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 لملخص التنفيذيا

غير   السيد  سوريا  إلى  الخاص  المبعوث  جّدد 

التشاور  في  االستمرار  التزامه  مؤخراً  بدرسون 

حول  السوري  المدني  الجتمع  مع  واسع  بشكل 

مسائل متعلقة بالعملية السياسية بإشراف األمم 

المتحدة في جنيف. وعليه نُظم اجتماع في إربيل  

  27شارك فيه    2020شباط/ فبراير    24و   23يومي  

من المجتمع المدني السوري حيث شمل  شخصاً  

مع  جماعية  ونقاشات  ثنائية  لقاءات  االجتماع 

مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب المبعوث 

بين   مغلقة  ونقاشات  سوريا  إلى  الخاص 

عبّروا   قد  المشاركون  وكان  أنفسهم.  المشاركين 

للمبعوث الخاص في وقتٍ سابق عن مخاوفهم إزاء  

نها، وقد قاموا بمراجعة مراوحة عملية السالم مكا

حيث   عمل  مجموعات  ضمن  النقاشات  محصلة 

ركّزوا على النواحي االيجابية والسلبية في مسار  

غرفة دعم المجتمع الدني ومن ثم ناقشوا القيم 

المنظمات  التي تحكم عمل  والمبادئ األساسية 

السوري  المدني  المجتمع  في  العاملين  واألفراد 

لتطوير عملية التشاور في  وحّددوا اآلليات الضرورية  

اتفق   النهاية،  المدني. وفي  المجتمع  غرفة دعم 

المشاركون على معايير محددة الختيار األشخاص  

للمشاركة في الغرفة ولنقل اآلراء التي تّم التعبير  

إربيل  المدني في  عنها في غرفة دعم المجتمع 

 .إلى سائر المشاورات اإلقليمية وإلى جنيف

 

أربيل في   الذي عقد في مدينة  اللقاء  العاملين   72,      2020شباط    24  -23جمع  المهتمين  من  شخصاً 

 بالشأن العام السوري.  والعامالت

 تخلل اللقاء:  

 اجتماعات فردية مع مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا.  ◆

المبعوث   ◆ مكتب  في  السياسية  الشؤون  و مسؤولة  السوري  المشاركين  قبل   من  استفسارات  و  جماعية  نقاشات 

 الخاص إلى سوريا.   

 و أخيرا نقاشات مغلقة بين المشاركين.      ◆
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الفريق األممي يقوم بتيسير عملية غير منتظمة   ◆

بشكل كبير لذلك من الضروري وجود جدول و خطة 

قبل   من  توضع  الدستورية   اللجنة  ألعمال  زمنية 

 الفريق األممي ويلتزم بها األطراف المتفاوضة.

أحيانا   ◆ و  إيجابي  عامل  هي  المرجعيات  كثرة 

مكتب   قبل  من  خطة  وضع  يجب  لذلك  سلبي 

المبعوث لعدم فشل العملية الدستورية حيث من  

التي   التصريحات  النظام من خالل  المالحظ تهرب 

 قام بها من المخرجات المحتملة للجنة الدستورية. 

سنوات من    9من الواضح للسوريين حاليا أنه و بعد   ◆

الحوار و المفاوضات و المشاورات المتعددة   جوالت

 لم يتم تحقيق شيء. 

و أيضا ما قام به المبعوث االممي الجديد تطبيقا     ◆

الدستورية    2254للقرار   اللجنة  بأعمال  بالبدء 

مؤخرا  أصبح معطال بسبب أمور و إجراءات شكلية  

مما يدل على عدم جدية المجتمع الدولي بإيجاد  

 لحرب في سوريا. إليقاف ا حل

مكتب     ◆ قبل  من  بديلة  خطط  وضع  الضروري  من 

المبعوث الخاص إلى سوريا و الذي يقوم بتيسير  

اللجنة   اعمال  فشل  بحال  مفادها  العلمية 

التي   الخطوات  هي  ما  تعطيلها  و  الدستورية 

المتاحة و من   الخيارات  سيعمل عليها و ما هي 

ة الدستورية  جانب أخر في حال نجاح أعمال اللجن

 ما هي الخطوات القادمة.  

ن شفافية و وضوح العملية وكذلك الخطة البديلة  إ   ◆

القرار    اليات تطبيق عناصر  أن يتم    2254و  يجب 

إلى   الخاص  المبعوث  مكتب  قبل  من  توضيحها 

 سوريا. 

ضرورة االلتزام بمدونة السلوك و اخالقيات العمل   ◆

جوالت   في  المشاركين  جميع  قبل  من  المدني 

المفاوضات و االستشارات " تم ذكر الفيديو الذي  

 تم تسريبه من قاعة االجتماعات في جنيف" 

من الضروري وجود لجنة من الخبراء الدستوريين      ◆

 الدوليين لإلشراف على العملية الدستورية.  

العملية الدستورية القائمة حاليا هي بين األطراف   ◆

لية  السياسية لذلك من الضروري التركيز على عم

للوصول الى دستور حقيقي      الحشد و المناصرة 

 يلبي تطلعات المجتمع السوري. 

 

  

 
النقاط التالية و طرح بعض التساؤالت التي  تم  في البداية قام المشاركون باإلشارة إلى 

 انقاشها مع مكتب المبعوث الخاص إلى سوري
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اّليات    ◆ مشاركة  و  إنجازه  تم  ما  على  البناء  ضرورة 

التنسيق التي تم اتباعها في السنوات السابقة في  

المشاورات اإلقليمية و كذلك في جنيف و ذلك لتطوير  

 العمل و تجاوز أخطاء الماضي. 

في    ◆ و  اإلقليمية  المشاورات  إدارة   تكون  أن  يجب 

جنيف الخاصة بغرفة دعم المجتمع المدني من قبل  

أشخاص كفوئين ومدركين لحساسية الواقع السوري  

 ومطلعين بشكل جيد على الواقع السوري وتنوعه. 

بها  من     ◆ قام  التي  المبادرات  على  االطالع  المفيد 

السوريين من دون دعم مكتب المبعوث الخاص إلى  

غرفة   مشاورات  انقطاع  فترة  خالل  دعم  سوريا 

 المجتمع المدني  مثال" اجتماعات اسبانيا و أربيل" . 

تشجيع مشاركة الفاعلين في العمل المدني من     ◆

لمتحدة  داخل سوريا بشكل أكبر و هنا على األمم ا

لتسهيل   الجوار  دول  في  السلطات  مع  التعاون 

المعابر   التنقل عبر  العبور و تنظيم السفر و  إجراءات 

الجلسات   يعقد  حيث  الجوار  دول  إلى  سوريا  من 

 التشاورية. 

المدني     ◆ المجتمع  قدرات  من  االستفادة  ضرورة 

بناء   عملية  لدفع  المناصرة  و  الحشد  في  السوري 

 السالم قدما.

فريق  ◆ اختيار    على  معايير  توضيح  األممي  المبعوث 

الفاعلين التي تمت دعوتهم للمشاورات اإلقليمية و 

من   يخفف  االختيار  معايير  وضوح  حيث  جنيف.  في 

كذلك   و  بالمشاركة  المتعلقة  والخالفات   التجاذبات 

بالعمل   أكبر  ثقة  وتبنى  العملية  مصداقية  من  تعزز 

 المدني. 

أعم  ◆ مخرجات  لعرض  فكرة  هناك  مشاورات  كان  ال 

التسع   السنوات  في  المدني  المجتمع  دعم  غرفة 

لتكون متاحة لجميع   الكترونية  السابقة على منصة 

السوريين. أن الشفافية والوضوح في العمل المدني  

 هو األساس في تعزيز الثقة مع أفراد المجتمع. 

و    ◆ للمنظمات  للمعلومات  بنك  إنشاء  فكرة  طرح  تم 

من أجل سهولة االطالع    الفاعلين المدنيين السوريين 

قبل   من  به  يقومون  الذي  الدور  و  نشاطاتهم  على 

 المجتمع السوري. 

بين    ◆ التواصل  و  التنسيق  زيادة  أيضا  الضروري  من 

المشاورات   في   المشاركين  المدنيين  الفاعلين 

 اإلقليمية  األخرى, 

منع استمرار العنف في سوريا  و استغالل الجانب    ◆

ا أطراف  قبل  من  الدولية  اإلنساني  والجهات  لصراع 

وآخرها قرار مجلس األمن الخاص بالمعابر اإلنسانية  

المساعدات فقط عن طريق   لعبور  التمديد  حيث تم 

 معبرين و لمدة ستة أشهر فقط..  

لذلك من المفيد مناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل   ◆

أطفال سوريا في الداخل و كذلك دول اللجوء و القضايا 

األساس االستشارية  اإلنسانية  الجوالت  خالل  ية  

لغرفة دعم المجتمع المدني السوري. وذلك لطبيعة  

العمل الذي يقوم به الفاعلين المدنيين المشاركين و  

وحاجاته  السوري  بالمجتمع  الوثيق  ارتباطهم 

و   االقتصادي  الرفاه  و  المساواة  و  بالعدالة  وتطلعاته 

 االجتماعي.  

  

 
اإلشارة األمور التالية  تم أيضا خالل النقاش العام مع مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا

المتعلقة بدور المجتمع المدني السوري وآليات إشراكه في عملية بناء السالم األممية  
 باإلضافة الى بعض الثغرات  التي يجب تجاوزها 
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 ت بين المشاركين الفاعلين في المجتمع المدني السوريلنقاشاا

في بداية النقاش  تم التعريف بغرفة دعم المجتمع 

بين   التشاور  و  للحوار  مساحة  هي  و  المدني: 

الفاعلين السوريين في الشأن العام و ممثلين عن  

مكتب المبعوث االممي الخاص إلى سوريا، هذه  

مكتب  قبل  من  تأمينها  يتم  الفيزيائية  المساحة 

للمجتم الفرصة  الغرفة  تتيح  و  الخاص  ع المبعوث 

بشكل   أفراده  بين  للتشبيك  السوري  المدني 

مباشر و بناء الثقة وعالقات تعاون إضافة إلى اتاحة  

الفنيين   الخبراء  مع  للتواصل  لهم  الفرصة 

المبعوث   مكتب  ضمن  السياسيين  والمسؤولين 

على   الضوء  بتسليط  القيام  و  الخاص.  األممي 

القضايا التي هي بمثابة أولوية للسوريين ، فضالً  

ا صلة  عن  ذات  أخرى  دولية  أطراف  مع  لتواصل 

واللقاء بالمبعوث األممي الخاص لسوريا لإلسهام  

  في عملية الوساطة التي تيسرها األمم المتحدة. 

ومن ثم تم العمل ضمن مجموعات نقاش  مصغرة 

حول المساحة التي خلقتها مشاورات غرفة دعم  

المجتمع المدني " اإليجابيات و السلبيات" و كذلك  

المجتمع  آليا دعم  غرفة  تطوير عمل مشاورات  ت 

المدني و أخيرا أبرز القيم المجتمعية التي تحكم  

 عمل المجتمع المدني السوري. 

 

، وجاءت  نتائج النقاشات التي تمت ضمن مجموعات عملاستعرض المشاركون  

 :على النحو التالي

مشاورات ا حققتها  التي  اإليجابية  لجوانب 

 :غرفة دعم المجتمع المدني

المدني   ◆ المجتمع  دعم  غرفة  مشاورات  حققت 

مساحة تفاعلية مشتركة بين قوى المجتمع المدني  

من  إالمنتمية   نوع  خلقت  و  مختلفة  جغرافيات  لى 

وبالتالي   النظر  تبادل وجهات  و  التفاعل  و  االنسجام 

استطاعت أن تنقل رؤى و أفكار من الواقع المحلي  

 لى الرأي العام.  إ

 خلقت مساحة للحوار بعيدا عن العنف و لغة السالح.   ◆

بين   ◆ الحوار  باب  إطالق  في  الغرفة  اعمال  ساهمت 

 مختلف أطياف المجتمع السوري. 

ساهمت  باالعتراف الدولي بضرورة وفعالية المجتمع   ◆

 .المدني في بناء مستقبل سوريا

السوري   ◆ المجتمع  نقل هواجس  أيضا في  ساهمت 

 المتنوعة  لألطر السياسية و الدولية . 

الدولي   ◆ المجتمع  على  بالضغط  أيضا  ساهمت 

األدنى   بالحد  ولو  اإلنسانية  للحاجات  لالستجابة 

 .لالزمات المتتالية التي يتعرض لها السوريون 
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اورات الخاصة أما الجوانب السلبية لعمل المش

 :بغرفة دعم المجتمع المدني

األدوات   ◆ توفر  عدم  و  اإلعالمية  المتابعة  غياب 

المخرجات   و  المعلومات  على  لالطالع  المناسبة 

الغرفة  عن  الصادرة  الفعاليات  وجدول  والتوصيات 

باإلضافة الى عدم وضوح المعايير الخاصة بالدعوات  

من   األعداد  للتحضير  الزمنية  الفترة  قصر  كذلك  و 

إع على  المشرفة  و  الفاعلة  الجهات  داد  قبل 

 اجتماعات الغرفة.  

السوري    ◆ المجتمع  مكونات  جميع  تضمين  عدم 

بشكل حقيقي يعكس التنوع الموجود في سوريا  

 ) ومنها الكورد و االيزيديين  و مكونات أخرى ...(  

الفاعلين    ◆ لحركة  دولية  تسهيالت  وجود  عدم 

 المدنيين و خصوصا القادمين من داخل سوريا .  

خاصة ◆ و  النسوي  التمثيل  الكردي    ضعف  المكون 

 النسوي.  

المجتمع   ◆ دعم  غرفة  مشاورات  ربط  الصعب  من 

المدني مع العملية السياسية إذا ما بقيت العملية  

 السياسية غير واضحة األهداف و الرؤية و البرنامج  

 عدم تقيد بعض المشاركين بمدونة السلوك .   ◆

في شمال شرق   ◆ فاعلة  مدني  عمل  نواة  هناك 

العراقسوريا   اشراكها    وإقليم كوردستان  يتم  لم 

بشكل فعلي في مشاورات غرفة دعم المجتمع  

ذلك   تفادي  الضروري  من  لذلك  السوري  المدني 

وتبادل   والتنسيق  التواصل  زيادة  يجب  وكذلك 

اإلقليمية    المعلومات المشاورات  مختلف  بين 

 . وجنيف

 االخر.  التسامح و التصالح مع الذات و قبول ◆

المكونات   ◆ جميع  وتطلعات  حقوق  السورية  احترام 

 .  الحلول في التعايش السلمي أفضلللوصول الى 

الدفاع عن قيم العدالة و المساواة وحقوق االنسان   ◆

 األساسية.  

  المصداقية و الخبرة في المجال التي يعمل ضمنه.   ◆

 .  نبذ العنف والكراهية ◆

 .  نية والدوليةااللتزام بالقوانين والمواثيق االنسا ◆

 .الشفافية والمرونة في التعامل والتواصل ◆

 

 

 

 

 
  تحكم عمل منظمات و افراد التي  القيم و المبادئ  أبرزالمشاركون بنقاش  ومن ثم قام 

 :كانت كالتاليالمجتمع المدني السوري و 
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بتنظيم   ◆ المتعهدة  والمنظمات  المبعوث  مكتب  على 

المجتمع   دعم  غرفة  لمشاورات  اللوجستية  األمور 

أمان  و  الحركة  حرية  تسهيل  على  العمل  المدني 

 األفراد المشاركين. 

وكذلك وضع  آليات لمنع أي تجاوزات مدونة السلوك     ◆

 وأخالقيات العمل المدني و مبادئ حقوق اإلنسان. 

العمل على      ◆ المبعوث  مكتب  مندوبين  على  وجود 

من مشاورات غرفة دعم المجتمع المدني مراقبين  

 للعملية على طاولة المفاوضات.

  اسوة االستمرار بعقد المشاورات اإلقليمية في أربيل   ◆

 ر ووضع مخطط زمني لذلك.  بدول الجوا

بين   ◆  ( الراجعة  التغذية  عملية  على  الحرص 

 و كذلك في جنيف(   ةالمشاورات اإلقليمي

و       ◆ القومية  المكونات   بخصوصيات  المساس  عدم 

 العرقية و الدينية و االبتعاد عن خطاب الكراهية

وتأمين الوصول ألكبر شريحة توسيع دائرة المشاورات   ◆

السوري  في داخل سوريا و أيضا    ممكنة من المجتمع 

اقليم   في  الرئيسية  التجمع  ومراكز  المخيمات  في 

 .  كوردستان العراق

تأمين إقامة ندوات و لقاءات و تشكيل لجان متابعة   ◆

المناطق   و  لالجئين  السكانية  المركز  مختلف  في 

  التي تخضع لسيطرة اإلدارة الذاتية  داخل سوريا إذا

وتأمين مشاركتهم    أمكن  وتطلعاتهم  لنقل همومهم 

 ر. لقرافي صناعة ا

ضرورة تمثيل مكونات المناطق التي تّم احتاللها من    ◆

قبل االتراك قدر االمكان او تأمين التواصل معهم عبر  

 أربيل. المكتب االقليمي في  

تطعيم المكتب االستشاري النسوي بخبرات ونساء   ◆

 كورد

المدني   ◆ للمجتمع  استشاري  مكتب  او  غرفة  انشاء 

للوقوف على  الكوردي ملحق بغرفة المجتمع المدني  

 تطلعات وهموم ومخاوف المجتمع الكوردي السوري 

الدولية   ◆ والمنظمات  المانحة  الدول  على  الضغط 

المتخصصة لتأمين دعم المنظمات والمشاريع الالزمة  

للمنطقة وخاصة في مجال السلم االهلي واالنتقال 

االنتقالية   المرحلة  مع  لتتماشى  السياسي 

 .مستقبال

  

 
 

 مشاورات غرفة دعم المجتمع المدني را تم العمل على اليات تطوير عمل  و أخي
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التنسيق  و التواصل

أكد المشاركون على أهمية االستمرار بالتنسيق و التواصل بين افراد المجموعة و مكتب المبعوث االممي 

الخاص الى سوريا و كذلك توسيع دائرة المشاركة في مشاورات غرفة دعم المجتمع المدني في أربيل و  

 .و كذلك التي تعقد في جنيف ةكذلك ضرورة التواصل و التنسيق بين المشاورات اإلقليمي

القدرة على السفر)امتالك الوثائق القانونية   .1

 الخاصة بالسفر والعودة(. 

 يملك قدرة فعالة على التواصل والتنسيق.  .2

االنكليزية) .3 باللغة  شرطا  ملم  ليست  ولكن 

 ةملزما بحكم أن أغلي المشاورات اإلقليمي

 .  و في جنيف تكون باللغة العبية( 

التناوب في حضور األشخاص الممثلين لهذه   .4

 المشاورات  لالجتماعات ذات الصلة. 

سوريا   عادل  وازن  ت .5 داخل  من    للفاعلين 

 بالحضور.

االجتماعات  .6 هذه  لحضور  المرشح  يكون  ان 

 غير مستقطب سياسياً. 

 تحقيق التوازن الجندري.  .7

 .ممثل لشريحة واسعة من السوريين .8

 

  

 
معايير اختيار األشخاص للمشاركة و نقل  قام المشاركون باالتفاق على مجموعة من 

المعرفة و أراء المشاركين في مشاورات غرفة دعم المجتمع المدني في أربيل إلى   
 :اليو كذلك جنيف وكانت كالت  ةالمشاورات اإلقليمي
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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 )
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    OSEالنرويجي لحل النزاعات والمؤسسة السويسرية للسالم من قبل    NOREFتم تفويض مركز  

 والتقني للعملية. 
 

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

 
 

 اتصال 
 
 

  CSSR فريق
 البريد االلكتروني:

contact@cssrweb.org www.cssrweb.org 


