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 الملخص التنفيذي

في  بيروت  في  اإلقليمية  المشاورات  ُعقدت 

بحضور    2020الخامس والسادس من آذار /مارس  

مشاركاً مقيمين في لبنان وسوريا حيث قاموا    32

المجتمع   دعم  بغرفة  الُمناطة  األدوار  بمراجعة 

قيمها   وناقشوا  ومهمتها  الغرفة  ورؤية  المدني 

بالعملية   الغرفة  ربط  وكيفية  والمدنية  المجتمعية 

ياسية التي ال تقتصر على اللجنة الدستورية.  الس

بمشاركة   تسمح  التي  السبل  في  بحثوا  كما 

من   ممكن  طيف  أوسع  مع  الغرفة  مخرجات 

إضافية  مقترحات  هناك  وكانت  المدني.  المجتمع 

تتعلّق بالمسائل اإلنسانية بما في ذلك المعتقلين  

إلى   إضافة  قسرياً،  والمختفين  والمختطفين 

ت التي  ذوي التحديات  واألطفال  النساء  واجهها 

 . االحتياجات
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  قبل االجتماع 

 اليوم األول 

 الجلسة األولى  ( أ

تم افتتاح الجلسة األولى بتقديم إحاطة سياسية  

المبعوث   )نائب  الخاص  المبعوث  فريق  قبل  من 

والمسؤولون   مطر  خولة  السيدة  الخاص 

عمل   وفريق  المكتب  في  الغرفة( السياسيون 

 :تمحورت هذه اإلحاطة حول

في   ◆ األخير  المدني  المجتمع  دعم  غرفة  اجتماع 

والمتصلة   حولها  النقاش  تم  التي  والنقاط  جنيف 

بتفعيل أدوار الغرفة و توسيع نشاطاتها، وكيف لها  

أن تتفاعل أو ال تتفاعل مع اللجنة الدستورية، وأن 

   .تلعب دور أكثر فاعلية في العملية السياسية

 .الق منصات تشاورية إقليمية في تركيا وأربيلإط ◆

المبعوث   ◆ يواجهها  التي  التحديات  عن  ملخص 

  .لوقف االقتتال دعوتهالخاص والوصول إلى 

 

 

 

 

 :األولويات الخمسة للمبعوث الخاص 

ليست   .1 وهي  الدستورية  الهدف،  اللجنة 

بل الباب الذي يجلس من خالله السوريون  

 على طاولة واحدة

الفاعلة   .2 السياسية  األطراف  مع  التواصل 

الداخل   في  والمرأة  المدني  والمجتمع 

 والخارج

وهي   .3 السوريين  بين  الثقة  بناء  إعادة 

 أولوية قصوى 

جميع   .4 لدى  والمفقودين  المعتقلين  مصير 

 األطراف وهو الملف األصعب

ع المدني بشكل أكثر عمقاً  إدماج المجتم .5

بهدف إيجاد الحلول، وذلك كي يعود الحل  

 .سوري وبملكية سورية-سوري

 

واستقطاب   المشاركة  نطاق  توسيع  بإجراء  جدد  مشاركينبهدف  المنظمون  قام  الجديدة،  والخبرات 
انتقاؤهم  تم  المدني  المجتمع  ناشطي  من  مع مجموعة جديدة  أيام،  لعدة  امتّدت  فردية  اجتماعات 
بعناية بناًء على ترشيحات من قبل منظمات وأفراد ضمن غرفة دعم المجتمع المدني، وذلك لتعريفهم 

 كار والخبرات معهم.  بنشاطات الغرفة وطبيعتها وأدوارها وتبادل األف
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نقاط   حول  دارت  والمداخالت  األسئلة  معظم 

 :محددة

والتقدم   ◆ ومصيرها  الدستورية  اللجنة  ماهية 

الحاصل في عملها، دور الثلث الثالث، رفع السرية  

 عن محاضرها، عالقتها مع الغرفة. 

المعتقلين  تخفيض   ◆ ملف  ومصير  العنف  مستوى 

والمخطوفين وضمانات تجاه قضيتهم كمدخل لبناء  

 وتعزيز الثقة بين السوريين. 

أدوارها  ◆ وتعزيز  فيها  التمثيل  وتوسيع  الغرفة  دعم 

لالستفادة منها في العملية السياسي 

 الثانية الجلسة  ( ب

قام الزمالء الذين حضرروا اجتماع الغرفة األخير في 

جنيف بتقرديم إحراطرة شرررراملرة عن مجريرات ذلرك 

أوراق شررررملررت مخرجررات   توعيع  االجتمرراع، وتم 

االجتماع المذكور من رسررائل مشررتركة ومسررودة 

أفكار أولية تشتمل على توصيات للربط بين الغرفة  

عية واللجنة الدسرتورية، مم حصرلت نقاشرات جما

مثمرة بين المشررررراركين ونرائرب المبعوث الخراص 

السريدة خولة مطر ومسرؤولي الشؤون السياسية 

 في مكتب المبعوث.

خلص المجتمعون إلى اعتبرار اللجنرة الردسررررتوريرة 

نافذة إلى المسررار السررياسرري، وتم التلكيد على 

أن اإلطار الدسررتوري هو جزء من مسررار تفاوضرري  

وبلن المبعوث   طويل غير محدد بإطار عمني واضرح،

الخرراص لن يسررررهررل أي عمليررة ليسرررررت ذات 

مصرداقية. وأنه ال يمكن حصرر العملية السرياسرية  

فرررقرررط،  الررردسرررررررتررروريرررة   برررالرررلرررجرررنرررة 

مع التنويه على أن الحضررور من أعضرراء الغرفة قد 

 توافق على: 

دعم   ◆ غرفة  بين  للربط  التوصيات  من  مجموعة 

المجتمع المدني واللجنة الدستورية، ملحق رقم  

 قرير جنيف من ت 1

حال  ◆ في  الدستورية  اللجنة  مع  العالقة  خارطة 

أو تعثره، ملحق رقم   من تقرير    2استمرار عملها 

 جنيف 

دعم   ◆ مجموعة  إلى  المقدمة  المشتركة  الرسائل 

، ورسائل إلى المبعوث الخاص  3سوريا ملحق رقم  

 من تقرير جنيف  4حول دور الغرفة ملحق رقم 

ي الخانق وأكد المتحدمون على الوضرررع االقتصررراد

الذي يعيشررره الشرررعب السررروري، وضررررورة رفع 

العقوبرات االقتصرررراديرة، وترلمين بيئرة قرانونيرة أمنرة  

الرالجرئريرن   وحرمررايررة  الرمرردنري،  الرمرجرترمرع  لرعرمررل 

السرررروريين في دول الجوار من العودة القسرررررية  

والالعم  الكررافي  الرردعم  وتررلمين  سرررروريررا،  إلى 

الجرحى  ورعررايررة  والتعليم،  الصررررحررة  لقطرراعي 

رب، والكشرررف الفوري عن مصرررير ومتضررررري الح

والرمرفرقروديرن   والرمرخرترطرفريرن  الرمرعرترقرلريرن  جرمريرع 

والمغيّبين قسرررياً وإطالق سررراحهم دون شررروط  

وأموال  ممتلكررات  بحمررايررة  وااللتزام  مسرررربقررة، 

المنقولررة في كررافررة   وغير  المنقولررة  السرررروريين 

األراضرري السررورية ، ووقف االعمال العدائية بكافة 

 سي. اشكالها وتفعيل المسار السيا

.
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 اليوم الثاني 

مراجعة مسار الغرفة وإعادة أ( 

  تعريف أدوراها

غرفة   ومسار  طبيعة  بمراجعة  الجلسة  افتتاح  تم 

ومناقشة القيم المجتمعية  دعم المجتمع المدني،  

أدوارها، تعريف  إعادة  وتم  عليها،  ترتكز   التي 

المجتمع   دعم  غرفة  أن  إلى  المجتمعون  وخلص 

المدني عبارة عن فضاء مدني جامع وموّحد جوهره  

واالستقطابات   لإلنقسامات  وعابر  تقني  المرونة، 

استشاري   دور  يلعب  واأليديولوجية،  السياسية 

إلى سوريا في العلمية  للمبعوث األممي الخاص  

السياسية، ويطمح إلى دور أكبر وأوسع ممكن أن 

الدستورية   العملية  كامل  على  رقابي  يكون 

مساحة   وتعزيز  دعم  على  يرتكز  والسياسية، 

باستمرار  ويعمل  السالم،  وبناء  المدني  العمل 

وجدو  أينما  السوريين  جميع  صوت  نقل  على 

العمل ضمن  تضمينه  بهدف  وموضوعية  ية  بحرفية 

 .السياسية

 ب( أدوار الغرفة 

للغرفة    رئيسية  أدوار  أربعة  المجتمعون  كما حّدد 

معرفة،   )تنسيق،  تمام  بكلمة  اختصارها  تم 

األدوار   هذه  أن  على  وأكّدوا  مناصرة(  استشارة، 

البعض،   بعضها  ومتكاملة مع  ومتشابكة  أساسية 

ويجب أن تقوم الغرفة بلدائها على الشكل األمثل  

العملية   وبعد  خالل  وذلك  المراحل  كافة  في 

ياسية، كما أكّد الجميع على الملكية السورية  الس

أو  الناتجة  والمخرجات  واإلجراءات  العملية  لكامل 

.المتصلة بغرفة دعم المجتمع المدني

 

 

  

 

تنسيق

استشارةمعرفة

مناصرة
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  الدور التنسيقي .1

بالتنسيق  المدني  المجتمع  دعم  غرفة  تقوم 

بين   الخاص  الفعال  المبعوث  ومكتب  أعضائها 

ومستشاريه والجهات الراعية والداعمة والمنظمة  

وأفراد   ومجالس  السياسية من منظمات  للعملية 

وكيانات، كما تتولى التنسيق مع الجهات الدولية 

والمحلية وبعثات األمم المتحدة واالتحاد األوروبي  

السورية   بالقضية  والخاصة  الدبلوماسية  والبعثات 

افة إلى منظمات وأفراد المجتمع المدني في  باإلض

لعقد   تنسق  كما  المضيفة،  والدول  سوريا 

الحق   ولها  واالستثنائية،  الدورية  اجتماعاتها 

منفردة في تحديد شكل وطبيعة هذه االجتماعات 

ووضع األجندة وجداول األعمال الخاصة بها ودعوة 

واالستشاريين  الدبلوماسيين  من  ترتئيه  من 

 .لمنظمات والكيانات واألفرادوالخبراء وا

  الدور المعرفي .2

إن الدور المعرفي لغرفة دعم المجتمع المدني هو 

األدوار  كل  مع  يتقاطع  وأساسي  جوهري  دور 

ما   بكل  ويرفدها  ويعزعها  للغرفة،  األخرى  الثالمة 

تتم  كي  ومعارف  معلومات  من  تلديتها     يلزم 

إلى بالش الدور  هذا  تقسيم  تم  وقد  األمثل،  كل 

بكلمة   اختصارها  تم  أساسية  محاور   انتمالمة 

لقي المعرفة( مع تشر المعرفة،  ننتاج المعرفة،  ا)

العملية   من  االستفادة  أهمية  على  التلكيد 

والمنتجات   المخرجات  وجمع  للغرفة  التراكمية 

وجعلها   وتطويرها  وأرشفتها  السابقة  المعرفية 

والمهتمين   والمعنيين  الناشطين  لجميع  متاحة 

بعملية صنع  السالم في سوريا، كما تلتزم الغرفة  

جدد والقدامى  برفع المستوى المعرفي لألعضاء ال

رفدهم   طريق  عن  وذلك  مستمر،  بشكل 

بالدراسات والتقارير وتجارب الخبراء، باإلضافة إلى  

التنمية   إلى  تهدف  التي  التدريبية  البرامج 

المستمرة لقدراتهم، كما تم التلكيد على ضرورة  

بيانات  قاعدة  تتضمن  الكترونية  منصة  تطوير 

 مركزية، 

ا وفرعها وتحليلها،  مع أدوات لجمع البيانات وتنظيمه

تحديد  عمليات  في  الحقاً  لتوظيفها  وذلك 

بالسوريين  الخاصة  األولويات  وترتيب  االحتياجات 

في مختلف المناطق، وتطوير السياسات و تصميم 

المدني   المجتمع  ومنظمات  أفراد  ودعم  البرامج، 

المحلية والدولية وصانعي القرار بالمعارف الضرورية  

 .امل العملية السياسيةوالالعمة للتلمير في ك

 

معرفة

نشرر

تلقي
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  الدور االستشاري .3

المجتمع  دعم  لغرفة  االستشاري  الدور  يعتبر 

المدني أشهر دور لها، فهو الدور الذي تم تقديمها 

المبعوث السابق   للعالم عند إطالقها من قبل  به 

سوريا،    إلى 

ا من  الرغم  أغلبية  وعلى  لدى  السائد  العتقاد 

بلن الشكل   الغرفة،  الحاليين والجدد في  األعضاء 

تدار   التي  والطريقة  السياسية  للعملية  الحالي 

تقديم   دور  تمارس  بلن  لها  يسمحان  ال  بها، 

الخاص   المبعوث  لمكتب  حتى  بفاعلية  المشورة 

قبل األطراف األخرى المعنية بالعملية السياسية،  

الغرفة وتسعى المتاحة إلى   تؤكد  بكل اإلمكانات 

ممارسة هذا الدور الهام مع مكتب المبعوث وفريقه 

كما  السوري،  الملف  في  الفاعلة  األطراف  وكل 

المشورة   تقديم  في  الجديّة  رغبتها  على  تؤكد 

التقنية ودعم قرار الفاعلين والمؤمرين في الملف 

وكيانات  ومنظمات  سياسية  أطراف  من  السوري 

تسعى كما  بالخبرات    وأفراد،  الغرفة  تطعيم  إلى 

 .التخصصية لتلدية دورها بالشكل األمثل 

  الدور الخاص بالمناصرة .4

يعتبر هذا الدور من أهم أدوار غرفة دعم المجتمع  

المدني، إذ تؤكد الغرفة على العمل على كسب  

القضايا   لمناصرة  والحشد  السياسية  التلييد 

العادلة   األساسية  واالقتصادية  واالجتماعية 

في   وذلك  تمييز،  دون  السوريين  لكل  والملّحة 

المحلية  والمؤتمرات  والمحافل  المناسبات 

والدولية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في واقعهم، 

وقبول   والحوار  الثقة  قيم  وتعزيز  بناء  وتعمل على 

و الفاعلة  والمواطنة  العنف  ونبذ  السلم  اآلخر 

توسيع  قضايا  أعينها  نصب  تضع  كما  االجتماعي، 

وتطوير  المدني،  العمل  مساحة  وضمان  وحماية 

منظمات   بعمل  المتصلة  العادلة  القانونية  البيئة 

كسب   على  تعمل  كما  المدني،  المجتمع  وأفراد 

دور   تجاه  وعيها  ورفع  المحلية  المجتمعات  مقة 

جاهدة   وتسعى  السياسية،  العملية  في  الغرفة 

المساواةإل بعدم  المرتبطة  الجذرية  األسباب    عالة 

والتهميش و بكافة   اإلفقار  واإلخضاع  واإلقصاء 

األدوات  كافة  باستخدام  كله  بذلك  وتقوم  أنواعه، 

المتصلة   المتاحة  القانونية  واألنشطة  والوسائل 

 .بهذا الشلن.  

 

العمل من عرض نتائج جلسات ( ج

 قبل المشاركين 

من   فريقين  تشكيل  تم  الجلسة  نهاية  وفي 

الحضور، فريق تولى عرض ما تم إنجاعه خالل اليوم  

أمام مكتب المبعوث الخاص، وفريق تولى الحديث  

 .أمام سفراء وممثلي الدول المانحة

 اجتماع مكتب المبعوث ( د

اد فريق مكتب المبعوث الخاص برئاسرة السريدة ع

خولة مطر لالجتماع مع الحضرررور والحصرررول على 

  إحراطرة منهم حول مجريرات العمرل ومرا تم إنجراعه،

كمرا تم التنويره عن نيرة ممثلي الردول المرانحرة 

)النرويج، السرررويد، سرررويسررررا( االنضرررمام إلى 

االجتمراع، مع إمكرانيرة التواصررررل معهم بشرررركرل  

 مباشر.
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الفريق تم   قبررل  من  انجرراعه  تم  مررا  اسررررتعراض 

المفوض برالتقرديم، كمرا عقرب بعض الحراضرررررون  

السررتدراك بعض النقاط، باإلضررافة إلى طرح بعض  

المرداخالت التي تطرالرب بتوسرررريع التمثيرل في 

الغرفرة وعردم احتكرارهرا من قبرل البعض ودعمهرا  

      لتلعب دور رقابي أكثر من استشاري.

الم داعم ومشررررجع  أمنرت السرررريردة خولة مطر بك

على الحضررور وشرركرتهم على اإلنجاع، وأوضررحت  

بلن الغرفة بإدارة وملكية سررررورية بامتياع وبلن دور 

مكتب المبعوث الخاص للدعم فقط، وأبدت جهوعية  

عراليرة للردعم المعنوي المرتبط برالتردريرب وتقرديم  

  الخبرة والمشورة.

كم طلبرت من الحراضرررررين خطرة عمرل مكتوبرة  

مني مع توضرررريح األولويات واألدوار  مرتبطة بإطار ع

المبعوث  مكتررب  من  المطلوب  والرردعم  والمهررام 

 الخاص.

 

 اجتماع الدول المانحة( ه

حضر ممثلون عن الدول المانحة: النرويج، السويد،  

سررررويسرررررا، بعثة االتحاد األوروبي في سرررروريا، 

واسررررتهلوا حرديثهم بعبرارات إيجرابيرة تنطوي على 

برردعم االلتزام  المرردني    تررلكيرردات حول  المجتمع 

والعملية برمتها، كما أظهروا حماسرهم لالسرتماع  

إلى الحضرور والحصرول على فهم كامل لتوقعاتهم 

 الررررررررمسررررررررررررتررررررررقرررررررربررررررررلرررررررريررررررررة،  

التطور   إيجررابيررة عن  انطبرراعررات  التحرردث عن  تم 

الحاصررل في دور الغرفة، كما صرررح أحد الممثلين 

عن الفرصرررررة واإلمكرانيرة التي أتيحرت لهم لرؤيرة 

من الداخل السرروري، وبلن   األمور بشرركل أوضررح

حكومتهم قررت أن تكون من أكبر المرانحين لجهود 

السررالم والجهود اإلنسررانية في سررورية، مم قام 

الفريق المكلف بعرض خالصررة العمل أمام ممثلي 

الردول المرانحرة وتم فتح البراب لتوجيره األسررررئلرة 

 والمداخالت.
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من تساؤالت ومداخالت الحضور

أولويات   ◆ وفق  الدعم  يكون  بلن  الشعب  مطالبة 

 السوري وليس وفق االعتبارات السياسية 

على   ◆ فرضت  التي  الجائرة  العقوبات  برفع  مطالبة 

الشعب   على  مباشر  بشكل  تؤمر  والتي  سورية 

 السوري وتسهم في إفقاره  

الحد من استخدام األتراك لالجئين السوريين كورقة  ◆

 ضغط على االتحاد األوروبي

مشاو ◆ من  دورها  وتوسيع  الغرفة  دعم  إلى  تعزيز  ر 

 رقيب على العملية السياسية 

ممارسة ضغط أكبر على الحكومة السورية لتوسيع  ◆

مساحة عمل المجتمع المدني في الداخل السوري  

 وعقد اجتماعات الغرفة في دمشق  

 التركيز على الدعم النفسي والتعليم   ◆

الداخل   ◆ في  األدنى  بالحد  دبلوماسي  تمثيل  طلب 

 السوري لتسهيل األعمال القنصلية

 صير ملف المعتقلين والمفقودين والمخطوفين  م ◆

مستقبل غرفة دعم المجتمع المدني بعد التسوية   ◆

 السياسية في سورية 
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 ٢٠٢٠, المشاورات اإلقليمية لغرفة دعم المجتمع المدني
 

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

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

 تهدف هذه اآللية إلى جعل عملية التلمل 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

 
 

 

 :بعض األفكار والتوصيات الختامية

المجتمع المرردني يكون رقرابي على كرامرل العمليررة البعض مرا عال مصررررراً على دور طموح لغرفرة دعم  

السررررياسررررية، الغالبية مع عدم تلطير الغرفة وملسررررسررررتها ولكن مع ابتكار حلول ينتج عنها الحفاظ على 

المكتسرررربات ، الجميع يؤكد على الملكية واإلدارة السررررورية للغرفة، وعلى الحفاظ عليها حتى بعد انتهاء 

أن الغرفة ال تمثل الشرعب السروري بل تمثل احتياجاته، وهي قادرة على   العملية الدسرتورية، يؤكد الحضرور

 تقييم أداء الفاعلين في الملف السوري.

 

 اتصال 
 
 

  CSSR فريق
 البريد االلكتروني:

contact@cssrweb.org www.cssrweb.org 


