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 مقدمة:

عععع    
 
  2كععععم 19.616ة شععععمال شععععرب سععععوريا  مسععععاحة تقععععع مةاالععععة الرق

 
، 2011نسععععمة  ةسعععع  إحصععععاء  1.100.000انها ، ويبلععععد سععععدد سعععع 

 تت و  
 
ل الععرل النسعبة متوو  رقيعة د نيعة و س  نعات ة من سشائر و سعائتت سسع ن الريعا واملد وعة وم و  ن التركيبة االجتماسية للرق

 
سعة . ششع 

 وباقي امل و  األكبر من س ان املحاالة 
 
سلع  الرراسعة وتربيعة  انها بشع ل سسا ع    نات من ال عورد والتركمعان والشعركا واألرمعن . ودعتمعد سع 

 ة. ي  سات الح وماملواش   والتجارة وبعض الوظائا اإلدارية في املؤس  

 
 
 اقتصععاد ة املععوارد الطبيعيععة فععي املحاالععة مععو عتبععر س

ً
د املائيععة مثععل نهععر الفععرات مثععل الععوفل والوععاا واملععوار  ،لسععورياة سععيسسااردا

ايهععا سكبععر ، و خععرك ملعاملعبر الحععدودت فععي تعل س ععيض مععع الجمهوريعة التركيععة والسععدود ومشعاردع الععرت  الطبقععة،  اإلضععااة إملع  املععوارد األ  وبةيعرة

 
 
 % من ال هرباء في سوريا . 20الفرات وسعطي  حيث تقع سل  سد   ،ة توليد كهرومائية في سوريامةط

ععمةاالععة يعة ن سهم  املعلومععات املععةملورة سسععت  تبععي   ولععل  
 
سخععةها بعععين االستبععار مععن  و التع  تععم   ة الجيوسياسععية واالقتصععاد ةالرق

 ق  
م قعوات سعوريا الد مقراطيعة والتةعالا العدوملي خبار تقعد  ومع تواتر سالحرل الدائرة. في ألطراف األخرك ولة اإلستمية، واتوليم الدل ب 

 
 
عو نرسهعا معن التولعيم اإلرهعابي داسع ، ها سليها طرتية وبسل سفي الرق عى امل اسع  السياسعية واالقتصعاد ة تتزا عد ح  

 
  يومعا  عتم   ،ةفعي الرق

ع. مسعتقبل سعوريا واملوطقعة ك عل  توا    
 
ع عل   ،د مةاالعة غعويرةيعوم ليسعم مجعر  ة الالرق ان سلع  ميعزان التواانعات اإلقليميعة هعي  يضعة قب 

 والدولية. 

ع بعل مجموسعة معن سسضعاء املجتمعع املعدني  من ق  ر هة  الورقة يطو ت تم  
 
عة فعي الرق و  ،ات املعدنيين بععين االستبعارلضعمان سخعة سولوي 

تطعوير هعة  الورقعة معن خعتل  في ضمان سمليعة د مقراطيعة سلع  العرنم معن الصعراا السيا ع  . لقعد تعم   األسا      لع  دور املجتمع املدني  

عالعمعل سليهعا مععن ق   و تععم   ،الرقعةلين فعي ساعراد اععاسقعة مععع مجموسعات و استشعارات معم   ععب 
 
مولمععات العد ععد معن ة  التععاون معع ل موصعة الرق

ع 2017س لعول  25-15م خعتل الفتعرة معن املدني األخرك. االستشارات تم  جتمع امل
 
 ة معن سجعل ضعمان تضعمين غعوت املجتمعع املعدني فعي الرق

 في تةد د األولوي  
 
 ة و ات الضرورية ملد وة الرق

 
ينة سل  مةاالة الرق لالقصير و  املد    . املتوس 

 

  ة من املجتمع املدني  الرسائل األساسي  
 
 ة:في الرق

 
 
  ة من املجتمع املدني  ص الرسائل األساسي  ملخ

 
 ة  :في الرق

عع -
 
 تععيمين االحتياجععات لععدسم االسععتقرار فععي مةاالععة الرق

 
  ر حاجععات املجتمععع األساسععية فععي ملععل  ة  مععا  ععوا

 
تععة الحععاالت الطارئععة واملؤق

 والدائمة .

  تععواير سععبل الععدسم والبوععاء لولععام د مقراطععي   -
 
ععويضععمن ويصععون الحر   ،يععة ااسلععةشعمععل سلعع  مشععاركة مةل ا يععات والحقععوب  ؤس 

 سات.لحوكمة املؤس  

ع -
 
مجلعا األمعن  وقعرارات 1 الشعامل لسعوريا ضعمن  يعان جويعا ة هعو الحعل  املرجعية األساسعية للشع ل اإلدارت فعي مةاالعة الرق

 .2118والقرار  2254القرار  و بش ل خاص ،الخاغة بسوريا
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ل األ   ات:ولوي  الفصل األو 

 نساني  الوضع اإل -1

عع   
 
 ار،صععحال مععن ون الععة ن مععا االععوا شعععانون ض املععدني   تعععر  حيععث  ،ا جميععع املقععا ية ملارثععة إنسععانية اليععوم، سعععي  مةاالععة الرق

عمهم مععن ق  ااسعتدد ويعتم   كععدروا بشعرية لخطععر جسعيم بسعف  القصععا املعدااي امل ثععا والضعربات الجويععة معن جانعع   ل تولععيم داسع ب 

هعععاملي معععن األ  ات سسععاسدار مععععد  اين معععع سععدم تعععو  ات املعععدني  وتعععرداد تةععد   .قععوات التةعععالا مععع انتشعععار الجثعععث فععي الشعععوارا وتةعععم األنقععاض

 .ت حولهم األلوامانتشال الجثث سو مساسدة الجرح  الة ن تراكمم سليهم سنقاض القصا وانتشر 

 ربعين شخصعوسن خمسة إ قول ب . ا : 
ً
عاأل خعواملي معا رالون تةعم وسسمعامي سهعاملي سمعن  ا

 
حيعاء سالنععرف هعل هعم  ،ةنقعاض فعي مد وعة الرق

 موات بسف  قصا طيران التةالا وقسد .سو س

 

ععع
 
ة معععع سعععيطرة قعععوات سعععوريا مسعععتمر  د نصعععي  ملعععل الوعععااحين   فععععل األسمعععال القتاليعععة التععع  معععا االعععم ة ملعععان التشعععر  وفعععي سريعععاف الرق

معععن السععع ان حالعععة نعععرو   500.000معععن سحيعععاء املد وعععة. حيعععث شععععي  سك عععر معععن  %75الد مقراطيعععة املدسومعععة معععن التةعععالا العععدوملي سلععع  

وهوعا   ،نعاا  11.000معات الزعزو  فعي ريعا الرقعة الشعماملي حيعث  ةعوت سك عر معن م سعين سي ع ى سكبعر مدي  مثعل مدعي   ،معاتفعي املخي   مستمر  

عععوملععل هعععة  املخي   ،مععات العشعععوائية توتشعععر فععي ريعععا  املد وععة وموطقعععة الطبقعععةلعد ععد معععن املخي  ا وهعععم  ،الوعععااحينية السععتقبال مععات نيعععر مهي 

 لة.داذ مجموسة تدا ير مستعج  من ات   وال  د   ،ية والخدمية ةاجة إمل  املساسدات اإلنسانية سل  ملل املستويات الوةائية والصح  

 داذها:التدا ير الت   ج  ات  

عالت  من شعيداذ جميع سنواا التدا ير ات   - ين معن للمعدني  سبعور  كتسعهيل  ،رين وسعل الزعزاانها الحفعا  سلع  حيعاة املعدنيين املحاغ 

 د حياتهم.لت تعاد سن سرض املعركة الت  تهد  

مععن تععواير امليععا  وال هربععاء والطاقععة  ،ات االسععتقرار املجتماععي  وتععيمين سساسعي   ،ملعع  مععدنهم وقععراهم ا موععةسسعهيل سععودة الوععااحين إ -

 دة والجسور الت  سساسد سل  ربل االستقرار.ية العمل التجارت والطرب املعب  واملحروقات وحر  

 ةدة لحين استقرار الوضع.مم املت  مات تةم إشراف وإدارة األ وضع املخي   -

عع -
 
عتةتعا  مد وععة الرق وإسععادة سمععل شعب ات امليععا  وال هربععاء واألاععران والحركععة  ،ات واسعععة مععن إاالععة األنقعاض واأللوععامة إملعع  سملي 

 التجارية وتيمين مصادر سبل العي  والتومية .

حيعث تصعل نسعبة العدمار فعي مد وعة  ،رت بشع ل كبيعر فعي مركعر املد وعةة الت  تضعر  العمل سل  إسادة تيهيل وترميم املرااق العام   -

% مععععن البلعععععى التةتيعععععة الحيويعععععة معععععن معععععدارس 90تاليعععععة معععععا  قعععععارل رت معععععن األسمعععععال القحيعععععث تضععععر  ،% 80الرقععععة إملععععع  سك عععععر معععععن 

ععد  ، و ومستشعفيات وطععرب وجسععور   م 
 
 ملل
ً
 نالبيععة البلععى التةتيعةرت دمعارا

ً
% فععي املنشععلت الخاغععة 90ووغععلم نسععبة الععدمار إملع   ،يععا

 والس وية. 

-  
 
 ين سن تلك االنتهاملات .انتهاملات الحرل وتقد م االستةار لةويهم وسعويضهم ومةاسبة املسؤول اتح تةقيقات في ملا

-  
 
 املعتقلين وتةد د مصيرهم ملتابعة سوضاسهم بش ل قانوني.و املفقود ن  سسليل الضوء سل  ملا

 وسدم إاتت مرت بيه من العقال . ،ةت ست سمل إرهابيتجريم موف   -
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 ة.الصح   -2

عع ععمعع اسعتمرار العملي 
 
ترااععق ذلعك مععع نعرو  كبيععر العامععة والخاغعة و ااعة املستشعفيات تععدمير مل تعم   ،ةات العسع رية فععي مد وعة الرق

عمعا سد   ،ار األدويعةاملعلم األطباء وسعدم تعو 
 
عك لتوق

 
رين هعم األطفعال ا عان سك عر املتضعر   ،يرت سلع  الوضعع الصع   ا العوا عة الطبيعة التع  سث

األمعععععراض مثععععل التشععععمانيا و وسصععععحال األمععععراض املرموععععة فععععي املد وععععة املحاغععععرة ومديمععععات الزعععععزو  التعععع  انتشععععرت ايهععععا األمععععراض واألوب ععععة 

 نعدام التعقيم وامل ااةة  اإلضااة ملش لة مصابي الحرل من قطع األطراف واإلساقات الدائمة. الجلد ة والداخلية بسف  ا

  ،ن معن مععدان بسعف  قصعا الولعام والعروسهعاربو هلعي س  مععدانقرية  قول ت . م من 
ً
  واملوطقعة خاليعة تمامعا

 
عمعن السع   ان هعم حالي 

ً
 ا

قععرك الفععي  ،قلعع السعع ر و مععرض الضععول و سعععاني مععن المريضععة  وهععي ،السععن  فععي كبيععرة  ةامععرسمععي سحععوس األ قريععة "الرقععة الشععرقي  فععي ريععا

 اران.سال وجد خدمات ميا  وكهرباء ونةاء وال 

 

ععلونتيجعة ل القتععل اليعومي التعع  هدة ، ونتيجعة لرحعع  الحعرل الععدائرة ومشعاللسععووات الثتثعة املاضععية ة التع  مارسععها داسع ممارسعات العوفي 

و ض لها  تعر    ية كبيرة.سهم   من إ تء الدسم الوف      نه ال د  ، اإوخاغة األطفال منهم ،ن املدني 

 س ءك عععر شععع  سسسعععوام:   ٩ع تقعععول غعععبا ذات الععع
 
عععس وجعععه سعععتميةاإل معععن موعععاطق الدولعععة   سوعععدما خرجوعععا ر تعععةك  عععدست  الب عععاء . وهعععي خائفعععةي م 

ثعم سرداععم قائلعة سريعد العععودة إملع  مدرسععت  و معن الحسععبة.  ومععن داسع القصعا معن املعوت ومععن  انتهيوععاو الراحعة. والصعرا  معن الفععر  

 لعابي. وس

 

 داذها:التدا ير الت   ج  ات  

 .رةية والعمل سل  إسادة  واء املستشفيات املدم  إ جاد حلول إسعااية لعودة نلام العوا ة الصح   .1

 .ية ال وادر الطب  ية وإسعااية سوطي العجر تيهيل ملوادر طب   .2

  .مات الواتجة سن الحشراتالعمل سل  م ااةة األوب ة في املخي   .3

  .ص لةوت إغا ات الحرلإنشاء مركر متدص   .4

 تواير املستلرمات الطب   .5
 
 .ةية واألدوية وسهولة وغولها إمل  الرق

6.  
 
 .رت وتيمين سجهرة مرض ى ال ل تواير اللقاحات وسدوية األمراض املرموة والقل  والس 

  .لهم ية ملواطقهم وتواير الدسم التامجيع سودة األطباء وال وادر الطب  سش .7

 ات والتجهيزات الطب  تواير املعد   .8
 
  .ية الدوليةمات الطب  ية وتواير  ي ة سمل للمول

 

 القضاء والقانون. -3

ع
 
ع ،ة معن الخعرو  معن سععيطرة داسع  بشع ل ملامعلتقتعرل مد وعة الرق

 
 فعي املوععاطق ومعااال الفعراا القععانوني فعي مةاالعة الرق

ً
ة قائمعا

ع ،مدتلفعة الحرل الدائرة تقع ال ثير معن االنتهاملعات  عدواا   وفي ظل   ،الد مقراطيةالت  سسيطر سليها قوات سوريا 
 
ق وهعة  االنتهاملعات تتعل

 الجميع.ل ب  فق سليه من ق  مل  نيال قانون مت  ة الفوض ى الت  سعيشها املحاالة وإوهي ناتجة سن حال ،نسان  ةقوب اإلبش ل سسا     
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 كما س
ً
ع ن استمرار االنتهاملات ششعمل تهد عدا

 
 نقتعر   وبوعاء سلع  ذلعك، يللسعلم األهلعي واالسعتقرار املحل

 
 ةتدفيعا معن وط علتعة ل ليعة سمعل مؤق

 والداع  العملية القضائية والقانونية لحين استقرار الوضع. ،الحرل سل  املدنيين

عع وصع   املجتمععع املعدني فعي احيعث 
 
و التعععد تت الدسعتورية والقانونيعة التعع  ،  اسعتنواء القعوانين سالقعانون السععورتة  تفعيعل لرق

وت عون  ،حعة سدنعا لجوعة املقتر  وذلعك سبعر ال ،نسعانحقعوب اإلمعع مواثيعق وشعرا ع تععارض تالقانونيعة التع   املعواد  و ،  2011غدرت بععد سعام 

 
 
 2254وبموجععع  قععرار مجلعععا األمععن العععدوملي  ،ويععاالعمليعععة السياسععية فعععي ج تعععة إملعع  حعععين غععيانة دسعععتور جد ععد ت عععون نتععا العمليععة مؤق

 العمل  ه في البتد. لسوريا وقانون  تم  

 جععل ضععمان ومععن س
 
 تععة نقتععر  إسععير سمععل املحععاكم فععي الفتععرة املؤق

 
سسضععاء ضقضععاة ومةععامين سععبعة  نععة مععنتععة م و  نشععاء لجوععة قضععائية مؤق

 هععلواين  ععاحترامهم  عععين األ وشخصععين مععن القيععادات املدنيعععة مشععهود لهععم  زععزاهتم ومعععر   مرتبععة مستشععار
 
ة ونيعععر (، ت ععون اللجوععة مسععتقل

 مشهودسسضاؤها  ون  ويج  سن تابعة ألت جهة، 
ً
 : سل  اللجوةاالنةياا حيث سعمل لهم  الززاهة واالستقامة وسدم  ا

عع .1
 
ن اللجوععة سبععر وسن تضععم   ،مععن القضعاة واملحععامينة انتقعاء ال ععادر القضععا ي الععةت سعيعمل فععي مةععاكم الرق

 نلامها الداخلي طريقة توادع املهام  ينهم.

2.  
ً
موجععودة فععي  اختيععار سسضععاء الويا ععة العامععة و ليععة سملهععا وتوادععع املهععام وتوسععيع هععة  الويا ععة لت ععون س ضععا

 ملل قسم من سقسام الشرطة  ما ايها السجون. 

3.  
 
ععين معن فين الععدلي  اختيعار وسعيعين املععوظ  طريقععة   يعنهمال ومسعتددمين وتوادعع املهععام رؤسععاء دواويعن وكت 

وععععاذ  هععععة   ،التعيعععين ب مععععن اللجوععععة املهمععععةك رئععععيا  وي  صععععد  الويا ععععة سععععن طريعععق االقتععععرا  الععععةت  جعععع  سن   

 
 
 القضائية املؤق

ً
  التعد ل سو الراض لهة  التعييوات. ولهة  اللجوة حق   ،تة حتى  صبح نااةا

 إدارة السجون. -4

عععع ،ل اإلشعععرافولعععيا اقععع ،وعععاذ بشععع ل مباشعععر  وكيعععل الويا عععة املسعععؤول سععععن مصعععلحة السعععجون اإلدارة جععع  سن     ة وت عععون مهم 

 في تطبيق القرارات الصادرة سن املحاكم.الشرطة 

وال نععرف ملعاذا هعم  ،ت مةاكمعة لهعمسال وجعد  ، عيضسدارة الةاتية في السجن املركعرت فعي تعل اإل سبعة في سجون   س    واء س قول م. م: 

 ساس قانوني.ست س ن ت ون املح مة الت  تةاكمهم وال سل  وس ،والنعرف كيا ندااع سنهم ،والنعرف ماهي تهمهم ،ن موقواو 

 

 التعليم. -5

توقفععم العمليععة التعليمععة بشعع ل ملامععل موععة سععيطرة تولععيم داسعع  سلعع  مةاالععة الرقععة ومععع خععرو  نالبيععة املوععاطق التابعععة للمةاالععة 

سعععيطرة التولععيم مااالعععم مشععع لة توقععا العمليعععة التعليميععة مسعععتمرة وسعتبعععر مسععيلة  الوعععة األهميععة وذلعععك لعععدور التعلععيم فعععي مةاربعععة مععن 

العوععا وس ضعا هععو اسعتثمار فعي تطععوير املعوادر الفشععرية التع   جع  سن سسععاهم فعي التوميععة ، وبعةلك  توجع  العمععل سلع  حوكمععة و  التطعرف

 العملية التعليمة بش ل ملامل.راف العملية التعليمية لدسم سط

عس قعول و . :: 
 
 2014والدت  عدون سعلعيم موعة وس ، عيضسملع  تعل إة فعي نيسعان املاضع   نعا هربعم معن طيعران التةعالا وداسع  فعي مد وعة الرق

 .داس  ا نعي  تةم سيطرةموة كو   ن سن التعليم نهائيامقطوسو هم  ،اتاتان وطفلوالد سثتثة  لدت  

 
ً
 نععا قلقععة جععد  س حاليععا

ً
نععا وس ،دلجععة التعلععيم  نشععر اللوععة ال رد ععة  ععالقوةس ول  ععيض تةععاسدارة الةاتيععة فععي تععل اإل اعع ،سلعع  مسععتقبل سعلععيمهم ا

 وال س لسم كرد ة
 
 م  ها.جيد الت ل
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ععععع .1  حوكمعععععة التعلعععععيم سبعععععر جهعععععة واحعععععدة مدتص 
 
للرقا عععععة واالستشعععععارة معععععين ة  العمليعععععة التر ويعععععة والتعليميعععععة ودسعععععم دور نقا عععععة املعل

 التعليمية.

 .تيمين البي ة ا موة في املجتمع لتفاسل الطلبة املستفيد ن مع العملية التعليمية .2

ل معع بععض  .3 تواير املنها  التر وت  ما  تتئم مع الفجعوة التعليميعة الحاغعلة لعدك الطعتل ض  راعع  تفعيعل املنهعا  السعورت املععد 

 .يم حقوب اإلنسان (التعد تت الفسيطة سل  ما  وتهك ق

 ترميم املدارس والجامعات وتواير مستلرماتها. .4

5.  
 
 مين وال وادر التعليمية وتواير التعويضات املواسبة لهم.تيمين املعل

معععن للتععععافي  الفعععراا  تعلعععيمهم، و لتزويعععدهم  العععدسم الوف ععع   و االجتمعععاعي املطلعععول  صعععة لاطفعععال ملعععلءتصعععميم  عععرام  متدص   .6

  ضوا لها ختل السووات املاضية. املل    الت  سعر  

 و  الح   الفصل الثاني:
 
  مةك

 
 ية.املحل

 
 
  عدست  ،سعيطرة تولعيم داسع  تةعم ة معنمع خرو  ال ثير من مواطق مةاالة الرق

 
بعات واحتياجعات املجتمعع املعيشعية متطل

ع ،املحاالعةسوء الوضع االقتصعادت والخعدمي فعي ل ةنتيج  اللهور   واألساسعية أل  األولويعة الوملع ا  جعلهعا مم 
 
 بوعض   ،مقبلعة يعةت إدارة مةل

علو و معن التركيعز سلع  األ  الوقعم العراهن ال عد   نعه فعيكمجتمعع معدني س نوا نرك الولر سن ش ل هة  اإلدارة، إذ إ نية والخدميعة التع  نسعاات اإلي 

ملعدنيين بععين االستبعار  الشع ل خعد احتياجعات اإقليميعة ودوليعة ال تيمةليعة و مل  غراسات سياسية احتياجهم إك ر من ن سالس ا ها ةتاج

 .ال افي والتئق

 معن نعه ال  عد  ، اانوعا نعرك سسعقيدات الصعراا العدائر سلع  اإلدارة املحليعة  عين املجعالا والقعوة املحليعة والدوليعة املختلفعة وفي ظل  

ععمراحععل سساسععية  ٣ملعع  تقسعيم العمليععة إ  نسععانية سو  املععدنيين اإللتدفيععا معانععاة و  ،ل فعي الصععراسات السياسععية  التوععو  لتجو 
ً
والوغععول ، ال

 إ
 
 و  ة  ية م  مل  إدارة مةل

 
 مة سعب  ك

 
 .واعلي   ة بش ل حقيقي  ر سن املدنيين في الرق

 مرحلة إدارة الطوارئ: -1

 وفععي هععة  املرحلععة  جعع  العمععل بشعع ل إ
 
ق الخععدمات اإلسعععااية مععن إاالععة لالوععام واألنقععاض واإل ععواء واملسععاسدات سعععافي لتععدا

  سقص ى.  وتمتد   ،اتولوي   تةد دها في األسل  في اصل األ كما تم   ،وامليا ية اإلناثية والصح  
 من ثتثة سشهر إمل  ستة سشهر كةد 

 مرحلة اإلدارة  -2
 
 تة:املؤق

ععععع  سلععععع  املجتمعععععع العععععدوملي إ جعععععاد اعععععرص لتضعععععمين سكبعععععر قعععععدر معععععن املبعععععادرين معععععن س وعععععاء مةاالعععععة الرقعععععة  وهعععععي املرحلعععععة التععععع   توج 

عععرين وسعععدم  ويعععتم   ،ارة تلبيعععة احتياجععات مجعععتمعهمللمسععاهمة واملشعععاركة فععي إد العمععل فعععي هععة  املرحلعععة سلععع  ضععمان سعععودة الوععااحين وامل ج 

ععاسعتمرار  يععاتهم الشخصعية مترااقعة معععهعم والحفععا  سلع  حر  ض لالتععر   ات تقعد م الخعدمات األساسععية معن ال هربععاء واملعاء والرسا ععة سملي 

عع بععرا التةععد  الصععحية والتعلععيم والحما ععة والقععانون، وهوععا   سن سسععتمد   ة هععة  املرحلععة املؤقتععة التعع  مععن املهععم  ت األسا عع   فععي تةد ععد مرجعي 

 شرسي  
 
لعةلك  قتعر  املجتمعع املعدني  ،طعار السعورت الععام  ا إمل  خرو  مةاالعة الرقعة معن اإل ي بش ل سسا    وال تؤس  تها من املجتمع املحل

 
 
عععر ملعععؤ فعععي الرقعععة  تشععع يل لجوعععة تةضعععير ة مؤق  

فعععق سوعععه مجلعععا مةاالعععة الرقعععة واعععق قعععانون اإلدارة املحليعععة مت   نتدعععابي  نعععت تمر اتعععة تةض 

عععن ت عععون نتعععا  تواقعععا وات  ة والدوليعععة الفاسلعععة فعععي العمليعععة وس، كمعععا  جععع  ضعععمان اندعععراذ جميعععع األطعععراف اإلقليميعععسليعععه د فعععاب دوملعععي  مه 

 وييسر مفاوضات الستم السورية في جويا.
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ع ،كةعد  سقصع ى سعوةاملرحلة ستة سشعهر إملع  هة  تمتد 
 
ة معن سعيطرة تبعدس معع إسعتن التةعالا العدوملي خعرو  ملامعل مةاالعة الرق

 توليم داس .

 املرحلة الدائمة: -3

د  االت  ايها  ن  تم  سهة  املرحلة  ج   السيا ع   لسعوريا واعق  فاب السورت الشعامل ضعمن الحعل  تطبيق ش ل اإلدارة الةت  ةد 

مسععععاحة مةاالعععععة الرقععععة  ةععععدودها اإلداريعععععة والععععةت  ضععععمن وحعععععدة وسععععتمة األراضععععع   دشععععمل ملعععععل و  ،1القععععرارات الدوليععععة وبيعععععان جينيععععا

دار  ولام ح م شامل ذو مصداقية ونير ط ،السورية وسيادتها واستقتلها  .ا لولام د مقراطي  ائفي  ؤس  وت 

 

 .الفصل الثالث: دور املجتمع املدني  

نعات األهليععة العشعائرية والقوميعة والطائفيعة واألد ععان ات وامل و  نعات وتععواير الحما عة لجميعع االنتمعاءضعرورة احتعرام جميعع امل و  

 سها الثقافي.وضمان السما  لها  ممارسة شعائرها وحرية التعبير سن توو  

 
 
على  مجاالت العمل املدني  السما  لعمل الفرب واملول

 
 نسان.اإلضمن معا ير الشرسة الدولية لحقوب  مات واملبادرات الت  س

 تواير الدسم 
 
 مات املدنية واإلنسانية حد ثة النشية.واالستقرار والتومية للمبادرات واملول

 ضمان حر  
 
 ة. يات اإلستم والصحاامات املجتمع املدني وحر  يات سمل مول

 ات رقا ة وتقييم لاسمال  قتر  املجتمع املدني  لي  
ً
ضعمان في املراقبعة و التقيعيم. و معن سجعل   وفا ا ليات املتعارف سليها دوليا

 يعععة سسععدم املسعععاس فععي حر  
 
سدة فععي اإلشعععراف و التقيعععيم إشعععراف مععن مولمعععات سععورية و دوليعععة للمسعععاسشعع يل لجوعععة مععات، نقتعععر  معععل املول

 
 
 لعمل مول

 
 ة. مات املجتمع املدني  الرق

 

 الفصل الرابع: دور النساء.

 معروف س
 
  ةن النساء في الرق

 
بعة م حتعى تتجعاوا ستةعر  ملع  م  ت ن النساء  ةاجعة إ، ولم  ةرية كبيرة في الحركة الخرو  نعتمت  ن   ك

  ال مززلها، كما س
 
ع ،ة مةاالات املوطقة الشعرقيةحال  قي   ة حالهن  ن النساء في الرق

 
 دور  ن  لععب  ن  ك

ً
 كبيعرا

ً
فعي االقتصعاد معن خعتل العمعل  ا

 
ً
ععاملععرس مملعع  جوعع  مععع الرجععل، وبعععد انطععتب الثععورة لعبعع إفععي الرراسععة جوبععا

 
 ة فععي الرق

ً
  عع ة دورا

ً
فععي تقععد م جميععع سنععواا الععدسم للحععرا  مععن  اراا

  ،تها املباشعععرة فعععي االحتجاجعععاتكخعععتل مشعععار 
ً
  إلنعععا ي،ا العمعععل تقعععد م وس ضعععا

 
 وحتعععى س

 
 املل شععع 

 
عععهعععةا الواقعععع سو معععات املدنيعععة،ول  ي 

ً
بععععد  ر كثيعععرا

عععجموسعععة معععن التعععدا ير واإلجعععراءات تقسعععيطرة داسععع  سلععع  ملامعععل املحاالعععة معععن خعععتل ارضعععها م فعععي  حركعععة النسعععاء ودورهعععن  يعععة د معععن حر  ي 

 املجتمع وفي االقتصاد.

ةعرم كثيعر معن ن نرتدت الوقال وال  جوا الخرو   عدون م  س ام وسليوا نعي  في ملا وس حقيقي ملل ش  ء مةر  تقول موتهى: كو  

 يت مدالفعععة  يالرسععع  كوعععا نعاششعععه، اععع
ً
ضعععون و حتعععى  تعر   كوعععا نععععي  فعععي ملعععا وس دائعععم ،سعععونهم معععن البيعععم ويةفخعععةون رجعععاال

 للجلد. 

 

  سوال  عد   ،النسعاء ملانعم مضعاسفة م  ةعق  ن االنتهاملعات التع  وقععوكما هي حالة الحرول اإ
ً
جعل إسعادة العدور  معن سن نعمعل جميععا

 ع  العدالة واملساواة.ات طموحاتوا في  واء نلام د مقراطي  تمت  يمل  مستو ع  ه املرسة وايادته حتى  رق  إالت  ملانم تتمت  
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و كعععةلك إشعععرا  النسعععاء فعععي تقيعععيم احتياجعععات املجتمعععع  ،ملعراعععة احتياجعععاتهن  اجعععات النسعععاء ياحيت جعععراء تقيعععيم  إن  عععتم   جععع  س -

 ال. بش ل اع  

عععتصعععميم  عععرام  متععععد   -
 
، و لتفعيعععل دورهعععن  فععععي لعععه ة ملعالجعععة الللعععم العععةت سعرضععععن  دة وطويلعععة األمععععد للعمعععل معععع النسعععاء مععععن الرق

  ليلعبن   ين النساءتم و  ،املجتمع
ً
 . في  واء مستقبل مةاالتهن   دورا

 دسععم ا -
 
 ، وسات النسععوية بشعع ل خععاص  مععملول

ً
 سلعع    ضععا

 
عع مععات املجتمععع املععدنيمول فععي  ال لهععن  التعع  سعمععل مععع النسععاء لضععمان دور اع 

 غواسة القرار. 

 ٣٠سن   نسبة ال تقل   ضمان مشاركة للنساء -
 
 لفة.تخساتها املمؤس  ي وفي ٪ في الح م املحل

 نسعانية سو  ت املدنيين اإلة هي الحتياجاي  و ولة سخرك سن األ لوا من التةكير مر   وفي الخاتمة ال  د  
ً
  ،ال

ً
ع وس ضعا

 
ي العمعل سلع   وعاء ح عم مةل

عع ععع  الشععرسية واملصععداقية سلعع  سسععاس د مقراطيععة حقيق تمت  هععة  الورقععة هععي اسععتجا ة للوضععع الععةت سعانيععه  ن التوويععه إملعع  سة، كمععا نععود  ي 

  ،غعععععدةاملحاالععععة سلعععع  جميععععع األ 
 
 وهععععي ال سشعععع 

ً
و ا راء مةاملععععاة ، وان  ععععدت بعععععض الوقععععاذ سخععععر ألت طععععرف سلعععع  حسععععال طععععرف  ل انةيععععااا

ععحيععث استمعدنا سلع  االستشعارات والشععهادات التع  وردتوعا معن ق   ،ملوقعا طعرف بعيوعه  ب 
ً
ت سعانيععه ضعع العة سلع  تةليععل الو ل املعدنيين وس ضعا

 
 
 ب  وهي نتا  لعمل جماعي من ق   ،وسل  تجاربوا السا قة ،ة موة  دا ة الثورةالرق

 
 ة.ل املولمات املدنية في الرق

اا أكمااا دااود  
 
ااد أن دؤك

 
يشااارف هيااج الجميااع   ا مااا  قراطااي  ي ديمن املجتمااع املاادني لااو اللااامن الوقيااد والحقيقااي ل  اااء ق اا  م  

 تج.قاهظ ع ى استقاللي  

 

 

 

 


