعم المجتمع المدني  إحاطات

أن هناك تغيرات محتملة في تركيبة الوفود لكن لم 

شيء أي  المبعوث  مكتب  القبيل. م يؤكد  هذا   ن 

قد توصلت الى نتائج لكن لم يرد   األطرافسمعنا أن  

التوافقات  نوع  حول  المبعوث  مكتب  من  شيء 

الحقيقي  دورنا  وما  نحن  أين  فإذا  التالية  والخطوات 

في هذه الغرفة؟ 
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  مقترحات 

قدم المشاركون بغرفة دعم المجتمع المدني  

 :بعمان المقترحات التالية

عمل   ◆ على  ملزم  رقابي  دور  هناك  يكون  أن  نقترح 

كون هذا الثلث   الثلث الثالث من اللجنة الدستورية

استشاري غير من صالحيات المبعوث االممي ودور  

 ملزم للجنة الدستورية لتقديم أفكار واستشارات. 

تقديم   ◆ المعتقلين  إحاطة  نقترح  بملف  خاصة  دورية 

ودور   عنهم  لإلفراج  المبذولة  األطراف  والجهود 

 الفاعلة في قضيتهم. 

تابعة   ◆ الالجئين  بحماية  خاصة  مكاتب  انشاء  نقترح 

الى   منهم  العائدين  أحوال  تتابع  المتحدة  لألمم 

 ا.  سوري

من   ◆ ألكثر  الدستورية  اللجنة  عمل  تعطل  حال  في 

توجيه   يتم  أن  نقترح  أشهر  الطرف    إنذارستة  الى 

المعطل يفيد بإمهاله فترة زمنية محددة وبحال عدم  

مجلس   الى  المفاوضات  ملف  يحال    األمن االلتزام 

القرار   السابع    2254لتطبيق  الفصل    واإلعالن تحت 

 قالية. مباشرًة عن البدء بالمرحلة االنت

هناك   ◆ يكون  أن  عمل  إحاطة  نقترح  عن  مكتوبة 

دعم   وغرفة  النسوي  االستشاري  المجلس 

 .المجتمع المدني 

 تأكيدات 

أكد المشاركون من غرفة االردن على مجموعة من  

 :االهداف وهي

ملكية غرفة المجتمع المدني للسوريين  نؤكد على   .1

سورية بالفعل وليس بالقول  - اذ يجب أن تكون سورية

آليات العمل واقتراح أفكار    دوأن يكون لنا الحق في نق 

 وآليات جديدة. 

المجتمع   .2 دعم  غرفة  دور  بلورة  ضرورة  على  نؤكد 

أصوات  عدد  وزيادة  والتفاوضي  الرقابي  المدني 

 المشاركين فيها

سعي لديمومة الغرفة واستمراريتها وأن  نؤكد على ال  .3

أسوة  الدورية    يكون هناك مواعيد محددة لالجتماعات

في   والمشاركة  النسائي  االستشاري  بالمجلس 

هذه   أعمال  جدول  على  النقاط  بعض  وضع 

 .االجتماعات

نؤكد على رفضنا إلقحام الشباب السوري في القتال  .4

في ليبيا ونرى ضرورة مساعدتنا على توفير القنوات  

هذه   وتبعات  لمخاطر  الداخل  في  السوريين  لتوعية 

 الخطوة.  

نؤكد على ان الروس شريك غير نزيه أوكل اليه الملف   .5

 السوري وهو تورط وأمعن في قتل السوريين.  

قبل الدعوة الى    األجندةنؤكد على ضرورة مشاركة   .6

حق   وعلى  بأسبوع  االقل  على  جنيف  اجتماعات 

بنود أو تعديل او حذف سواها  إضافة  السوريين في  

 .انطالقا من ملكية السوريين للغرفة
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 الخاص تتلخص لمبعوثفي الختام قدم المشاركون باالجتماع توصيات ل 
 :بالتالي

جميع القضايا التفاوضية لمسار جنيف وعدم تعليق أي ملف من الملفات العالقة باي مسار    إعادة .1

بعدة إحاطات  وسوتشي وخاصة بما يتعلق بالمعتقلين حيث ورد  أستانامن المسارات االخرى مثل 

ل كحل  للمبعوث الدولي ما يسمى بتبادل المعتقلين ونحن كمجتمع مدني نؤكد على رفض التباد

 .سراح جميع المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط ونطالب بإطالقلهذه القضية 

 .المبعوث األمميضرورة اللقاء الدوري مع  .2

مع المشاركين بغرفة  ضرورة اللقاء الدوري الشهري أو ما يناسب، بالتنسيق مع مكتب المبعوث،   .3

لتبادل المعلومات والتنسيق والخروج بأوراق عمل  واربيل    -بيروت-دعم المجتمع المدني في تركيا

 مشتركة. 

المعلومات بشكل    إحداثضرورة   .4 المبعوث االممي يقوم على مشاركة  تابع لمكتب  مكتب متابعة 

الغرف   التي يتم رفعها للمبعوث من  الدورية  بالتقارير  المدني بما يتعلق  المجتمع  دوري مع غرف 

 . المحدثة كافة

تضم أرشيفاً من وجود قاعدة بيانات الكترونية تابعة لمكتب المبعوث الخاص  أيضا نؤكد على ضرورة   .5

كافة المنصات واللقاءات لتفعيل الدور المعرفي، إذ من غير الممكن ان يتم الطلب إلينا العمل على  

نشر الوعي والمعرفة عن دور الغرفة بين السوريين ونحن ال نملك من سير هذه المعرفة إال النذر  

  اليسير. 

ضرورة إيجاد آلية واضحة وشفافة مبنية على معايير الكفاءة في المعرفة والتواصل في طريقة اختيار   .6

المشاركين من ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية في الجوالت التفاوضية في جنيف  

حسوبية  أو بروكسيل ليكونوا لجنة استشارية لهم. فالكثير منا يشعر ان العملية تتم بناء على م

 ومعايير غير واضحة للجميع.

العمل على اختيار منسقين لغرفة االردن للتواصل مع غرف اربيل وبيروت وتركيا لتفعيل دور الثلث   .7

 .الثالث التشاوري ولتبادل التقارير والنقاشات وبالتالي الخروج بجدول أعمال مشترك لكافة الغرف

ي لقاءات جنيف وبروكسيل فمن المجحف أنه يتم  زيادة عدد األعضاء المشاركين من غرفة االردن ف .8

اثنتين أو اثنين من المقيمين باألردن بينما نرى فريقا من أكثر من عشرة  او  (  ة)واحد(  ة)اختيار ممثل

المعاملة  وجوب  على  االممي  المبعوث  كرر  السياق  هذا  وفي  ثانية.  غرفة  من  يشارك  أشخاص 

  .فريقه في األمر هذا لضمان مزيد من المساواةالمتساوية مع كل المجتمع المدني وإن سينظر 

رشفتها  أحداث مكتب سكرتاريا تابع لكل غرفة على حدة يقوم بتدوين وبتنسيق المحاضر وإضرورة   .9

 .عمال االداريةوغيرها من األ
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أعضاء من  توفير االمكانيات الالزمة والضرورية إلجراء دراسات بحثية عن الالجئين السوريين تصدرها   .10

 .  غرفة االردن

ضرورة االجتماعات الدورية ألعضاء الغرفة مع بعضهم بتيسير من سويس بيس ونوريف عبر منصات  .11

االجتماعي اآل للحصول على تسهيالالتواصل  والسعي  الحالية  للمرحلة  لحركتنا وموافقات منة  ت 

كما نقترح منح أعضاء غرفة دعم المجتمع المدني  . ردنيةللقاء فيزيائي حقيقي من السلطات األ

سمائهم لتسهيل حركة أطالع وزارة الخارجية االردنية على  إفي االردن بطاقة تعريفية بصفتهم و

و البعض  بعضهم  وبين  الشعبية  القاعدة  مع  وجودنا  إتواصلهم  فائدة  فما  تستطيع  ال  ال  غرفة  في 

 ؟ التواصل فيها مع السوريين بمسمياتنا

ردن أو  ان الكثير من المبادرات النسوية تنشط في تركيا واربيل وبيروت وبالكاد نسمع عنها في األ .12

وبعض هذه المبادرات مدعومة من منظمات االمم المتحدة او مكتب    ، يتم التواصل معنا للمشاركة بها

قصائنا ألننا نملك إن يكون هناك تفعيال أكثر لدورنا النسائي وضرورة عدم أنتمنى  . المبعوث االممي

الكثير من الخبرات والتجارب والتواصل مع الالجئين مما يغني التجربة ويحقق نجاحا ألهداف تلك 

 .الى انه تم أخذ العلم بهذا الموضوع الخاص  المبعوثوتعقيبا على هذا الطرح نوه . المنظمات

على ما جاء في تقرير زمالئنا من غرفة بيروت حول أدوار غرفة دعم المجتمع المدني والتي  نؤكد    .13

تعني:)تنسيق وهي  "تمام"  بكلمة  اختصارا  تلخيصها  مع شروحات  - استشارة-معرفة-تم  مناصرة( 

  المضامين.

 

 ٢٠٢٠, المجتمع المدنيالمشاورات اإلقليمية لغرفة دعم 
 

من قبل مكتب المبعوث الخاص لسوريا كآلية للتشاور مع مجموعة واسعة    2016( في يناير  CSSRتم إنشاء غرفة دعم المجتمع المدني )
المدني. من خالل   المجتمع  الفاعلة في  الجهات  المدني االجتماع والتفاعل    CSSRومتنوعة من  المجتمع  الفاعلة في  للجهات  ، يمكن 

 ذات الصلة في األمم المتحدة ، وكذلك أصحاب المصلحة الدوليين. وتقديم رؤاهم وأفكارهم إلى مكتب المبعوث الخاص والجهات الفاعلة 
 

 تهدف هذه اآللية إلى جعل عملية التأمل في األمم المتحدة أكثر شموالً. 
 

 . OSE-Syriaعلى عاتق  CSSRيقع اإلشراف العام والتوجيه على  
لتقديم الخبرة المنهجية والدعم التشغيلي    OSEبل  النرويجي لحل النزاعات والمؤسسة السويسرية للسالم من ق  NOREFتم تفويض مركز  

 والتقني للعملية. 
 

 .اآلراء الواردة في هذا التقرير تعبر عن ملخصات األنشطة المختلفة وال تعكس بالضرورة وجهات نظر األمم المتحدة

 
 

 اتصال 
 
 

 CSSR  www.cssrweb.org فريق

 

 البريد االلكتروني:
contact@cssrweb.org 


