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 بمناسبة اليوم العاملي للمرأة السوريين السوريات و مقدم من مئات بيان 

 

On international women’s day 

Ten years after the blessed Syrian revolution. On the 

occasion of International Women's Day, we the 

signatories would like to mention that the Syrian woman 

has paid a heavy price for being subjected to many types 

of violations and violence at the hands of the different 

parties of conflict, the main ones being the Assad regime 

and his allies from the Russian forces and sectarian 

militias supporting him,  whom of which are responsible 

for the deaths of no less than 24,864  women and 

children out of 28,458 who were killed from March 2011 

until March 2021, according to the Syrian Network for 

Human Rights . 

More than 9000 women are still detained in the regime's 

prisons, suffering from numerous types of violations, 

torture and inhuman detention conditions, and with all 

the cries for their release failing. 

 في اليوم العاملي للمرأة

بعد عشر سنوات على اندالع الثورة السورية  

املباركة، وبمناسبة اليوم العاملي للمرأة نذكر  

ملوقعون أدناه بأن املرأة  نحن املوقعات وا 

 نتيجة تعرضها  
ً
 باهظا

ً
السورية قد دفعت ثمنا

ألنواع عديدة من االنتهاكات والعنف على يد  

لى رأسها قوات نظام  أطراف النزاع املختلفة وع

األسد وحلفائه من القوات الروسية  

وامليليشيات الطائفية املساندة له، املسؤولين  

رأة وطفلة  ام 24864عن مقتل ما ال يقل عن  

حتى  2011قتلن منذ آذار  28458من أصل 

بحسب الشبكة السورية لحقوق   2021آذار 

 اإلنسان.

آالف امرأة قيد   تسعةوما تزال أكثر من 

عتقال في سجون النظام، يعانين من شتى  اال 

Suriye'nin kutulu kalkınmasının 

10. yıl dönümünde  ve Dünya Kadınlar 

gününde altında imzası atan Bizler şunu 

hatırlatmak isteriz Suriyeli kadınlar çok ağır 

bedeller ödedi Çünkü çeşitli hak ihlallarına ve 

intihaklara maruz kaldı Savaş taraflarından 

türlü şiddete Uğradılar bunların en başında 

Esad'ın ve destekleyicisi olan Rus Kuvvetleri ve 

mezhebi çetelerin uyguladığı şiddet ve suçlar 

sonucunda Suriye İnsan haklarının ağının 

açıklamasıyla Mart 2011'den Mart 2021'e 

kadar 24864 kadın ve kız çocuğunun ölümüne 

sebep olmuştur 

Suriye rejiminin zindanlarında bulunan 9000'e 

Aşkın kadının işkencesi hala devam ediyor 

Bütün insani çağırılar Onları oradan kurtarmak 

için Yeterli olmadı . 
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We also note that the number of displaced and refugee 

Syrian women exceeds 6,000,000 women, whom of 

them being the providers for their families, and suffer 

from difficult living situations, amidst them hundreds of 

thousands of women that live in the camps can’t have 

the bare minimum amount of privacy or safety and are 

exposed to various material, moral and psychological 

risks . 

Despite the deterioration of the situation, Syrian women 

are still striving with all their efforts to lighten the 

suffering of their families and those around them, and 

are working to try and make peace in Syria and reach a 

fair and just political solution that achieves stability and 

security and meets the aspirations of the Syrian masses 

for freedom and dignity. 

In view of the importance of the Syrian women’s role 

as intermediaries and supporters of peace and 

societal cohesion, and the presence of scientific 

competencies and experiences of Syrian women 

who are qualified to play important roles in society, 

and on the occasion of International women’s day 

that is under the motto of "Women in leadership: 

Achieving an equal future in a COVID-19 world"  we 

call on the United Nations, international 

ع االنتهاكات والتعذيب وظروف االعتقال  أنوا

الالإنسانية، دون أن تفلح كل املناشدات  

 إلطالق سراحهن. 

كما نذكر بأن عدد النساء النازحات والالجئات  

السوريات يتجاوز ستة ماليين امرأة، كثيرات  

منهن معيالت ألسرهن، ويعانين من ظروف  

ة صعبة، وبينهن مئات اآلالف اللواتي  معيشي

يسكن الخيام ويفتقدن أدنى درجات  

الخصوصية أو الحماية ويتعرضن لشتى  

 املعنوية والنفسية. املخاطر املادية و 

ورغم تدهور األوضاع ماتزال النساء السوريات  

يسعين بكل جهدهن لتخفيف معاناة أسرهن  

ومن حولهن، ويحاولن العمل لصنع السالم في  

ريا والوصول لحل سياس ي منصف وعادل،  سو 

يحقق االستقرار واألمن ويلبي تطلعات 

 الجماهير السورية بالحرية والكرامة. 

 ألهمي
ً
ة دور املرأة السورية كوسيط  ونظرا

وداعم للسالم وللتماسك املجتمعي ولوجود 

Suriyeli mülteci kadınların sayısı 6 milyonu 

geçti çoğu da ailesinin geçeminden sorumlu ve 

çok zor koşullarda hayatlarını sürdürüyorlar 

bunlar arasında yüz binlerce kadın çadır ve 

kamplarda yaşamaktadır bunların en ufak 

oranda bile Özel Hayat gizliliği haklarını 

kullanamıyorlar maddi, cesedi, psikoloji ve 

türlü tehlikelerle cepheleşiyorlar . 

bütün bu Zorluklara rağmen kadınlarımız hala 

tüm  gücüyle ve en yüksek çabayla ailesinin ve 

yakındakilerinin yükünü hafifletmeye 

çalışıyorlar . 

 

Suriye'de barışı sağlamak için uğraşıyorlar 

siyasi ve adil bir çözüme ulaşmaya çalışıyorlar 

huzuru ve güveni sağlamak Suriye'deki 

insanların beklentilerini gerçekleştirmek onurlu 

ve özgür bir ortamda yaşamasını diliyorlar Barış 

ve toplumsal beraberlikteki Suriyeli kadınların 

önemli rolüne ve çok becerikli, yüksekbilgili, 

deneyimli kadınların bulunmasına bakarak 
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representatives , and international human rights 

organizations to do the following : 

▪ A complete and permanent ceasefire in all areas 

in Syria . 

▪ The release of the detainees, the kidnapped, and 

the abductees, and clarifying the fate of the 

disappeared and forcibly disappeared persons in 

all parts of Syria, especially the Assad regime, 

which is the first and utmost violator of human 

rights . 

▪ Securing the safe voluntary return of internally 

displaced persons, and refugees to their areas, 

and securing the necessary infrastructure for a 

decent and stable life . 

▪ Starting a factual political process that removes 

tyranny and corruption from Syria and fulfills the 

demands of Syrians to live a free, democratic and 

dignified life . 

▪ Developing a plan to rebuild the security system 

in Syria based on respect for and execution of 

human rights, especially freedom of speech, 

expression, and political affiliation, and 

submission to the rule of law. 

كفاءات علمية وخبرات نسائية سورية مؤهلة  

ة اليوم  للعب  أدوار مهمة في املجتمع، وبمناسب

العاملي للمرأة الذي يأتي تحت شعار "النساء  

ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساٍو في  

نطالب األمم  " 19-عالم يسوده جائحة كوفيد

املتحدة والجهات الدولية الفاعلة واملنظمات  

 الحقوقية والدولية بما يلي:

في   ▪ املناطق  كافة  في  ودائم  كامل  نار  وقف 

 سوريا. 

امل ▪ سراح  واملعإطالق  تقلين عتقالت 

مصير   وبيان  واملختطفين،  واملختطفات 

 عند كل الجهات  
ً
املختفيات واملختفين قسريا

م األسد املسؤول  في سوريا وخاصة عند نظا

 لحقوق اإلنسان.
ً
 األول واألكثر انتهاكا

تأمين عودة طوعية آمنة للنازحين والنازحات   ▪

وتأمين   مناطقهم،  إلى  والالجئات  والالجئين 

كريمة  البني لحياة  الالزمة  التحتية  ة 

 ومستقرة. 

تزيح   ▪ حقيقة  سياسية  بعملية  البدء 

وتحقق   سوريا  عن  والفساد  االستبداد 

kadınların çok önemli roller üstlenebileceği 

görülmüştür 

 "kadınlar ve önderlik rol" sözünün altında 

gelen bu dünya kadınlar gününde kadınlara 

eşit bir gelecek sunabilmek için Birleşmiş 

Milletler, Uluslararası Etkin taraflar ve insani 

kurumlardan şunları talep ediyoruz 

▪ Suriye topraklarında tam ve kesin bir 

Ateşkes uygulanması 

▪ bütün kaçırılanların ve alıkonulanların 

serbest bırakılması 

▪ zorla Kayıp olan bütün insanların akibetini 

öğrenmek özellikle Esad rejiminin yanında 

bulunanlar Çünkü onlardan en çok sorumlu 

olan Esad rejimidir 

▪ sınır içi ve sınır dışındaki mülteciler güvenli 

ve istekli bir dönüş sağlamak iyi ve huzurlu 

bir yaşam için lazım olan alt yapıyı inşa 

etmek 

▪ Suriye'den istibdadı def edecek ve 

Suriyelilerin demokratik ve özgür 

yaşamalarını sağlayacak bir siyasi operasyon 

başlatmak 
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▪ A fair, real, and appropriate representation of 

Syrian women in decision-making positions, and 

not being satisfied with a pictorial representation 

that only focuses on certain groups of women in 

Syria and deprives a wide spectrum of Syrian 

women from the real and required 

representation that they deserve. And to prevent 

the control of the female voice defending the 

rights of Syrian women, within specific circles 

that do not express the thoughts or aspirations of 

many Syrian women, and to recognize the ability 

of Syrian women who are aware of their rights to 

be able to obtain them without the need for 

supervision from any party whatsoever . 

 

السوريا حرة  مطالب  بحياة  والسوريين  ت 

 ديمقراطية كريمة.

في   ▪ األمنية  املنظومة  بناء  إلعادة  خطة  وضع 

اإلنسان    سوريا  حقوق  احترام  على  لتقوم 

الرأو   وتطبيقها  حرية  والتعبير  خاصة  ي 

السياس ي لسلطة   واالنتماء  والخضوع 

 القانون. 

تمثيل عادل وحقيقي ومناسب للسوريات في   ▪

اال وعدم  القرار،  صنع  بتمثيل  مواقع  كتفاء 

صوري يركز على فئات معينة من النساء في  

 من السوريات من  
ً
 واسعا

ً
سوريا ويحرم طيفا

ومنع   لهن.  واملطلوب  الحقيقي  التمثيل 

ا املدافع عن حقوق  احتكار الصوت  لنسائي 

تعبر   ال  محددة  دوائر  ضمن  السورية  املرأة 

النساء   من  كثير  تطلعات  أو  فكر  عن 

بق واالعتراف  السورية  السوريات،  املرأة  درة 

حاجة   دون  تحصيلها  على  لحقوقها  الواعية 

 لوصاية من أي جهة كانت. 

 

▪ Suriye'de bir güvenlik sistemini yeniden 

kurmak için plan koymak insanların 

haklarına saygı duyacak özellikle görüş ifade 

etme hakkını sağlayacak bir sistem ve tabii 

ki yasaya uygun bir şekilde görevlerini 

yerine getirecek bir sistem 

▪ -karar alınan konumlarda kadınların Adil 

gerçek ve uygun bir şekilde temsil edilmesi 

Sadece belli bir kısmı kapsamakla 

yetinmemek ve çok geniş bir kadın çevresini 

bundan mahrum etmemek 

▪ -Suriyeli kadınların beklentilerini ve 

fikirlerini ifade etmeyen belirli çemberler 

içinde Suriyeli kadının hakkını savunan 

sesleri kısmamak 

▪ herhangi bir vasiye ihtiyaç duymadan 

haklarını tahsil edilebilecek yetişkin Suriyeli 

kadınların becerikliliğine itiraf etmek 
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 منهل عويد .285 من  بركة   .284 دالية السعيد .283 سناء ثلح    .282 جازي سناء حامد ح .281

 شيماء حسن قادرو   .290 رنا الرحمو   .Zahra albakri 289 .288 اسماء حجازي  .287 أمل الصالح الحح    .286

    .295 سندس فلفلة  .294 رنيم أسود  .293 براءة خليف  .292 أسماء األحمد  .291
 صهيب بوسر

296. Tareq Qabawa 297.   300 فردووس قاروط  .299 سمية العبدهللا   .298 عبد الحميد المحيميد. Nuha fanari 

 ماجد نايف العثمان .305 محمدعادل الشيخ محمود  .304 ميادة قدور  .303 د. عبد هللا لبابيدي  .302 رابية الحرام   .301

السوطري   .306  كوثر المحمود  .Mohamad Tahhan  310 .309 امل عبد الملك عل    .Buthaina Rahal 308 .307 خرص 

 يوسف حبائ    .315 مازن عبد الجبار شيخ موسة  .314 محمد الحمود   .313 براءة علوش  .312 ريما العبود  .311

ائ    .317 غن  مصطف   .316
 Hadıl Tarab .320 ميساء مرصي .319 يلة حيدان جم .318 نور رسر

ك  .322 اية احمد زعرور  .321   Maisaa Zidan .325 بكري حداد   .324 لينا السيد   .323 سعاد الي 

 Rayn Sakka .330 سامر قرئ    .329 مها محمود بنيان .328 سمر عموري   .327 ايمان مصطف  محيمد .326

331. Seba sabah awad 332.  محمد العبدهللا .335 عبد الرحمن حمدون   .334 إبراهيم برهم   .333 مرح صابر 

 صفاء حنكاد .340 عدنان حالق  .339 ريما األحمد   .338 ير  عيان ياسم .337 مصطف  المحمد  .336

 حسن عل  الشعبان  .345 براءة عبد الباري   .344 سمر عيىس لطوف  .343 ورود سفلو   .342 فطوم جمعة رزوق   .341

 مريم الجودة  .350 عبد الحميد باكير   د.الزهراء .349 والء االحمد  .348 ورود عيان   .347 عبير الشحود  .346

 ة قصعلل   خديج .355 لبن  الزنك  .354 بيان دردورة  .353 هيام زرزور   .352 عائشة حمود الياسير    .351
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 محمد حسير  الدغيم  .360 هادي البحرة   .359 معالم عبدالرزاق .358 محمد سقعان .357 كلثوم حج غازي   .356

361. Marwa alezzo 362.   
 عروة محمد قصقوص .365 عبدالستار عبدالقادر   .364 نائلة الحسن .363 فاطمة فطين 

 احمد المصطف    .370 ناديا زيدان   .369 رغدة خالد السلوم   .368 منهل عل  المحيميد  .367 ضياء السعيد .366

 زينة نجيب مجلوبة   .375 نور الشام الحمص   .374 نبيلة دق .373 غيثاء سمور  .372 هنادي نجار  .371

 من  قالع   .380 خديجة حاج عمر  .Kefah mrad 379 .378 والء مرصي  .377 علياء عبد الرحمن   .376

 حمزة محمد العريان .385 جميل محمد خير السليمان   .384 ربيحة القارص .383 أحمد عبد هللا  .382 امون جمعة رزوق  .381

 ثمانشهد ع .390 متعب العيىس .389 خالدية اإلبراهيم  .388 فاطمة قنديل  .387 عبير حاج خرص    .386

 Obadah Mubaid .395 أحمد عاص   .394 كفاء الجاسم  .Nawal zeidan 393 .392 محمد عبدهللا  .391

   .399 جمانة مصطف   .398 احمد غندور   .397 م محمد نور سويد .396
 صباح خليل غاوي .400 عتاب حدين 

 Omar mlhem .405 عارف رزوق  .404 وفاء زرزور   .403 نويرات القدور  .402 كنده شحود   .401

 رزان سحلول  .410 كوثر خطيب  .409 بكر المعروف  .408 وردة محمد عبدو .407 سدرة أباظل   .406

 زكيه عالء الدين .415 حسير  سالم  .414 بسمة عبيد .413 صبا نيال  .412 حنير  مصطف   .411

 نجوى المصطف   .420 حسام اليسوف .419 إيمان أبو صالح   .418 سمية سيد عيىس   .417 منال عل  االحمد  .416

مير  الشيخ   .423 نذير عبدهللا علوش   .422 حميدة أحمد االبراهيم   .421  حسير  الدغيم   .425 د. محمد أبوالخير شكري   .424 نير

و   .430 صفاء صقر .429 رزان الحسير    .428 أحمد مبيض  .427 فاطمة قرمش   .426  احمد خرص 

 عزام خانح    .435 فطير  الحسن .434 صبح  سلوم  .433 سوسن مزنوق  .432 ضح سمير الحاج حسير   .431

 محمد جهاد قاسم خطيب  .440 احمد ضاهرو   .439 مالك الخطيب   .438 هزار محمد عبدو .437 سمر الخليل .436

 فاطمه القدور .445 محمود عبد الكريم قنطار  .444 اسماعيل محمود السليمان .443 امنة حاج سليمان  .442 مروة ابراهيم حمص    .441

 براء ناصيف  .450 حازم بعيج   .449 حسن خالد اإلبراهيم   .448 حسير  محمد جمعة يوسف  .447 ماء حسير  الرصمه اس .446

 اسناء حسير  الرصمه  .455 سناء حبيو  .454 احمد المحمد .453 يوسف محمد الشحود   .452 هيام حاج عل   .451

 خالد جمال العساف  .Emad almustafa  460 .459 أحمد الشحادي   .458 رغداء خالد الرحمون  .457 جمعة العلو .456

 من  جمعة .465 ربا شاليش .464 غيداء عبدالرحمن السويد .463 قادر محمد ديب عبدال .462 رحمة كرام   .461

 مريم عبد الكريم الفالح  .470 عائشة فري    ج  .469 رشا زهير كردي  .468 خولة خليل  .467 ازدهار بكور  .466

471. Nada Farra 472.  غل .473 رنيم الرحمون ى محمد أنيس   .474 بيان الي   ريم مصطف   .475 برسر
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   إيمان هاشم .480 عبدهللا الفرج  .479 عبد الكريم شامان اليوسف .478 فادية حريري  .477 وليد ابراهيم  .476

 صالح الدين صفدي   .485 اكرام الرحمون .484 عالء الجرسي  .483 لىم السعود  .482 أسمهان قصاب .481

 محمد االحمد   .490 هناء احمد جابر  .489 نور اباظل    .488 احمد حيحانو  .487 بابلل  ميسون  .486

 م.براء حبق  .495 شعبان العموري   .494 عل  ياسينو .493 رافد رحال  .492 ظالل أنيس  .491

   .497 أحمد حسينات  .496
 شعبان مريم .500 صفاء رجب  .499 طالل عبدالح  عبدالقادر .498 رندة عروائ 

 شادي الشبيب .505 مصطف  صادق  .504 سمر الحسير   .503 محمد خير العساف .502 سماح العمر   .501

ين حسينات  .508 أحمد بكرو   .507 نورة حمام   .506  عبد الحميد الخميس   .510 اياد اللري  .509 شير

 Fedaa HATAB 515. Nesreen alresh .514 عمر النعسان  .513 عل  سندة  .512 وسيم حوسة .511

 


