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  :المقّدمة .1

 األميم برعايية جنييف فيي السوريّة -السوريّة للمفاوضات الرابعة للجولة االفتتاحية الجلسة عقد تمّ  2017 شباط 23 في

  .1جنيف بيان و 2254 األمن مجلس قرار إلى مستندة للمفاوضات أجندة إلى الوصول  تمّ  قد و المتحدة،

 و السيوريّين  القيرار لُصينّا  مقترحية لتوصييات أوّليّية مسيوّدة وضيع عليى عملنيا السيوريّات النساء من مجموعة نحن

 و نسياء ميع التشاور سيتمّ  كما القادمة، األشهر في عليه العمل المتوقّع السياسي االتّفاق ضمن لتضمينها الدوليّين

 للنساء فاعلة مشاركة لضمان التوصيات من نهائية نسخة على االتّفاق أجل من نسائية مجموعات و أخريات سيّدات

 والقيرارات 1325 القيرار وفيق المفاوضة الوفود في النساء لوجود الدفع على والتأكيد .السياسية العملية في السوريّات

  .الصلة ذات الدولية

   

  :الحكم تأسيس في النساء مشاركة .2

 مشياركة يضيمن شيامل حكيم تأسييس إليى األطيرا  مين مجموعية تسيعى السيوريّة-السيوريّة المباحثات بدء منذ

 مراعياة مين البدّ  شامل حكم إلى للوصول أنه نرى فإننا ولذلك الجميع، قِبَل من والشرعية بالمصداقية ويتمتّع الجميع،

  .سوريا في السياسي لالنتقال المختلفة والمستويات المراحل جميع في كامل بشكل الحكم في االجتماعي النو 

 

I. للحكم األساسيّة المبادئ.  

 المبيادئ مين مجموعية تحقيق ضمان من البدّ  فانه السياسي، االنتقال في للنساء وفاعلة حقيقيّة مشاركة لضمان   

  :في تتمثّل والتي األساسية

   .عامّ  بشكل المؤّسسات في الثلث وبنسبة مناصفة، القرار صناعة مراكز ضمن النساء تمثيل مبدأ تضمين •

 قوانين أي طرح ضمن أو قوانين، أي تعديل حال في األساسية المرجعية هي الدولية والمواثيق المبادئ اعتبار •

  .القانون أمام و القانون في للنساء الكاملة المساواة ضمان و جديدة،

 فاعليييية مشيييياركة ضييييمان كييييذلك و القضييييائية، و التنفيذييييية و التشييييريعية السييييلطات فصييييل ضييييمان •

  . القرار ُصْنع مراكز في و الثالثة السلطات في  مناصفة للنساء

   .االختصاص هذا دعم و المؤّسسات و الدوائر و السلطات بكل االجتماعي النو  عن مسؤول منصب استحداث •

 

II. الجديدة الحكم هيئات.  

 وتراقيب تضيَمن النسياء، لحقيوق مؤّسسية تخصيي  يجب فانه وشاملة، مصداقية ذات جديدة حكم هيئات لتأسيس

 النييو  حييول األُخييرى للمؤّسسييات ُملزِميية قراراتهييا تكييون أن ويجييب الدوليية، مؤّسسييات جميييع فييي النسيياء إدمييا 

  .االجتماعي

 االجتماعي النو  في المستشارين توافر لضمان االجتماعي؛ بالنو  مختصّة أكاديمية تأسيس على العمل يجب كما

  . الجديدة المؤّسسات في

 تكيون أن على المؤّسسات، كل في القيادية المناصب لكل  االجتماعي النو  في مستشارِين  تعيين من بدّ  ال أنه كما

  .القائمة للمؤّسسات الَجندريّة الحساسية يخ ّ  بما ُملزِمة القرارات لكل مراجعتها

 المناصيب ضيمن ومناَصيفة الُمسيتحَدثة، المؤّسسيات فيي الثليث عين تقيلّ  ال بنسيبة النساء مشاركة ضمان ويجب

   .االنتقالية العدالة خصوصاً  و المؤقّتة الملفّات فيها بما للرقابة، الالزمة الموارد تأمين مع المؤّسسات، بهذه القيادية
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III. القائمة المؤّسسات إصالح وإعادة هيكلة.  

 إليى الوصيول بهيد  وإصيالحها؛ هيكلتهيا إعيادة أجيل مين فيهيا العميل ييتمّ  سو  التي المؤّسسات من الكثير هناك

 كيل فيي القياديية المناصيب لكل َجندريّة مستشارة تعيين على العمل يجب لذلك مصداقية، وذات شفّافة مؤّسسات

 كميا .القائمية للمؤّسسيات الَجندريّة الحساسية يخ ّ  بما ُملزِمة القرارات لكل مراجعتها تكون أن على المؤّسسات،

 وكيذلك القائمية، المؤّسسيات فيي النسياء مين الثليث عين تقلّ  ال بمشاركة يسمح بما الهيكليّات تعديل يتمّ  أن يجب

  .بالمؤّسسات القيادية المناصب ضمن مناصفة

   

IV.  اإلعالم ووسائل المدني المجتمع منظمات.  

 السياسيي االنتقيال فيي أساسييان شيريكان اإلعيالم ووسيائل المختلفية الميدني المجتمع منظمات أن جيداً  ندرك

 عليى للقيدرة الميدني؛ المجتمع لمنظمات قانون  إصدار ضمان إلى السعي يجب لذلك ديمقراطي، حكم نظام وخلق

 يضمن و اإلعالم، يحمي قانون وضمان القرار، ُصنّا  مع المناصرة و الضغط ممارسة على القدرة و بأمان، و بحرّية العمل

  .أنواعه بكل اإلعالم واستقاللية حرّية

 للمنظميات خياص بشيكل و اإلعيالم، ووسيائل الميدني المجتمع لمنظمات مستمرّة دعم برامج توفّر ضمان يجب كما

  .اإلعالمية والمنظمات اإلنسان، حقوق منظمات و النسائية،

 

V. الدولية المواثيق و القوانين.  

  .بالمرأة الخاصة الدولية االتّفاقيات كل على المصادقة •

  .ملحقاته و 1325 األمن مجلس بقرار خاصة وطنية خطّة على العمل  •

   

  .الدستور صياغة في النساء مشاركة .3
   

  .الدستورية المبادئ    

 لهيذا البيدّ  فانيه دسيتورية، مبيادئ إعيالن أو جدييد دسيتور أو دسيتورية تعيديالت أي عليى اتّفاق إلى الوصول حال في

 تميييز بيدون الكاملية المواطنة حقوق يضمن بما السوريّين، لجميع والحرّيات الحقوق في المساواة يضمن أن االتّفاق

 يجيب كما ،استثناء بدون الجميع بموافقة يتمّ  أن يجب للسوريّين وضامن شامل اجتماعي عقد إلى وللوصول. للجميع

 المسياواة االتّفياق هذا يضمن أن ويجب الدستورية، العملية مراحل بكل االجتماعي النو  إدرا  االتّفاق هذا يضمن أن

  .الجنسين بين الكاملة

   

  .دستورية موادّ  بكتابة صلة له ما بكل الخاصة المسوّدة بصياغة المكلّفة اللجنة 

 يجيب كميا دستورية، مواد أو دستور بصياغة مكلّفة لجنة أي في الثلث عن تقلّ  ال بنسبة النساء مشاركة ضمان يجب

  .بالدستور متعلّق شيء بأي ُملزِمة مراجعتها تكون وان الدستور، صياغة للجنة االجتماعي بالنو  مستشارة تعيين

   

  .للدستور االستشاريّة اللجان 

  .القانونية االستشارية اللجان من بأّي   الثلث عن تقلّ  ال بنسبة السوريّات للقانونيّات فاعلة مشاركة ضمان   •

  .بالدستور الخاصة االستشارية اللجان بكل الثلث عن تقلّ  ال بنسبة للنساء فاعلة مشاركة ضمان   •

خرى لجان أي أو القانونية االستشارية اللجان تشكيل ميثاق أن ضمان   •
ُ
  .االجتماعي النو  لحساسية مراعياً  أ
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  .الدستور حول المجتمعيّة المشاورة عملية 

  . المواضيع شمولية و الدستور حول المجتمعيّة المشاورات من الثلث عن تقلّ  ال نسبة ضمان   •

 المجتمعيّية المشياورات في فاعالً  دوراً  لتلعب المحلّية؛ وخصوصاً  النسوية المنظمات و النساء حقوق منظمات دعم   •

  .الدستور حول

 بنسبة المشاورات في المرأة مشاركة وتكون بالدستور، السوريّين لقبول وصوالً  كاملة المجتمع أطيا  مشاورة تتمّ    •

   %.50 عن تقلّ  ال

  .المشاورات عملية في المشارِكات النساء حركة وتسهيل والحرّيات الحقوق مساحة دعم   •

   

  .الدستور َشْرَعَنة و َقْونََنة عملية 

 فاعلية مشياركة ضيمان و السيوري، الدسيتور َشيْرَعَنة و َقْونََنية لعملية شفّافة و حرّة مراقبة آليات وجود ضمان •

  (.استفتاء ) الَقْونََنة عملية في% 50 عن تقلّ  ال بنسبة للنساء

 دوراً  لتلعيب الميدني، المجتميع ومنظميات المحلّيية، وخصوصياً  النسوية المنظمات و النسائية المنظمات دعم •

  .الدستور َشْرَعَنة عملية ضمن فاعلة مشاركة ضمان في

 

  .االنتخابات في النساء مشاركة .4

   

 يسيييتجيب بميييا المتحيييدة، األميييم إشيييرا  وتحيييت الجدييييد، بالدسيييتور عميييالً  تُجيييرى، ونزيهييية حيييرّة انتخابيييات

 لهيم تحيقّ  اليذين السيوريّين جميع وتشمل والشفافية، النزاهة حيث من الدولية المعايير وأعلى الَحْوَكمة لمتطلّبات

  .المهجر في يعيشون الذين أولئك فيهم بمن المشاركة،

   

  .االنتخابية العملية في األساسيّة المبادئ 

 بكيل التضيمين و والمسياواة والعدالية والتشياركية المعلوميات على الحصول وحقّ  والنزاهة الشفافية ضمان من البدّ 

  .خالل من للنساء حقيقيّة مشاركة ضمان ويجب االنتخابية، العملية تنفيذ و تصميم مراحل

ييح أيضيياً  و االنتخابييية القييوانين فييي الجنسييين بييين الكامليية المسيياواة مبييدأ إدرا  ضييمان •  و التصييويت و بالترشُّ

  .مراقبتها و االنتخابية العملية بتصميم المشاركة

ح عمليات في للنساء اإليجابي التمييز ضمان •  األقيل على الثلث عن تقلّ  ال نسبة على الحصول ضمان و الترشُّ

  .الوطني المستوى و المحلّي المستوى على انتخابات أي كنتيجة

 و االنتخابييية، العملييية ميين جييزء أي فييي مخييت ّ  جسييم بكييل االجتميياعي النييو  فييي مستشييارة تعيييين •

  .والكيانات األجسام هذه من بكل النساء من الثلث عن تقلّ  ال مشاركة ضمان

 

  .االنتخابات آلية و التصويت شروط و الترّشح شروط فيه بما االنتخابي النظام 

 الحميالت فيي والمشياركة التصويت و الترّشح على تشجيعهنّ  و النساء لمشاركة داعمة خاصة آليات تضمين •

  .االنتخابية

   .اإلطار هذا في المرأة و الرجل بين تمييز أي بدون أبنائهن و السوريّات للسيدات الترّشح و التصويت حقّ  ضمان •
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  .التصويت و للترّشح للنساء الالزمة القانونية األوراق توفّر لضمان داعمة آليات وجود ضمان •

 النسياء وصيول تسهيل و المختلفة المناطق في توفّرها و االقترا  صناديق بموضو   النساء أمام العقبات تذليل •

  .االقترا  لمراكز

   

  .االنتخابات في المجتمعيّة المشاركة 

 و تشيجيع عين المسيؤولة الرسيمية غير و الرسمية اللجان بكل الثلث عن تقلّ  ال بنسبة للنساء تضمين ضمان •

  .خارجها و سوريا داخل االقترا  على السوريّين المواطنين حضّ 

 الوصييييول و االنتخابييييية بالعملييييية التوعييييية ببييييرامج للمشيييياركة للنسيييياء الخيييياص الييييدعم ضييييمان •

 بالمشيياركة الخاصيية الخطييوات كييل فييي االجتميياعي النييو  مراعيياة بضييرورة قانونييياً  االلتييزام  و للمرّشييحين

  .المجتمعيّة

   

  .االنتخابية العملية مراقبة 

  .الرسمية غير و الرسمية االنتخابات مراقبة لجان كل في الثلث عن تقلّ  ال بنسبة النساء مشاركة ضمان •

 لجيان ضمن عملهنّ  تسهيل و المجتمعيّة و األُسريّة التحّديات لتذليل للنساء الالزم الدعم لتوفير قانوني ضمان •

  .المراقبة

   

  .الثقة بناء إجراءات .5

  .النار إطالق وقف   

 و أكبير بشيكل النيار إطيالق وقيف ضيمان و تعزييز يتمّ  أن المهمّ  من و ،اآلستانا في النار إطالق لوقف هّشة عملية بدأت

  .2254 األمن مجلس قرار مع يتوافق بما و العملية هذه في النساء مشاركة ضمان

 لوقييف المتفاوضيية الوفييود ميين لكييل حقوقيّييات مستشييارات و االجتميياعي النييو  فييي مستشييارة تعيييين •

  . موثِّقة أو مراقِبة سواء  النار إطالق

 لوقيف الحقية خطيوات بيأي النسياء إشيراك تضمن النار إطالق بوقف المتعلّقة االتّفاقيات في خاص بند تضمين •

  .الحماية ضمان و المراقبة مثل النار إطالق

 لوقيف انتهاكيات أي جيراء مين لهيا تعرّضينَ  التيي االنتهاكيات لتوثييق الثليث عين تقلّ  ال بنسبة النساء مشاركة  •

  .النار إطالق

   

  .قسريا   المغيّبون و المخطوفون و المعتَقلون 

 واألطفال النساء وخصوصاً  والمخطوفين والمعتَقالت المعتَقلين جميع عن الفوريّ  اإلفرا  األطرا  جميع على •

  .سياسية ضغط كأوراق والمعتَقالت المتعَقلين ملفّ  استخدام عدم يجب كما السّن، في والكبار

  .عنهم المفَر  و والمخطوفين للمعتَقلين خاصة متكاملة دعم برامج  توفّر ضمان •

 مثيل المقرّبين العائلة أفراد أحد اعتقال من المتضرّرات الفتيات و للنساء خاصة متكاملة دعم برامج توفّر ضمان •

  .أب أو زو 

 غيير بشيكل أو مباشيرة المتضيرّرات النساء  و الفتيات على االعتقال تأثير حول مستمرّة دراسات إجراء ضمان  •

  .مباشر
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  .المجتمع من المعتَقالت له تتعرّض الذي والعنف الشر  بجرائم يسمّى ممّا قانونياً  المعتَقالت حماية ضمان •

 أو اعتقياالً  يشيمل قيد واالسيتغالل بعيده، أو االعتقيال أثنياء المعيتَقالت أطفيال اسيتغالل  يجرّم قانوني ضمان •

  .لألطفال والنفسية الجسدية المعاملة سوء و الطفل، عن معلومات توفر عدم أو قسرياً   تغييباً 

 

  .المحاَصرة المناطق عن الحصار رفع 

 التيي المنياطق و المحاصرة للمناطق الطبّية و اإلنسانية المساعدات إلدخال فقط ليس  الجّدي العمل من البدّ  •

 و كاميل بشكل المناطق هذه عن الحصار رفع على العمل يجب بل دورّي، و مستمرّ  بشكل إليها الوصول يصعب

  .القسري التهجير أنوا  من نو  أي تجريم

  .النساء على الحصار  تأثير و المحاَصرة بالمناطق النساء لوضع خاصة دراسة إجراء  •

 ببيرامج العميل و المحاَصيرة المنياطق فيي للنسياء المعاشيي الوضيع و الصيّحي الوضع على االرتدادات تحديد  •

  .المحاَصرات النساء لدعم خاصة

   

  .المحاصرة و المدمّرة للمناطق االقتصادية التنمية 

  .متوسطة و صغيرة بمشاريع المحاَصرة و المدمّرة المناطق في للنساء صغيرة منح دعم برامج توفّر ضمان •

  .تضرّراً  األكثر المناطق في للنساء المستقبلية التنمية خطط في أولويّة إعطاء ضمان •

   

  .النساء دعم في المدني المجتمع منظمات دور .6

 و السياسيي، واالنتقيال الَحْوَكمة ضمن فاعلة مشاركة لتشاركنَ  السوريّات النساء أمام كبيرة تحّديات هناك سيكون

  .بذلك للقيام النساء لتمكين  فاعالً  دوراً  المدنيّ  المجتمع منظمات تلعب أن البدّ 

 وطنيية أو محلّيية انتخابيات أي ضيمن بفاعليية لالنخيراط السيوريّات النسياء أميام كبييرة تحّديات هناك سيكون أنه كما

 بالتحيّديات عالقية لهيا التحيّديات هيذه و .االنتخابيات فيي النسياء لمشياركة قيانوني ضيمان ميع سيوريا، في ستجري

 االقتصيادية الموارد على الحصول في التكافؤ عدم كذلك و لصوتها، سياسي استغالل و تقاليد و عادات من المجتمعيّة

  .السنوات لعشرات المرأة و الرجل بين القانوني التمييز هو األهمّ  و اللوجستية، التسهيالت و

 و العسيييكرية األميييور عييين خاصييية مجموعيييات بيييأي لالنخيييراط السيييوريّات النسييياء أميييام كبييييرة تحيييّديات وهنييياك

 بهيذا بفياعليتهنّ  بيالنفس الثقية لعيدم المشاركة عن النساء تمنُّع: منها أسباب لعّدة النار؛ إطالق وقف بمافيها األمنية

 النسياء دور اختيزال و األمنيية، و العسكرية الشؤون في للمشاركة المجتمع من و القرار أصحاب من ممانعة و المجال،

  .نمطية بأدوار

 و القطاعيات، هيذه ضمن للنساء أكبر لمشاركة للتحضير مهمّاً  دوراً  تلعب أن المدني المجتمع منظمات على فإن لذلك

 فيإن ليذا .القسيري التغيييب و الخطف و واالعتقال والحصار، النار، إطالق من المتضرّرات النساء مشاركة لضمان كذلك

  :رئيسة مجموعات ثالث إلى تنقسم توصياتنا

  :األولى المجموعة

 من مع و القرار ُصنع مراكز في النساء مع لتعمل المدني المجتمع منظمات قِبَل من األمد طويلة برامج تخصي  .1

  .بالمشاركة ترغب

 المؤّسسيات فيي اإلعالميي الخطياب لَجْنيدرة السيعي دعيم و قيوي، إعالميي ظهيور لهينّ  ليكون النساء دعم .2

   .المختلفة اإلعالمية
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 و المحلّيية القيرار ُصينع مراكيز ميع أيضاً  و المسارات، مختلف في النساء بين التواصل تعزيز أجل من النساء دعم .3

  .الدولية و الوطنية

 و فاعلية، مجتمعيّية مشياركة عليى لتعميل الميدني المجتميع منظميات قِبَيل مين األمد طويلة برامج تخصي  .4

  .الدستور موضو  حول حوارات أو تشاور أي حول للنساء، بخاصة

 ضيمن مين الميرأة حقيوق و اإلنسيان حقوق مبادئ لضمان فاعالً  دوراً  تلعب أن المدني المجتمع منظمات على .5

  .الدستورية المبادئ

 

 

  :الثانية المجموعة

 االنتخابيية العمليية تصيميم في و االنتخابية القوانين وضع  في الثلث عن تقلّ  ال بنسبة النساء مشاركة ضمان .1

  .برمّتها

 المشياركة و االنتخابيية الحميالت و االنتخابيية المراقبية و االنتخابيية التوعيية فيي للعمل نسائية كوادر تمكين .2

  .باالنتخابات المجتمعيّة

  . القانونية الوثائق على الحصول في النساء بحقّ  التمييز و االنتهاكات رصد .3

  :الثالثة المجموعة

  .العسكرية الفصائل بين و فاعالت نساء بين حوارات تيسير .1

 و األمنيي القطيا  إصيالح أيضيا و النار إطالق وقف يخ ّ  بما المراقبة و الحماية قطاعات في النساء معار  زيادة .2

  .السياسي االتّفاق بعد لما للتحضير السالح نز  برامج

 إطيالق وقيف اتّفاقيية لتعزييز معهينّ  للعمل النساء أيضاً  و العسكرية، الفصائل على المؤثّرات النساء استهدا  .3

  .النار

  .مشتركة لقاءات و مجموعات تشكيل على العمل و األطرا ، كل من الضحايا أمّهات مع العمل .4

 األبنياء، أو األهيل وفقيدان والحصيار، والخطيف، االعتقيال، من المتضرّرات النساء لدعم خاصة برامج توفّر ضمان .5

  .أجنبي من والزوا  القسري، والزوا  المبكّر، والزوا 

  . االنتقالية للعدالة خطط ضمن وإدراجهم المعتَقلين أهالي لجان دعم  .6

  .خاصة برامج وفق المحاَصرة المناطق في النساء احتياجات دعم .7

   

 ميا وهيذا النضيالية، الحركيات مقّدمية فيي سيوريا تياري  مين مختلفية مراحيل في ُكن   السوريّات النساء أن إلى بالنظر

 ليذلك مختلفية، أدوار ولعيب الثيورة بداية منذ االحتجاجية الحركات في النساء مشاركة خالل من واضح بشكل تجّسد

 فيي السياسيي االنتقيال فيي المسياهمة في وفعّال رئيسي دور لعب يمكنهنّ  السوريّات النساء أن تماماً  نؤمن فإننا

  .وعميق ُمسَتدام سالم وإرساء سوريا
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