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 السياسية العملية في المدني المجتمع مشاركة

 منظمات ركةمشا أن تعتبر كبيرة، بفاعلية السياسي الانتقال لعملية بدعمها السورية المدنية المنصة

 شاركةالم تكون حتى يتحقق لن وهذا برمتها العملية خلال اكبر ادوار لها يكون أن لابد المدني المجتمع

 العملية اتملف من ملف بكل السوريين مع التشاور سيجعل مما مختلفة بأدوار و مختلفة مستويات على

 يقوم أن لابد ذلك، لتحقيق و .السوريين بين أقوى السياسية للعملية الحشد سيجعل و أشمل السياسية

 من ةفاعلي اكثر تواصل وسائل إيجاد من سوريا لدعم الدولية المجموعة أعضاء و الخاص المبعوث مكتب

 عن نممثلي مع الالكتروني التواصل كاستخدام  جنيف في لمنظمات ممثلين مع لقاءات في انحسارها

 بجلسات لسوريا المجاورة الدول في اللجوء مجتمعات في و سوريا داخل المدني المجتمع منظمات

 تعمل تيال منظماتال مع التواصل و الجغرافي والتوزع التنوع الاعتبار بعين الأخذ من لابد و .دورية نصف

 لدعم ةالدولي المجموعة أعضاء و الخاص المبعوث مكتب يقوم أن لابد أيضا .مختلفة جغرافية مناطق في

  .السوري المدني للمجتمع التالية المختلفة بالأدوار بالاعتراف سوريا

 نم لكل المدني المجتمع من استشارية مختلفة لجان وجود من لابد :الاستشاري الدور .1

  .السياسية بالعملية الأساسيين لينالفاع

 و اتمؤشر لوضع الدولية المنظمات و السورية المنظمات من مشتركة لجنة :الرقابي الدور .2

  .لسوريا الخاص المبعوث مكتب مع بالتعاون السياسية العملية في التطور لقياس

 واسع طيف عم رسمية بتشاورات للقيام السورية المدنية للمنظمات لابد :التشاوري الدور .3

  .السوريين من جدا

 ةمعين مواضيع حول التحالفات سيبني السوري المدني المجتمع :التحالفات بناء دور .4

  .أجلها من للمناصرة

 واحدةك تدعمها و المدني المجتمع دعم غرفة حول بالتشاور قامت  السورية المدنية المنصة الإطار، بهذا      

 غالبية عم التشاور تم قد و الخاص، المبعوث مكتب قبل من تأسيسها تم المدني المجتمع مشاركة آليات من

 من أيضا و السياسي الملف نقاش خلال من وعضو منظمة 250 عددها يتجاوز التي المحلية المنصات أعضاء

 المجتمع دعم لغرفة أكبر دور أجل من و .2016 آب في الثاني اجتماعها في الوطنية اللجنة نقاشات خلال

  :لابد المدني

 .عدالة وأكثر سوريا خارح و داخل للمنظمات أكبر بشكل ممثلة الغرفة تكون أن .1

  .الغرفة في للمشاركين التنوع لضمان أولوية الخاص المبعوث مكتب يعطي أن  .2
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 صةخاو للمشاركين اللوجستية الأمور لتسهيل اكبر بجهود الخاص المبعوث مكتب يقوم ان .3

 دول يف للسورين التنقل حرية على المفروض القيود لظ في سوريا داخل من للمشاركين

 .الجوار

 شكلب للنقاشات العملية و المحتوى بمشاركة الغرفة في المشاركين و الميسرين يقوم أن .4

  .المنظمات من مطولة قائمة مع شفاف و دوري

 عم الممثلين اختيار طريقة و المدني المجتمع غرفة صلاحيات و مهام و دور مشاركة تتم أن .5

  .بشفافية المدني المجتمع منظمات

  .اجتماع كل بعد و خلال المخرجات عن دورية تقارير المدني المجتمع غرفة تنشر أن  .6

 .نفسها سيدة هي المدني المجتمع غرفة تكون ان .7

 نظماتم من ستتشكل التي المستقلة المراقبة بلجنة الخاص المبعوث مكتب يعترف أن .8

 أثرال و التقدم لقياس مؤشرات لوضع اللجنة مع سوية مليع أن و سورية منظمات و دولية

  .السياسية العملية لنجاح


