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 خالصة التقرير:

المقابالت التي أجريناها . السالم السورية عملية حاسمة لجعل قضايا المرأة جزءاً اليتجزأ من فرصة 2 جنيف مؤتمريمثل 

على أنه فرصة  2في هذا المجال بينت أن المجموعات والمنظمات النسائية السورية تنظر إلى جنيف  ناشطات فاعالت مع 

خاصةً أنهن مايزلن   إيجابية نتائج تحقيق شكوكاً حول قدرة المؤتمر على أبدون  لكنهن هامة لخلق مشاركة نسائية فاعلة. 

مشاركة في عملية السالم حتى اآلن على الرغم من أن كافة األبحاث والخبرات المستقاة من عمليات السالم مستبعدات من ال

 ستكون هامة وحاسمة الطالق عملية سالم مستدامة. 2األخرى تشير إلى ان مشاركة النساء في جنيف 

السورية. ولقد تمكنا من خالل المقابالت التي اقصاء النساء من عملية السالم يعكس اقصاًء اجتماعياً أكبر تتعرض له المرأة 

كون المجتمع  السورية في الحياة العامة، وتتلخص هذه العوامل في المرأة مشاركة تحديد العوامل التي تحد من من أجريناها

 المجاالت في( الرجل مع) الفرص تكافؤ عدم ،التقليدية القوى ميزان في خلل وجود السوري مجتمعاً محافظاً الى حد كبير،

 تحدثنا  أشرن الناشطات اللواتي  كما.  واسع نطاق واألمان على األمن وانعدام الهامة، السياسية و والقانونية االجتماعية

 النسائية والمنظمات الشعبية القواعد بين الروابط تحسين إلى الحاجة و النسائية المحدودة للمنظمات القدرات اليهن عن

  .السالم عملية في السورية المرأة مشاركة أمام الرئيسية العقبات الفاعلة باعتبارها

 ً  القائم على التركيز على القيادات في الوقت الذي تبرز فيه النهج في محدوداً  وقد أظهرت المشاركات في أبحاثنا اهتماما

                        ولهذا فقد قمن باقتراح التوصيات التالية:. الشعبية للمشاركة ماسة حاجة

ً  رفع سوية التمثيل النسائي داخل االئتالف، وهذا يشمل    المدني منظمات المجتمع ، إشراك2سوية التمثيل في جنيف  أيضا

 القاعدة الشعبية مستوى على النسائية المنظمات قدرة تحسين و ، 2 جنيف منتدى تشاوري بالتوازي مع عبر  التشاور في

  .مجتمعاتهن داخل للنساء االقتصادي و السياسي التمكين لتعزيز

  التقرير أهداف

 يسعى كما. سوريا في الحكومية غير النسائية للمنظمات الحالي الوضع عن عامة لمحة لتقديم البحثي التقرير هذا يسعى

 المحتملة الفرص وتحديد السورية  السالم وعملية المقبل الثاني جنيف مؤتمر فيما يتعلق  نظرهم وجهات الستكشاف

                          النخراطهم في هذه العملية.

 مع مقابالت من2102  ديسمبر/ االول وكانون نوفمبر/الثاني تشرين شهري خالل جمعها تم معلومات على التقرير مبني

 حقوق ومنظمات المدني والمجتمع النسائية عاتموجمال يمثلن واللواتيوخارجها  سوريا داخل شخصية فاعلة  23 من أكثر

 ومنظمات ، المدني المجتمع منظمات و االخرى النسوية و الشعبية المنظمات عن ممثلين المقابالت هذه شملت وقد. اإلنسان

 .المنطقة أنحاء مختلف و سوريا داخل اإلنسان حقوق

 سوريال السياق فيرأة الم قضايا

 من فقط ٪02 النساء شغلتفقد  الحالي، النزاعنشوب  قبل حتى ضعيفةا كانت سوريفي  العامة الحياة في المرأة مشاركة

ً و . السورية الحكومة في الوزارية المناصب من ٪6 و البرلمانية المقاعد من  فقط ٪20 النساء شكلن نفإ لليونيسيف وفقا

 متساوون والنساء الرجال أن على 0232 عامالسوري الذي وضع  دستورال ينص. 2112 عام في العاملة القوى مجموع

 المشاركة في هيكلية عوائق تواجه المرأة تزال ال ذلك ومع.  الجنس أساس على التمييز هذا الدستور حظر كما القانون أمام

 تكافؤ عدم و ، واسع نطاق على واألمان األمن وانعدام ،النزعة المحافظة للمجتمع السوري  ذلك في بما العامة، الحياة في

 هي سوريا أن وبالرغم من ، ذلك على وعالوةً . الهامة والسياسية والقانونية االجتماعية المجاالت في(  الرجل مع)  الفرص

 مواد عدة على إال أن سوريا تحفظت( ،سيداو) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على الموقعة الدول من

الحقوق والواجبات ضمن المؤسسة  في المساواة ،واإلقامة السكن و التنقل بحرية المتعلقة تلك ذلك في بما االتفاقية،في 

 . الجنسيةحق ب يتعلق فيما والمساواة ،القاصر زواج ،الزوجية



 

على أنها  المرأة قضايال حيث لم يكن ينظر االنتفاضة، قبل سوريا في موجودة المرأة كانت قضايا على تركز التي المنظمات

 على اقتصرت أنها طالما النسائية المنظماتعن  التغاضي تم فقد وهكذا. السوري نظاملتهديداً لاحدى القضايا التي قد تشكل 

باالضافة  ،الجمعيات تشكيل يةرح يقيدوالمعمول به حتى اآلن  0291الصادرعام  الجمعيات قانون.  السياسية غير القضايا

. األخرى المدني المجتمع منظمات و النسائية المجموعات من عديدلل يةاتالمؤسس التنميةللقيود التي ما يزال يفرضها على 

تبدو  المرأة قضايا على ركزت المنظمات التي فإن ، االنتفاضة منذ المدني المجتمع منظمات يتنامى عدد حين فيو لذلك،و

 ً  .أكثر رسوخا

 الحكومية غير النسائية المنظمات السورية عن عامة لمحة

رسمية، كما تتنوع خلفيات  وغير الرسمية فمنها الحكومية، غير السورية النسائية المنظمات من متنوعة مجموعة هناك

 بعض نمقابلتهبقمنا اشطات الالوتي الن وقد بينت كافة الطبقات االجتماعية واالقتصادية. هذه المنظمات لتشملالنساء في 

 إلى الشعبية الكيانات تميل بشكل عام. النسوية األخرىالمنظمات  و الشعبية المنظمات أعمال جداول في اتاالختالف

 النسوية األخرى مجموعاتاما ال . وتطوير المهارات اإلغاثة و والطبي االجتماعي والدعم الخدمية القضايا على التركيز

  ها.وحقوق المرأة تمكينعلى  زوخلق حمالت ودعوات مع التركي اإلعالم وسائلالتواصل مع  على التركيز إلىفتميل 

هناك توجه أكبر لخلق أطر مؤسساتية  2102وتشير الدالئل أنه وبعد سلسلة من المؤتمرات ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 

 .ورسمية في صفوف المنظمات النسوية الشعبية والناشطات المستقالت بدعم من منظمات الحكومية دولية

ية والتي حرمت المرأة الكردية بشكل خاص من منح التأثير السلبي لقوانين المواطنة السور إلىت شطااالن تأشاروقد 

 السياسة فيالنسائية الكردية العريقة  المشاركة وثقافة الكردية النسائية بالمنظمات نوهن وقد . جنسيتها السورية ألطفالها

 في الرئيسية الكردية األحزاب وتجدر اإلشارة إلى حرص. خاصةً في المعارضة السياسة  كرد على قمع النظام والمجتمع،

حيث حددت  القرار، صنععملية  في المرأة إشراك على(  الوحدة)  يكيتي حزب و الديمقراطي االتحاد حزب مثل ، سوريا

تسعى  ثالمنظمات السورية، حي داخل الكرديةوتم التنويه بالمشاركة المتزايدة للمجموعات  . ٪ 01 نسبة المشاركة النسائية

ما يزال هناك توتر في  ولكن. الكردية النسائية الجماعات مع عالقات التعاون لتحسين البارزةبعض المنظمات النسائية 

ً  الحياد على البقاء في الراغبة  ،السورية الكرديةالنسائية  عاتوجممال بين العالقات . فعلى سبيل المثال ورد ذكر سياسيا

 الديمقراطي االتحاد بسبب ارتباط منظمتهم بحزبحالتين لرفض انضمام أعضاء من  منظمة ستار النسائية الكردية 

ً . الكردستاني ً  أكثر الكردية المرأة منظمات تزال ال عموما    .األخرى الشعبية ئيةنساال المنظمات معظم من نشاطا

 2 جنيف و السياسي تنتقا االعملية  في ةأتعزيز دور المر

القيام بعدد  للمرأة يمكن. مستدامة نتائجنساء في عمليات السالم للحصول على ال إشراكتتزايد األدلة التي تؤكد على اهمية 

 والرعاية اإلغاثة من بدءاً  ، الصراع بعد وما االنتقالية في كال المرحلتين التنمية عمليات في المختلفة من االدوار

 إعادة إلى والدعوة المرأة وحقوق اإلنسان حقوقحماية  و السالم، وبناء ،بين األطراف المتنازعة والوساطة االجتماعية،

لضمان مشاركة و العميقة االنقسامات لتجاوز اآلراء في توافق خلق في يسهم المرأة إشراك. االقتصادي و االجتماعي البناء

حد اهم تعتبر المشاركة النسائية أفضالً عن ذلك  السالم، عمليةعلى  الشفافية و الشرعية أكثر شموالً واضفاء مزيد من

 البنيوي االجتماعي لتغييروهي السبيل الوحيد للوصول ل ،المفاوضاتالضمانات لنتائج مستدامة لهذه العملية تتعدى طاولة 

  .الجنسين بين المساواة من مزيد نحو

 

 

 

 



 

 

 2جنيف عمليةفي  السورية النسائية للمجموعات المحتملة المساهمات

ً إجماع هناك أنبينت الناشطات اللواتي تحدثنا إليهن  سيكون مفيد  2جنيف في المرأة قضايا على التركيز أن على ا

 :للغاية فيما يتعلق ب

 إلى يؤدي أن يمكن نسائية لا مشاركةن رفع نسبة الأحيث .  السالم عملية في األقليات و لنساءرفع نسبة مشاركة ا .0

 اعدوالق والسياسية  النخب بين االتصاالت تحسين و ، التقليدية السلطة سماسرة وراءماالى  السالم عمليةب االنتقال

 .والفئات التقليدية في المجتمع الشعبية

 جنيف في المرأة إشراك.  جنيف عملية في إحدى القضاية الرئيسية قضايا المساواة بين الجنسين تكون أن ضمان .2

ً  وانما ،من مختلف االطراف بالمرأة المتعلقة القضاياتناول  ضمانب يسهم، ليس فقط يجعل من هذه القضايا  سوف ايضا

 أمراً محوريا في العملية االنتقالية. 

 من أعضاء على تحتوي سوريا في النسائية المجموعات. التواصل مع مختلف االطراف بغض النظر عن انتمائتها .2

على  النسائية المجموعات وقد تم التاكيد على قدرة.  للنظام المؤيدة المنظمات من وكذلك المعارضة كافة جماعات

التواصل مع كافة األطراف بغض النظر عن انتمائتهم مع التركيز على النتيجة النهائية بدالً من الغرق في تفاصيل 

 االنتمائات والمواقف

. 

التركيز  في ساعدي أن يمكنجنيف  عملية في النساء إشراك. بدالً من تقاسم السلطة السالم بناءفي عملية التفاوض على  التركيز

 للتفاوض كنقاط تستخدمل ويمكن التوصل لتوافق عليها من قبل كافة اطراف المعارضة تهم النساء السوريات محددة قضايا على

 .بدالً من تضييع الوقت في مفاوضات عبثية

 2جنيف في المرأة مشاركة تواجه التي التحديات

 المواقف خالل من ينعكس وهذا كبير حد الى محافظ السوري المجتمع أن إلىإليهن  تحدثنااشطات اللواتي الن تأشار

 بين أعضائها التكافؤ من الرغم الديمقراطي وعلى للتغيير الوطنية التنسيق هيئة المثال، سبيل على.  السياسية المتنوعة

ً للمراة، إال أنها لم تقم باقتراح أي و اإلناث، و الذكور  . 2 جنيف إلى مندوبيها بين امرأة على الرغم من تخصيصها مكتبا

ً تردد االئتالف في ادراج اي امرأة  االئتالف الوطني لم يعلن بعد عن الوفد الذي سيمثله في المؤتمر ومع ذلك فيبدو جليا

 النظام أما .  المرأة تمثيل ترفض زيادة داخل االئتالف االسالمية الجماعاتعلى الئحة ممثليه. بعض المشاركات ذكرن أن 

كون التقدم في قضايا المراة والمساواة   النتقادات فقد تعرض ، 2لجنيف  وفده في النساء من وعلى الرغم من إدراجه عدد

 .. بين الجنسين ما يزال سطحياً للغاية

ال تعمل بشكل فعال مع (  األخرىالسورية  المدني المجتمع منظمات و)  النسائية المنظمات من العديدأن  إلى بحوثنا تشير

دفع قضايا المرأة و قضايا تجاه مبال غيرفاالئتالف يبدو  معهن تحدثنا اللواتي الناشطات وبحسب. االئتالف الوطني

عضواً في  022ضمن االئتالف: فمن بين  النساء التمثيل الضعيف للغاية إلىالمساواة بين الجنسين. وقد أشارت الناشطات 

، األسرة شؤون و الثقافة وزارة عن المسؤولة هي  االنتقالية الحكومة في نساء، ووزيرة واحدة  2االئتالف هناك حوالي 

 مما يؤكد بحسب رأيهن نظرة االئتالف للمرأة التي تحصر مشاركتها العامة في مجال القضايا األسرية.

 جنيف، عملية لمشاركة فيورفض لاللواتي تحدثنا معهن ال مباالة  الشعبية المنظمات الناشطات االعضاء في معظم ظهرتأ

ً .  المحلي المستوى على المرأة لتمكين الصغيرة المشاريع على ذلك من بدالً  قد ركزن و االنشغال "حدى المشاركاتإل وفقا

ت أعربوقد " .معيشةلل األساسية المعايير رفع على نركز نحن ذلك من بدالً . ترف السياسية الحياة فينسائية ال مشاركةبال

 نظرا على تمثيل كافة الشرائح النسائية جنيف إلىاالخرى الذاهبة  نسويةعدم قدرة المنظمات ال حول مخاوفالناشطات عن 



 

 بين جسر بمثابة كونتل القدرة لديها بأن هذه المنظمات شعورهن  من الرغم علىو. الشعبية عاتوجممال مع تفاعلهم لعدم

 تمثيل أن هنبعض أى المشاركات ان هذه الروابط ماتزال ضعيفة ولذلك ارت بينتفقد  الدولي، والمجتمع الشعبية المنظمات

خاصةً  السورية، لمرأةل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الخلفيات تنوع عكسي ال قد السالم عملية فيبشكله الحالي  المرأة

 اإلغاثة مثل ،الشعبية المنظمات حددتها التي تاألولوياالتقليدية. أو أنه قد يغفل المحافظة واولئك اللواتي ينتمين للطبقات 

 . السياسيةالقضايا  من بدالً 

ً عام ستعداداً االأبدت الناشطات في المنظمات النسوية  ولكنهن أكدن على أنه  جنيف عمليةفي  الدولي المجتمع مع لالنخراط ا

ً في هذا المجال.  من منظماتهن تتلقى مساعداتأن العديد منهن  توأشار مايزال هناك الكثير مما يجب عمله دوليا

 في المتحدة لألمم الهام الذي تلعبه بالدور نوهن وقد.  جنيف عملية في المرأة مشاركةلدعم  المانحة األوروبية الحكومات

 االمم يمبعوث من فريق مع اجتماعهن بارزة سورية نسائيةمنظمات  ناشطات من ذكرتو. النسائية المجموعات دعم

على أن التسوية السياسية طغت  وقد اكد المشاركون في ابحاثنا. 2 جنيف في المشاركة النسائية لمناقشة سوريا الى المتحدة

مكانة دور القضايا المتعلقة  لتعزيز المزيدب المتحدة األمم تقوم أن واواقترح ،على قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

، خاصةً من خالل تواصل أكبر بين مكتب االمم المتحدة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة وفريق بالمرأة في العملية السياسية

 األمن مجلس اتقرار أو سيداو مثل للمرأة، أكبر مشاركة ضمانل آليات أن تتبنى االمم المتحدة أيضا وأوصواالتفاوض. 

 . 0229 و 2022 الدولي

 2فرص تحسين مشاركة المرأة في جنيف       

 حجر وضع" ل وسيلة جنيف اال أن المشاركات في أبحاثنا يرين في محادثات  ، الكبيرة الهيكلية العوائق من الرغم على

ً  ةمدرك وقد بينت أبحاثنا أن هذه المجموعات." نسائها و سوريا لمستقبل األساس مون هم يقو و تواجهها التي لمشاكلل تماما

ً  بالتخطيط  ذلك في بما الرئيسية من القضايا وقد حددت المشاركات عدداً . ومعالجتها المشاكل التعامل مع هذه كيفيةل حاليا

الحقوق؛ العمل على  في والمساواة المواطنة مثل عن قضايا السوري الشعب أوساط في واسع نطاق على توعية إلى الحاجة

 التوازن إعادة إلى والحاجة المهمشة، الفئات لتشمل التنظيمية القواعد توسيع و الشعبية، المنظمات مع روابط أفضل خلق

                                .التقليدية السلطة في هيكليات

 من مغزى ذات نسائية سياسية مشاركة لبدء فرصة باعتبارها للسالم جنيف عمليةإلى  تحدثنا معهن اللواتي النساء تنظر

وغيره من قوى  االئتالف الوطني على المانحة، الدول سيما من المجتمع الدولي، وال قوي الخارجي الضغط خالل

                          . المعارضة السياسية. بالإلضافة لحمالت حقوقية ودبلوماسية عامة

 عملياتودراسة  تحليللقد بين ) كما حددت المشاركات خيارين أساسيين الشراك المنظمات النسائية في عملية جنيف

 ( :البعض لبعضها مكملة تكون أن يمكن الخيارات هذه أن األخرى السالم

 .المفاوضات طاولة على مباشرة بصورة المدني المجتمع منظمات لتمثيل النساء ختيارا يتم حيث المباشر: التمثيل -0

بحيث يتم ادراج  الرسمية، جنيف لعملية منصة موازية في المدني المجتمع منظمات ممثلو يشارك حيث االستشارة: -2

 .للمفاوضاتالرئيسي  األعمال جدول المطروحة في هده المنصة على التوصيات و المداخالت

ً  المشاركات أظهرتوفيما يتعلق بدعم المشاركة النسائية في عملية السالم فقد   القيادات، على بالتركيز محدوداً  اهتماما

بالمقارنة مع ما اعتبروه حاجة ماسة لم يتم التركيز عليها  بعد لتعميق التواصل مع القواعد الشعبية. ولذلك فقد أوصت 

 استرتيجيات لتحسين المشاركة النسائية في عملية السالم. 2المشاركات ب 

  النسائية والمنظمات االئتالف الروابط بين تطويرالعمل على :  1 التوصية

 باإلضافةالئتالف ماتزال محدودة لتبني قضايا المرأة ودعم مشاركة نسائية أكبر. اارتأت المشاركات في بحثنا هذا أن قدرة 

 مخاوف بسبب اتهن رفضت المشاركة والعمل مع االئتالفعفقد ذكرت عديد من الناشطات أن منظماتهن ومجمو ذلك، إلى

ً  اتالمشارك وصتأقد و. السياسي حيادهاهذا األمر ب يضر أن من ً على االئتالف لرفع التمثيل  الضغطيتم  أن أيضا دوليا



 

، العمل على خلق روابط العمل على تطوير دعم مؤسساتي لقضايا المرأة داخل االئتالف نفسه ،%21النسائي فيه الى 

تعاون وتفاعل أكثر فعالية مع المنظمات النسائية، وتقديم المزيد من الدعم لمكتب المرأة في االئتالف لتسهيل عملية 

ً دفعيعطي  أن شأنهالتواصل مع باقي المنظمات النسائية. وقد بينت المشاركات ان تبني وتطبيق هذه التوصيات من   اً وزخما

لدفع قضايا المرأة   سوريا في النسائيةوالمنظمات  عاتموجمال بينه وبين العالقات زويعز من االئتالفالمرأة ض قضايال

 .على األرض ورفع سوية الوعي الشعبي بأهميتها

 .2 جنيف مع بالتوازي يعقد تشاوري منتدى في المدتني المجتمع إشراك:  2 لتوصيةا

 في النسائية، المنظمات سيما وال منتظمة، بصورة المدني المجتمع إلشراك واضحة المشاركات عن حاجة تحدثت

 في النسائية المنظمات و النساء عدد تتبدى أهمية زيادة وبينما. سوريا داخل المتعقلة بانتقال السلطة المناقشات

 من المجموعات النسائية لعديد، ا4جنيف  في المرأة تمثيل بشكل عام، فإنه من الضروري رفع سوية  االئتالف

 تشكل أن يمكن الغير مسيسة والتي المدني المجتمعمنظمات  من جزءاً  أنفسهم نويعتبر التي تواصلنا معها السورية

ً ثالث اً طرف  وغير محايدة بشكل عام النسائيةهداف المجموعات . وعلى اعتبار ان أجنيف في المفاوضات مسار في ا

مما من  جنيف عملية مع بالتوازي استشاري منتدى بإنشاءولذلك فقد أوصوا . 4 جنيف من فقد تم استبعادهم ، متحيزة

منتدى ال لذلك فسيكون هذانسبة المشاركة في المسار االساسي، باالضافة  تتجاوزبحيث  المرأة تمثيل توسيع شأنه

 بشكل منتظم وفعال. 4دراج القضايا المتعلقة بالمرأة ضمن عملية جنيف ال ضمانة

 الشعبية النسائية المنظمات دعم:  3 لتوصيةا

 و الرؤية، حيث من خرىسوية األالمنظمات النسائية الشعبية والمنظمات الن بين فجوة هناك تزال ال هأن إلى الدالئل تشير

بهدف المزيد من بين هذه المجموعات  أكبر حوارولذلك بات من الضروري العمل على خلق . العمل مجاالت و القدرات

 قد أوصتو. سوريا في المرأة بقضايا النهوض نحو تماسكا أكثر نهج لوضع مستوياتال مختلفعلى  التنسيق و التفاهم

المتعلقة  قضاياال في المشاركة من نتمكنه و نمجتمعاته داخل المرأة مواقف تعزز التي المحلية المبادرات دعمب المشاركات

 تغيير حداثللحركات الهادفة إل تعبئة أفضل سيؤدي إلى ةالشعبي قواعدال دعم فإن، أوسع نطاق على. بالمجالس المحلية

 . سوريا في الجنسين بين المساواة قضايافيما يتعلق ب إيجابي اجتماعي

  :تنتيجة البحث

 التي المساهمة و جنيف عملية في أن تلعبه السورية النسائية ترغب المجموعات والمنظمات الذي الدور البحث هذا يوضح

باإلضافة إلى  تحدثنا إليهن الالتي النساء ردود كما يعكس هذا البحث.  بتقديمها من خالل اشراكهم في هذه العمليةيرغبون 

 أن التي أجريناها على المقابالت وقد أكدت.  أخرى سالم عمليات في نتائج توصلنا لها من خالل دراستنا لدور  المرأة

مما يحتم  السوري المجتمع من ٪ 91 تشكل المرأة أوال، ثة نقاط هامة:ترتكز إلى ثال 2 جنيف في نسائية فعالة مساهمة

سيعطي قضايا المرأة االهتمام واألهمية التي  جنيف اشراك النساء السوريات في وثانياً، ، مشاركتها في عملية السالم

ً  2جنيف  في تستحقها، ليس فقط  أن ينبغي ال المرأة مشاركة لك،ذ من األهم و وثالثا ، االنتقالية الفترة خالل وإنما أيضا

 اذا و ، فعال بشكل الفرصة للمساهمة النسائية أعطيت المنظمات إذا بأنه فقد أكدت المشاركات. تقتصر على قضايا المرأة

 بشكل تعزز ان النسائية فإنه سيكون بإمكان هذه المنظمات يتبنينها، التي القضايا و هذه المنظمات الوسطاء بتنوع اعترف 

 . الصراع أطراف بين اآلراء في توافق بناء على قدرتها خالل من سالم مستدامة  الوصول لعملية فرص من كبير

 في شاركت مجموعة من النساء السوريات فقد 2وضمن الجهود الدولية والسورية المبذولة للتحضير لمؤتمر جنيف 

 ،2100 /ينايرثانيال كانون 02 فيالهولندية في جنيف  والحكومة للمرأة المتحدة األمم استضافته الذي التحضيري المؤتمر

ً بيان"المشاركات السوريات أصدرت وقد   يممثلوقد دعت هذه المجموعات " السورية السياسية العملية في المشاركة بشأن ا

بقضايا المرأة مختص  مستشار تعيين، كما طالبوا بالتفاوضلعملية  كمراقبين للعمل المدني المجتمع و النسائية عاتوجممال

 لوثيقةاعتماد االطراف المتحاورة ل لضمان الوساطة فريق مع المستمرة المشاركةإلى  دعوا و ، الوساطة فريق في

 ذلك في بما ، جنيف مؤتمرفيما بعد  المرأة مشاركة ا تقدم فقد أكدوا على ضمانموباإلضافة لكل . 2 جنيف في الصادرة



 

وقد عكست . والقانونية الدستورية واللجان االنتقالية الحكومة في السالم عملية مراحل كافة في للمرأة السياسية المشاركة

 عملية دعم في المصلحة أصحاب ب علىيجه أن الناشطات اللواتي قمنا بمقابلتهن وتأكيدهن على توصيات هذه المطالبات

ال  السالم عملية في فأهمية إشراك النساء . جنيف مؤتمر تجاوزللمشاركة النسائية ت شاملة استراتيجية في التفكير السالم

 انتقالية عملية لخلق تدعو والتي ، يحملونها التي األوسع بالرسالة حقوقها، بل هو يتعلق ودعم المرأة تمكين في تتلخص فقط

 . شاملة تعددية مدنية دولة وتهدف النشاء التنوع تشجع
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