جنيف  2مفتاح للسالم والديمقراطية واألمل.
خارطة طريق من سبع نقاط لبناء عملية

السالم في سوريا

حساسة للجندر .

بما أن المفاوضات الدولية تبذل مجهودا لتمهيد الطريق لجنيف  ,2فإن ملتقى سوريات يصنعن السالم
يرى أن جنيف  2هو نافذة من األمل من أجل الديمقراطية والسالم في سوريا فقط في حال مشاركة
النساء في جميع مراحله.
إن ملتقى سوريات يصنعن السالم يرى أن نهج بناء السالم يعتمد على المشاركة الكاملة لجميع
الالعبين الرئيسيين في المجتمع المدني ،والنساء أول ،و يعتقد بقوة أنه بدون مشاركة المرأة ودعمها
بشكل كامل ،ل يمكن ألي اتفاق سالم أن ينجح أو يُنفذ خاصة على مستوى المجتمعات المحلية.
إن صوت المرأة ال ينبغي أن يسمع فقط ألنهن ضحايا الحرب ،وبل ألنهن بناة السالم األكثر فعالية ,ففي
الوقت الذي يحمل فيه الرجال السالح  ،فإن النساء يعملن على تماسك المجتمع مما يجعلهن األقو
واألفلل تجهياا للعب دورا رئيسيا في تحقيق السالم.
استنادا إلى الخبرة الدولية في حل النزاعات وبناء السالم ،ملتقى سوريات يصنعن السالم يعتقد أن خطة
النقاط السبع التالية يمكن أن تكون خارطة طريق جيدة لعملية بناء السالم حساسة للجندر
النقطة األولى :حل النزاعات
ينبغي بذل جميع الجهود لضمان اتخاذ إجراءات أكثر انتظاما لمشاركة المرأة وإمكانية وصول الخبرات
النسائية لعملية السالم.
النقطة الثانية :التخطيط لما بعد الصراع
ينبغي بذل الجهود لضمان إضفاء طابع مؤسساتي أفضل لمشاركة المرأة وتطبيق التحليل الجندري لكل
عمليات التخطيط لما بعد الصراع لتلبية حاجات النساء والفتيات الخاصة والتمييز بين الجنسين
ومعالجته في كل مرحلة.
النقطة الثالثة :تمويل مرحلة ما بعد الصراع
ينبغي للمجتمع الدولي أن يكون مستعدا لزيادة التمويل من أجل إحقاق المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة والفتاة في مرحلة ما بعد الصراع.
النقطة الرابعة :تهيئة قدرات مدنية لالستجابة لحاجات النساء
العمل من أجل تلبية احتياجات النساء وتزويدهم بالمهارات الالزمة ليكونوا جزءا من إعادة بناء
مؤسسات الدولة حتى تكون مراعية للفوارق بين الجنسين ،وسوف تشمل القدرات المدنية و المهارات
المتخصصة.
النقطة الخامسة :تمثيل المرأة في الحكم في مرحلة ما بعد الصراع
ينبغي بذل المزيد من المساعدة التقنية المتاحة لعمليات تسوية الصراع لتعزيز مشاركة المرأة لصناعة
القرار في المؤسسات العامة ,واستخدام تدابير خاصة مؤقتة مثل العمل اإليجابي ،والمعاملة التفضيلية
والنظام القائم على الحصص.

النقطة السادسة  :سيادة القانون
العمل على تعزيز سيادة القانون خالل مراحل الصراع يؤدي بشكل منهجي إلى تعزيز حق النساء
والفتيات في األمن والعدالة.
النقطة السابعة  :اإلنتعاش االقتصادي
ينبغي بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة بشكل متساوي كمستفيدة ومشاركة في التنمية المحلية ،خلق
فرص العمل ،وتقديم الخدمات في الخطوط األمامية في مرحلة ما بعد الصراع.
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