
حصلت النساء السوريات عىل أدوار قيادية يف املجاالت االقتصادية واالجت	عية والسياسية والثقافية نتيجة نضالهن املستمر، 
ومع ذلك � يتمكن من املشاركة بنسبة ٣٠٪ كحد أد� يف املفاوضات ك	 طال�. إن مؤ�ر الطريق إىل األمام الذي عقد يف 
ناقشوا  ورجالً،  امرأة   ٨٠ من  أك¦  §شاركة  السورية  للمرأة  السياسية  املشاركة  حول   ٢٠١٩ �وز   ١٧  –  ١٥ بªوت 
املستدام  السالم  وبناء  النزاعات  وحل  املفاوضات  يف  قرار  كصانعة  الفعالة  املشاركة  من  املرأة  لتمك¯  مشرتكة  اسرتاتيجيات 
والتحول الد·قراطي وإعادة البناء وقد ساهم املؤ�ريف تعزيز التحالفات مع الشبكات النسوية والنسائية التي سوف تدعم 

مشاركة املرأة السورية يف مختلف مراحل العملية السياسية §ا فيها العملية الدستورية. 

تحث املشاركات واملشاركون يف مؤ�ر الطريق إىل األمام جميع األطراف الفاعلة عىل إيجاد حل سيايس تشمييل يف سوريا بناء 
عىل قرار مجلس األمن بشأن سوريا ٢٢٥٤، ك	 أكد املؤ�ر عىل أنه من أجل الوصول إىل سالم مستدام يف سوريا البد من 
واألمن  والسالم  النساء  حول   ١٣٢٥ األمن  مجلس  قرار  عىل  بناء  السياسية  العملية  يف  السوريات  للنساء  فاعلة  مشاركة 

والقرارات امللحقة به عىل املستوى الوطني واملستوى املحيل. ونعرض في	 ييل مخرجات مؤ�ر الطريق إىل األمام: 

مؤتمر
الطريق إلى ا�مام

١٥ – ١٧ �وز ٢٠١٩



استخدام قرار مجلس األمن ١٣٢٥ لتعزيز املشاركة الفاعلة السياسية للنساء يف جميع مراحل العملية السياسية من 
املستوى املحيل وصوالً إىل املستوى الوطني.

العدالة  إىل  للوصول  الصلة  ذات  األخرى  والقرارات  األمن ٢٢٥٤  قرار مجلس  الد·قراطي وفق  التحول  دعم عملية 
واملساواة وحقوق اإلنسان وبخاصة للنساء.

له  داعم  إطار  وخلق  الثالث  املسارات  وب¯  بينه  التواصل  آليات  وتحس¯   Îالنسا االستشاري  املجلس  دور  تعزيز 
واستث	ره كقناة للتأثª عىل صªورة العملية السياسية وبخاصة العملية الدستورية وإيجاد تغذية راجعة.

ض	ن مشاركة فاعلة مبارشة للنساء السوريات يف صلب العملية السياسية بناء عىل قرار مجلس األمن ٢٢٥٤ بنسبة ال 
تقل عن ٣٠ ٪ سعياً للوصول إىل املناصفة.

تعميق وتحس¯ آليات التواصل ب¯ املسارات الثالث. كعقد اجت	عات مستمرة ب¯ املشارك¯/ات يف وفود التفاوض 
والفاعل¯/ات عىل املسارات الثالث.

تعميق مفهوم املساواة واملشاركة السياسية النسائية مع املجتمعات املحلية.

انخراط  لض	ن  األطياف  كافة  تشمل  النسويات  السياسيات  من  حرجة  نسائية  كتلة  إىل  للوصول  العمل  استمرار 
السوريات القوي والفعال يف الحياة السياسية والشأن العام. عىل سبيل املثال تأسيس أكاد·ية سياسية نسوية كآلية 

لبناء القدرات و�ك¯ النساء السياسيات.

تشكيل آلية ضامنة ملراقبة  مشاركة النساء واملساواة الجندرية لكل العمليات السياسية.

األحزاب،  وقانون  االنتخابات،  قانون  الجمعيات،  قانون  بالرتكيز عىل  السياسية  للحياة  الناظم   Úالقانو اإلطار  جندرة 
وقانون اإلدارة املحلية.

قوننة نظام الكوتا عىل األقل ٣٠٪ يف الدستور والقوان¯ الوطنية ذات العالقة لض	ن وصول النساء إىل مراكز صنع القرار 
يف كل املجاالت وعىل جميع املستويات املحلية واملناطقية والوطنية.

حشد الدعم لألجندة النسوية والنساء السياسيات. 

مشاركة النساء السوريات في العملية السياسية

المشاركة السياسية للنساء السوريات في صنع القرار

المخرجات



إيجاد آليات فعالة للتواصل مع أعضاء وعضوات اللجنة الدستورية لض	ن جندرة العملية الدستورية.

تنظيم حمالت منارصة فعالة مع أصحاب املصالح والجهات املعنية لدعم األجندة النسوية يف العملية الدستورية.

االستفادة من األجسام واآلليات القاàة (املجلس االستشاري النساÎ، وغرفة املجتمع املدÚ) ملراقبة مخرجات اللجنة 
الدستورية بحيث تكون حساسة للنوع االجت	عي.

نرش الوثائق املنجزة حول جندرة العملية الدستورية واستخدام منهجيات جديدة إليصالها ألكرب رشيحة ممكنة من 
السوري¯/ات.

دراسة التجارب املحلية واالستفادة منها في	 يتعلق بجندرة الدستور.

عدم دعم أي جسم سيايس ال يتضمن نساء والدفع باتجاه تضم¯ النساء بنسبة ٣٠ ٪ عىل األقل.

تعزيز دور النساء ضمن املسارات الثالث.

تضم¯ الرجال والنساء ، خاصة فئة الشباب، يف الربامج املتعلقة بحقوق النساء وحقوق االنسان.

دعم املبادرات النسوية والنسائية املحلية والوطنية والقيام بحمالت منارصة لذلك.

العمل عىل إيجاد آليات لح	ية حقوق الناشطات والسياسيات الفاعالت وإيجاد التسهيالت الالزمة ملشاركة النساء عىل 
جميع املستويات. 

�ك¯ وتعزيز السياسات الحقوقية الحساسة جندريا يف املجتمع املدÚ السوري.

تنظيم حمالت ضغط من قبل املجتمع املدÚ باتجاه إقرار اجراءات بناء ثقة حساسة للجندرة مخصصة ملعالجة جذور 
واملخطوفات  واملخطوف¯  قرسيا  واملغيبات  واملغيب¯  واملعتقالت  املعتقل¯  قضايا  ذلك  عىل  كأمثلة  الرصاع.  ونتائج 
وعمليات التعويض وجرب الرضر واملحاسبة واملساءلة والعودة الطوعية واآلمنة والكر·ة لالجئ¯ والالجئات والنازح¯ 

والنازحات. 

جندرة العملية الدستورية

دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للنساء


