معيقات تفعيل قرار مجلس األمن  5231في سورية
المقدمة ومنهجية البحث
المقدمة:
لم تتوقع النساء السوريات ،عموما ،أن يأتي يوم يبحثن فيه قرار مجلس األمن رقم 5231
الخاص بتعزيز دور النساء في عمليات بناء السالم وحماية النساء من العنف خالل النزاعات
المسلحة.
فالسوريات لم يعرفن عدوا إال إسرائيل التي تحتل جزءا عزي از من األراضي السورية ،وما يزال
هناك الكثير من العراقيل أمام انطالق عملية السالم مع ذلك العدو.
وبعد تطور األوضاع في سورية إثر االنتفاضة الشعبية العارمة التي بدأت في  51آذار ،3155
ومخاطر الحرب األهلية التي أصبحت تتهدد البالد ،نتيجة لجوء السلطات السورية لمواجهة هذه
االنتفاضة بالعنف الفتاك ونتيجة تداخل المصالح اإلقليمية والدولية مع إف ارزات األزمة السورية،
بدأت الحركة النسائية السورية تفكر بأهمية القرار  5231وبالفرص التي يمكن أن يخلقها لتعزيز
دورها في عملية االنتقال الديمقراطي السلمية.
ومع اقتراب نهاية العام  3152و انقضاء أكثر من عامين و نصف على انطالق الحراك الشعبي
السوري تجلت خارطة عمل الحركة النسائية السورية لتعزيز دور المرأة من خالل :
 "رابطة النساء السوريات" أشارت إلى القرار في األسباب الموجبة لوثيقة المبادئ المؤسسةللدستور في مسودتها األولى مؤتمر المعارضة السورية القاهرة ( 2-3تموز )3153
 ”منتدى المرأة و الديمقراطية“ كجزء من تيار بناء الدولة بتوجهاته السلمية و المدنيةالديمقراطية
-

”المكتب النسائي في هيئة التنسيق الوطنية“ و الدي تأسس بهدف تمكين المرأة سياسياً
و ضمان مشاركتها الفاعلة و بناء القدرات

 ”هيئة سوريات من أجل العمل الديمقراطي“ التي تأسست كجهة سياسية نسائية لتفعيلالقرار 5231في سوريا من أجل تمكين المرأة وفق هذا القرار.

 ”ملتقى سوريات يصنعن السالم“ الدي أطلقه منتدى النساء و الديمقراطية و هيئةسوريات من أجل العمل الديمقراطي في أيلول  3153من القاهرة باالستناد إلى القرار
 5231بهدف جمع القوى النسائية الناشطة لضم الجهود و تمكين المرأة السورية من
القيام بدور فعال في تحقيق السالم وبناء الديمقراطية ،والمشاركة في الحياة العامة
والسياسية ،والعمل على إحالل رؤية موحدة للسالم و صناعته.
 "تجمع سوريات من أجل الديمقراطية" الدي اعتبر القرار  5231واحدا من األسباب الموجبةإلعداد وثيقة المبادئ المؤسسة للدستور التي صدرت عنه في آذار .3152
 ”شبكة المرأة السورية“  :التي أطلقت في أيار  3152و جمعت في غالبيتها نسبة كبيرة مناألفراد و الهيئات الناشطة خارج سوريا بهدف تمكين المرأة و تفعيل القرار 5231
وتفاوتت أدوار القوى النسائية و اختلف أثرها و فاعليتها
وفي هذا اإلطار أشارت "رابطة النساء السوريات" إلى هذا القرار في األسباب الموجبة لوثيقة
المبادئ المؤسسة للدستور في مسودتها األولى ،والتي أرسلت إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي
عقد في القاهرة ( 2-3تموز  ،)3153وقام "منتدى النساء والديمقراطية" وهيئة النساء السوريات
للعمل الديمقراطي ,بتنظيم مؤتمر "ملتقى سوريات يصنعن السالم" 1في القاهرة ( ،)3153الذي
هدف إلى ضمان تمكين المرأة السورية من القيام بدور فعال في تحقيق السالم وبناء الديمقراطية،
والمشاركة في الحياة العامة والسياسية ،والعمل على إحالل رؤية موحدة للسالم ولصناعته .
كما أدرج "تجمع سوريات من أجل الديمقراطية" 2القرار  5231واحدا من األسباب الموجبة إلعداد
وثيقة المبادئ المؤسسة للدستور التي صدرت 3عنه في آذار .3152

 -1عقد ما بين  03من تشرين األول ولغاية األول من تشرين الثاني من عام  2302بدعم من منظمة كرامة ،وشاركت فيه أربعون سيدة
سورية
2
 تأسس في تموز  2102ويضم عددا من المنظمات والمجموعات العاملة على قضايا حقوق المرأة اإلنسانية -3صدرت الوثيقة بالتعاون مع المبادرة النسائية األوروبية وبدعم من هيفوس

وشجع ما سبق مركز بناء السالم و الديمقراطية بالتعاون مع الملتقى سوريات يصنعن السالم
على التفكير بإعداد هذا البحث من أجل البحث عن التحديات الماثلة أمام تفعيل القرار 5231
في سورية ،واستشراف الفرص المساعدة على تشجيع الحركة النسائية السورية للتعرف إلى
هذا القرار وتفعيله في السياق السوري.
منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث منهجية البحث المكتبي ،المستندة إلى تجميع الوثائق وتحليلها واستخراج
االستخالصات ووضع االقتراحات المناسبة.
مراجع البحث:
استعان هذا البحث بأدبيات ووثائق الحركة النسائية السورية والحركة السياسية السورية بشقيها
المؤيد والمعارض.
أوال-القرار 5231
 -5-5ما هو القرار 5231؟
كان موضوع المرأة والنزاعات المسلحة واحدا من المحاور التي اشتغل عليها المؤتمر العالمي

ال اربع للمرأة الذي عقد في بكين .5991ورغم الخطوة البارزة في إدراج هذا المحور في مؤتمر
بكين إال أن ذلك لم يكن كافيا .خاصة مع تزايد مخاطر النزاعات المسلحة على المدنيين،

وانعكاسها على النساء خاصة  ،والتي بدأت تنتقل إلى أماكن سكن أولئك المدنيين حتى  ،ومع
ارتفاع مؤشرات جرائم اغتصاب النساء من أجل كسر عزيمة "العدو" .وترافق ما سبق مع تطبيق
شكلي لتوصية مؤتمر بكين برفع نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار؛ فاشتدت الحاجة إلى
التزام أممي جديد يهدف ،من جهة ،إلى حماية النساء من العنف ومن جرائم الحرب أثناء

النزاعات المسلحة ،كما يهدف ،من جهة أخرى ،إلى البحث عن وسائل أكثر فعالية إلحالل
السالم من خالل مساهمة النساء في اقتراح وتنفيذ خطط السالم.
صدر القرار  5231عن مجلس األمن في جلسته رقم  4213بتاريخ  .2000/10/31وهو أول

قرار خاص يشدد فيه مجلس األمن على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل
في منع نشوب المنازعات وايجاد حل لها ،وفي مفاوضات السالم ،وفي بناء السالم وحفظه.

ويطلب إلى الدول األعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع

الجهود الرامية إلى صون السالم واألمن وتعزيز هذه الجهود ،ويحث جميع األطراف الفاعلة على
زيادة مشاركة المرأة ،وادراج المنظور الجندري في جميع مجاالت بناء السالم.

ويتعامل هذا القرار مع النساء كفاعالت في صنع السالم واألمن باعتبارهن صاحبات مصلحة

مباشرة في درء الصراعات وحلها.
ويشدد القرار على الحاجة إلى:


مراعاة خصوصية أوضاع النساء واشراكهن في عمليات الحفاظ على األمن وبناء السالم



توعية قوات حفظ السالم والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية أوضاع النساء خالل

وخصوصا في المناطق المتضررة من الن ازع.

الصراعات واتخاذ التدابير الالزمة لضمان حمايتهن وااللتزام بحقوق اإلنسان للنساء
والفتيات.



تأمين االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات خالل النزاعات.

دعم دور النساء في مجاالت المراقبين العسكريين والشرطة المدنية واإلنسانية ومراقبي
حقوق اإلنسان.



تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة إلسماع أصواتهن في عملية

تسوية الصراعات ،وليكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم

المساواة لمنع الص ارعات وحلها وتحقيق السالم المستدام.

كما نص القرار على أنه يتعين على الدول األعضاء وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية بهذا
الشأن.
 -3-5أهمية القرار 5231
تأتي أهمية القرار  5231من نقطتين اثنتين:
 الحاجة الماسة له التي فرضتها أشكال النزاعات الجديدة ،التي أخذت تطال األماكن التييقطنها المدنيون ،ففي بداية القرن العشرين كان  %51من ضحايا الحروب هم من
المدنيين ،بينما وصلت مع نهائيات القرن ذاته إلى ما يقارب  .%91ومع ارتفاع هذه

النسب "يجري استخدام العنف الجنسي ضد النساء تكتيكا في سياق االحتجاز
واالستجواب ،فضال عن اإلجبار على الزواج المبكر واالغتصاب واالستعباد الجنسي من

قبل الجماعات المسلحة ،باإلضافة إلى محنة األطفال الذين يولدون نتيجة االغتصاب

أثناء الحروب."4

 -القوة الموضوعية التي يحملها باعتباره ق ار ار صاد ار عن مجلس األمن يحمل شكال من

أشكال اإللزامية التي تتصف بها جميع ق اررات المجلس بموجب المادة  31من ميثاق

تأسيس األمم المتحدة .كما أن المجلس مسؤول عن إصدار توجيهات بوقف إطالق النار

مما يساعد على منع تصعيد النزاع ،وتركيز اإلجراءات على المسؤولين عن السياسات أو
الممارسات التي يدينها المجتمع الدولي ،مع التقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر التدابير

المتخذة على غيرهم من السكان وعلى االقتصاد .وتعمقت قوة هذا القرار مع تفعيل دور
"إدارة عمليات حفظ السالم" في األمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف الجنسي في

النزاعات ،والتي تعتبر شبكة للتنسيق بين الوكاالت األممية لمكافحة العنف الجنسي

المتصل بالنزاعات .وتُجري هذه اإلدارة لألفراد العسكريين بحفظ السالم عمليات

تدريبية قائمة على السيناريوهات المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.

وفي اإلطار ذاته جرى تعيين ممثل خاص معني بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة

يسمى ب"مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات

المسلحة".

 -2-5الق اررات المكملة للقرار 5231
احتاج مجلس األمن للمزيد من الق اررات من أجل التأكيد على شمولية القرار  5231لجميع

المخاطر التي يمكن أن تتهدد النساء أثناء النزاعات المسلحة .فكان القرار )3111( 5153

والقرار  )3111( 5161وقرار مجلس األمن رقم  ،)3112(5231الذي أكد على أن العنف

الجنسي في حاالت النزاع يشكل جريمة حرب ،وطالب أطراف النزاع المسلح بأن تتخذ على الفور

التدابير المالئمة لحماية المدنيين من العنف الجنسي ،وأكد القرار على استثناء جرائم العنف

الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات"..،

ومتابعة لقرار مجلس األمن  5231صدر القرار  ،5222الذي يكلف بعثات حفظ السالم بحماية
المرأة واألطفال من العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح ،ويطلب إلى األمين العام تعيين ممثل
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 -السيدة زينب حواء بانغو ار ،الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات ،خالل جلسة موسعة في مجلس

األمن بتاريخ  2013/4/17للحث على تعزيز التدابير لدحر االغتصاب في مناطق الحرب

خاص معني بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة .واعتمد مجلس األمن مؤخ اًر القرار 5911

الذي يستكمل ويعمق جدول أعمال المرأة والسالم واألمن
 -1-5تجارب البلدان العربية مع القرار 5231


فلسطين:

أعلن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 5في رام هللا بتاريخ  3155/51/31عن تشكيل االئتالف

الوطني الفلسطيني لتطبيق القرار'،'5231بمشاركة عدة فعاليات نسوية وحقوقية؛ "من أجل توسيع
قاعدة العمل المشترك على الصعيد الوطني والخارجي ،وفضح الممارسات اإلسرائيلية المجحفة
بحق المرأة الفلسطينية ،إضافة إلى إشراك النساء في الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي

وغيرها من أطر صنع القرار".

ويعد االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثل المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات ،كما أن االتحاد
ُ
عضو في المجلسين الوطني والمركزي ،وهي مؤسسات صنع القرار في منظمة التحرير

الفلسطينية.

وشهدت الساحة الفلسطينية المزيد من المبادرات لنشر الوعي حول القرار 5231؛ مثل تشكيل

شبكات محلية تتبنى القرار وتعمل على توعية النساء به كشبكة وصال وتحالف أمل ،وبدأت هذه

الشبكة بعشر مؤسسات ووصلت اآلن إلى عشرين مؤسسة لتشمل قطاع غزة 6.ويضاف إلى ما
سبق تعمل الكثير من الجمعيات بالتعريف بهذا القرار ،وتوعية اإلعالميات به.


العراق:

أُعلن في بغداد بتاريخ  3153/3/5عن مجموعة تفعيل القرار  ،5231وهي مجموعة من
منظمات المجتمع المدني وعدد من الناشطات والناشطين في مختلف المجاالت .وأعلنت

المجموعة تبنيها لمهمة تفعيل قرار مجلس األمن  ،5231وأخذت على عاتقها بحث آليات
التعريف بهذا القرار على المستوى الوطني وتبني مبادرة وضع خطة العمل الوطنية بالتعاون مع

الجهات الحكومية المعنية والتنسيق مع بعثة األمم المتحدة في العراق لتوفير الدعم التقني بما
يمكن أن ييسر عملية وضع خطة العمل الوطنية.

5

 -وكالةوفااإلعالمية
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 -تجربة مريم زقوت في القرار  ،5231ناشطة في مجال حقوق اإلنسان ،مديرة جمعية الثقافة والفكر الحر

وشهد عام  3153عمال واسعا من أجل إقرار وتطوير خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 5231

( )NAPفي العراق،خاصة مع تزايد عدد الجمعيات غير الحكومية التي تبنت القرار  .5231كما
يشارك صناع القرار الرئيسيون في الحكومة والبرلمان في عملية اإلعداد لمشروع خطة العمل

الوطنية.

وكان آخر نشاطات لجنة القرار  5231عقد مائدة مستديرة 7نتج عنها تشكيل ثالثة لجان لتطوير

الخطة :اللجنة القانونية ،لجنة الصياغة ،اللجنة المالية.


األردن:

أعدت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة مسودة خطة وطنية لألعوام  3151 - 3153لتفعيل
وتنفيذ القرار  ،1325وعللت السيدة أسمى خضر ،رئيسة اللجنة ،أهمية الخطة بأنه "ما زالت

مئات األلغام موجودة في المناطق الحدودية ..،ولدى األردن ومنذ نشأته حتى اليوم الجئات
عراقيات وفلسطينيات بحاجة إلى حماية وتمكين" .ويرجح أن تكون األردن الدولة العربية الوحيدة،
والدولة رقم  31حول العالم ،التي تفعل وتنفذ القرار.


لبنان:

تتعدد أشكال التعريف بالقرار  5231في لبنان إال أن هذه األشكال تفتقر للتنسيق ،شأنها شأن

معظم فعاليات العمل المدني في لبنان المتأثرة بطبيعة الدولة القائمة على التقاسم الطائفي.

وتتنوع هذه األشكال بين ورشات تدريبية لكوادر الجمعيات النسوية وطالب اإلعالم وعدد من
الندوات عقدها المجلس النسائي اللبناني وعدد من الجمعيات العاملة في قضايا حقوق النساء
اإلنسانية عن "دور المرأة في حل الن ازعات وبناء السالم والقرار ."5231


اليمن:

بدأت في اليمن الجهود الرامية لتفعيل قرار مجلس األمن الدولي  ،5231إال أن النشاطات ما

زالت محدودة على ما يبدو .وفي هذا اإلطار أقام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

بمدينة تعز 8اللقاء التشاوري األول لتفعيل قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،5231قدم فيه ثالث
أوراق عمل.
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البحرين:

 -بيروت 5-4 ،نيسان 2102
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 -أخبار الساعة ،سامي الصوفي19-04-2012 ،

أقامت جمعية سيدات األعمال البحرينية ندوة حول دور المرأة في صنع السالم 9بهدف تسليط

الضوء على قرار األمم المتحدة  .5231شارك في الندوة عدد من الفعاليات المدنية النسائية في
البحرين وممثل األمم المتحدة ومدير مركز األمم المتحدة لإلعالم لبلدان الخليج .وتقرر من خالل

الطاولة المستديرة إطالق مبادرة تضامن  Solidarityبزيارة دول مختارة للتنسيق مع منظمات

المجتمع المدني ومكاتب وهيئات األمم المتحدة وأجهزة الدولة المختصة لتفعيل القرار .5231
ثانيا-القرار  5231والسياقات السياسية والمدنية في سورية
تشتد الحاجة إلى بدء العمل بالقرار  5231في سورية حيث تدفع النساء ثمنا باهظا للنزاع الجاري
بعد سياسات القمع التي لجأ إليها النظام لمواجهة الثورة السورية ونشوء الكتائب العسكرية التي

تواجه قوات النظام .وأشارت الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء

الصراعات زينب حواء بانغو ار في مستهل الجلسة الموسعة لمجلس األمن بتاريخ 2013/4/17

إلى أنه "في الحاالت التي يستشعر فيه القلق من وجود العنف الجنسي ،لن يكون هناك اتفاق
سالم ،وال اتفاق وقف إطالق النار ،أو آلية للتحقق من وقف إطالق النار ال يتضمن منع العنف

الجنسي وال يعكس االعتبارات المرتبطة بالعنف الجنسي ،بشكل واضح ومتسق  ..وهذا يشمل

االتفاقات التي سوف ُيتوصل إليها في نهاية المطاف في مالي وسوريا ،لوضع حد لهذه
الصراعات".

لكن تحقيق هذه اإلرادة األممية ،والتي تسبقها إرادة وطنية لمجموعة من المنظمات النسائية

السورية ،مرتبط بعدد من الشروط التي يجب أن تتحقق في اإلطار السياسي والمدني والعسكري

السوري ،وبتعهد جميع األطراف المعنية بوضع تطبيق القرار  5231موضع التنفيذ ،خاصة أن

قضايا النساء عامة ،وقضايا العنف ضدهن خاصة ،لم تحظ باالهتمام الكافي من القوى السياسية

والمدنية باستثناء الحركة النسائية ،التي ُوضعت أمامها الكثير من العراقيل التي أعاقت عملها
إلى حد كبير.
كما أن هذا األمر مرتبط بأن تأخذ األمم المتحدة دو ار فاعال في دفع هذا القرار إلى حيز
التطبيق ،خاصة ضمن جداول أعمال منظماتها وجدول عمل بعثة عمل السيد األخضر

اإلبراهيمي.
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 -البالد8/4/2013 ،

ويضاف إلى ذلك تعقيدات الوضع السياسي في سورية والتي تجعل النزاع المسلح فيه يأخذ

لبوسات طائفية ،تغطي السبب الحقيقي لما جرى ،وهو ثورة شعب ضد اإلقصاء والتهميش ومن
أجل الحرية والكرامة وعدالة التوزيع ،جوبهت بقمع يفوق الوصف ،ولد ثقافة االنتقام والحقد

والثأر.

ومن هنا سنبدأ باستعراض أهم المعيقات التي تواجه البدء بالعمل المنظم والمنتج العتماد
مجموعة من اإلجراءات العاجلة أوال ووضع خطة وطنية لتطبيقه بشكل مستدام.
 5-3السياق السياسي والمدني السوري المتصل بقضايا النساء قبل الثورة
 5-5-3الس ييياق السياس ييي :ل ييم تي يول األحي يزاب والق ييوى السياس ييية الس ييورية قض ييايا حق ييوق النس يياء
اإلنسانية االهتمام الالزم ،بما في ذليك حيزب "البعيث" الحياكم اليذي كانيت هيذه الحقيوق بالنسيبة ليه
مجاال رحبا إلجراء المساومات مع قوى اإلسالم غير السياسي .ففي مقابل دعم هذه القيوى للنظيام
ومقاطعتهييا لإلسييالم السياسييي المعييارض جعييل النظييام الق ي اررات المتعلقيية بحقييوق النسيياء اإلنسييانية
رهنييا بموافقيية القيييادات الدينييية .وكانييت النتيجية اسييتمرار العمييل بالمزيييد ميين القيوانين التمييزييية ضييد
النساء.
ولييم تخييرج أح يزاب "الجبهيية الوطنييية التقدمييية" المشيياركة فييي الحكييم ،نظريييا ،عيين هييذه القاعييدة إال
باسييتثناءين ،أولهمييا هييو "الحييزب الشيييوعي السييوري" (جريييدة النييور) الييذي بييدأ بتبنييي قضييايا حقييوق
النساء اإلنسانية من عام  ،105995وأصبحت برامجه تتضمن جزءا خاصا بقضايا حقوق النساء
ومس يياواتهن ،كم ييا ك ييان ه ييذا الح ييزب داعم ييا كبيي ي ار لحمل يية "رابط يية النس يياء الس ييوريات" لتمك ييين المي يرأة
السورية من منح جنسييتها ألبنائهيا ،وداعميا رئيسييا لحملية "تجميع سيوريات" إليقياف مشيروع أحيوال
شخصية جديد متخلف أكثر من القوانين المعمول بها في سورية.
واالستثناء الثاني هيو "الحيزب السيوري القيومي االجتمياعي" اليذي دعيم أيضيا حملية الرابطية وحملية
التجمع.
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 -المؤتمر الخامس للحزب ،حين نجحت ممثالت من الحركة النسائية بالوصول إلى مواقع صنع القرار بالحزب ،وتحديدا سكرتيرة

رابطة النساء السوريات السيدة نوال اليازجي

ورغ ييم أن تأس يييس "الهيئ يية الس ييورية لش ييؤون األسي يرة" ( )3112ش ييكل فرص يية لتس ييليط الض ييوء عل ييى
االتفاقيييات والمواثيييق الدولييية المتعلقيية بالنسيياء إال أن "خصوص يية" التعامييل مييع قضييية االحييتالل
اإلسرائيلي لمرتفعات الجوالن باعتبارها قضية "أمن دولة" منع من التعامل مع قضايا المرأة وصنع
السالم إال بالمبادرات التي تقوم بها زوجة الرئيس السوري.
ويمكن وصف التعامل الحكومي مع هذا القرار على بأنه تعامل شكلي،فكانت المواقف الحكومية
تتراوح بين التجاهل الكلي وبين التعاطي بحذر مع هذا القرار ،وفقط عند كتابة التقارير الحكومية
المتعلقة بالتزامات الحكومة السورية.11
أما بالنسبة لألحزاب والقوى المعارضة الموجودة قبيل الثيورة فليم تتعاميل بشيكل أفضيل عميا سيبقها،
حتييى أن تحييالف "إعييالن دمشييق"( ،)3111وهييو أكبيير تحالفييات المعارضيية قبييل الثييورة ،لييم ييورد"أي
ذكيير لحق ييوق الم يرأة ف ييي نييص إع ييالن دمشييق للتغيي يير الييوطني ال ييديمقراطي ،ودون أي ذكيير لكلم يية
الميرأة" .12وكييان هييذا األميير نتيجيية طبيعييية للتحييالف مييع اإلسييالم السياسييي ممييثال بحركيية "اإلخيوان
المسييلمين" التييي تسييعى دائبيية لمحاربيية حقييوق النسيياء اإلنسييانية بييدعوى الخصوصييية الثقافييية ،كمييا
أنها تدعو دائما إلى إقصاء النساء عن الحياة العامة.
 3-5-3السي ييياق المي ييدني :أدت شي ييمولية النظي ييام المسي ييتندة إلي ييى المي ييادة  2في ييي الدسي ييتور السي ييوري
السابق

13

إلى حرمان المجتمع المدني من الحق بتشكيل مؤسساته الخاصة به ،فلم يكين هنياك إال

المنظميات الشييعبية التيي شييكلها النظيام وهيييمن عليهيا قلبييا وقالبيا ،وكييان االتحياد العييام النسيائي هييو
المنظمة الشعبية الخاصة بالنساء .ولم يتواجيد عليى السياحة إليى جانيب االتحياد إال "رابطية النسياء
السوريات لحماية األمومة والطفولة" العتبارات سياسية ،14وبعد انقسام الرابطة عام  5921اشتغل
الجنيياح الييذي اعتمييد اسييم "رابطيية النسيياء السييوريات" فقييط علييى قضييايا النسيياء وفييق مقاربيية حقييوق
اإلنسييان والنييوع االجتميياعي ،ممييا فعييل دور هييذا الجنيياح وأهلييه ألن يلعييب دو ار مييؤث ار فييي الحركيية
النسائية فيما بعد.
11

 خبرة شخصية للباحثة خالل عملها في الهيئة السورية لشؤون األسرة12
 أين حقوق المرأة من اهتمام الحراك الحقوقي والديمقراطي السوري ،هيام جميل،النداء ،عن كلنا شركاء13
 كان حزب البعث في الدستور قائد الدولة والمجتمع14
 أسست الرابطة مجموعة من السيدات الشيوعيات عام  0441باسم رابطة النساء السوريات لحماية األمومة والطفولة ،ولم تحظالرابطة بالترخيص القانوني إال ألشهر معدودة ،فكان عملها عمال سريا؛ إال أن مشاركة الحزب الشيوعي السوري في الجبهة الوطنية
التقدمية ( )0492ساعد في علنية عمل الرابطة ولكن بشكل مق َيد

كانت الحركة النسائية السورية تحرص على تجاهل هذا القرار تجاهال كليا ،15لتعقيد ملف السالم
مع إسرائيل وتحسبا من االتهامات الجاهزة ب"الخيانة" و"التطبيع" مع العدو .وفي المرة الوحيدة
التي شارك فيها عدد من الناشطات النسويات في ورشة عمل أقيمت في األردن ( )3119حول
هذا القرار

16

تعرض العديد منهن لالستجواب األمني وصدرت ق اررات بمنعهن من السفر.

ورغم أنه "في إطار الحراك الديمقراطي الذي بدأ سنة  3111في سورية ،فقد تم إنشياء العدييد مين
منظمات حقوق اإلنسان  ..دون أن تبادر أي منظمة لطرح قضية تتعلق بحقوق المرأة".

17

 3-3السياق السياسي والمدني السوري المتصل بقضايا النساء بعد الثورة
تتعقييد الصييورة عنييد الحييديث عيين الق يرار  5231فييي السييياق السياسييي والمييدني السييوري المتصييل
بقضايا النساء بعد الثورة ،سواء من ناحية النظام القوى المؤيدة له أو من ناحية القوى المعارضية.
حيث بقي المنطلق الذي يحدد اهتمام هذه الحركة أو تلك من تفعيل القيرار 5231مرتبطيا بموقفهيا
األولي من قضايا النساء ،حيث ال يمكن لهذا القرار أن يأخذ حقيه مين االهتميام أوال وااللتيزام ثانييا
باالعتراف بحقوق النساء اإلنسانية وبدورهن األساسي بالمشاركة في الحياة العامة.
فاستمر النظام في تعامله مع قضايا النساء بالطريقة ذاتها التي تعامل بها ما قبل الثورة ،حتى أن
شعاراته التي كان يرددها حول المساواة لم تترجم بيأي إجيراء إصيالحي يسيتهدف الحيد مين التميييز
ضييد النسيياء ،فييرغم تعييديل واقييرار عييدد كبييير ميين الق يوانين إال أن نصيييب النسيياء منهييا لييم يكيين إال
تعديال دستوريا كرس سلطة الطوائف على حقوق النساء.
أما المعارضة فلقد تنوعت مقارباتها بعد ظهور أحيزاب وقيوى سياسيية جدييدة ،خاصية التيي أسسيها
الشييباب والشييابات .حيييث بقيييت المعارضيية التاريخييية التقليدييية بعيييدة عيين إدراج قضييايا النسيياء فييي
برامج عملها ،بينما ظهرت حقوق النساء اإلنسانية بشكل واضح في العديد من بيرامج عميل القيوى
المعارضة الشبابية .ويمكين أن نيدرج هنيا أيضيا الفعالييات المدنيية ،باسيتثناء الحركية النسيائية التيي
سنتحدث عنها الحقا،حيث تتنوع المقاربات المدنية مثلما تنوعت مقاربات المعارضة السياسية.
15

 مراجعة أدبيات الحركة النسائية السورية :تقرير الظل بكين 01+الذي أعدته رابطة النساء السوريات  ،2114بيانات ووثائق"تجمع سوريات"  ،2112و"تجمع سوريات من أجل الديمقراطية"  ،2102ووثائق المجموعات النسائية السورية
16
 نسقت "راهبات الراعي الصالح" لهذه المشاركة17
 -أين حقوق المرأة من اهتمام الحراك الحقوقي والديمقراطي السوري ،هيام جميل ،النداء ،عن كلنا شركاء

كمييا دخييل العييب جديييد فييي السيياحة السييورية يتمثييل بكتائييب المعارضيية المسييلحة التييي ال تجمعهييا
هويية واحييدة وال أجنييدة واحييدة ،وغالبييا مييا تعمييل تحييت شييعار "الجهيياد" ،الييذي يتنيياقض مفهوميييا مييع
مبدأ الثورة ومقارباتها.
ويضاف إليى ميا سيبق ضيعف اهتميام وكياالت ومنظميات األميم المتحيدة والوكياالت الدوليية بيالقرار
 ،5231حتى أنها غير مهتمة بإدراج البعد الجندري في برامج اإلغاثية ،وال بتيدريب كوادرهيا عليى
مقاربييات الجنييدر والن ازعييات المسييلحة ،بذريعيية أنهييا تعمييل فييي حاليية طيوارئ ،متناسييية أن انتهاكييات
حقوق النساء تقع ،أكثر ما تقع ،في حاالت الطوارئ هذه.
وللتفصيييل فييي معيقييات تفعيييل الق يرار  5231فييي السييياق السياسييي والمييدني السييوري ،سيينلجأ إلييى
تقسيم الفاعلين المحليين في السياق السوري وفق ما يلي:
 5-3-3القوى المعيقة لتفعيل القرار 5231
 5-5-3-3يمكن القول إن النظام هو المعيق األول واألكبر لتفعيل هذا القرار .فسياساته األمنية
والعسكرية ،أضعفت بشكل مباشر وغير مباشر تفعيل القرار  ،5231حتيى غيدا الحيديث عين هيذا
الق يرار أم ي ار مسيياويا "للخيانيية" الوطنييية ،ألن تفعيييل هييذا الق يرار يفييرض الكثييير ميين االلت ازمييات علييى
النظام السوري والتي ال يستطيع اإليفاء بها.
عرض ،وميا ييزال ،حييوات عشيرات آالف النسياء ألخطيار
فإصرار النظام على المعالجة العسكرية َ
المييوت واالغتصيياب والتهجييير؛ كمييا أن هنيياك الكثييير ميين القصييص ،والعديييد منهييا مثبييت وموثَيق،
التي تتحدث عن جرائم اغتصاب قامت بها القوات النظامية والقوى الداعمة لها.
كما أن ممارسات النظام الرامية لتوليد ردات فعل طائفية ولدت ثقافة االنتقام والحقد والثأر،
وساهمت في هيمنة الحراك ذي الطابع العسكري الطائفي على الحراك السلمي المدني ،األمر

الذي قلص دور النساء كثي ار وعرضهن ألن يكن ضحايا لعمليات انتقام واغتصاب ،يمكن وصفها
بأنها جريمة مضاعفة ،ألنها جريمة بطبيعتها ،أوال ،وثانيا ألن أولئك النساء الضحايا هن أيضا

ضحايا منظومة فكرية بطريركية متخلفة ،تمنعهن من البوح بما تعرضن له ،18وتحملهن "عار"

المجرم الذي قام بهذه الجريمة ،مما يعيق برامج العدالة االنتقالية الالحقة .خاصة أن النظام لم
18

 اضطر عدد من الشابات المغتصبات من إجراء عمليات إجهاض في أوقات متقدمة من الحمل ألنهن لم يجرؤن على البوح بماتعرضن له إال بعد أن أصبح الحمل ظاهرا للعيان

وعمق تأثيرها السلبي في القوانين
يعمل على الحد من دور هذه الثقافة المتخلفة ،حتى أنه راعاها َ
الناظمة لحقوق النساء.19
ويضاف إلى ما سبق أن النظام ليم يتحميل مسيؤولياته المنصيوص عليهيا فيي االتفاقييات والمواثييق
الدولية التي صادق عليها ،والتي تؤكد ،جميعها ،على حماية المدنيين ،خاصة األطفال والنساء.
 3-5-3-3كتائب المعارضة المسلحة ،التي بيدأ تشيكيلها مين طالئيع العسيكريين السيوريين اليذين
انشييقوا عيين الجيييش النظييامي احتجاجييا علييى قمييع النظييام للح يراك السييلمي .لكيين إيغييال النظييام فييي
سياساته األمنية وقصفه للمنياطق السيورية المأهولية دفيع الكثيير لحميل السيالح ولتتحيول الثيورة فيي
جزء هام منها إلى شكل من أشكال النزاع المسلح.
لقييد أصييبح شييعار الجهيياد هييو الخطيياب األبييرز عنييدكتائب المعارضيية المسييلحة ،وال تكميين المشييكلة
فقييط فييي أن هييذا الشييعار يتنيياقض مفهوميييا مييع مبييدأ الثييورة كمييا أش يرنا ،بييل تتركييز فييي المنظوميية
األخالقية والفكرية التي يحملها أولئك "المجاهدون" .فللجهاد خلفية طائفية تجعل من نساء الخصم
مشاعا "للسبي" واالختطاف واالغتصاب ،ويحكي البعض عن ارتكاب هذه الج ارئم من قبيل بعيض
هيذه الكتائيب .ويضيياف إليى مييا سيبق أن هيمنيية هيذه الكتائيب علييى بعيض المنيياطق السيورية حييدت
(اقصت) كثي ار مين دور النسياء فيي الحيياة العامية ،وجعليت مشياركتهن محفوفية بالمخياطر ،خاصية
ميع التهدييدات المتواصيلة لكيل مين يخيالف تعليميات وقي اررات "الهيئيات الشيرعية" ،التيي تتعيدد حتييى
في المنطقة الواحدة ،وتتصارع "فتاويها" لتهيمن "فتاوى" األكثر تطرفا .وفي الوقيت ذاتيه تيروج تليك
يت بييأي صييلة لثقافيية بنيياء السييالم والعداليية االنتقالييية التييي
الكتائييب لثقافيية الثييأر واالنتقييام التييي ال تمي َ
يتحدث عنها القرار .5231

 2-5-3-3قوى نافذة في المعارضة السورية ،تدعو إلى تسليح الكتائب المسلحة المعارضة دون
أي شرط ،مما يزيد من فرص الكتائب المتطرفة في الحصول على الدعم المالي والدعم

العسكري ،ويطيل أمد النزاع المسلح ويضعف فرص الحل السياسي التفاوضي ،وهذا ما يتناقض
مع القرار  .5231ومن أبرز هذا القوى االئتالف الوطني لقوى المعارضة السورية والمجلس

الوطني.
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 -قوانين األحوال الشخصية والعقوبات ...

كما أن هذه القوى توغل في إهمالها لقضايا النساء على صعيدين ،الصعيد األول هو برامج
عملها التي لم تتطرق إلى حقوق النساء اإلنسانية ،وغالبا ما تتذرع ب"األولويات الوطنية" ،وعلى

سبيل المثال يوجد في ائتالف قوى المعارضة ممثلون عن  59مكون وال يوجد أي مكون يمثل

النساء ،كما أن اللجان الفنية التخصصية المنبثقة عنه ال تضم أي لجنة خاصة بقضايا النساء.

أما على الصعيد الثاني الخاص بنسبة تمثيل النساء في هذه الهيئيات فيرغم إقيرار كوتيا نسيائية فيي
النظام الداخلي للمجلس الوطني ،20بأن ال يقل تمثيل النساء عن  21بالمائة في جميع هيئاتيه إال
أنيه ليم يتجياوز عيدد النسياء فييه  31اميرأة مين أصيل  311عضيو ،أي بنسيبة  %53فقيط .كميا لييم
تفلح كل الجهود الضاغطة على ائتالف قوى المعارضة السورية 21في رفع هذه النسبة ،حتى أنها
انخفضت إلى حوالي  %6ودون أن يكون هناك أي تغيير في تعامل االئيتالف ميع قضيايا حقيوق
النساء ضمن سياساته ،فبقيت النسبة وكأنها مجرد زينة.
ومما يفاقم المشكلة أن معظم النساء في قيادات هذه القوى ال يحملن أي فكر نسوي ،ويرفضن
إدراج حقوق النساء اإلنسانية في برامج العمل ،متذرعات بنفس الذريعة "األولويات الوطنية"،
وكأن مصير نصف المواطنين أمر ال قيمة له.

 3-3-3القوى "المحايدة" تجاه القرار 5231
يصعب الحديث عن "الحياد" تجاه الق اررات والمعاهدات الدولية عامة ،والمتعلقة بحقوق النساء
اإلنسانية خاصة .وما نقصده بالحياد هنا هو "حياد" افتراضي ناجم عن جهل هذه القوى بالقرار

 5231وربما بغيره من المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق النساء اإلنسانية.

وغالبا ما تكون هذه القوى قد أشارت في إعالناتها إلى قضايا النساء دون أن تنعكس هذه
اإلشارات (في برامج العمل اليومية الخاصة لهذه القوى ،وكأنها شعارات تُرفع دون أن تُترجم)
عبر سياسات مرحلية واستراتيجية .ومثالنا هنا هو هيئة التنسيق الوطنية وهي تحالف احزاب

سياسية علمانية وقومية واسالميين من المعتدلين ومن المستقلين التي وقعت على بيان
جنيف تموز  3153بالبند التاسع منه الفقرة هاء الخاصة بمشاركة النساء (لم ترد أي إشارة

عن هذا الموضوع في العهد الوطني للهيئة) ورغم أن البيان التأسيسي للهيئة أورد أنها تعمل في
20

 اعترفت به أكثر من ثمانين دولة كممثل للشعب السوري دون وضع أي معيار يتعلق بقضايا حقوق النساء اإلنسانية21
 يتكون االئتالف من مجموعة صغيرة ،نسبيا ،من القوى "العلمانية" إضافة إلى المجلس الوطني الذي تغلب فيه نسبة القوىاإلسالمية ،خاصة اإلخوان المسلمين

سبيل " تمكين المرأة من نيل كافة حقوقها وتوظيف طاقاتها في التنمية االجتماعية وتذليل العقبات
التي تمنعها من ذلك ".ولكنها لم تسعى إلى تفعيلها بشكل عملي إال مؤخ ار عندما أطلقت المكتب

النسائي فيها رسميا ببداية عام  3152والذي يضم عددا من الناشطات اللواتي بدأن العمل في
قضايا النساء ،إال أن أغلب الناشطات في المكتب لسن نسويات أساسا باستثناء القلة منهن

مما جعل بناء االستراتيجيات وبرامج العمل اليومية للعمل النسوي يعتمد بالمرحلة الحالية على

تمكين المجموعة من العمل النسوي والسياسي ليصلن الى فرض أنفسهن كقياديات نسويات و

سياسيات في هذا التحالف مقابل القياديين السياسيين الرجال  .و قد أنجز المكتب النسائي
منذ بداية عام  3152عدة ورشات عمل نسوية خاصة بالقرار  5231والكوتا النسائية

والتمكين السياسي و أهمية ودور النساء بصناعة السالم وانضم المكتب بعد ذلك الى ملتقى

سوريات يصنعن السالم في منتصف عام . 3152

وينطبق االستنتاج األخير على المنبر الديمقراطي الذي تشارك النساء في عضويته بشكل الفت،

كما أنه يتعهد ب"أن سورية المستقبل ستكون وطناً تتحقق فيه المساواة التشاركية بين الرجل

والمرأة في الحقوق والواجبات ،ومكانا ال تمييز فيه ،أساسه شرعة حقوق اإلنسان" ،إال أن المنبر

لم يتعاط مع قضايا النساء إال في إعالن تأسيسه.

كما ينطبق هذا األمر على عدد كبير من القوى المعارضة السلمية ،التي تبنت حقوق النساء

اإلنسانية في مبادئها العامة ،وهناك البعض منها أعلنت التزامها بالمساواة التامة بين الرجال
والنساء والتزامها بجميع مواثيق حقوق اإلنسان العالمية ،لكنها لم تتحدث عن آليات لتفعيل دور

النساء فيما تعيشه سوريا راهنا ،وال عن دورهن في بناء السالم أو حمايتهن من العنف.

ويدخل في التصنيف ذاته معظم الفعاليات المدنية الحقوقية ،والتي هي جزء من المعارضة
السلمية ،والتي تؤمن بأن التركيز على حقوق اإلنسان بشكل عام هو أمر كاف في الوقت الراهن،
وال حاجة للتركيز على حقوق المرأة اإلنسانية .حتى أن البعض منهم يقولون إن التركيز على

حقوق المرأة اإلنسانية اآلن ،والحديث عن طبيعة الدولة التي يجب أن تقوم في المستقبل ،قد

يقسم المعارضة ويضعفها.22

 2-3-3القوى الداعمة لتفعيل القرار 5231
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 -نقاش في جلسة حوارية حول المبادئ المؤسسة للدستور ،دمشق ،شباط 2102

يمكن القول إن الحركة النسائية هي الداعم "شبه" الوحيد لتفعيل القرار  .5231حيث لم تتعاط
القوى السياسية ،كما أشرنا سابقا ،مع هذا القرار باستثناء "تيار بناء الدولة السورية" ،وكان التيار

هو القوة السياسية الوحيدة التي أصدرت بيانا يدعو إلى تفعيل القرار في سورية.
شكل التيار منتدى النساء والديمقراطية كمبادرة تعمل على عكس مشاركة النساء في الحراك

الديمقراطي السلمي ،ورفد الحركة النسوية التي تتطلع إلى الدولة الديمقراطية ،دولة العدالة
والمساواة .وتنطلق هذه المبادرة من مبدأ أنه "ال ديمقراطية دون حقوق النساء" .كما تهدف المبادرة
إلى ضمان حساسية االنتقال الديمقراطي في سورية للنوع االجتماعي (الجندر).

ويتوزع عمل الحركة النسائية من أجل تفعيل القرار  5231على مستويين اثنين:
 5-2-3-3المجموعات النسائية التي بدأت العمل في إطار القرار  ،5231وهي:
 "منتدى النساء والديمقراطية" الذي يعمل على تعزيز مشاركة المرأة بصورة فاعلة فيالحياة السياسية ،والتشبيك مع المنظمات والمؤسسات التي تعنى بقضايا النساء

والديمقراطية .كذلك يعمل المنتدى على تعزيز وابراز أهمية مشاركة النساء في عملية
التحول الديمقراطي .وعمل المنتدى منذ إنشائه على تمكين النساء سياسيا من خالل عقد

الورشات التي استهدفت عددا من الناشطات في التيار وناشطات في مجموعات شريكة

للملتقى وناشطات شابات مستقالت ،ومن خالل المشاركة بالعديد من المؤتمرات العربية
والدولية التي تهتم بتمكين النساء سياسيا للقيام بدورهن في بناء الديمقراطية.

كما بادر المنتدى بالشراكة مع هيئة النساء السوريات

إلى تشكيل "ملتقى نساء

يصنعن السالم" الذي يعمل على تكريس ثقافة السالم عند جميع السوريين  ،والتأكيد

على السلم األهلي ،وضمان تمكين المرأة السورية من القيام بدور فعال في تحقيق السالم
وبناء الديمقراطية ،والمشاركة في الحياة العامة والسياسية .والذي انضم له بعد ذلك عدد

من المنظمات النسوية المدنية والهيئات النسوية السياسية ,وعقد الملتقى عددا من

ورشات العمل و الورشات التدريبية بكافة المجاالت المدنية والنسوية خاصة منها وعلى

كافة المستويات وخاصة في مجال بناء السلم االهلي .

 رابطة النساء السوريات التي دعت إلى تشكيل "تجمع سوريات من أجل الديمقراطية"،الذي عقد بالتعاون مع المبادرة النسوية األوروبية المؤتمر الدولي" :المساواة أوال :من أجل

دستور ديمقراطي" في بيروت خالل الفترة  51-51كانون الثاني  3153بهدف إثراء

مسودة مشروع المبادئ المؤسسة للدستور ،وأصدر التجمع ،بالتعاون مع المبادرة النسوية

األوروبية أيضا ،وثيقتين ،وثيقة "نتطلع إلى دستور ديمقراطي"
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ووثيقة "ورقة

استراتيجية" .24وتشارك الرابطة في فعاليات متعلقة بتفعيل القرار في المسار السوري،
عبر التعاون مع رابطة النساء الدولية من أجل السالم والديمقراطية.(WILPF) 25

 3-2-3-3المجموعات النسائية التي بدأت تعي ضرورة أن تبدأ بالعمل بطريقة جديدة لحماية
النساء من العنف وللبدء في إطالق عملية تفاوضية ،يكون للنساء فيها دور مؤثر.

وقد جرى هذا التغيير بتأثير عاملين اثنين :أولهما هو تزايد الحديث عن القرار  5231والفعاليات
التي قامت بها "رابطة النساء السوريات" و"ملتقى سوريات يصنعن السالم" ،والتي شارك فيها عدد

من الناشطات النسويات .ولكن ما يزال هناك حاجة ماسة لتعريف هذه المجموعات بهذا القرار

وتشجيعهن للمشاركة في األعمال الرامية إلى تفعيل القرار .5231
ثالثا-أبرز المعيقات التي تعترض تفعيل القرار 5231
 -استمرار سياسات النظيام التيي تعتميد المعالجية العسيكرية التيي تغيذي ثقافية االنتقيام والحقيد

والثأر عند طرفي النزاع المسلح ،وتساهم في امتداد الحراك ذي الطيابع العسيكري الطيائفي
على حساب الحراك السلمي المدني ،مما يزيد من مخياطر تعيرض النسياء لعملييات انتقيام

واغتصاب ،ويؤخر العملية التفاوضية السلمية.

 ضييعف الت يزام النظييام باالتفاقيييات والمواثيييق الدولييية التييي صييادق عليهييا ،فقييد تخلييى عيينمسؤولياته في حماية المدنيين بغض النظر عن مواقفهم السياسية.

 كتائب المعارضة المسلحة ،التي تتوسع رقعة انتشارها والتي ترفع شعار الجهاد ذيالخلفية الطائفية ،التي تجعل من نساء الخصم مشاعا "للسبي" واالختطاف واالغتصاب.

كما أن هذه الكتائب شكلت ما يسمى ب"الهيئات الشرعية" ،التي تتصارع "فتاويها"

لتهيمن "الفتاوى" األكثر تطرفا ،والتي تخرج النساء من أي مشهد في الحياة العامة.

 -23جاء في األسباب الموجبة إلعداد هذه الوثيقة" :تشكل حقوق اإلنسان منظومة متكاملة ،وال يمكن التعامل معها بشكل انتقائي ,وتقع
حقوق النساء في صلب هذه المنظومة ،بحسب ما جاء في شرعية حقوق اإلنسان واإلعالنات واالتفاقيات الدولية المكملة لها ،وبخاصة
االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) منهاج عمل بكين وقرار مجلس األمن "5231
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ٍ
موسع وشامل باإلضافة إلى
اطية وقف العنف ونشر الوعي
بشكل ّ
 -جاء في هذه الوثيقة" :يتطلّب االنتقال السلمي نحو بناء الديمقر ّ

وعمليات االنتقال السياسي ،األهمية
كل تجارب النزاعات العنيفة
ّ
التركيز على العدالة االنتقالية .ويتجلى ،من الدروس المستقاة من ّ

السلمية".
وفض النزاعات بالطرق
القصوى إلشراك ناشطات في مجال حقوق المرأة لتعزيز قيم الالعنف ّ
ّ
Women's International League for Peace and Freedom - 25

 قوى نافذة في المعارضة السورية ،تدعو إلى تسليح الكتائب المسلحة المعارضة دون أيشرط ،مما يزيد من فرص الكتائب المتطرفة في الحصول على الدعم المالي والدعم

العسكري ،ويطيل أمد النزاع المسلح .وتراهن هذه القوى على الحسم العسكري بدعم من
القوى الدولية ،فيصبح الحديث عن وقف العنف والدعوة إلى العملية التفاوضية "خيانة"

للثورة.

 معظم النساء في قيادات القوى المعارضة ال يحملن أي فكر نسوي ،ويرفضن إدراجحقوق النساء اإلنسانية في برامج العمل ،متذرعات بنفس ذريعة "األولويات الوطنية".

 -ضعف معلومات مجموعات من الحركة النسائية حول القرار  5231والتجارب العربية

والدولية التي عملت به ،وهذا ما يوهن ثقتهن بأنفسهن وبقدرتهن على اإلسهام الجاد في

صنع السالم األهلي.

 إهمال القوى المعارضة ،بتنوعاتها المختلفة ،لقضايا النساء في برامج عملها التي التتطرق إلى حقوق النساء اإلنسانية بذريعة "األولويات الوطنية".

 العراقيل ،محليا واقليميا وعالميا ،التي توضع أمام البدء بعملية تفاوضية تفضي إلىانتقال ديمقراطي سلمي وبرامج عدالة انتقالية تراعي المنظور الجندري.

 ضعف التزام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دفع هذا القرار إلى حيز التطبيق ،خاصةضمن جداول أعمال منظماتها وجدول عمل بعثة عمل السيد عنان وبعثة السيد األخضر

اإلبراهيمي.

 ضعف اهتمام وكاالت ومنظمات األمم المتحدة والوكاالت الدولية بالقرار  ،5231وحتىضعف اهتمامها بإدراج البعد الجندري في برامج اإلغاثة ،بذريعة أنها تعمل في حالة

طوارئ ،متناسية أن انتهاكات حقوق النساء تقع ،أكثر ما تقع ،في حاالت الطوارئ هذه.
رابعا-التوصيات
 التزام جميع األطراف بدفع عملية التفاوض لالنطالق ،واعتبار االتفاقيات والمواثيقالدولية الخاصة بأوقات النزاع المسلح ،وفي مقدمتها القرار  ،5231جزءا من مرجعيات

التفاوض.

 وضع معايير دولية لالعتراف أو التعامل مع أي قوة سياسية أو مدنية ،تتضمن التزامهذه القوة بحقوق النساء اإلنسانية وبمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء ،خاصة

العنف الجندري خالل النزاعات المسلحة.

 التزام األمم المتحدة بإدماج البعد الجندري في جميع مشاريعها وفي برامج عمل موفدياألمم المتحدة مثل بعثة السيد األخضر اإلبراهيمي.

 توعية الناشطات والناشطين والمجموعات والمنظمات العاملة على حقوق النساءاإلنسانية ،سواء كانت نسوية أم حقوقية ،بالقرار  ،5231وتدريب الكوادر على آليات

تطبيقه.

 دعم زيارات اطالع للمجموعات والمنظمات النسائية لزيارة البلدان التي نجحت فيهاالحركات النسوية باستخدام القرار  5231في حماية النساء من العنف وفي بناء السالم.

 وضع حقوق النساء اإلنسانية في أولويات برنامج االنتقال الديمقراطي في سوريا ،ويمكنلألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والجهات الفاعلة األخرى أن تضمن هذا األمر.

