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اآلراء الواردة في هذا التقرير هي ملك أصحابها و ال ُتعّبر بالضرورة عن توّجهات منظمة العدالة من أجل الحياة  



المقدمة
نشرت منظمة العدالة من أجل الحياة[1] في 10 أيار/مايو 2022 دراسة ميدانية تحت عنوان
"مشاركة المواطن في اإلدارة المحلية"[2] التي بحثت في تزايد المطالب بإعادة هيكلة
مؤسسات اإلدارة الذاتية ومدى الرضا المحلي عن عمل هذه المؤسسات، كما بحثت في

إمكانية إجراء انتخابات محلّية.
الحقًا، وبهدف نقاش مخرجات الدراسة، عقدت المنظمة (9) جلسات حوارية تنسيقّية
لمنظمات المجتمع المدني في ديرالزور والرقة والحسكة، شاركت بها (26) منظمة محلية،

خرجت الجلسات برسائل لإلدارة الذاتية دعم مسار إشراك المواطنين في القرار المحلي.
تنوعت المنظمات المشاركة من حيث االختصاص منها العامل في التعليم والرعاية الصحية
واإلغاثة ومنها مختص في دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات مختصة بالسلم األهلي

وبناء السالم، كما تنوعت من حيث النطاق الجغرافي الذي تنشط فيه.
وضع المشاركون تصّورًا أولّيًا لعمل مؤسسات اإلدارة الذاتية والفرص المتاحة لبناء شكل
لإلدارة يلبي المطالب المحلية بالمشاركة. ومن ثم توجهوا بتوصيات تفصيلية حول إمكانية
إجراء انتخابات، وشكل اإلدارة الحالي وإمكانية تطويره، وسيادة القانون بما في ذلك

محاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات ووضع حد النتشار الفساد.
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1] منظمة العدالة من أجل الحياة.
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[2] مشاركة المواطن في اإلدارة المحلية، منظمة العدالة من أجل الحياة، 10 أيار/مايو 2022.
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توصيف الحالة الراهنة

 مؤسسات اإلدارة الذاتية   

يرى المشاركون في الجلسات التنسيقية بأن رضا المجتمع المحلي عن عمل مؤسسات اإلدارة الذاتية
يتضاءل، صحيح أنه ليس واحدًا في كافة المناطق فيزداد في مناطق ويتراجع في ُأخرى إال أن الواضح أن
اإلدارة، ورغم سيطرتها على المنطقة لسنوات، لم تتمكن من كسب ثقة المجتمع المحلي. أرجع المشاركون
هذا إلى عجز اإلدارة عن تحسين ظروف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن أبرز األمثلة ضعف الخدمات[3]
ومشاكل التعليم[4] والرعاية الصحية واالنفالت األمني فضًال عن انتشار الفساد في مختلف مؤسسات

اإلدارة وفقدان الرقابة على عمل مؤسسات اإلدارة. 
تطبيق القانون مختلف من منطقة إلى ُأخرى، فهو يتحسن في المدن ويتراجع في األرياف، أّكد عدد من
المشاركين بأن القانون ال يطبق، في بعض المناطق تستعين اإلدارة لحل القضايا المحلية بالقيادات
العشائرية بدون إنفاذ القانون، فضًال عن عدم خضوع القوانين لنقاش ممثلي المجتمعات المحلية والقوى

المدنية والسياسية وبالتالي فإن رفضها قد يكون أمرًا متوقعًا. 
أشار بعض المشاركين إلى عدم تحقيق اإلدارة المطوب منها من النواحي األمنية والخدمية، إال أن الحال
يبقى أفضل من مناطق سورّية ُأخرى، وقال المشاركون المؤيدون لهذا الرأي بأن شريحة واسعة من السكان

المحليين تحاول التكّيف وال يتوقف ذلك على توافر الرضا الكامل عن أداء اإلدارة. 
يرى المشاركون بأن الحالة السياسية والعسكرية غير المستقرة في شمال شرق سوريا قد تسّبب ببطئًا في
تجاوب مؤسسات اإلدارة لمطالب المجتمعات المحلية، فالتهديدات العسكرية تجعل المنطقة في حالة
طوارئ، ولكن ال يمكن التذرع بهذه التهديدات لتبرير عدم تطوير عمل اإلدارة الذاتية أو تبرير ارتكاب
انتهاكات لحقوق اإلنسان. إن أي حالة طوارئ يجب أن ال تعيق محاسبة المسؤولين عن الفساد أو انتهاكات

حقوق اإلنسان، فضًال عن ضرورة إنفاذ سيادة القانون في مختلف الظروف.
وفي مواجهة خطاب اإلدارة حول توفير مشاركة متساوية لمختلف مكونات شمال شرق سوريا، يرى عدد
من ممثلي المنظمات بأنها شكلّية وليس لها دور في اتخاذ القرارات المؤثرة على الصعد السياسية
والعسكرية والخدمية، وأن اإلدارة تستخدم المشاركة الصورية إلضفاء الشرعية أكثر من الرغبة في إشراك

المجتمع المحلي في القرار.
 
 

 
[3] أزمة المياه في ديرالزور: تداعيات خطيرة على السكان المحليين، منظومة العدالة من أجل الحياة، 12 أيلول/سبتمبر 2022.

https://bit.ly/3T3Yyfd 
[4] إضراب المعلمين في ديرالزور األسباب وأهم التوصيات، منظومة العدالة من أجل الحياة، 13 أيار/مايو 2022.

https://bit.ly/3nZmAub
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  الحوكمة في مناطق شمال شرق سوريا  
 

يعتمد اختيار العاملين في المؤسسات الرسمية على قاعدة الوالء، وللمحاصصة على أساس مناطقي
وعشائري وإثني دور في هذا االختيار، وهذا ُيّتبع على مختلف مستويات العمل وفي الشّقين المدني

والعسكري. 
عزف الكثير من أصحاب الخبرات عن العمل في مؤسسات اإلدارة الذاتية ألن الوالء للقيادات السياسية
والعسكرية هو شرط العمل واالستمرار، إضافة إلى الفساد المستفحل في مؤسسات اإلدارة، ومن األمثلة
التي ساقها المشاركون هو تعيين قضاة ال يحملون شهادات جامعية  وتوظيف أشخاص بشهادات جامعية

مزّورة في قطاع التعليم.
سلوك اإلداراة، إضافة إلى تحّكم الكوادر التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي بمفاصل عمل اإلدارة، أعطى
مؤّشرًا بان مطالب[5] المجتمع المحّلي بتحسين الظروف الخدمية واألمنية وضرورة المساواة وعدم التمييز

ومكافحة الفساد ليست أولوية.
 ال ُيحاسب المسؤولون عن التجاوزات واالنتهاكات في مناطق اإلدارة الذاتية، ثمة حماية من قوى عشائرية
وحزبية للمشتبه بهم في ارتكاب التجاوزات واالنتهاكات، هذه الحماية ال تبالي بالقانون وأحكام القضاء[6].
ومن أمثلة المشاركين في الجلسات حول االنتهاكات االعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري[7]، وتقييد
الحق في التنقل لفئة من السّكان بضرورة استخراج بطاقة الوافد[8]، واالنتهاكات في حق النازحين في

المخيمات[9].
  فقدان المحاسبة سّبب ارتفاع معّدل الجريمة من سطو مسلح واغتياالت وتجارة المواد المخّدرة. بعض
المشاركين أّكدوا أن المحاسبة نسبية حيث ال تطبق في كل مناطق اإلدارة بنفس الشكل، كما أّكدوا أن

وضع الحريات أفضل ودّللوا على ذلك بوجود منظمات المجتمع المدني. 
الشفافية مفقودة في مؤسسات اإلدارة وفق المشاركين، ومن األمثلة التي تكّررت في الجلسات
التنسيقية أزمة الخبز التي ما إن تنخفض حّدتها حتى تعود من جديد، حيث ال أحد يمكنه االطالع على
مخصصات األفران وسبب النقص في توفير الدقيق، كما ذكر المشاركون مشكلة توفير الوقود وارتفاع
أسعاره في مناطق وانخفاضه في ُأخرى، ومخصصات الجمعيات الفالحية من الوقود. بعض المؤسسات
تشارك معلومات عن أنشطتها ولكن بشكل متقّطع فضًال عن أن كل ما يتعلق بالجانبين األمني والعسكري

محجوب تمامًا، كل ما سبق شكّل فجوة بين المجتمع المحلي واإلدارة الذاتية.
 تساءل أحد المشاركين حول سبب ترميم الحدائق من قبل اإلدارة  على حساب ترميم المدارس

والمستشفيات المدمرة، وقال بأنه ليس من السهل الحصول على أجوبة. 
 
 

[5] ديرالزور:توصيات محلّية لقضايا ذات أولوية، منظومة العدالة من أجل الحياة، 25 نيسان/أبريل 2022.
https://bit.ly/3WHYmod 

[6] محاكمة عناصر تنظيم الدولة..خطوات أساسّية لتحقيق العدالة، منظومة العدالة من أجل الحياة، 2 يونيو/حظيران 2020.
https://bit.ly/3zXIqVn

[7] أريد أعرف لو معلومة، منظومة العدالة من أجل الحياة،15 آب/أغسطس 2022.
https://bit.ly/3ThYVSY

[8] بطاقة الوافد في شمال وشرق سوريا، منظومة العدالة من أجل الحياة، 14 شباط/فبراير 2022.
https://bit.ly/3P5THbr

 
[9] المخيمات العشوائية في ديرالزور :إهمال رسمي واهتمام من المجتمع المدني، منظومة العدالة من أجل الحياة، 3 يونيو/حزيران

.2022
https://bit.ly/3ArSEy4 
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  الفرص المتاحة لبناء شكل حوكمي رشيد شمال وشرق سوريا  
 

ال مؤشرات على إمكانّية إجراء انتخابات في شمال وشرق سوريا في المدى المنظور وفق المشاركين في
الجلسات التنسيقية، االنتخابات التي جرت سابقًا في بعض مناطق محافظة الحسكة لم تعِط مؤشرًا أيجابيًا
للمجتمع المحلي حول إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة في المستقبل. وفقًا لمشاركين فإنه ال يوجد قرار
نهائي من اإلدارة الذاتية بتمكين المجتمعات المحلّية من إدارة مناطقها واختيار الكفاءات لذلك. بعض

المشاركين أشاروا إلى وجود عوامل أمنّية واقتصادية تمنع توفير ظروف مستقرة تتطلبها االنتخابات. 
االنتخابات وفق المشاركين ضرورة إلجراء تغيير على أن يعرف موعدها بشكل محدد ويتاح للقوى السياسية
والمدنية المساحة الكافية وقانون يمّكنهم من المشاركة الفاعلة في االنتخابات، حيث أن اإلصالح يجب أن
يبدأ بإجراء انتخابات إال أنه يجب ضمان أن يعبر المجتمع المحلي عن خياراته بحرية. وفي حال تنظيم انتخابات

معروفة النتائج مسّبقًا فإن هذا سيوسع من الفجوة بين المجتمع المحلي واإلدارة الذاتية. 
إلى جانب القانون الذي ينظم االنتخابات يجب توافر قوانين لتظيم تشكيل األحزاب وعمل منظمات المجتمع
المدني واإلعالم، هذه القوانين وإن كان بعضها متوافر حاليًا إال أنها لم تخضع لنقاش شفاف مع القوى
السياسية والمدنية، ويالحظ أنها ال تلبي تطلعات المجتمعات المحلية في تعزيز وحماية الحريات األساسية.
بعد إقرار القوانين الالزمة لتنظيم انتخابات نزيهة ال بد من توفير الوقت الكافي لتتمكن القوى السياسية
والمدنية من نشر برامجها ومخاطبة مجتمعاتها لضمان تمكين السكان المحليين من المشاركة الواعية

والفعالة في االنتخابات. 
الرقابة شرط أساسي لتنظيم انتخابات توفر مشاركة فاعلة، وأن ال تقتصر على الجهود المحلّية فحسب بل
أيضًا أطراف دولية تشارك في ذلك بشكل مباشر وأيضا من خالل تدريب جهات محلية مستقلة على مراقبة

االنتخابات. 
ذكر مشاركون في الجلسات بأن المالحقات األمنية للنشطاء السياسيين يضّعف من إمكانية مشاركة واسعة
في أي انتخابات مستقبلية، وبالتالي فإن توفير مساحة كافية لألحزاب السياسية للحشد والتعبير ركيزة لنجاح

أي انتخابات مستقبًال. 
للمنظمات دور واضح في المساهمة في تطويسر شكل اإلدارة،  ولكن تباينت اآلراء حول حجم ومساحة هذا
الدور وبالتالي إمكانّية مساهمته في تطوير شكل اإلدارة الذاتّية، بعض ممثلي المنظمات في الجلسات
التنسيقية اعتبر دور المنظمات المدنية أساسي لما تتمتع به من إمكانيات بشرية ومادية وقدرة على
الوصول إلى المجتمعات المحلية، وأن تواجد منظمات المجتمع المدني في ظل انهيار منظومتي التعليم
والصحة وضعف الخدمات شّكل دعمًا كبيرًا للمجتمع المحلي ووفر الحد األدنى من الخدمات. أخرون رأوا أن

دورها يقتصر على التشخيص والتدخل الطارئ وهي غير مؤهلة بعد ألدوار أكبر من ذلك.
 

منظمات مدنية توجه رسائل إلى اإلدارة الذاتية حول االنتخابات وتطوير عمل المؤسسات
 



تطوير العقد االجتماعي لشمال وشرق سوريا بما يضمن مشاركة فعلية لمختلف المكونات، وأن
لإلدارات المدنّية التابعة لإلدارة الذاتية القدرة والصالحيات لتنفيذ مهامها بدون تدخل من قوى سياسية

وعسكرية. 
إعادة هيكلة مؤسسات اإلدارة الذاتية بناء على خطة وجدول زمني يوضع بالمشاركة مع القوى المدنية
والسياسية المحلية، يجب أن تعزز إعادة الهيكلة تلك مبدأ الفصل بين السلطات، يالحظ تدخل السلطة
التنفيذية بعمل المجلس التشريعي والمحاكم ما يؤثر على استقاللية قراراتهما.وهذا يعني أن تنفذ

السلطة التنفيذية ما يصدر عن الجهات القضائية والتشريعية بشكل كامل.
ضرورة تعزيز واحترام حرية التعبير السلمي بكافة أشكالها، ومنها حرية التجمع وتشكيل األحزاب
والجمعيات وحرية اإلعالم، والتوقف عن مالحقة أصحاب الرأي وإغالق المؤسسات المدنية والمقرات

واألحزاب.
التخلي عن المحاصصة العشائرية والمناطقية في توظيف العاملين، ورفع كفاءة العاملين في اإلدارة
الذاتية في مختلف القطاعات ويكون ذلك عن طريق: أوًال: تعيين أصحاب الكفاءات، ثانيًا:  إنشاء معهد

مهمته رفع القدرات اإلدارية للعاملين في المناصب اإلدارية القيادية.
أن يكون لكل مؤسسة لوائح تنظم عملها ويتم وضعها من قبل مختصين، وتعزيز مبدأ المساءلة لكل
من يتجاوز اللوائح التنظيمية تلك. وأن يكون عمل المؤسسات بناء على تقييم دوري لالحتياجات يساوي

بين كافة المستفيدين.
محاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان كاالعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري

والتعذيب، وأن تكون المحاسبة أمام قضاء مستقل ووفق قوانين تلتزم مبادئ حقوق اإلنسان.
تقنين حيازة السالح وضبط الحالة األمنية من خالل مقاربة أمنية قائمة على احتياجات المجتمع المحلي

بما في ذلك أن تحترم المقاربة حقوق اإلنسان.
تحسين مرافق التعليم وزيادة عدد الكوادر التعليمية، وتحسين الرعاية الصحية وزيادة عدد
المستشفيات، إضافة إلى تحسين خدمات المياه والكهرباء والطرق، وبشكل عادل يراعي احتياجات كل

منطقة في شمال وشرق سوريا.
تحسين الحالة المعيشية للسّكان بدعم المشاريع الصغيرة وضمان تكافؤ الفرص ومحاسبة المسؤولين

عن الفساد في مؤسسات اإلدارة الذاتية.
تسهيل وصول المجتمع المحلي للمعلومات المؤسسية، ونشر  مشاريع مؤسسات اإلدارة في مختلف

المناطق على مواقعها الرسمية ليتسنى للمجتمع المحلي اإلطالع عليها

رسائل منظمات المجتمع المدني

 حول الشكل األمثل لإلدارة الذاتية 
 

وّجه المشاركون في الجلسات التنسيقية التسع رسائل إلى اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، تهدف
الرسائل إلى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار. 

تضّمنت الرسائل مطالب محّددة حول المساءلة والشفافية وتوفير بيئة مالئمة إلجراء انتخابات. 
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تفعيل دور المؤسسات الرقابية في اإلدارة الذاتية مثل الرقابة والتفتيش، وأن تضمن القوانين الرقابية
عدم مالحقة المشتكين على عمل اإلدارة الذاتية.

أن تمارس الجهة التشريعية دورها الرقابي، على أن تكون هذه الجهة منتخبة مباشرة من المجتمع
المحلي وفق انتخابات تتوافر فيها شروط النزاهة والشفافية.

تفعيل آلية شكاوى سهلة الوصول، على أن تكوk فعالة من حيث االستجابة على الشكاوى وتقديم
المعلومات الكافية كرد على الشكوى وخالل مّدة زمنية واضحة.

 نشر الميزانيات المخصصة لكل مؤسسة من مؤسسات اإلدارة بما في ذلك األمنية والعسكرية، وتبيان
أوجه صرفها.

نشر تقارير دورية توضح عمل مؤسسات اإلدارة الذاتية، تتضمن الواردات المالية والنفقات وكل ما تحقق،
وتفسير عدم تنفيذ أو التقصير في بعض المشاريع إن وجد.

 شرح القوانين الصادرة عن اإلدارة الذاتية للمجتمع المحلي من خالل االجتماعات المباشرة ووسائل
التواصل، ليكون على معرفة كاملة بالحقوق والواجبات وفق القوانين.

إجراء تقييم لعمل مؤسسات اإلدارة تشارك فيها جهات تقييم متخصصة مستقلة، ومنظمات مجتمع
مدني محلية.

أن يتمتع اإلعالم بالحرية الكاملة لممارسة دورالرقيب على عمل مؤسسات اإلدارة الذاتية، وأن يسمح
للمزيد من المؤسسات اإلعالمية العمل داخل مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية.

تنظيم حوارات دورية بين القائمين على مؤسسات اإلدارة الذاتية والقوى المدنية والحزبية والمجتمعية،
وأن يأخذ المسؤولون بعين االعتبار توصيات هذه الحوارات. وأن ال تقتصر هذه المشاورات على فئة

معينة من القوى المؤثرة اعتمادًا على الوالء.
تسهيل حصول منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية وغيرها من التجمعات السياسية

والمدنية على التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطتها، وعدم وضع شروط وعوائق أمام هذه التراخيص.
االنخراط في حضور أنشطة منظمات المجتمع المدني كونها الجهة األكثر قدرة على نقل احتياجات

المجتمع المحلي.

  حول تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات اإلدارة الذاتية 
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أن تتعاون مؤسسات اإلدارة الذاتية مع المنظمات المحلية والدولية الهادفة إلى توثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان بما في ذلك السماح بزيارة كافة السجون وتحضير قائمة بأسماء كافة المعتقلين لديها

والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وأن تلتزم اإلدارة بكافة المواثيق الدولية.
السماح لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة بإقامة ورشات بناء قدرات دورية للعاملين في

مؤسسات اإلدارة الذاتية لزيادة معرفتهم بمبادئ و  القوانين الدولية لحقوق اإلنسان.
مالحقة ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية أو منصبهم

الوظيفي، وأن تكون المحاسبة أمام محاكم مستقلة وتتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة.
إلغاء اإلجراءات التمييزية ومنها بطاقة الوافد، وإيجاد بدائل تحقق التوازن بين حماية المدنيين
والمناطق المدنية من جهة وعدم انتهاك حقوق اإلنسان من جهة ُأخرى. يمكن لدائرة التوثيق المدني
إصدار وثائق تعريفية مؤقتة للمطالبين ببطاقة الوافد تعترف بها اإلدارة الذاتية لتسهيل حركتهم من

جهة وتمكين الجهات المختصة في اإلدارة من التعرف عليهم.
تسهيل تنقل المقيمين والنازحين من أبناء سكان شمال وشرق سوريا وإلغاء شرط الكفيل، واالعتماد
على تسجيل الوثائق الثبوتية في نظام توثيق الكتروني في كافة مناطق شمال شرق سوريا يسّهل

التعرف على المتنقلين.
 تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان في المجتمع المحلي، وأن تكون للمنظمات المدنية الدور األساس في

ذلك، وأن ال يكون هذا النشاط مقّيد.
حماية حقوق كافة المكونات خاصة األقليات الدينية والعرقية، وحماية حقوق الفئات المهمشة

ومنهم النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة[10] ومصابي الحرب[11] والكبار في السن.
 زيادة كفاءة الجهة القضائية في شمال وشرق سوريا من حيث رفدها بكوادر متخصصة وقوانين

ناظمة، وتمكينها من أداء عملها بشكل مستقل.
التعامل بجدية مع التقارير الصادرة عن الجهات الحقوقية المحلية والدولية حول انتهاكات حقوق

اإلنسان، واألخذ بتوصياتها والتحقيق في االنتهاكات التي تتضمنها هذه التقارير.
يجب أن ال تكون األوضاع األمنية غير المستقرة مبّررًا لالنتهاكات المرتكبة في شمال وشرق سورية،
وبالتالي يمكن تفهم تقييد بعض الحقوق على أن تكون لمّدة محّدة وبإجراءات واضحة وأن ال تشمل

حقوق مثل الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب واإلخفاء القسري.
 
 

 حول تفعيل مبادئ حقوق اإلنسان في مؤسسات اإلدارة الذاتية 

[10] واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في ديرالزور وأهم مطالبهم، منظومة العدالة من أجل الحياة، 9 أيلول/سبتمبر 2022.
https://bit.ly/3xsX59Q

[11] أثمان الحرب الباهظة، منظومة العدالة من أجل الحياة، 29 آذار/مارس 2021.
https://bit.ly/3QvqVku
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 حول إمكانية إجراء انتخابات شمال وشرق سوريا 

أن يسبق إجراء االنتخابات، وبوقت كاٍف، إجراء لقاءات تشاورية مع القوى المدنية والسياسية والفاعلين
االجتماعيين لنقاش تفاصيل تتعلق باالنتخابات منها قانون االنتخابات وموعدها والضمانات الكافية

إلجراء انتخابات نزيهة.
أن تتمّكن القوى المدنية والسياسية، من حيث الوقت ومن حيث توافر القانون الضابط للعملية، من
القيام بالحمالت االنتخابية وتعريف المجتمع المحلي بأهمية االنتخابات وأهمية وكيفية المشاركة بها.

تحضير فرق متخصصة بكل ما يتعلق باالنتخابات من تجهيز القانون مرورًا بالنقاشات المجتمعية انتهاء
بإجرائها ومراقبتها، وتكون هذه الفرق مستقلة ومؤلفة من مختصين، إضافة إلى تهيئة المؤسسات

ذات الصلة من خالل التدريب والتمويل.
تشكيل هيئة مستقلة لالنتخابات بالتشاور مع القوى السياسية والمدنية.

ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب في أي عملية انتخابية وذلك ضمن القانون الناظم للعملية
االنتخابية. 

تعتبر االنتخابات مطلبًا أساسيًا للمنظمات المشاركة في التنسيق، إال أنه مشروط بتوافر عوامل تساعد في
إجرائها بشكل يتمّكن فيه المجتمع المحلي من إيصال مرشحيه. وأن تتوافر الظروف األامنية والموارد
المالية والبشرية الكافية. بعض المشاركين اقترحوا إجراء االنتخابات، في حال تنظيمها، على مراحل تبدأ من
انتخاب منصب الكومين وانتهاء بالمستويات العليا، وآخرين تحدثوا عن انتخابات للمستويات العليا فقط من

اإلدارة.
ما اتفق عليه المشاركون بأن أساس إجراء أي انتخابات توافر الرغبة لدى اإلدارة الذاتية بإجراء انتخابات نزيهة

ونقل كل الصالحيات لمن يتم انتخابه.
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 حول عمل منظمات المجتمع المدني  

على اإلدارة الذاتية تسهيل حصول منظمات المجتمع المدني على الترخيص الالزم لمزاولة عملها
والموافقة التي يتطلبها تنفيذ كل نشاط، وعلى الرغم من الحصول على التسجيل، إال أن الحصول على
الموافقات الرسمية لكل نشاط يؤدي إلى تأخير عمل منظمات المجتمع المدني إلى جانب ابتزاز

المنظمات في بعض األحيان مقابل الموافقة
ضرورة زيادة التنسيق بين اإلدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني بخصوص مختلف قضايا شمال
وشرق سوريا وعلى وجه الخصوص مسألة تحسين مستوى الخدمات ودعم قطاعي التعليم والصحة

وتحسن حالة حقوق اإلنسان.

اعتبر المشاركون أن للمنظمات أدوار مهمة منها الرقابية ومنها تعزيز معرفة المجتمع المحي بحقوقه،
وتخفيف أثار الحرب على السّكان خاصة الفئات المهّمشة.
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