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 ملخص تنفيذي 

جرت مشاورات إقليمية مع مجموعتين من ممثلي  

المدني ) مشاركاً( في حزيران/يونيو   50المجتمع 

لمسار  2020 تقييماً  األولى  المجموعة  أجرت   .

المدنية   الغرفة  قيم  ذلك  في  )بما  الغرفة 

لالستراتيجيات  تصوّراً  ووضعت  واالجتماعية(، 

دور  ذلك  في  )بما  وتدخالتها  للغرفة  المستقبلية 

مخرجات   الغرفة نشر  وآليات  للمناصرة(  كمنصة 

األوسع.  المدني  المجتمع  إلى  وإيصالها  الغرفة 

الغرفة   بين  الروابط  المجموعة  ناقشت  كذلك 

أيضاً   النقاشات  وتناولت  السياسية.  والعملية 

المعتقلين   ملف  ومنها  االنسانية  الملفات 

والمختطفين وعدداً من القضايا التي تطال النساء  

االحتياجات الخاصة. أما المجموعة  واألطفال ذوي  

الثانية فقد ركّزت نقاشاتها على موضوعين اثنين:  

الغرفة نفسها والمسائل التب يجب التركيز عليها 

. تناولت مناقشة الموضوع  2020حتى نهاية العام  

وهيكليتها  وإجراءاتها  الغرفة  هوية  مسألة  األول 

وأتت  بها.  الخاصة  العالقات  وشبكة  الداخلية 

محددة نقا مواضيع  على  الثاني  الموضوع  شات 

ومنها االقتصاد والعقوبات وشكل الحكم ومستقبله  

والعدالة   القومية واإلثنية والطائفية  والحساسيات 

 . اإلنتقالية
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  موضوعين مركزيّينتوزعت نقاشاتنا في المجموعة الثّانية حول 

  

  األول

الغرفة المدنيّة )تناولها من 
 زوايا متعّددة تشرح تباعاً(

 ثانيا

حزمة المواضيع الّتي نجد 

أهّميّة التّمركز حولها منذ 

 ٢٠٢٠اليوم لغاية نهاية 

وعلى هذا األساس نضع التّصورات التّالية كإطاٍر تنفيذّيٍ مشترٍك مع الّدعوة 
 .وتبنيهلدعمه 
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أوال: غرفة دعم المجتمع المدنيّ 

 

 تمّ التّأكيد على:هوية الغرفة 

 . متشابهة    لسنا تحت ظروف  ولسنا متشابهين نا أنّ باإلقرار و ،فهم االختالفات وتنظيمها ◆

 . من معززات تدعيم المشترك وتنظيم المختلف عليه كواحدة  مة المرجعية القيّ ة يّ اإلقرار بأهمّ  ◆

 . الكاملةللمشاركة  وصوالً  ؛قابيّ لى الرّ إ  ور االستشاريّ الدّ  تقوية ◆

 

 ة  ة اإلجرائّي اخلّي البنية الدّ 

الي  وبالتّ   ،مستمرّ    عاية تضمن اعتماداها كآلية تعاون  بنى على الحوار المشترك بين الغرفة والرّ ت    رشيدة    حوكمة  اعتماد   ◆

 . التفاوضيّة ةعود والهبوط في العمليّ عدم ارتهانها لحاالت الصّ 

 . يمكن تضمينها هنا كثيرة   وهناك منابر   ،صية  تخصّ  وشراكات   صية  تخصّ  دعم بنية الحوكمة بأذرع   ◆

 . وقعاتعدم المبالغة في التّ تدعيم الواقعية من خالل متابعة وتقييم المسار و ◆

   . عامّ الأي  رّ الاع نّ ومبدعين وص  مثقفين من  رة  خصيات المؤثّ دماج الشّ إ ◆

 

   المتبادلةالعالقات شبكة 

 .  كأولوية  وريّ اخل السّ ركيز على الدّ ة والتّ قاءات اإلقليميّ اللّ   في   ة  وبخاصّ   ،ضمين من التّ   وسع، استمرار نهج مزيد  والتّ   فراداأل ◆

 . لة  معلّ   وتقديم اقتراحات  ضمن الغرفة   وسع عبر استشارت  رشيح وخيارات التّ عاون في مسائل التّ التّ  ◆

الشّ  ◆ اللّ تعزيز  وبعد  قبل  التّ راكة  عبر  المجتمعيّ قاءات  المدنيّ   واصل  بالعمل  االهتمام  لتحفيز  المباشر  وغير    المباشر 

 . وريّ ة وتقليص الفجوة مع المجتمع السّ وبالغرفة المدنيّ 

 . ئل دعمه؛ ليضمن بيئًة تشاوريًّة تشاركيّةً إطالقه ووسابحالة  لكترونيّ الموقع اإلة يّ أكيد على أهمّ التّ  ◆

. 
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  الموضوعيّةقاشات نّ ال: ثانيا  

 التّالية  وتبويبها تحت العناوين ةً تي تبدو خالفيّ للقضايا الّ  منهجي   تنظيم  

 . والعقوبات الملف االقتصاديّ  ◆

 . عةشكل الحكم ومسألة اإلدارات الموسّ  ◆

 . ةائفيّ ة والطّ ثنيّ ة اإلالحساسيات القوميّ  ◆

ت دمج فيه البنى القانونيّة والمجتمعيّة وتضمن    ، ونعتقد أن القضية هنا ستحتاج لتوسع  في النّقاش العامّ ةالعدالة االنتقاليّ  ◆

 .  رؤيًة متكاملة الجوانب حول الموضوع

 

 مع اإلشارة إلى أن العديد من األسئلة ما تزال مفتوحة  للمتابعة وصياتالتّ  أهمّ 

 

 غرفة المجتمع المدنّي ومكتب المبعوث الخاصّ 

وتكون أرضيًة لبناء أطر الّسياسة    .  عبر الفضاء الّذي تضمنه الغرفةتشاركّي    بشكل    إنجازهايمكن    مة  قيّ   مرجعية  دعم إنجاز   ◆

 .  المدنيّة

، واستغالل الفضاء اإللكترونّي بشكل   ة بط مع المجموعات اإلقليميّ ليات الرّ أة واخليّ ال البنية الدّ ركيز على استكمإعادة التّ  ◆

نتظم    . م 

 . مستقبالً  11 لقاء ألوراق اللّ  ق للبنية تحضيراً قاش المعمّ االستمرار في النّ  ◆

 . اللّجنة الّدستوريّةأعضاء الثّلث الثّالث من " ممثليهم"رعاية التّواصل المباشر ما بين الغرفة و ◆

ة ولي  رغم المحاصصة الد   ،المدني  مات المشاركة ضمن غرفة دعم المجتمع نسيق والعمل مع المنظ  ن عليهم الت  أكيد أذكر ممثليهم للت تم  )

 ( اختيارهمثناء أتي حصلت ال  
 

والّتي ستساهم   ◆ الّدستوريّة،  الكبرى  المواضيع  حول  المدنّي  المجتمع  قبل  من  حوارات   اللّجنة  فتح  عجلة  دفع  في 

 .. الّدستوريّة
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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 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

 
 

 

 :ما يمكن توّقعه من المجموعة األمميّة والّدول الّداعمة

 (. نقاش آفاق المساهمة المدنيّة في ذلك )واإلسهام في تفكيك آلية التّعطيل ة ستوريّ جنة الدّ اللّ تحريك  ◆

بالتّوازي مع كسر حالة الجمود والتّعطيل في اللّجنة الّدستوريّة وفتح    2254توسيع النّقاش العاّم حول باقي بنود القرار   ◆

 . مداخل إضافية  للحلّ 

استكمال الّدعم لآلليات الّدوليّة والمنظّمات الّسوريّة الّتي تعمل على توثيق االنتهاكات، لضمان محاسبة كّل المسؤولين   ◆

 ومن كّل الجهات.   ٢٠١١اب جرائم حرب ، والجرائم ضّد اإلنسانيّة الّتي ارتكبت منذ عن ارتك

استمرار العمل والّدعم لملف المعتقلين والمفقودين في سوريا دون عمليّات تبادل  بين القوى المسيطرة، وإنما بتوضيح   ◆

 نيّة والّسريّة. مصيرهم واإلفراج عنهم، والضّغط لزيارة الصّليب األحمر إلى المعتقالت العل

، وأيضاً حماية ممتلكاتهم   ◆ مساعدة الّسوريّين خارج سوريا بالصّعوبات الّتي يواجهونها من الحصول على أوراق  قانونيّة 

 . داخل سوريا

 متابعة ملف العائدين إلى سوريا بظروف  مختلفة ، وضمان حمايتهم وحّقهم للوصول للخدمات والحماية دون تمييز .   ◆
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