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 ملتقى سوريات يصنعن السالم

SYRIAN WOMEN’S FORUM FOR PEACE 

حداث في سوريا باتجاه عقد تسوية سياسية للصراع السياسي الدائر في البالد. وفي الوقت نفسه تتسارع  األ

التفاوض وبناء السالم في  لية شراك النساء في عمإعمل المجموعات النسائية السورية على الدفع باتجاه ت

 سوريا. 

للحظر الذي  السورية وضعف انتشارها نظرا  محدودة في ظل ضعف الحركة النسائية تبدو  صولكن الفر

. كذلك فإن المجتمع الدولي لم يستطع أن يحقق تقدما  بارزا  لدور ربعين سنة الماضيةتعرضت له خالل األ

المرأة في سياقات بناء السالم وتحقيق األمن، فلم تتجاوز نسبة اتفاقيات السالم التي أشارت لدور المرأة ب 

 % من هذه االتفاقيات أشارت إلى موضوع العنف الجندري. 4ت وفقط % من مجمل االتفاقيا61

إلى مؤتمر وطني يعقده في مدينة دمشق قبل مؤتمر  دعىوفي هذا السياق، فإن ملتقى سوريات يصنعن السالم 

 جنيف ليناقش أفق وإمكانيات مشاركة المرأة السورية في اتفاقية جنيف وفي برنامج عمل تنفيذها في سورية. 

ف هذا المؤتمر إلى مناقشة مفهموم السالم لدى المرأة  السورية  وخاصة من منظور المجتمعات المحلية. يهد

كما يهدف إلى القاء الضوء على أهم المعيقات وخاصة األدوار النمطية والعنف ضد النساء والعوامل 

 إعادة اإلعمار. االقتصادية التي تؤثر على دور المرأة في المشاركة في مراحل ما بعد النزاع و

ولما كانت مشاركة النساء في عملية السالم ال تقتصر فقط على جلوس النساء على طاولة المفاوضات، بل 

يتعداه إلى ضرورة  جندرة نزع السالح ومعالجة قضايا النساء المقاتالت فإن المؤتمر سيهدف إلى إلقاء 

 خاصة بهن.   الضوء على أوضاع هؤالء النساء المقاتالت واقتراح برامج 

 

 
 منى غانم

 ملتقى سوريات يصنعن السالم مؤسسة ومديرة

اتفاق على ورق ...... أم ورق  IIف جني "

 " !!!! االتفاق

  جنيفII  اتفاق على ورق ...... أم ورق
 !!!! االتفاق

 لقاء الملتقى مع األخضر االبراهيمي 

  عملية خارطة طريق من سبع نقاط لبناء
 السالم

  أجل  يصنعنبيان من ملتقى سوريات
قبل -الجلسة ما قبل العمل لسيداو : السالم

 الدورة الثامنة والخمسون

  تقرير جنيفII  

 ..أهمية اتفاقية سيداو 

  مشاركة وقيادة  -مجلس االمن الدولي
 ، حاسمة لعمليات السالم المرأة

  دعوة التخاذ الالزم: اشركوا النساء اآلن
 عملية السالم في سوريةفي بناء 

 :مقاالت 

 0666  امراة اغتصبت خالل
الصراع في سورية، تقول 
 مجموعات حقوق اإلنسان

  :لبنان: النساء السوريات الالجئات
تحرشات واستغالل، نقص في 

 المساعدات

 العنف ضد النساء هو ظاهرة عالمية 

 :نشاطات الملتقى 

 أسبوع المرأة السورية 

  اإلقليمية: المرأة الدورة التدريبية
 األردن-والسالم واألمن

  المرأةمؤتمر العنف المجتمعي ضد 
 : باكستانوعالقته باألمن والسالم

  برنامج تمكين المرأة وتنمية القيادات
 تركيا -WELDDوالديمقراطية 

 ورشة تدريبيبة لتطوير المرأة- 
 الحسكة، سورية

  الشبكة العربية لرصد وتغيير صورة
 مصر -المرأة والرجل باإلعالم

  اطالق المنتدى الديمقراطي للنساء في
  األردن-المجمعات االنتقالية

 االجتماع التحضيري حول تعزيز 
مشاركة النساء منظمات المجتمع 
 -المدني السوري "في عملية السالم

 األردن

 أدب وفن من الملتقى 

   رندى ، بقلم شغفي أوجد له طريقا
 بشلح

   بقلم اميرة مالكعشرون يوما ، 

  من اعمال الفنانة  دياال برصلي 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467260160050960.1073741832.100003009415819&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467260160050960.1073741832.100003009415819&type=1
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  االخضر االبراهيمي ملتقى سوريات يصنعن السالم مع السيد  لقاء

   

أخيرا  أريد أن أشير إلى موضوع هام جدا أال وهو أن صوت الداخل 
لم يسمع بما فيه الكفاية و لم يصل إلى المجتمع الدولي وخاصة 
صوت النساء و ربما قد حان الوقت لتغير هذه المعادلة و لفسح 
المجال أكثر لمن لم يعبر عن مواقفه و تطلعاته أن يفعل ذلك إذا فإن 

متة في عملية االنتقال المنشودة من شأنها أيضا إشراك الفئات الصا
  2أن تساهم في عوامل نجاح جنيف 

و لكل ما سبق  فأننا في ملتقى سوريات يصنعن السالم نأمل من 
األمم المتحدة أن ترعى لنا مؤتمر نسائي في الداخل يوصل صوت 
المرأة ومطالبتها باالشتراك في مرحلة التفاوض للوصول إلى حل 

شريكة في تنفيذه على األرض وقد سبق وقدمنا هذا  حتى تكون
االقتراح ونتمنى من السيد اإلبراهيمي رعايته ومن األمم المتحدة 
تبّنيه  السيما أن تمكين قوى النساء هو من تمكين المجتمع المدني 

 .الذي هو أساس بناء الديمقراطية 

ر أساسي إننا نرى لزاماَ علينا التنويه إلى ضرورة االنتباه إلى دو
ألبناء سوريا الشرفاء من الجيش اللّذين لم يشاركوا في عمليات القتل 
والقتال وضرورة وضع برنامج إعادة إدماج لفرق كاملة لم تشترك 
به ) رغم كل المحاوالت لمصادرة الجيش  أو تلويثه بالكامل ( فهم 
سيكونون عماد لعبور الوطن نحو الخالص , كما يلزم التنويه إلى 

ة للحفاظ على مؤسسات الدولة التي ال زال جنودها المجهولين الحاج
يساهمون بصمودها وبقائها ويعملون لخدمة الشعب صاحب الحق في 

 ملكية الدولة تحت خطر الموت .

ّ فإننا نرى  بالتمسك بقرار األمم المتحدة  والقرارات  5221وختاما
يمقراطية ومدخال  الالحقة له وتنفيذها  بابا  لتحقيق السلم وبناء دولة د

لحل كل قضايا المرأة السورية الطارئة و المتجّذرة وإشراكها في 
المرحلة االنتقالية ولجان وضع الدستور ومراكز صنع  القرار 

 لتطبيق كل قرارات األمم المتحدة المتعلقة بقضايا النساء .

نأمل دائما  وضع أهمّية أولى وضرورة حتمية لوحدة البالد وسيادتها 
 الدخول في المحاصصة أو التقسيم الطائفي . وعدم

شكرا   الهتمامكم  ونأمل نجاحكم بمساعيكم الكريمة من أجل سوريا 
 .وشعبها

 

 

 

عضو ملتقى سوريات يصنعن السالم قدمت السيدة غيداء العودات 
بتاريخ في لقاء  مبعوث االمم المتحدة السيد االخضر االبراهيمي 

 ، ورقة تحدثت فيها :  3600تشرين االول  06

يسرني ان أتحدث إلى سيادتكم اليوم كممثلة عن ملتقى سوريات 
يصنعن السالم و أن احمل لكم رسالة إننا في الملتقى كمعظم 
السوريين  متأملين  بنجاح مهمة السيد اإلبراهيمي ونركز بشكل 

( المتعلقة  ) فقرة أ 4دة أساسي على ضرورة أيجاد آليات لتنفيذ الما
( التي تدعو إلى عملية  و)الفقرة ببوقف العنف فوريا  بكافة أشكاله 

سياسية  انتقالية تلبي المطالب المشروعة للشعب السوري في السالم 
 و الديمقراطية 

يشكل  1إننا في ملتقى سوريات يصنعن السالم نرى أن جنيف 

أرضية مناسبة للعمل عليها و خاصة أن جميع األطراف قد وافقت 
بجلب جميع القوى و الدول الداخلة  2عليها و نأمل أن تساعد جنيف 

في الصراع في سورية إلى طاولة المفاوضات فمن هو جزء من 
 حل .المشكلة ال بد أن يكون جزء من الز

كما نطالب األمم المتحدة وجميع الوسطاء بالضغط على قوى 
وايصال الرسالة التي 2المعارضة وإجبارها لالشتراك في جنيف 

بأن ال حل لألزمة السورية   9)الفقرة ب( والمادة  55تحملها المادة 
 إال الحل السلمي وعن طريق التفاوض .

دولة فكل يوم من ال يجوز رهن البدء في الحل بفئة أو بجهة أو ب
 التأخير يدفع ثمنه الوطن السوري والشعب السوري .

كما تعلم سيادتكم أنه يمكن صناعة الحرب من خارج  سوريا ولكن 
صناعة السالم البد أن تكون في داخلها لذلك البد من تمكين القوى 
السياسية في الداخل السوري وفسح المجال أمامها للمساهمة في تنفيذ 

 2جنيف 

)الفقرة  هاء(  تؤكد على ضرورة مشاركة  9كانت المادة  لماو
المرأة في المرحلة االنتقالية فأنني أريد أن أشير إلى أن مشاركة 
المرأة في العملية االنتقالية يجب أن تأتي من منطلق أنهن األقدر على 

 بناء عملية التفاوض و السالم و ليس فقط  ألنهن ضحايا . 

فاقيه جنيف أن تنجح فإننا ندعو إلى إعطاء وألننا جميعا نريد الت 
 2النساء دورا أساسيا  و ألننا نرى أن ال مجال الن يفشل جنيف 
ات فالبد ان نحشد كل اإلمكانات و خاصة من يستطيع إنجاح االتفاق

 على رأسهن النساء .و 2التي ستنجم عن مؤتمر جنيف 
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 خارطة طريق من سبع نقاط لبناء عملية السالم 

   

  النظر في معالجة التمييز بين الجنسين في كل مرحلة في
 العملية السياسية 

  إصالح اإلدارة العامة لضمان مراعاة التدابير الكاملة , بما
في ذلك الحصص و سرعة وتتبع خطط التعزيز, لزيادة 
نسبة النساء في مؤسسات الدولة على جميع المستويات, 

 وبناء القدرات لتحسين فعاليتها

 -سيادة القانون نهج األمم المتحدة لسيادة القانون  :طة السادسةالنق
من شأنها أن تعزز بصورة منهجية حقوق  -قبل وأثناء النزاع وبعده 

 النساء والفتيات

  بدء جهود فورية وطويلة األمد لمنع العنف الجنسي
 والجندري والرد عليه 

  الخدمات القانونية والدعم للنساء والفتيات 

  المنظور الجندري لوضع معايير الحد األدنى من مراعاة
)الخيارات المتاحة لضمان تنفيذ دمجها في أنشطة 
المشورة التقنية للجهات الفاعلة في األمم المتحدة( مثل 

 برامج التعويضات والهيئات ذات الصلة.

اإلنتعاش االقتصادي ضمان مشاركة المرأة على  النقطة السابعة :
و مستفيدة في التنمية المحلية, وخلق فرص  قدم المساواة كمشاركة

العمل, وفي الخطوط األمامية لتقديم الخدمات في برامج نزع السالح 
 والتسريح وإعادة الدمج في حاالت ما بعد الصراع. 

  اعتماد برامج برامج التنمية والبنية التحتية المحلية على
نهج تشاركي/تنمية مجتمعية, مما يتتطلب التدخل المباشر 
من النساء ومنظمات المجتمع المدني النسائية في تحديد 

 األولويات, وتحديد المستفيدين, ورصد التنفيذ. 

  استهداف برامج التوظيف بعد انتهاء الصراع النساء ك م
ستفيدين. وينبغي تطبيق مبادئ محددة لضمان أن يتلقى أي 

في المئة من العمالة. وباإلضافة  06من الجنسين أكثر من 
ذلك يجب أن تضمن برامج العمل الحصول على إلى 

 مدفوعات مباشرة يوميا . 

  تشجيع المرأة على أن تكون في الخطوط األمامية في
مجاالت الصحة واإلرشاد الزراعي, والتعليم, وإدارة 

 الموارد الطبيعية, بما في ذلك الغابات 

  ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مراحل
والتسريح وإعادة الدمج والتفاوض على  نزع السالح

اتفاقيات السالم وإنشاء مؤسسات وطنية لتصميم وتنفيذ هذه 
 .البرامج

 

ملتقى سوريات يصنعن السالم وضع خارطة طريق من سبع نقاط  
 لبناء عملية السالم في سوريا حساسة للجندر ، وحددها كالتالي : 

 

حل النزاعات اتخاذ المزيد من اإلجراءات المنهجية  :النقطة األولى
 لضمان مشاركة المرأة وتوافر الخبرات الجندرية في عملية السالم.

  تعيين نساء كوسيطات أو مبعوثات خاصات لعمليات
 السالم . 

  تعيين خبير جندري في المستويات العليا من أنشطة دعم
 الوساطة. 

  من النساء في اعتماد استراتيجيات إلدراج المزيد
 األطراف المتفاوضة. 

  إنشاء منتديات ومنظمات مجتمع مدني نسائية لضمان
 التشاور بين فرق الوساطة و التفاوض مع منظمات 

 المجتمع المدني النسائية.

التخطيط لما بعد الصراع و إضفاء طابع مؤسساتي  :النقطة الثانية
 ل الجندريوتطبيق التحلي أكثر انتظاما لضمان مشاركة المرأة(

ل تمكين المرأة عمليات التخطيط لما بعد الصراع من أج لكافة)
 ومعالجة التمييز بين الجنسين في كل مرحلة. ،واحتياجات الفتاة

  اعتماد للترتيبات المؤسساتية إلدماج قضايا الجندر في
 التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع. 

  تطبيق المبادئ على جميع استراتيجيات ما بعد الصراع
 وعمليات التخطيط. 

 وضع إجراءات قياسية لضمان ليس فقط قطاعات 

تمويل مرحلة ما بعد زيادة التمويل من أجل المساواة  :النقطة الثالثة
 بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة في الصراع حالة ما بعد الصراع.

 عم بناء السالم للنساء و الرجال . دعم جميع المشاريع لد 

  وضع أرضية عمل واستثمار لتحقيق تمويل جندري لما
 بعد الصراع

تهيئة قدرات مدنية تطوير القدرات المدنية و  :النقطة الرابعة
المهارات المتخصصة لتلبية احتياجات النساء والخبرات الملحة في 

اء والفتيات وأقل إعادة بناء مؤسسات الدولة وجعلها أكثر سهولة للنس
 عرضة للتمييز لالستجابة لحاجات النساء الجندري.

  اتخاذ اإلجراءات الرامية لمعالجة احتياجات النساء
 والفتيات في مرحلة ما بعد الصراع. 

تمثيل المرأة في الحكم في مرحلة ما بعد الصراع  النقطة الخامسة :
يتعين على األمم المتحدة ضمان المساعدة التقنية لعمليات تسوية 
الصراعات والبلدان الخارجة من المعين ه الصراع بما يعزز 
مشاركة المرأة والمنتخبة في صناعة القرار في المؤسسات العامة, 

صة مؤقتة مثل , المعاملة بما في ذلك استخدام تدابير إيجابية خا
التفضيلية ونظام الحصص , على النحو المنصوص عليه في القانون 

 الدولي لحقوق اإلنسان

  ضمان المساعدة التقنية لبناء هياكل إدارة شاملة, لعمليات
تسوية الصراعات وللبلدان الخارجة من الصراع , يشمل 

 امبما في ذلك نظ ،يم دقيق للتدابير الخاصة المؤقتةتقي
 ة.الحصص للنساء في االمن و العدال
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Statement for Syrian Women's Forum for 
Peace 
Pre-session for CEDAW and Fifty-Eight 

Geneva, 21 October 2013 

 
 : أجل السالم يصنعنبيان من ملتقى سوريات 

  قبل الدورة الثامنة والخمسون –الجلسة ما قبل العمل لسيداو 

 2652 تشرين األول  25 االمم المتحدة  - جنيف

   

Syrian Women's Forum for Peace has 
participated in the discussion session of the 
Convention on the Elimination of Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW) at the 
United Nations on 10.21.2013.Ms. lujeene Haj 
Yusuf represented the Forum in the meeting. 

The forum handed a paper to focus on the 
importance of women's participation in political 
life, the SWFP explained that the armed conflict 
reflects mainly on women, as armed conflict 
increase and exacerbate the problem of 
inequality between the sexes.  

The forum illustrated in the statement the 
increased risk on Syrian women due to the 
presence of various forms of sexual violence 
and violence gender based, from all sides of the 
conflict. 

Syrian Women's Forum for Peace strongly calls 
on the United Nations to demand all parties 
involved in the submission of periodic reports 
and shadow reports on CEDAW to allocate 
special chapter on the implementation of 1325 
and 1820, for these resolutions will certainly 
help  understand the impact of conflict on 
women and children. Syrian Women's Forum 
for Peace also welcomed the new Security 
Council resolution which determines a stronger 
measure to enable women to participate in 
conflict resolution and peace building, the 
Forum called for the implementation of these 
measures in Syria. And consider all parties of 
the Syrian conflict responsible for the 
implementation of this decision along with the 
implementation of the Convention (CEDAW). 

In the framework of the preparation for the 
Geneva 2, Syrian Women's Forum for Peace 
believes that without the support and full 
participation and involvement of women any 
peace agreement will not succeed especially on 
the community level. To this end, the Forum 
issued a plan by of seven points to achieve the 
gender sensitive peace-building process in 
Syria. 

شارك ملتقى سوريات يصنعن السالم  في جلسة مناقشة اتفاقية  
القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(  في األمم المتحدة 

ومثلته في هذا االجتماع السيدة لجين حاج   25/56/2652بتاريخ 
 يوسف.

قدم الملتقى ورقة ركز 
فيها على أهمية مشاركة 
 المرأة في الحياة
السياسية، شارحا  أن 
الصراع المسلح ينعكس 
على المرأة بشكل 

أي  أساسي، حيث أن
نزاع مسلح يزيد ويفاقم 
مشكلة عدم المساواة 

. كما القائمة بين الجنسين
بّين الملتقى ببيانه أن 

السوريات  النساءوضع 
في خطر متزايد بسبب 

ع وجود أشكال مختلفة من العنف الجنسي والعنف القائم على نو
التي ترتكبها مختلف األطراف الفاعلة في الصراع المسلح . والجنس 

  

و دعا ملتقى سوريات يصنعن السالم بشدة  األمم المتحدة كي تطالب  
جميع األطراف المشاركة في تقديم التقارير الدورية وتقارير الظل 

 1325عن اتفاقية سيداو لتخصيص فصل خاص في تنفيذ القرارين 
ن هذين القرارين يساعدان على إدراك أثر خاصة أ 1820و 

 الصراع على النساء واألطفال.

كما رحب ملتقى سوريات يصنعن السالم بقرار مجلس األمن   
الجديد  والذي يحدد  اتخاذ تدابير أقوى لتمكين المرأة في المشاركة 
في حل النزاعات والسلم، ودعى لوضع هذه التدابير للتنفيذ في  

ميع األطراف السورية مسؤولة عن تنفيذ هذه سوريا واعتبار ج
 القرار تماشيا  مع تنفيذ اتفاقية )سيداو(.

،  فإن ملتقى سوريات يصنعن 2و في إطار التحضير لمؤتمر جنيف 
السالم  يعتقد أن بدون دعم المرأة بشكل كامل ومشاركتها، فإن أي 
اتفاق سالم ال يمكن أن ينجح أو ينفذ وخاصة  على مستوى 
المجتمعات المحلية. وتحقيقا  لهذه الغاية، أصدر ملتقى سوريات 
يصنعن السالم خارطة طريق  من سبع نقاط لتحقيق عملية بناء سالم 

 في سورية تكون حساسة للجندر
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Syria participates to the conference were   Mr. 
Nael Gerges from the Association of law, and 
Mrs. Sabah Halak from the Syrian Women's 
League 

Mr. Nael Gerges spoke about the shadow 
report of the Syrian Personal Status Law, which 
contrasts with the Charter of Human Rights. 

Mrs. Halak dealt in her speech with: 

 The new constitution 2011 which did not 
consider the recommendations of the 
CEDAW Committee. 

 Emphasized on the Syrian peaceful 
movement in the beginning of the 
uprising  

 Draw attention to the women refugees in 
Lebanon and to the cases of abortion 
among raped women and girls. 

Among the recommendations that have been 
put forward in her speech Mrs. Halak set the 
responsibility on the regime for the violence 
against women, and sexual violence in general, 
as the regime considered himself fighting 
terrorists. 

There was interest in our vision about our focus 
on the women's leadership role; though the 
Committee's questions focused only on two 
ideas that are Jihad marriage and the Salafists. 

Our Answers were that there are true cases of 
Jihad marriage, but it is not as systematic and 
exaggerated as presented in the media, Mrs. 
Halak drew attention to the detained girl Rowan 
Qaddah that has been focused about in the 
media lately, and that there are cases of 
exchanged rape between the regime and the 
Islamests like what happened rural lattakia. 

They asked whether there is recognition of our 
organizations and institutions that we represent 
in the United Nations. Mrs.Halak, replied with 
no, and explained that the Syrian regime didn’t 
licensed our institutions and our organizations, 
however we have the civil society recognition 
and that gave us  guidance and ability to 
communicate with women in Syria. 

شارك في المؤتمر السيد نائل جرجس من جمعية القانونية، والسيدة  
  صباح حالق من رابطة النساء السوريات.

الظل من قانون األحوال تحدث السيد نائل جرجس حول تقرير 
 الشخصية السوري والذي  يتناقض مع ميثاق حقوق اإلنسان .

 مدام صباح حالق تناولت في كلمتها :

  وبينت جميع النقاط التي لم تنظر  2655الدستور الجديد
 في توصيات لجنة سيداو.

 .شددت على الحراك السلمي السوري في بداية االنتفاضة 

  من قبل شؤون الالجئين في لبنان لفت االنتباه إلى النساء
 وإلى حاالت اإلجهاض بين النساء والفتيات لالغتصاب.

ومن بين التوصيات التي طرحت في خطاب السيدة صباح الحالق أن 
النظام مسؤول عن رفع العنف عن المرأة، وخاصة العنف الجنسي 
 وهو مسؤول عن حمايتها من اإلرهابيين كما يدعي في محاربته لهم.

هناك اهتمام في رؤيتنا حول تركيزنا على الدور القيادي للمرأة، كان 
و على الرغم من تركيز اللجنة على قضيتين هما قضية جهاد النكاح 

 و السلفيين.

أجوبتنا على األسئلة المطروحة بأن هناك حاالت حقيقية من الجهاد 
النكاح، إال أنها ليست ممنهجة كما وردت في وسائل اإلعالم وأنه 

لغ فيها إعالميا، والسيدة صباح الحالق أوردت كمثال اعتقال الفتاة مبا
والتي تناولت قضيتها وسائل اإلعالم في اآلونة  –روان قداح لديه 

األخيرة، وأن حاالت االغتصاب و العنف الجنسي على النساء في 
سورية يقوم بها كال الطرفين أي النظام واإلسالميين كما حصل في 

 الالذقية.

ت اللجنة فيما إذا كانت الدولة تعترف بمؤسسات وتنظيمات تساءل
 المشاركين في الجلسة؟

السيدة صباح أجابت بالنفي، النظام السوري هو من يرخص 
مؤسساتنا، ولكننا أوضحنا بأن لدينا اعتراف المجتمع المدني الذي 
ساهم في توجيهنا و أعطانا القدرة على التواصل مع النساء في 

 سوريا.

ة الثانية تدور حول الجهاديين والسلفيين، أن سورية أصبحت المسأل
 مساحة مفتوحة لكثير من األطراف المتعصبة. 

أكدنا أن اإلعالم يهمل أي صوت من الحراك السياسي السلمي 
المدني من أجل تحقيق منافعهم الخاصة كجهات إعالمية مرتبطة 

الذي  بممولين، وأن طبيعة الشعب السوري ال تتماشى مع العنف
يبديه تنظيم القاعدة والمتطرفين من الدولة اإلسالمية في العراق 

 والشام.
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The second question revolved around the 
jihadists and Salafists, and we illustrated that 
Syria has become an open space for a lot of the 
fanatic parties. And we assured that media 
neglects complete any sound from the peaceful 
civil political movement for their own benefits, 
and that the nature of the Syrian people are not 
in line with the violence  of al-Qaida and the  
extremists from Islamic state in Iraq and Levant. 

Ms. Nicole 
Ameline In an 
interview with us 
stressed her 
interest in the idea 
of political support 
for women and 
she suggested to 

coordinate 
another meeting in 
Paris and stressed 

again on the importance of women's capacity 
development and building  

In another interview with Ms. al-Maliki, she 
focused on explaining the importance of the 
idea of working to support women  politically,   
to become decision maker in order to improve 

women's  
constitutions and 
legislation, and 
the  concern for 
refugees and 
displaced women, 
despite its 
importance, but it 
is a progress 

project especially with the existence of 
organizations and bodies like the United 
Nations who are interested at highest levels, 
now the most important thing is to build the next 
Syrian state and the need for a the participation 
of women, therefore the Syrian Women Forum 
for Peace mission  is prepare women for this 
phase.  

  

السيدة نيكول أميلين وفي 
مقابلة معنا أكدت 
اهتمامها بفكرة دعم 
النساء سياسيا ، واقترحت 

اجتماع آخر في تنسيق 
باريس، وأكدت مرة 
أخرى على أهمية تنمية 

 المرأة و بناء القدرات.

 

 

 

في مقابلة أخرى مع 
السيدة المالكي، ركزنا 
على توضيح أهمية فكرة 
العمل لتثبيت المرأة 
سياسيا، لتصبح صانعة 
القرار من أجل تحسين 
الدساتير والتشريعات، 
وإن من اهتماماتنا 

والمشردات إال أن هيئات ومنظمات لها باع موضوع الالجئات 
طويل في هذا االمر كاألمم المتحدة وهيئات دولية أخرى يتولى هذا 
الموضوع، وأن التحدي األكثر أهمية هو في بناء الدولة السورية 
المقبلة وضرورة مشاركة المرأة فيها، وبالتالي فإن ملتقى سوريات 

 لهذه المرحلة.يصنعن السالم يعمل على إعداد النساء  
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 أهمية اتفاقية سيداو..  

   

 أمثلة عن استخدام اتفاقية سيداو

o  تظهر هذه األمثلة كيف تم استخدام اتفاقية سيداو في مختلف أنحاء
العالم من أجل تحديد المعايير للضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان 

استباقية لمصلحة للمرأة وتفسير القوانين ووضع سياسات وبرامج 
 المرأة.

o في هذه القضية تم تحدي  نيبال قضية دونغانا وغيرها ضد حكومة،
قانون اإلرث النيبالي الذي يميز ضد المراة على أساس أنه يشكل 
خرقا  لضمانة المساواة في الدستور مع اإلشارة إلى التزامات الدولة 

 بموجب اتفاقية سيداو بضمان مساواة المرأة أمام القانون.
o  قامت  ) المحكمة العليا الهندية( والية راجاستانقضية فيشاكا ضد،

الدعوة على أساس اغتصاب جماعي ارتكب ضد امرأة كانت موظفة 
حكومية وامتناع النيابة العامة للوالية عن التحقيق في ادعاء 
االغتصاب. تم تقديم أمر قضائي إلى المحكمة  العليا يطالبها بوضع 
مبادئ لمنع التحرش الجنسي واستمد جزء كبير من األحكام المقترحة 

 عامة الصادرة عن لجنة سيداو.من التوصية ال
o  في حملتها إلجراء التعديالت  المغربيةنجحت المجموعات النسائية

الضرورية من اجل القضاء على التمييز في قانون األحوال 
الشخصية ، مرتكزين على التوصية الواردة من المالحظات الختامية 

اواة للجنة سيداو. تتمتع النساء المسلمات اليوم في المغرب بالمس
 الرسمية بموجب قوانين العائلة الوطنية.

o رفعت بعض النساء دعوى تمييز ضد رب عملهن الن  اليابان
االتفاق الجماعي كان تمييزيا ، استعانت المدعيات بمالحظات لجنة 
سيداو الختامية . حصل المدعيات على بيان محكمة أشار الى وجوب 

مية إلى القضاء على التقاء العمل الوطني مع الجهود الدولية الرا
 التمييز الجنسي.

 يتبع في النشرة القادمة......

دليل حول القضاء على  –: موقع األمم المتحدة االلكتروني  المصادر
 كافة اشكال العنف ضد المرأة صادر عن منظمة كفى

 

 

 

 أهمية اتفاقية سيداو

بمهمتها ترتكز قوة اتفاقية سيداو على التوافق الدولي حول االقرار 
في إحقاق المساواة ومبادئها. إذ يبلغ عدد الدول المصادقة عليها 

 .581والمنظمة إليها حاليا  

الشك أن االقرار بهذه المهمة يشكل حجة قوية مقابل االدعاءات 
 القائلة بنسبية المساواة بين المرأة والرجل تبعا  للثقافة والتقاليد.

رأة على ثالثة مبادئ رئيسية بموجب اتفاقية سيداو ،ترتكز حقوق الم
 هي:

 .مبدأ المساواة 

 .مبدأ عدم التمييز 

 .مبدأ التزام الدول 

حيث تشكل هذه المبادئ اإلطار لصياغة االستراتيجيات ،كما أنها 
 تمنح مواد االتفاقية معناها.

  تؤدي اتفاقية سيداو إلى الحد من الهوة القائمة بين الرجال
ة وبالتالي تمتعها بكامل والنساء لهجف تيسير تنمية المرأ
 حقوق االنسان والحريات األساسية.

 .اإلشارة الواضحة إلى النساء كأصحاب حقوق 

  تركز اتفاقية سيداو على القضاء على التمييز وتساعد على
إجراء تحليل للتركيبة االجتماعية للنوع االجتماعي من أجل 

 تحديد كل من التمييز المباشر وغير المباشر.

 تفاقية إحقاق المساواة الموضوعية التي تتضمن تستلزم اال
المساواة في الفرص وقدرة الوصول والنتائج ،من خالل 
اعتماد كافة الوسائل المالئمة لهدف تمكين المرأة من 
الوصول إلى القوانين والسياسات والبرامج اإليجابية 

 .والتمتع بها
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 مركز أنباء األمم المتحدة، ، حاسمة لعمليات السالم المرأةمشاركة وقيادة  -مجلس االمن الدولي 

   

وتحدثت في اجتماع اليوم كل من بومزيلي مالمبو نوكا المديرة 
التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، ونافي بيالي، المفوضة السامية 
لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، وبريجيت باليباو، مؤسسة جمعية 
الحقوقيات في جمهورية أفريقيا الوسطى، متحدثة باسم مجموعة 

 حكومية العاملة المعنية بالمرأة والسالم واألمن. المنظمات غير ال

وأضاف السيد بان "ترتبط سيادة القانون ارتباطا وثيقا بوصول 
المرأة إلى العدالة االنتقالية، ومشاركتها. يجب أن تشارك المرأة في 
كل مرحلة من مراحل الجهود الرامية إلى إعادة ترسيخ سيادة 

ن خالل العدالة االنتقالية. يجب القانون وإعادة بناء المجتمعات م
معالجة احتياجاتهن األمنية. يجب اإلصغاء إلى أرائهن وحماية 

 حقوقهن". 

السيد بان كي مون حث المجلس على التعامل أيضا مع مجموعة 
كاملة من انتهاكات حقوق المرأة المرتبطة بالنزاع، مضيفا أنه يتعين 

لألمم المتحدة أن تدعم على البعثات السياسية وعمليات حفظ السالم 
المالحقة القضائية للجرائم الدولية الخطيرة ضد المرأة . وفي كلمتها 
قالت السيدة مالمبو نوكا إن هذا القرار يضع المسؤولية على عاتق 
مجلس األمن واألمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية والدول األعضاء 

ء. وأضافت "أنا لخلق الفرص وتوفير مقاعد على طاولة السالم للنسا
أعلم يقينا أن هناك نساء مدربات بشكل كاف لهذه األدوار، وأنهن 
جاهزات وعلى استعداد ليتم تعيينهن في المناصب الرفيعة. واألمر 
متروك لنا كأمم متحدة، ومنظمة األمم المتحدة للمرأة، والدول 
األعضاء لضمان وجود النساء على طاولة الحوار ومشاركتهن 

  بالكامل."

 

وجه مجلس األمن وكبار   
مسؤولي األمم المتحدة اليوم 
دعوة قوية إلى المجتمع الدولي 
للعمل على تعزيز التزامه 
لضمان إعطاء المرأة دورا 
قياديا في منع الصراعات 
وتسويتها وبناء السالم في 

 مرحلة ما بعد الحرب.

وفي قرار جديد صدر باإلجماع هذا الصباح، أكد مجلس األمن أن 
السالم المستدام يتوقف على نهج يعالج الشواغل "السياسية واألمن 

 والتنمية، وحقوق اإلنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين." 

وحث الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة على ضمان المشاركة 
رأة في قضايا السالم واألمن، وأكد التزام المجلس الفعالة والكاملة للم

بتكثيف التركيز على إمكانية وصولهن إلى العدالة الكافية في حاالت 
 النزاع وما بعد النزاع. 

وقال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في الكلمة االفتتاحية 
لية"، لمناقشة المجلس حول "المرأة وسيادة القانون والعدالة االنتقا

"أرحب بدعوتكم التخاذ إجراءات حاسمة تؤدي ليس فقط لزيادة عدد 
أصوات النساء في صنع السالم، ولكن لتحسين الطريقة التي يتم بها 
معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في المؤسسات السلمية واألمنية، 

 بما في ذلك المجلس نفسه". " 

لمساواة بين الجنسين مشاركة المرأة في جهود السالم هي قضية ا
وحقوق اإلنسان العالمية، وهي حاسمة لتحقيق السالم المستدام 

 ك االجتماعي والشرعية السياسية."واالنتعاش االقتصادي، والتماس

وتوفر المناقشة الموسعة التي تعقد سنويا فرصة ألعضاء األمم 
المتحدة لبحث التقدم المحرز، وتسريع وتيرة العمل لتنفيذ قرار 

، والذي يتطلب 2666الذي اعتمد في عام  5221س األمن رقم مجل
من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في 

 مفاوضات السالم وفي إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع. 

 

 

   

   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529691890451873&set=a.455103534577376.1073741834.445417355545994&type=1&relevant_count=1
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Call for Action: Include Women in the 
Syrian Peace-Building Process Now! 

الالزم: اشركوا النساء اآلن في بناء عملية  دعوة التخاذ 
 السالم في سورية

   

 

Submitted on Fri, 12/20/2013 - 17:36 

On 22 January 2014, the United Nations (UN)-
backed Geneva II peace talks between the Syrian 
government and the opposition are scheduled to be 
held with the goal of ending the Syrian conflict and 
creating a transitional government. However, nearly 14 
years after the landmark passage of  UN Security 
Council resolution 1325 (UNSCR 1325) calling on UN 
member states to “increase the participation of women 
and incorporate gender perspectives in all United 
Nations peace and security efforts,” no women have 
been included in the Syrian peace negotiations. 

In recent years, peace agreements around the world 
have fallen apart at a startling rate. Research and 
experience are increasingly pointing to one major 
explanation - the failure to include a broad range of 
stakeholders, especially women, in peace processes. 
The exclusion of Syrian women from the process not 
only undermines the promotion and protection of 
women’s human rights, but also reduces chances for a 
sustainable peace and future development for all 
Syrians. 

Women’s concerns are at the core of security concerns 
and sustainable peace and as UNSCR 1325 
recognizes, including the voices of women in 
peacebuilding anywhere is not negotiable. The UN 
Secretary-General has specifically called upon UN 
member states, envoys and mediators to consult with 
women leaders and civil society organizations and to 
engage them in peacebuilding; yet Syrian women and 
civil society still do not have a seat at the table. 

To achieve a different outcome for the Syrian peace 
process, there must be a different approach! 

In partnership with Syrian Women’s Forum for Peace, 
Equality Now is calling on the key players leading the 
peace talks – the UN, US and Russia – to immediately 
and urgently include women in the Geneva II peace 
process so that a peace that respects the dignity and 
human rights of all Syrians can be achieved. 
The Syrian Donors Conference, scheduled for 14 
January 2014, must also include as a priority funding 
for Syrian women's participation in all peace processes 
and post-conflict programs. 

 
Syrian women are organized and their message is 
clear: women must be part of Peace Building in Syria if 
there is to be any hope for democracy and peace.  

The Syrian Women’s Forum for Peace, representing 
more than 40 groups within Syria with a diverse range 
of political, social, ethnic, age, and education 
backgrounds introduced a Seven Point Road Map to 
Gender Sensitive Peace Building Process in Syria. 

Seven Point Road Map to Gender Sensitive Peace 
Building Process in Syria  - English 

Please join Equality Now and the Syrian Women’s 
Forum for Peace in calling for gender sensitive 
peacebuilding in Syria and holding the UN and US 
accountable to their commitments to include women 
and civil society in all Syrian peace processes. 

“Women’s voices must be included in the peace 
process not only because they are victims of war but 
also, more importantly, because women are the most 
effective peacebuilders. In the conflict men have taken 
up arms while women are holding communities 
together; women have become stronger and better 
equipped to play a key role in securing real peace.” -
Mouna Ghanem, Founder, Syrian Women’s Forum for 
Peace 

To join the initiative please fill in the form below:  
http://org2.salsalabs.com/o/6208/p/dia/action/public/?ac
tion_KEY=16097 
Source:  
http://org2.salsalabs.com/o/6208/p/dia/action/public/?ac
tion_KEY=16097 
http://www.wluml.org/action/call-action-include-women-
syrian-peace-building-process-now 

  

   

   

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46575&Cr=Syria&Cr1=#.UrH2oeKqSW8
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
https://www.facebook.com/syrianwmp
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2350769&language=en
https://docs.google.com/file/d/0B65Ro9a2EpfGMHpnR1FzaWJmNXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B65Ro9a2EpfGMHpnR1FzaWJmNXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B65Ro9a2EpfGMHpnR1FzaWJmNXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B65Ro9a2EpfGMHpnR1FzaWJmNXM/edit
http://org2.salsalabs.com/o/6208/p/dia/action/public/?action_KEY=16097
http://org2.salsalabs.com/o/6208/p/dia/action/public/?action_KEY=16097
http://www.wluml.org/action/call-action-include-women-syrian-peace-building-process-now
http://www.wluml.org/action/call-action-include-women-syrian-peace-building-process-now
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Call for Action: Include Women in the 
Syrian Peace-Building Process Now! 

دعوة التخاذ الالزم: اشركوا النساء اآلن في بناء عملية  
 السالم في سورية

 

“Women’s voices must be included in the peace 
process not only because they are victims of war but 
also, more importantly, because women are the most 
effective peacebuilders. 
 
In the conflict men have taken up arms while women 
are holding communities together; women have 
become stronger and better equipped to play a key 
role in securing real peace.” 
 
Mouna Ghanem, Founder, Syrian Women’s Forum for 
Peace  
 
On 22 January 2014, the United Nations (UN)-

backed Geneva II peace talks between the Syrian government and the opposition are scheduled to be held with 
the goal of ending the Syrian conflict and creating a transitional government. However, nearly 14 years after the 
landmark passage of  UN Security Council resolution 1325 (UNSCR 1325) calling on UN member states to 
“increase the participation of women and incorporate gender perspectives in all United Nations peace and 
security efforts,” no women have been included in the Syrian peace negotiations. 
 
In recent years, peace agreements around the world have fallen apart at a startling rate. Research and 
experience are increasingly pointing to one major explanation - the failure to include a broad range of 
stakeholders, especially women, in peace processes. The exclusion of Syrian women from the process not only 
undermines the promotion and protection of women’s human rights, but also reduces chances for a sustainable 
peace and future development for all Syrians. 
 
Women’s concerns are at the core of security concerns and sustainable peace and as UNSCR 1325 
recognizes, including the voices of women in peacebuilding anywhere is not negotiable. The UN Secretary-
General has specifically called upon UN member states, envoys and mediators to consult with women leaders 
and civil society organizations and to engage them in peacebuilding; yet Syrian women and civil society still do 
not have a seat at the table. 
 
To achieve a different outcome for the Syrian peace process, there must be a different approach! 
In partnership with Syrian Women’s Forum for Peace, Equality Now is calling on the key players leading the 
peace talks – the UN, US and Russia – to immediately and urgently include women in the Geneva II peace 
process so that a peace that respects the dignity and human rights of all Syrians can be achieved. The Syrian 
Donors Conference, scheduled for 14 January 2014, must also include as a priority funding for Syrian women's 
participation in all peace processes and post-conflict programs. Syrian women are organized and their message 
is clear: women must be part of peace-building in Syria if there is to be any hope for democracy and peace.  
The Syrian Women’s Forum for Peace, representing more than 40 groups within Syria with a diverse range of 
political, social, ethnic, age, and education backgrounds introduced a Seven Point Road Map to Gender 
Sensitive Peace Building Process in Syria. Please join Equality Now and the Syrian Women’s Forum for Peace 
in calling for gender sensitive peace-building in Syria and holding the UN and US accountable to their 
commitments to include women and civil society in all Syrian peace processes. 

   

   

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46575&Cr=Syria&Cr1=#.UrH2oeKqSW8
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
https://www.facebook.com/syrianwmp
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2350769&language=en
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2350769&language=en
https://docs.google.com/file/d/0B65Ro9a2EpfGMHpnR1FzaWJmNXM/edit
https://docs.google.com/file/d/0B65Ro9a2EpfGMHpnR1FzaWJmNXM/edit
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Call for Action: Include Women in the 
Syrian Peace-Building Process Now! 

دعوة التخاذ الالزم: اشركوا النساء اآلن في بناء عملية  
 السالم في سورية

 

Dear Mr. Secretary-General, Special Representative Brahimi, President Putin 

Dear Mr. President, Secretary Kerry 

I am concerned about the total lack of inclusion of women, especially those from civil society, in the Syrian 
peace processes. It has been nearly 14 years since the landmark passage of  UN Security Council resolution 
1325 (UNSCR 1325) calling on UN member states to “increase the participation of women and incorporate 
gender perspectives in all United Nations peace and security efforts.” I urge you to do all that you can to ensure 
that women are able to fully participate in the 22 January 2014 Geneva II peace talks between the Syrian 
government and the opposition, the goal of which is to end the Syrian conflict and create a transitional 
government. The Syrian Donors Conference, scheduled for 14 January 2014, must also include priority funding 
for Syrian women’s participation in all peace processes and post-conflict programs. 

Exclusion of Syrian women from the peace process not only undermines the promotion and protection of 
women’s human rights, but also reduces chances for a sustainable peace and future development for all 
Syrians. In recent years, peace agreements around the world have fallen apart at a startling rate. Research and 
experience are increasingly pointing to one major explanation - the failure to include a broad range of 
stakeholders, especially women, in peace processes. 

The Syrian Women’s Forum for Peace, representing 40 plus groups within Syria from a variety of political, 
social, ethnic, age, and education backgrounds has introduced a Seven Point Road Map to Gender Sensitive 
Peace Building Process in Syria. Their message is clear: women must be part of peace building in Syria if there 
is to be any hope for democracy and peace. 

Equality Now supports the Syrian Women’s Forum for Peace road map, based on a 7 Point Plan of Action 
introduced by the UN Secretary General in 2010 to track progress on women’s participation in peace building, 
which calls for: 

 women’s participation in conflict resolution; 

 women’s participation in, and applied gender analysis to, all post-conflict planning processes; 

 post-conflict financing for gender equality and women and girl’s empowerment; 

 gender-responsive civilian capacity-building; 

 women’s representation in post-conflict governance; 

 the rule of law being upheld; and, 

 women’s involvement in the economic recovery with specific measures to achieve these necessary 
commitments by the international community and Syria. 
I respectfully urge the United Nations and its member states to implement UNSCR 1325 and use all efforts to 
follow the road map for a gender sensitive peace building process and ensure the inclusion of women from 
Syrian civil society at Geneva II in January. The war has brought devastation to so many lives. The peace 
process with the integral participation of women will help ensure it never happens again. Doing so will help 
achieve dignity, respect for human rights and a sustainable peace for all Syrians.   
Thank you for your attention. 
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6,000 Cases of women raped during 
Syrian conflict, human rights group says 

الصراع في سورية، تقول امراة اغتصبت خالل  0666 
 مجموعات حقوق اإلنسان

   

 
A report published by the Euro-Mediterranean 
Human Rights Network estimates 6,000 cases of 
Syrian women being sexually assaulted since 
the start of the war in March 2011. 

A new report estimated 6,000 cases of women being 
raped during the Syrian conflict. The actual number, 
however, is likely to be much higher given that most 
cases go undocumented. 

Prominent human rights defender Sema Nasar, who 
works for the London-based Syrian Network for 
Human Rights, collected first-hand testimonies 
during the first six months of 2013, according to the 
Denmark-based Euro-Mediterranean Human Rights 
Network (EMHRN), which published the report this 
week. 

Many of the rapes resulted in pregnancies, the 
EMHRN report entitled “Violence against Women, 
Bleeding Wound in the Syrian Conflict” found.  

More from GlobalPost: Syria has become a terrible 
place to be a woman 

The report said most of the documented rapes 
occurred during government-backed raids in rebel 
strongholds, at checkpoints and in detention 
facilities. Evidence also suggests government 
security forces were involved in sexual violence “on 
several occasions.” 

But the true figure is likely to be much higher given 
most victims and their families refused to speak out 
because of the social stigma attached to sexual 
violence, the report said.  

The under-reporting of sex crimes was also due to 
the “overwhelming lack of confidence in the utility of 
documenting violations” and the difficulty of bringing 
offenders to justice, particularly when they are 
members of the security forces. 

 

  “Syrian women exposed to sexual abuses 
subsequently found themselves victimized not only 
by the crime itself, but also by enduring the silence 
that surrounds the crime and the social pressure 
related to it,” the report said. 

The findings were backed up by Lauren Wolfe, an 
award-winning journalist who has focused on rape in 
conflict for several years. She is currently the 
director of Women Under Siege, a group that has 
been mapping reports of sexual violence 
in Syria over the past year. 

“The general rule that I go by, and a lot of public 
health researchers go by, is for every one woman 
who speaks out, there are up to 10 more that remain 
silent,” Wolfe said. 

To date Women Under Seige has documented 216 
reports, some involving mass offensives against 
dozens or hundreds of victims with many raped by 
more than one man. 

Seventy percent of the abuses documented by the 
group were committed by government or 
government-allied forces. Wolfe said this pattern is 
common in conflicts where military forces clash with 
rebel fighters heavily reliant on civilian support.  

The EMHRN report, meanwhile, found “at least” 
7,543 women, including more than 2,500 girls, have 
been killed since the beginning of the war in March 
2011. Of those deaths, 155 women remain 
unidentified. 

Many of the deaths were the result of “indiscriminate 
or disproportionate shelling against civilian 
populated areas,” it said. 

The report also found that more than 5,400 women 
were detained during the first two years of the 
conflict, and “the whereabouts of many remain 
unknown.” There have been numerous documented 
cases of women "detained indefinitely without being 
presented to the judge, with no access to lawyers or 
family, and exposed to torture and ill treatment." 

Article source :  

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/mi
ddle-east/syria/131126/6000-women-raped-during-
syrian-conflict 

 

   

   

http://www.euromedrights.org/eng/wp-content/uploads/2013/11/Doc-report-VAW-Syria.pdf
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/syria/131121/syria-has-become-terrible-place-be-woman?page=0,0
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/syria/131121/syria-has-become-terrible-place-be-woman?page=0,0
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/syria/131121/syria-has-become-terrible-place-be-woman?page=0,0
http://www.globalpost.com/internal/section-config/syria
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Lebanon: Women Refugees From Syria 
Harassed, Exploited, and Insufficient Aid 

السوريات الالجئات: تحرشات واستغالل، نقص لبنان: النساء  
 في المساعدات

   

(Beirut) – Women refugees from Syria are 
being sexually harassed by employers, 
landlords, and even faith-based aid distributors 
in Lebanon, Human Rights Watch said today. 
Human Rights Watch interviewed a dozen 
women who described being groped, harassed, 
and pressured to have sex. 

The women Human Rights Watch interviewed 
said they did not report incidents to local 
authorities due to lack of confidence that 
authorities would take action and fear of 
reprisals by the abusers or arrest for not having 
a valid residency permit. 

“Women who have fled death and destruction in 
Syria should find a safe haven, not sexual 
abuse, in Lebanon,” said Liesl Gerntholtz, 
women’s rights director at Human Rights 
Watch. “Government and aid agencies need to 
open their eyes to the sexual harassment and 
exploitation of these vulnerable refugees and 
do everything in their power to stop it.” 

Twelve female refugees from Syria, interviewed 
separately in August and September 2013, told 
Human Rights Watch that they had experienced 
sexual assault, harassment, or attempted 
sexual exploitation, sometimes repeatedly, by 
employers, landlords, local faith-based aid 
distributors, and community members in Beirut, 
the Bekaa, and North and South Lebanon. 
Eight of the women are widowed, unmarried, or 
in Lebanon without their husbands.  

 All 12 women are registered as refugees with 
UNHCR, the United Nations refugee agency. 

Hala, 53, from Damascus, who said her 
husband is detained by the Syrian government, 
cleaned homes in a Beirut suburb to support 
herself and her four children. She told Human 
Rights Watch that she suffered sexual 
harassment or attempted exploitation in nine of 
the 10 households in which she had worked. 
Male employers tried to touch her breasts, 
coerce her into sex, or procure her 16-year-old 
daughter’s hand in marriage, she said: “They 
would say, ‘We will give you more money if you 
perform a sexual favor or give us your 
daughter.’” 

Hala said she now rejects job offers and 
depends on a church for aid. She said she did 
not report the incidents to Lebanese authorities 
or the UN because she did not believe they 
would help her. 

Zahra, 25, from Homs, who lives with her 
parents and siblings in North Lebanon, told 
Human Rights Watch that her employer at a 
clothing store grabbed her from behind, 
touched her breasts and pressured her to have 
sex. She left the job but said she was sexually 
harassed by two other shopkeepers for whom 
she worked. After the third incident, she 
became depressed and stopped working. 
Zahra’s family had relied on her income to pay 
their US$300 monthly rent. 

Zahra said that she reported one of the 
incidents to a UNHCR caseworker, who offered 
comfort but said there was nothing more she 
could do. Zahra felt she could not report the 
incidents to local authorities because she and 
her relatives lack valid residency permits. “I 
can’t go to the police because my permit 
expired and I don’t have the money to renew it,” 
she said. Lebanon has largely welcomed Syrian 
refugees, waiving the standard entrance fee for 
foreigners and not restricting them to refugee 
camps. 

   

   

http://www.hrw.org/news/2013/11/26/lebanon-women-refugees-syria-harassed-exploited
http://www.hrw.org/news/2013/11/26/lebanon-women-refugees-syria-harassed-exploited
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Lebanon: Women Refugees From Syria 
Harassed, Exploited, and Insufficient Aid 

السوريات الالجئات: تحرشات واستغالل، نقص لبنان: النساء  
 في المساعدات

   

However, limited shelter and livelihood options 
cause financial insecurity and expose refugees 
to exploitation at the hands of private landlords, 
employers, and informal aid distributors. Lack of 
proper documentation heightens their 
vulnerability. 

For refugees from Syria who enter the country 
officially, Lebanon grants a free six-month 
residency permit with a possible six-month 
extension. After one year, a refugee, like other 
foreigners in Lebanon, must pay US$200 per 
year for a permit – an impossible sum for many 
refugees. Without a residency permit, refugees 
are subject to arrest. 

As of November 20, over 824,000 refugees 
from Syria were registered or awaiting 
registration in Lebanon, according to UNHCR. 
UNHCR estimates that refugees from Syria will 
soon constitute one quarter of Lebanon’s 
population. Lebanese citizens, already faced 
with a fragile labor market, are bearing the 
brunt of increased unemployment and strain on 
resources, as illustrated in a recent World Bank 
assessment. 

Most refugees live in rented accommodation, 
while some live in informal tent settlements or 
rent or squat in abandoned or unfinished 
buildings. Women, particularly those whose 
households depend on them for support, may 
withstand employment or shelter situations 
despite sexual exploitation and harassment. 

As Lebanon struggles to cope with the massive 
influx of refugees from Syria, donor 
governments should substantially increase their 
funding of housing, food, health care, and basic 
needs for refugees to minimize vulnerability to 
exploitation, Human Rights Watch said. 

The government of Lebanon and the United 
Nations should improve mechanisms for 
submitting sexual abuse complaints and ensure 
that refugees are not punished for filing 
complaints, Human Rights Watch said.  

 
Refugee women are not the only women in 
Lebanon who suffer from the inadequate 
systems to report sexual harassment and 
abuse, but they are among the most vulnerable 
and are often especially reticent to report abuse 
due to their limited resources and insecure legal 
status. 

 

Thus far, UNHCR’s protection unit has used 
mediation and ad hoc measures, such as 
emergency cash-for-rent assistance, to address 
sexual harassment or exploitation. A UNHCR 
protection officer told Human Rights Watch that 
the agency plans to partner with a local 
nongovernmental organization to provide legal 
assistance to refugees who have experienced 
gender-based violence in Lebanon, but could 
not provide an anticipated starting date. 

The protection coordinator said that in August 
UNHCR supported the Social Affairs Ministry, 
which responds to sexual harassment, assault, 
and exploitation cases reported at state-run 
social development centers, in selecting point 
persons for these cases for the northern part of 
the country, Beirut, Mount Lebanon, the Bekaa, 
and the south. The responsibilities of the point 
persons include monitoring and reporting on 
sexual- and gender-based abuses. 

A ministry official said that, since focal points 
were established, the ministry has handled one 
case of sexual exploitation and harassment of 
multiple refugee women by an employee of a 
local faith-based aid organization. The ministry 
referred this case to the region’s mufti, the 
Sunni religious authority.  

   

   

http://www.hrw.org/news/2013/11/26/lebanon-women-refugees-syria-harassed-exploited
http://www.hrw.org/news/2013/11/26/lebanon-women-refugees-syria-harassed-exploited
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Lebanon: Women Refugees From Syria 
Harassed, Exploited, and Insufficient Aid 

السوريات الالجئات: تحرشات واستغالل، نقص لبنان: النساء  
 في المساعدات

   

The aid worker was fired, but the case was not 
referred to police or legal assistance providers 
and there was no investigation. 

While the establishment of point persons is 
helpful, the ministry should ensure that these 
staff are properly trained about how to refer 
cases, including to legal assistance, and how to 
help refugees lodge formal complaints with 
authorities. UNHCR and the Social Affairs 
Ministry should ensure that the government 
point persons and UN caseworkers coordinate 
in responding to cases involving refugees. 

The Social Affairs Ministry should establish and 
put into operation procedures for responding to 
cases involving refugees, Human Rights Watch 
said. This should include, with the victim’s 
consent, referrals to health, psychosocial, and 
legal services in line with the guidelines from 
the Inter-Agency Standing Committee on 
gender-based violence in humanitarian settings, 
which are accepted as the international 
standard by UN, government, and aid agencies. 

Lebanon is not a signatory to the 1951 Refugee 
Convention, but the government should include 
refugee status in national law, and eliminate the 
residency permit renewal fee for all refugees, 
Human Rights Watch said. Lebanese 
authorities should exercise prosecutorial 
discretion by not detaining or arresting 
improperly documented refugees when they 
report crimes. 

The Lebanese government, through these 
ministries, and UNHCR should clearly inform 
refugees who have been subject to sexual 
harassment and exploitation of their right to file 
a complaint, how to make the complaint, and 
how the resulting judicial process works.  

These agencies should make sure that claims 
are investigated and the abusers held 
accountable. The Social Affairs and Interior 
ministries should establish referral pathways 
between government social service providers 
and the police.  

 
The authorities should consider providing 
women who cooperate in the prosecution of 
those accused of sexual and gender-based 
violence with immunity from prosecution for 
immigration law violations. 

In collaboration with UNHCR and international 
aid agencies, Lebanon should improve 
protection mechanisms by establishing and 
requiring adherence to regulations for private 
providers of shelter, employment, humanitarian 
assistance, and other services for refugees. To 
reduce exploitative practices, it should develop 
and enforce standards of operation for informal 
refugee shelters. 

Fulfillment of all pledged funds and increased 
aid from donor governments are also urgently 
needed, Human Rights Watch said. According 
to UNHCR, the US$1.2 billion appeal for 
refugees in Lebanon was only 51 percent 
funded as of October 31. On November 1, 
UNHCR began eliminating basic assistance for 
30 percent of the refugees from Syria in 
Lebanon due to the funding shortfall. 

Governments of countries such as Brazil, 
China, Russia, Qatar, Saudi Arabia, and the 
United Arab Emirates, whose contributions to 
the UN appeal for refugee assistance have 
been minimal, should increase funding to 
support refugees’ basic needs. 

“The international community should deliver the 
resources needed to prevent refugee women 
from having to choose between sexual abuse 
and providing for their families,” Gerntholtz said. 
“The Lebanese government and humanitarian 
agencies need to put systems in place that 
protect and assist refugee women who report 
abuse.” 

 

   

   

http://www.hrw.org/news/2013/11/26/lebanon-women-refugees-syria-harassed-exploited
http://www.hrw.org/news/2013/11/26/lebanon-women-refugees-syria-harassed-exploited
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Violence Against Women: A Global 
Phenomenon 

 عالميةالعنف ضد النساء هو ظاهرة  

   

 

Gender based violence is certainly a growing 
and a global phenomenon. Although the UN 
resolution recognizes 25th November as 
International Day for the Elimination of Violence 
Against Women, their plight is pitiable in most 
of the parts of the world till date. 

Sexual, physical or mental harm caused to 
women has its roots in history. It could be 
enacted by an assailant of either sex, 
colleagues at the place of work, family 
members or by the law itself. The dogma that 
females are subservient to males is prevalent 
more in the developing nations compared to 
their developed counterparts. 

Culture, religious beliefs, corruption, and often 
the misinterpretation of gender roles cause 
sufferings to women worldwide. It is true that 
Islamic culture is notorious for girl abuse and 
wife beating. 

There are 750 million Muslim women in the 
world, inhabiting the Muslim countries like the 
Middle East, Pakistan, Bangladesh, part of 
India, Africa, Europe, and China. A study 
revealed that 47% of young Muslim girls were 
subjugated to ‘honor killing‘ accruing due to 
rape, provocative style of dressing, premarital 
sex, or accusation of adultery. The UN has 
estimated that there are 5000 ‘honor killings’ in 
the world every year. 

The status of a girl child is no better in most of 
the developing nations. Female foeticide is 
rampant in India. News agencies estimated that 
out of the 12 million girls born in India, 40% are 
not fortunate enough to see their first birthdays. 

 
A majority of girls never receive education and 
may be stripped of its right to property, 
harassed or killed for dowry. According to 
statistics, there were 8172 dowry deaths in 
India in 2008. 

Violence against women takes its toll in the 
developed nations, as well. Gender biases are 
prevalent is every strata of society. However, 
their standing is only marginally better here. 

They are treated as sex symbols, and easy prey 
for exploitation. Data across 65 countries 
indicated that annually there were over 250,000 
cases of rape or attempted rape in the world. In 
South Africa, 70% of the women have 
experienced sexual abuse at one time or the 
other and has been named ‘the rape capital of 
the world’. 

History is replete with violence against women 
in developed nations. Scandals about rape and 
murder are not uncommon. Gender based 
violence among athletes, girl friends, colleagues 
and class-mates etc appear as headlines in 
newspaper regularly. A WHO study found 
that 15% to 71% of females reported that they 
had been physically/sexually violated sometime. 

In 2005, there were 1,181 cases of murder of 
women in the United States. These typically 
included murder committed by intimate 
partners. Totally, there were 232,960 cases of 
reported violence against females in the U.S., in 
2006. 

High use of alcohol, drugs, maladjustment, ill-
treatment in childhood, mental disorders or a 
sense of vindictiveness were the chief causes 
cited for the large number of cases of female 
violence in the developed nations. 

This leads to injuries, traumatic experiences, 
and perpetuation of sexually transmitted 
diseases, pain, and misery. What is needed is 
global awakening towards womenfolk, respect 
for them, and to treat them at par with the 
males. 

   

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women
http://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women
http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Islam
http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_killing
http://en.wikipedia.org/wiki/Dowry_death
http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics
http://www.voanews.com/content/south-africa-leads-world-in-rape-cases/1580500.html
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SWFP Activities: Syrian Women's Week  نشاطات الملتقى: أسبوع المرأة السورية 

   

Syrian Women Forum for Peace organized an event 
entitled "Syrian Women's week-a voice from inside" 
from Tuesday 12-11-2013 till Monday 18-11-2013 in 
collaboration with Cultural Building Forum.  

This week event was organized to join women 
together; share experiences and needs, make the 
world hear their voice and express their will to live, at 
the end of the week at the closing ceremony, Dr. 
Mouna Ghanem, led a workshop session entitled 
"What do Syrian women want from Geneva II –
women's right in the peace agreements".  

Syrian Women's week-a voice from inside event was 
accompanied by an art gallery for the Artist Iman 
Kahwajui. Syrian Women's week highlighted the 
participation of women in social, political, and artistic 
domains. 

نتدى البناء الثقافي ملتقى سوريات يصنعن السالم بالتعاون مع منظم  

صوت من الداخل من يوم  -فعالية بعنوان أسبوع المرأة السورية

 . 1162 -66-61وحتى يوم االثنين  1162 -66 -61الثالثاء 

ع النساء سويا  وتبادل خبراتهن والتحدث وقد تم تنظيم هذه الفعالية لجم

واسماع صوتهن للعالم مؤكدا  ارادتهن بالعيش  عن احتياجاتهن،

 والحياة. 

في الحفل الختامي قدمت الدكتورة منى ورشة عمل بعنوان "ماذا تريد 

 المرأة في اتفاقيات السالم".  -1النساء السوريات من جنيف 

صوت من الداخل" معرضا   -رافق احتفالية "أسبوع المرأةالسورية

ذا األسبوع مشاركة المرأة في كافة للفنانة إيمان قهوجي. أبرز ه

 مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية والفنية. 

 

 

 

 

 لمحة حول النساء النساء المتحدثات خالل األسبوع: 

مؤسسة ورئيسة ملتقى سوريات يصنعن السالم,  الدكتورة منى غانم:
طبيبة, ماجستير في الصحة العامة من جامعة جونز هوبكنز, نائب 
رئيس "تيار بناء الدولة السورية", المدير االقليمي السابق لصندوق 
األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة في األردن, نائب رئيس معهد األمم 

 من  أجل النهوض بالمرأة. المتحدة للبحوث الدولية والتدريب 

التابع لتيار  د.منى غانم من مؤسسي "ملتقى المرأة والديمقراطية"
بناء الدولة السورية, كما أنها أيضا  أحد كبار مستشاري المسائل 
المتعلقة بالجندر, وعملت ألكثر من عشر سنوات بوصفها الممثل 

عديد من المساعد لصندوق األمم المتحدة للسكان في سوريا. لها ال
المقاالت واألبحاث حول القضايا االجتماعية والتنمية قد ُنشرت في 

 .بعض المواقع والصحف السورية والعربية

عضوة في ملتقى سوريات يصنعن السالم,  غيداء العودات:االستاذة 
متخصصة في تدريب المدربين في مجال بناء السالم وتمكين المرأة 

ات غير الحكومية في سوريا مثل سياسيا . مؤسسة للعديد من المنظم
 منظمة نون.

  

About the women speakers during the week: 

Mouna Ghanem: Founder and President of the 
Syrian Women Forum for Peace, Medical doctor, 
Master in Public Health from Johns Hopkins 
University ,  Vice-President of the "Building Syrian 
state", former Regional Director to the United 
Nations Development Fund for Women in Jordan, 
Vice President of the United Nations Institute for 
International Research and Training for Women 
Advancement. Mouna is one of the founders of the 
"Women's Forum and democracy"  part of "Building 
the Syrian State", also she is  also a senior adviser 
to gender related matters, and has worked for more 
than ten years as an Assistant Representative to the 
United Nations Fund for Population in Syria.. She 
has many articles and research papers on the issue 
of Social Welfare and Development. 
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SWFP Activities: Syrian Women's Week  نشاطات الملتقى: أسبوع المرأة السورية 

   

About the women speakers during the week: 

Ghida aloudate: member in the Syrian women forum 

for peace. She is also specialized in training the trainer 
in peace building and empowering women politically. 
She is also a founder of many NGOs in Syria such as 
Noon.  
Rama Jarmakani:  member of Syrian women forum for 
peace 27 years old journalist, member of the Syrian 
Women Forum for Peace, she started the "enough" 
campaign, consists of a group of young activists who 
want to say enough to war, Rama is working to collect 
the likeminded activist to create a lobby to pressure on 
the decision makers to stop the war from both sides, 
and start a genuine negotiations. Rama has prepared a 
number of documentaries for Aljazeera and 
documentary program entitled "Syrian tale" which was 
award in Promax Festival Media Dubai 2010, she is 
working now as a reporter to BBC radio. 
Znara Ahmad: Syrian Kurdish writer, graduated from 
Art institution specialized in Ceramics, a professor at 
the Institute of Technological Applied Arts - Department 
of porcelain. She Works with the displaced children and 
contributed materially and morally. Founder of a "joy" 
campaign," which was established to collect and buy 
toys and distributed it to displaced children. 
Dima Daoudi:  member of Syrian women for epac 
ewriter and journalist works in local and Arab 
newspapers, have several critical studies and several 
evenings in different cultural centers, released her 
collections of books "to touch a woman", and "Excuse 
me for tonight," also poems collection, "The Beauty"  
she also released a new  novel " Eighth Spirit "that 
talks about Syrian events. She read tow stories on the 
fifth day event.  
Malika Mohammad: a journalist and poet, Master in 
English literature, editor of the English section of "last 
minute" newspaper, reporter for the "public opinion" 
newspaper. General Director of a Secondary School. 
She has a collection of poems, but still under process 
titled" when rain wets me" and "dewy cleanse my soul, 
and "Syria is the cradle and mother." 
Noor Kayali: poet and a short story writer, School of 
Art, Works with "joy" initiative in Aleppo to provide 
psychosocial support for children. 
Rania Kaddoura:  member of Syrian women forum for 
peace Director, writer, scenarists, and an activist, was 
graduated from the Faculty of Medicine, University of 
Damascus, has many books, she wrote a drama series 
that discusses the different social conditions that could 
have led to terrorism, she is also in charge editor of the 
PBS (between science and religion) program, that 
speaks about religious interference in some medical 
issues, such as sexual transformation, abortion and 
organ transplants. 

 لمحة حول النساء النساء المتحدثات خالل األسبوع: 

سنة ,صحفية, عضو في ملتقى سوريات  22 :راما جرمقانياألنسة 
يصنعن السالم، من منشئي حملة "بكفي" وهي عبارة عن مجموعة 
من الشباب والنشطاء الذين يريدون أن يقولوا كفى للحرب، تعمل 
راما على جمع جهود السوريين وأصواتهم لخلق لوبي ضاغط على 

ضات. أصحاب القرار لوقف الحرب من الطرفين والدخول في المفاو
قامت بإعداد عدد من البرامج الوثائقية للجزيرة وبرنامج حكاية 
سورية الوثائقي والحائز على الجائزة الفضية في مهرجان بروماكس 

 .وهي تعمل كمراسلة لبي بي سي راديو 2656ميديا بدبي 

كاتبة كردية سورية، خريجة فنون تطبيقية  زنارا أحمد:الكاتبة 
 –معهد الدبلوم التقني للفنون التطبيقية أستاذة في ، اختصاص خزف

تعمل مع األطفال النازحين وتساهم ماديا  ومعنويا ، من  ،قسم الخزف
مؤسسي حملة " لعبتك فرحة بالعيد" التي أقيمت لجمع وشراء ألعاب 
وتوزيعها على األطفال النازحين في مراكز اإليواء قبل عيد 

قى الخزف األول في األضحى، لديها إجازة بالخزف ومشاركة بملت
 .سوريا

 -epacعضوة في المرأة السورية في  ديما داوودي:األنسة 
ewriter   , إعالمية وكاتبة تعمل في عدد من الصحف المحلية

والعربية لها عدة دراسات نقدية وعدة أمسيات في المراكز الثقافية، 
صدر لها مجموعات من الكتب "لمسة امرأة" مجموعه قصصية، 

لهذه الليلة" مجموعه شعرية، أما جديدها فهو رواية و"اعذرني 
ألقت لنا قصتين  ."الروح الثامنة" التي تتحدث عن سوريا وما تمر به

 قصيرتين بعنوان "تفاصيل صغيرة" و"عطر".

صحفية وشاعرة، ماستر في اللغة االنكليزية،  مليكة محمد:الشاعرة 
ة". مراسلة مديرة تحرير القسم االنكليزي في جريدة "آخر دقيق

لجريدة الرأي العام. مديرة ثانوية عامة. لها ديوانين قيد الطبع " حين 
يبللني المطر" و "ندى الفجر يطهر روحي"، وفي صدد إصدار 

 ديوان ثالث هو "سوريا مهدي األول وأمي األولى". 

شاعرة وكاتبة قصة قصيرة، مدّرسة تربية  نور كيالي:الشاعرة 
فرح" في حلب لتقديم الدعم النفسي فنية. تعمل مع مجموعة "

 لألطفال.

مخرجة وكاتبة سيناريو, عضوة في ملتقى  الدكتورة رانيا قدورة
سوريات يصنعن السالم. ناشطة سورية تخرجت من كلية الطب 
جامعة دمشق، لها العديد من المؤلفات، كتبت سلسلة الدراما التي 
تناقش الظروف االجتماعية المختلفة التي من الممكن أن تؤدي إلى 

ي )بين العلم اإلرهاب، أيضا هي مسؤولة عن تحرير برنامج تلفزيون
 والدين( الذي يتحدث عن التدخل الديني في بعض القضايا الطبية

 .كالتحول الجنسي واإلجهاض وزرع األعضاء
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First Day of the event started by an artistic blast and 
authentic Arabic music night by Dr. Mahmoud al Haffar, 
Huda Jalap, Iman Kahwajui, Kinda Joseph and Louay 
Esber.  

More than 70 women and men attended the event, 
despite the current situation in Damascus. The 
audience interacted with the musical event and enjoyed 
the night as it was expected. The idea was to let 
women speak up and deliver their message to the 
world and say "enough with the war, we want peace" in 
their own way, by art, songs, paintings and melodies.  

 صوت من الداخل: -أسبوع المرأة السورية 

كة الموسيقي وغناء أصيل بمشار ،احتفالية فنيةاليوم األول: 
 ،لؤي اسبر ،كندة يوسف ،هدى الجالب ،الدكتورمحمود الحفار

   وإيمان قهوجي. 

لى ع ،شخص من الرجال والنساء 26كثر من حضر هذه االحتفالية أ
اال أن الجمهور تفاعل مع  ،الرغم من الوضع الصعب في دمشق

الموسيقى والغناء. هذه الفعالية سمحت للنساء بايصال رسالتهم التي 
من خالل  ن نريد السالم" بطريقتهم الخاصةتقول  "كفى للحرب, نح

 الفن والغناء والموسيقى واأللحان.

 

Second Day: continued with a different subject, Mrs. 
Ghaida Aloudate, who is a specialist in training the 
trainer in peace building programs and empowering 
women politically, delivered a seminar about Women's 
Role in Political Participation.  

Mrs. Aloudate listed some obstacles that led to limit 
women's participation in politics. The audience 
interacted with Mrs. Awdat, they asked her questions, 
and commented on the topic and she replied on every 
asked inquiry. Mrs. Aloudate contributed to this event to 
deliver the message that empowering women will lead 
to peace and heal the community. 

استمرت فعالية أسبوع المرأة بموضوع مختلف عن  اليوم الثاني: 
الغناء, فقدت قدمت السيدة غيداء العودات ندوة حول دور المرأة في 
المشاركة السياسية. السيدة غيداء العودات سردت بعض العقبات التي 
أدت الى الحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية. تفاعل 

مجموعة من االسئلة وقامت  الحاضرين مع السيدة غيداء بسؤالها
 السيدة غيداء باالجابة عن االسئلة واالستفسارات. 

وأكدت السيدة غيداء خالل ندوتها بأن تمكين المرأة يؤدي الى السالم 
 وتحسين المجتمع.
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 نشاطات الملتقى: أسبوع المرأة السورية

   

Third Day The Forum hosted Ms. Rowan Takriti to 
provide a seminar on (Syrian women and plastic art). 

She presented paintings for pioneers Syrian women 
artists, in a very interesting approach.  

She talked about each artist and elaborated on their 
lives, and how it influenced their work of art, each 
painting was fully explained and discussed. In her 
presentation she talked about the artistes: Asma 
Fayoumi, Iqbal Qaresly, Khalisa Hilal, Leila Naseer, all 
of them are Syrian women artist, who started their art at 
times when it was considered socially inacceptable.  

Ms. Takriti, stressed on the importance of women 
participation in the artistic life, and her ability to develop 
this sector. 

إستضاف اليوم الثالث من أسبوع المرأة السورية السيدة  اليوم الثالث: 
 المرأة السورية والفن التشكيلي(.م ندوة حول )روان التكريتي لتقدي

 .ات لنساء رواد في الفن التشكيليقدمت السيدة روان التكريتي لوح

تحدثت روان عن حياة كل فنانة وكيف أثرت حياتها على فنها و
واوضحت كل لوحة بشكل كامل وتم مناقشتها. تناولت روان في 

إقبال قارصلي, خالصة فيومي, ندوتها كل من الفنانات: أسماء ال
ليلى نصير اللواتي بدأن حياتهن مع الفن في وقت كان يعتبر  ،هالل

 أي نوع من أنواع الفن شيء غير مقبول إجتماعيا  للمرأة. 

شددت روان التكريتي في ندوتها على أهمية مشاركة المرأة في 
 الحياة الفنية وقدرتها على تطوير هذا القطاع.

 

  

Fourth Day continued with a movie event, a Syrian 

movie "Shame of Syrian citizen" for the director Rania 
Kaddoura, to shed a light on the Syrian reality, pain and 
suffer.  

Followed by the Kurdish movie "Blackboards" for the 
director Samira Makhmalbaf. Movies were put to 
discussion and analysis by the audience. 

ري واصل اليوم الرابع نشاطه مع عرض الفيلم السو اليوم الرابع: 
لتسليط الضوء على واقع األلم  ،للمخرجة والناشطه رانيا قدورة

 والمعاناة في سوريا. 

تاله الفيلم الكردي "سّبورات" للمخرجة سميرة مخملباف الذي ُرشح 
فة الذهبية في مهرجان كان. وضعت األفالم للنقاش لجائز السع

 والتحليل من قبل الجمهور. 
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 نشاطات الملتقى: أسبوع المرأة السورية

   

Fifth Day: Continuing to present experiences and 

practices, Fifth Day hosted young women in an event 
entitled "Literature and Experiences" to share their 
social work during war and entrepreneur experience. 

The blackout in Damascus didn’t prevent guests from 
coming that evening, on the contrary it gave the event a 
special ambiance, and young women shared their 
experiences and stories about their participation in 
different social work, and told a stories and poems. The 
event reminded people that Damascus will always be 
the source of cultural life.   

استضاف  ،تمرارا  لتقديم الخبرات والتجارباس اليوم الخامس: 
أسبوع المرأة السورية في اليوم الخامس مجموعة من الشابات 

وان "األدب والتجارب" لتشارك الخبرات نالمبادرات في حدث بع
 األدبية وتجارب االعمال االجتماعية أثناء الحرب. 

لعكس التيار الكهربائي لم يمنع الحضور من القدوم على اانقطاع 
قدموا المشاركات تجاربهن  ،أعطى الحدث جو خاص من الدفئ

وخبراتهن في العمل االجتماعي, وألقوا قصائد وشعر أيضا  مذكرين 
 الحضور أن دمشق ستبقى مصدرا  للحياة الثقافية.

 

 

Sixth Day: the closing ceremony was concluded by a 

session about     "What do Syrian women want from 
Geneva II –women's right in the peace agreements", 
delivered by Dr. Mouna Ghanem, main speaker of the 
event, followed by Malika Mohammad, a poet who told 
a poem entitled " A voice from Syria", In the a closure 
of the event Ms. Nour Kayali said a poem about Syria 
and love.  Dr. Mouna Ghanem presented the situation 
of women in peace agreements and underlined the role 
of Syrian women in peacebuilding in Syria. Dr. 
Ghanem, presented a seven points plan made by the 
Syrian Women Forum for Peace, based on the 
international experiences in conflict resolution and 
peace building that can be a good road map for gender 
sensitive peace building process in Syria. Syrian 
Women's week-a voice from inside event was an 
opportunity for women regardless of their political 
affiliation, religion, background, education and sector to 
say their word in peace and life, and let the world know 
they want peace for Syria by all means and will keep 
working for the future of their country.  

الحفل الختامي, اخُتتم اليوم السادس بعنوان "حول  اليوم السادس: 
المرأة في اتفاقيات السالم" -2ماذا تريد النساء السوريات من جنيف

ألقتها الدكتورة منى غانم, المتحدثة الرئيسية لهذا اليوم, تليها مليكة 
محمد والتي ألقت قصيدة بعنوان "صوت من سوريا" تلتها السيدة 

 ا  ألقت قصيدة عن سوريا والحب.نور الكيالي والتي أيض

قدمت الدكتورة منى غانم في هذه الندوة وضع النساء في اتفاقيات 
السالم, وشّددت على دور المرأة السورية في بناء السالم في سوريا, 

نقاط لبناء عملية السالم في  2خارطة طريق من كما قدمت د. منى 
ن السالم استنادا  سوريا حساسة للجندر قام بها ملتقى سوريات يصنع

 الى التجارب الدولية في حل النزاعات وبناء عملية السالم. 

صوت من الداخل كان فرصة للنساء بغض  -أسبوع المرأة السورية
النظر عن انتمائاتهم السياسية والدينية,واالجتماعية لقول كلمتهم في 

السالم والحياة, وإرسال رسالتهم للعالم يؤكدون فيها أن النساء 
لسوريات يردن السالم لسوريا بكل الوسائل وسوف يستمرون في ا

  .العمل من أجل مستقبل بلدهم سوريا
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Activities of Syrian Women Forum for Peace  نشاطات ملتقى سوريات يصنعن السالم 

   

وأهمية عمل ناشطات الملتقى لصناعة جزء من مستقبل سوريا، لذا 
فالملتقى متواجد بالداخل ويصّر على أن تكون معظم ناشطاته داخل 
سوريا، كما عبر عن أسفه لتغييب المجتمع والمنظمات الدولية 
صوت سوريي الداخل في كيفية خلق السالم في بلدهم، ووضح أنه 

السالم ألنها الوحيدة القادرة على  على المرأة أن تشارك بصناعة
بناءه، خاصة على مستوى المجتمعات المحلية، وطالب أن تقام 
مراكز إعادة تأهيل وآليات حماية للنساء المعنفات في سوريا وداخل 
المعسكرات، وأن يكون هناك برامج خاصة للنساء المقاتالت لنزع 

مرحلة  2يفالسالح وإعادة دمجهن في المجتمع، وأن تكون بعد جن
عدالة انتقالية حساسة لقضايا الجندر تعتبر االغتصاب والعنف ضد 

 النساء جرائم حرب.   

في سوريا،  5221ثم قدم الوفد شرحا مفصال  عن وضع القرار 
والصعوبات والمعيقات التي حالت دون تنفيذه قبل االنتفاضة وما 

لوفد بعدها، والفرص المتاحة اآلن لتطبيقه. وفي الختام عرض ا
نقاط لتطبيق  2مقترح للخطة الوطنية الخاصة بسوريا مؤلفة من 

القرار أثناء النزاع وفي المرحلة االنتقالية وما بعدها "ال نساء.. ال 
 سالم".  

هدى  –غيداء العودات  –أمل نصر  –شارك عن الملتقى: منى غانم 
 شيرين علي . –رانيا قدورة  –المصري 

 
 األردن-ية: المرأة والسالم واألمنالدورة التدريبية اإلقليم

في إطار ما يحدث في المنطقة العربية من تحوالت سياسية تاريخية، 
وظهور فصائل تتبنى في بعض الحاالت خطابا  مثيرا  للقلق لتجاهله 
مصالح المرأة وحقوقها الواردة في المواثيق واالتفاقيات الدولية 

فرصة غير مسبوقة  ومواثيق حقوق اإلنسان، وفي نفس الوقت تشكل
للمرأة، في حال تم استغاللها، إلعادة تأكيد وزيادة تمثيل مشاركة 
المرأة في الحياة السياسية والعامة وجهات التشريع وصنع القرار. 

 أقامت من

ظمة كرامة باالشتراك مع صندوق المرأة للمساواة بين الجنسين من
بية اإلقليمية: المرأة والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة: "الدورة التدري

 .56/2652/ 29-20والسالم واألمن" في األردن من 

حيث هدف التدريب على تمكين الناشطين/ات العرب في مجال 
حقوق المرأة على الدفاع عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية 
مستشهدين بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وخاصة قرارات مجلس 

، كذلك السعي لبناء 5896، 5889، 5826، 5221األمن رقم 
قاعدة مجتمعية لمناصرة المساواة بين الجنسين في المشاركة والتمثيل 
في الحياة السياسية والعامة، من خالل تطوير خطط عمل وطنية 

 وإقليمية تعزز حقوق النساء ومشاركتها السياسية. 

كة كان للوفد السوري ممثال  بملتقى " سوريات يصنعن السالم" مشار
مميزة في كافة محاور المؤتمر، حيث جرى عرض  للحالة السورية 

 بعد اندالع االنتفاضة،
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برنامج تمكين المرأة وتنمية القيادات والديمقراطية 
WELDD- تركيا 

فعاليات برنامج تمكين المرأة ضمن 
وتنمية القيادات والديمقراطية  

(WELDD ) ، شبكة والذي تقيمه
، نساء في ظل قوانين المسلمين

قامت كل من األنسة اميرة مالك 
واألنسة عال الخطيب بالمشاركة 
بتدريب المدربين الذي عقد في 

 56/2652اسطنبول 

الموضوعات التي طرحها التدريب 
المراة ودورها  –لنسوية : القيادة ا

التحليل  –في صناعة السالم 
المجتمع وانشاء الحمالت وخلق الرأي باإلضافة غلى مهارات 

 التفاوض.

وتناول التدريب من خالل هذه الموضوعات  تدريبات لتمكين 
المدربين وتطوير مهاراتهم ليصبحوا أكثر خبرة وقدرة على إدارة 

 تدريبات ونقلها إلى بلدانهم.

في التدريب متدربين من مختلف البلدان العربية والعالمية مما  شارك
 أدى إلى تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب البلدان األخرى.

: وعالقته باألمن والسالم المرأةمؤتمر العنف المجتمعي ضد  
 باكستان

شاركت األنسة أميرة مالك عضو 
سوريات يصنعن السالم في مؤتمر 

 المرأةالعنف المجتمعي ضد 
وعالقته باألمن والسالم ، والذي 
أقامته منظمة شركت كاه 
Shirkat Gah Women s 

Resource Center   في
ضمن فعاليات برنامج  55/2652باكستان  –مدينة الهور 

WELDD 

برات للوصول إلى فهم افضل عن عالقة هدف المؤتمر إلى تبادل الخ
ُ الستخالص  األمن والسالم بالعنف المجتمعي ضد المراة وايضا

األثار المترتبة على القيادة 
 النسوية.

قدمت األنسة اميرة عرض مفصل 
عن واقع المرأة السورية الحالي 
وماتعيشه من عنف تحت مبررات 
عدة منها الدينية واألسرية 

النفسي الناتج باإلضافة الى العنف 
عن الحرب الدائرة حاليا  في 

 سوريا.
السودان  -مصر –أفغانستان  –شارك في المؤتمر نساء من باكستان 

الصين وعدد من دول شرق اسيا باإلضافة  –الهند  –اندونيسيا  –
 إلى المشاركة السورية

  

 الحسكة، سورية -ورشة تدريبيبة لتطوير المرأة

المركز السوري للمجتمع و سوريات يصنعن السالم  ملتقى نظم
في مدينة  دراسات حقوق االنسان ورشتين تدريبيتين المدني و

ألجل تطوير "  بعنوانالحسكة في شمال سورية وذلك تحت عنوان 
 " المرأة في القيادة

 2652كانون األول  2-0 حيث عقدت الورشة األولى بتاريخ
 2652كانون الثاني  52-52وعقدت الورشة الثانية بتاريخ 
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  اطالق المنتدى الديمقراطي للنساء في المجمعات االنتقالية

 جمعية معهد تضامن النساء االردنية االجتماع االقليمي إطلقت
  الديمقراطي للنساء في المجمعات االنتقاليةالمنتدى  

ملتقى سوريات يصنعن السالم شاركت به السيدة هدى المصري من 
 سوريةمن 

 

 
 -والرجل باإلعالم الشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة

 مصر

شارك ملتقى سوريات يصنعن السالم ممثال  بعضو الملتقى راما 
الجرمقاني بالمؤتمر السنوي للشبكة العربية لتغيير صورة المرأة 

 11-11والرجل في اإلعالم والذي عقد في القاهرة في الفترة بين 

وذلك لعرض نتائج العمل السنوي وتقييم العمل  2111كانون األول 

األردن وفلسطين وتونس واليمن ولبنان بمشاركة عدة منظمات من 
 وليبيا ومصر. 

وتم على مدار ثالثة أيام 
مناقشة موضوع العمل الذي 
تقدمه هذه المنظمات حول 
صورة المرأة في اإلعالم 
حيث تم في اليوم األول 
استعراض نتائج الرصد الذي 
أقامته كل دولة حول صورة 
المرأة في اإلعالم وقدم 

تناوله  الملتقى شرحا  عما
خالل العام حول صورة المرأة في اإلعالم من رصد مركزا  على 
ثالثة جوانب موضوع صورة المرأة السالح واستخدامها سياسيا  لكيل 
االتهامات من قبل الطرفين، قضية المعتقالت والمختطفات، وقضية 
زواج النكاح، كما تطرق لصورة المرأة في الدراما من خالل مسلسل 

الذي تم رصد صورة المراة من خالله وكيف استفاد منبر الموتى 
الملتقى من كل من الحاالت لتحويله لعمل ميداني بالتعاون مع 
حمالت قائمة او القيام بتدريب معين أو حملة أو غيرها لتقويم هذا 

 الجانب. 

كما تم االطالع على ميثاق شرف تم اعداده من قبل الشبكة وتمت 
تناسب كل دولة تدفع الدول لتبنيه  دراسته والعمل على وضع خطط

وفي اليوم  وهو ميثاق شرف يراعي جوانب النوع االجتماعي. 
الثاني تم العمل على وضع خطط للعام القادم واالتفاق على حملة ضد 

آذار حسب  8العنف الممارس على المرأة ستقام في يوم المرأة في 

 كل بلد ووضعت كل دولة خطة عملها.

وهو قتل المرأة سواء  2111وتم االتفاق على موضوع الرصد للعام 

 بالحرب أو جرائم الشرف وغيرها

  

االجتماع التحضيري حول تعزيز مشاركة النساء منظمات المجتمع 
 عمان -المدني السوري "في عملية السالم

سهلت األمم المتحدة للمرأة اجتماعا تحضيريا بهدف تعزيز مشاركة 
تم  المرأة السورية ومنظمات المجتمع المدني في عملية السالم. 

تنظيم االجتماع من قبل المكتب اإلقليمي للدول العربية و فريق 
برنامج األمم المتحدة للمرأة في نيويورك بالتعاون الوثيق مع إدارة 

ة. وضم االجتماع مجموعة متنوعة من الجماعات الشؤون السياسي
النسائية السورية والمجتمع المدني ل تتجمع حول جدول أعمال 
مشترك بقيادة سورية لمشاركة المرأة قبل مؤتمر جنيف. االجتماع 
التحضيري هو خطوة أولى نحو تعزيز مشاركة المرأة السورية في 

ين الوفد المرأة عملية السالم التي نجمت عن نتائج االجتماع ب
( ، السيد  JSRSالسورية والممثل الخاص المشترك ل سوريا ) 
 2652سبتمبر  22األخضر اإلبراهيمي بمناسبة العامة التجمع في 

التي تشير إلى أن هناك فرصة لهذا " صوت المجتمع المدني " في 
 عملية السالم مع الدعم وااللتزام من جانب المجتمع الدولي .

غيداء  –ملتقى سوريات يصنعن السالم : أمان البزرة شارك فيه من 
 .هدى المصري  –عودات 

 

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467260160050960.1073741832.100003009415819&type=1
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My Passion Has Found Its Way, By Randa 
Bashlah 

I've always felt that I have an inside voice which 
guides me and opens my eyes to the kind of things 
that many other women feel nothing towards and 
just cope with. I was born in a country which suffers 
from a hierarchical authority. What makes this worse 
is that the women inside it are often part of that; they 
remain neutral or, even worse, support this authority. 
As women are an integral part in the dilemma, their 
negativity towards being subjected by men is 
perhaps the worst part of the equation.  

Being raised in a family that could be described as 
relatively “open minded” in a patriarchal society, I 
was able to see and feel the pain of many women 
around me who don’t have such a privilege as mine. 
On the other side I always felt responsible for 
opening their eyes to that reality. The chance to 
participate in the WELDD workshop wasn't merely a 
coincidence as it might seem. I've always known that 
I’ll find an entry into women’s activism; I just never 
imagined that it would be so magnificent! 

I always had many thoughts and questions in my 
mind about what makes a woman so vulnerable. Is 
that how she’s supposed to be or is there a universal 
conspiracy against her? Although my thoughts were 
on a narrow domestic level, I had that inner 
eagerness to know more and find people who have 
similar voices inside them. The chance of being 
among a group of international women’s rights 
activists was more than I needed to know where and 
how to start. From the very first minute of the training 
I felt home. I realized that women together are 
incredibly strong. They’re able to change any 
situation whatsoever. They have great passion, 
sympathy, transparency and many other characters 
that make them strong enough to defeat any 
masculine weapon.  

Throughout the training I heard activists’ stories of 
how Islam has been politicized to entrench power 
and force undesired practices on normal people. I 
related this to processes happening in Syria now, 
and realized we need to learn from the histories of 
other countries’ struggles. The more we talked, the 
more I saw that our situations, although different, 
have many similarities. The WELDD training was a 
turning point for me. My feeling of responsibility to 
make change has to take different forms now; 
stronger and more organized ones. 

 
 رندى بشلح ، بقلم شغفي أوجد له طريقا  

داخليا.. صوتا لطالما كان يرشدني و يوقظني كنت دوما أسمع صوتا 
ألمور كثيرة لم تكن لتلحظها الفتيات أو النساء األخريات، أمورا كّن 

 .قد تأقلمن معها. لقد ولدت في بلد تحكمه سلطة فردية ال ديمقراطية

بلدي كانوا جزءا أساسيا ما جعل األمر أسوأ هو أن النساء في و
أن النساء تشكلن جزءا جوهريا في باعتبار وداعما لتلك السلطة. و

هذه المعضلة فإن سلبيتهن تجاه كونهن مستغلين من قبل الرجال أمر 
لقد نشأت و ترعرعت   .كان بالنسبة لي الجزء األسوأ على االطالق

 ،سلطوي "منفتحة" إلى حد ما في مجتمع ـفي عائلة يمكن وصفها بال
األمر الذي مكنني من أن أرى و أستشعر مقدار األلم الذي تعاني منه 
كثير من النساء حولي و الالتي لم يحظين بما حظيته. من جهة 

ية و بأنه علّي أن أخرى كنت دوما أحمل تجاههن شعورا بالمسؤول
الفرصة التي . أذهانهن لحقيقة الظلم الذي تعشنهأفتح عقولهن و

كن مجرد صدفة كما ذه الدورة التدريبية لم تاتيحت لي ألشارك في ه
فقد كنت دوما على ثقة بأنني سأجد مدخال يعبر بي  ، بدا عليه األمر

إلى مكان يمّكنني من العمل لرفع شأن المرأة بشكل أو بآخر. و 
لكنني ما لم أكن أتوقع أن أتمكن من الدخول اليه من أوسع أبوابه و 

  .أكثرها روعة

عن كثيرة حول المرأة في مجتمعاتنا وأسئلة  منذ الصغر راودتني
األسباب التي جعلتها مستضعفة بهذا الشكل.. هل خلقت لتكون كذلك 
أم أن مؤامرة كونية قد حيكت ضدها جعلت منها ما هي عليه من 
الضعف و االستسالم. بالرغم من أن أفكاري كانت على نطاق ضيق 

البحث للعثور على بسيط لكنني كنت دوما شغوفة لمعرفة المزيد و 
الفرصة التي وضعتني ضمن  .أشخاص لديهم أصوات مماثلة بداخلهم

مجموعة من نساء ناشطات فاعالت في حقوق المرأة ,نساء رائعات 
جئن من مختلف أنحاء العالم, كانت أكثر مما كنت بحاجة اليه ألدرك 
كيف ومن أين علي أن أبدأ. منذ الدقيقة األولى التي أمضيتها معهن 

أدركت منذ اللحظة األولى بأن النساء معا تشكلن  عرت باالنتماء.ش
قوة عظيمة بإمكانها أن تغير أي وضع مهما صعب تغييره, بأن 
النساء تملكن من العاطفة االحساس باآلخرين, الشفافية و الكثير 
الكثير من الصفات األخرى ما يميزهن و يجعل منهن أقوياء بما 

خالل الجلسات  .ري يشهر ضدهنيكفي لمحاربة أي سالح ذكو
سردت على مسامعي قصص مختلفة كانت تحكي عن بالد تم فيها 
تسييس الدين االسالمي و استخدامه كذريعة تمارس وتفرض من 

مارسات بشعة على خاللها سلطات غير مشروعة و تبرر باسمه م
لم يكن بوسعي حينها سوى أن أربط تلك  ،الشعوب إلخضاعها
 دها حديثا في بلدي الحبيب سوريا.بدأنا نشهالروايات بأحداث 

أدركت حينها بأنه علينا أن نتعلم قدر المستطاع من تواريخ 
كانت األحاديث و األفكار التي تبادلناها  صراعات الشعوب األخرى

كفيلة بأن تجلي الحقيقة أمامي بأننا شعوب على اختالف ظروفها 
بالنسبة لي  .يد من ذلكتحمل قدرا كبيرا من التشابه و علينا أن نستف

للقيادات النسائية نقطة تحول هامة في  WELDD كان تدريب
حيث أن شعوري بالمسؤوليه لخلق تغيير لألفضل بدأ اآلن ، حياتي

 .شكال منظما أكثر قوة .. يأخذ شكال مختلفا
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هل ألنني احتاجه كثيرا أم ألطمئنه وأخبره أني الزلت حية أو الحدثه 
عن مالم الستطيع التحدث به ألشخاص تتكلم أريد التحدث فقط الأريد 
النقاش ... ولكنه االحتياج إلى حضن رجل كم دعيت لربي أن يبقى 

 معي دائما  وكم كسر ظهري أن أصبح يتيمة بال أب .

ماكان يجعلني أتجمد وأقف عاجزة عن فعل أي دموع أمي هي كل 
شئ حتى دقات قلبي ال أعود أسمعها أمام صوت بكاء أمي ... ذات 
صباح أخبرتها عن استشهاد صديق لي ... بكت حضنتني وقالت هللا 
ينتقم منهم ربيناكن بسهر الليل وبطلوع العين كرمال يجو يقتلوكن ... 

، كم من األمهات كم من األمهات بكت وفقدت وحزنت ودعت 
 انتظرت ليطل ولدها واقفا على قدميه وعاد محمال غارقا في دمه

ولكن ليس الموت وحده مايبكي ... ان يطلب منك رجل مسن قليل 
من الماء وتقف عاجز بعد أن قاموا بضرب ابار المياه وسيارات 
نقلها حتى النجد الماء... أن ترى امك تركد مسرعة لتهرب من قذيفة 

أذى وتخاف .. وهي التي كانت واقفة دوما  تحمي بيتها وتربي تقع وتت
أطفالها.. فكم من جرائم حصلت دون دماء وكم من ذل وقهر اجتاحنا 

 وسكن فينا عند كل موقف

كان صوته مصدر أماني فهو من قال لي دائما  أنه سندي ... ليقول 
لي ذات مكالمة بعد أن كان كل ماسمعه مني صوت بكائي يارب 

 ك جمر على كل واحد كان سبب في الي عم يصير بالنبك.دموع

 ...... يتبع

 
ملتقى  –اميرة مالك عضو تيار بناء الدولة ، بقلم عشرون يوما  

 سوريات يصنعن السالم 

تفجيرين لمقرات 
عسكرية مهمة كان كل 
مايلزم لدخول مدينتي 
التي أعشق في عشرين 
يوم من الخوف 
والموت والقصف 

والحرمان ، والجوع 
ولتدخل المدينة في 
ظالم مستمر يقطع 

 ضوء القذائف قبل انفجارها ووميض الصورايخ حين مرورها.

ليبدأ بعدها هزمشاعرنا  تفجيرين هزا منزلنا ودمرا نوافذنا
لم أكن أعلم وأنا خارجة من منزلي  ، وتدمير مدينتنا.وضمائرنا

ة إلى ملجأ ، فقد بسرعة أني لن أعود إليه كل هذه األيام وأني ذاهب
 خرجت وأنا أكلم نفسي وأطمئنها أنه يوم واحد كالعادة وسأعود ليال .

عشرين يوما  ونحن ننتظر الموت نعد القذائف نسمع االصوات ...  
الكثير من الكالم واألخبار والشائعات والتكذيب والتبرير .. بين تقدم 

. بين وتحرر واستيالء وسيطرة ... بين استشهاد وقتل وموت...
أطفال تبكي وأخرى تضحك لكي التبكي ... بين نسوة تصرخ 
وأخرى تذكر اسم هللا تستنجد به لتاتي الثالثة وتذكره وهي تلعنه لما 
يحدث ... بين رجال تتخبط من الخوف فهي التملك حيلة وعاجزة 
 تمام العجز عن عمل شي امام صوت السالح هي مقهورة وما

 أصعب قهر الرجال.

المتناقضة والمتصارعة ... النشوة عند سماع أخبار  بين مشاعري
المزيد من االنتصارات واستمرار المرابطة وخنق النظام في شريانه 
األساسي ... الكره ألقرب الناس الي فقط ألنهن يشمتون بالموت 
ويهللون ويفرحون لمايحصل بغيرهم... الحزن مع كل خبر موت 

ورفاق مدرستي وعشاق  لشباب أعرفهم تماما فهم ابناء مدينتي
صديقاتي ، صبية صغار ترى في مالمحهم قليل من الشعر يدل على 
شبابهم وبراءة من عيونهم تدل على طفولتهم ... أما الغريب من 
خارج مدينتي ومن خارج سوريتي فهم من كانوا السبب في تشويه 

 الحلم وضياع األمل.

لسؤال الذي قالته ماهو أول شئ ستفعلينه اذا خرجنا من هنا ؟؟؟ هو ا
ابنة السبع سنوات لتقطع به صمتنا قبل النوم .... وألهرب من 
االجابة ألني لم أكن املكها قلت لها أنت ماذا ستفعلين ... ليكن جوابا 
يختصر كل شئ : سأوزع خبز على الفقراء واذهب إلى المدرسة 
وأمشي في الشارع .... بعد يوم طويل كان الحديث االبرز فيه كيف 

نقوم بتأمين الطحين لعمل الخبز ... بعد أيام من الحبس في قبو س
مظلم بارد رطب ... كان جوابها نابع من فقدانها ... كانت دائما  تردد 

 الحرية ان أذهب إلى المدرسة ليست الحرية أن أجلس في القبر

لتعاود سؤالها مرة أخرى ... وألجيب سأذهب للمقبرة ... فقد اشتقت 
بر أبي الذي اعتدت المرور به كل يومين ألسقيه بالماء له كثيرا .. ق

 وألحادثه قليال هو أول ماسأقوم به .

  

دياال برصلي عضو ملتقى سوريات  -من اعمال الفنانة 
 يصنعن السالم

 

 


