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 البيان الختامي

) ملتقى املرأة السورية 2021نيسان  08عقد ?ي سورية بمقر جامعة حلب الحرة بمدينة اعزاز بتاريخ (

 .ا من النساء الفاعالت ?ي الشأن العام ?ي كل املجاالتا كبOPً األول ضم عددً 

ت مبعد مjkl عشر سنوات عiى الثورة السورية العظيمة، حيث قّد  ن امللتقى دور املرأة السوريةثّم 

اليوم يمثلن تجربة نضالية عظيمة  ةا من اإلقدام والعزم وااللqrام، نساء سورياملرأة السورية نموذًج 

فريدة من نوعها، واجهن خاللها صنوف القمع واإلجرام ببطولة وثبات، ورغم تعرض املرأة السورية 

 زالت مستمرة ?ي ثور��ا ?ي وجھ النظام واالستبداد. ما ؛اتلكل أنواع االن��اك

أكد امللتقى عiى ضرورة تكريس دور املرأة السورية ?ي العملية السياسية ال�j تقوم عiى أساس 

لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية  2254و  2118االلqrام التام ببيان جنيف وقراري مجلس األمن 

اوية وتعكس تنوع وغ�� املجتمع السوري، وتحOrم حقوق اإلنسان ويضمن تعتمد مبدأ املواطنة املتس

 ،دستورها حقوق وثقافات ولغات جميع مكونات املجتمع ال�j تمثل خالصة تاريخ سورية وحضار��ا

 وسالم��ا اإلقليمية، وعiى ضرورة تفعيل العملية السياسية 
ً
 وشعبا

ً
عiى قاعدة وحدة سورية أرضا

عمل عiى تع�O تشكيل هيئة حكم انتقا�ي  يبدأ برحيل األسد ونظامھ سيا�jkمن أجل تحقيق انتقال 
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  إنشاء بيئة آمنة وهادئة ومحايدة
ً
من أجل إجراء انتخابات  لدستور جديد عصري وديمقراطي وفقا

حرة ونز§�ة يشارك ف¤�ا جميع السوريات والسوريPن داخل البالد وخارجها تحت إشراف األمم 

ت الدولية املعنية ب¨qاهة االنتخابات، وعدم االعOrاف باملسرحية الهزلية ال�j املتحدة ورقابة املنظما

لها النظام خالل هذا العام تحت مسم� االنتخابات، وإننا نطالب بتحرك جدّي للمجتمع الدو�ي   يعدُّ 

فراغها من محتواها وتجاهل مطالب السوريات إوأال يسمح لروسيا بخطف العملية السياسية و 

 . والسوريPن

غيبات املوالكشف عن مصOP وري لجميع املعتقالت واملعتقلPن شددت املشاركات عiى اإلطالق الف

 ?ي سورية باعتباره ملف واملغيبPن
ً
jk، ويطال�ن األمم املتحدة واملجتمع الدو�ي بتحمل  ا فوق تفا̄و

ملسالخ عتقالت وااملمن   والناجPن ومد يد العون للناجيات م إل±�اء هذه املأساة اإلنسانية،مسؤوليا��

 .، واالهتمام بعائال��مالبشرية للنظام

تطبيق مبدأي املساءلة واملحاسبة بحق مرتك´j جرائم الحرب وجرائم اإلبادة بطالبت املشاركات 

. وأدّن القصف الوح¶jk عiى املدنيPن واملناطق اآلهلة السوريات والسوريPنالجماعية بحق 

روسيا وايران وامليليشيات الطائفية وأكدن عiى العودة الطوعية ھ ئسد وحلفابالسكان، من جانب األ 

ية سياسات اإلعادة القسر األصلية، ورفض  سك·�مالسوريPن إ�ى مناطق  لالجئات والالجئPن اآلمنة

 jkرحيل النظام الشرط األسا� Oيعت� jن قبل توفر البيئة اآلمنة واملحايدة، ال�Pبحق الالجئات والالجئ

 لتوفرها.

دخال إ قراراتنسانية العمل عل تمديد املشاركات األمم املتحدة وكافة املنظمات الدولية اإلناشدت 

 2139بدًءا من القرار  ل¤�اإ�ى السكان املحتاجPن إ الصادرة عن مجلس األمن نسانيةاملساعدات اإل

ل بة استعماغمع ضرورة فتح جميع املعابر ال�j يمكن الوصول م·�ا وحذرت من م 2165والقرار 

 .Pننسانية بحق املدنيإنسانية ملا يسببھ من كوارث ضد تمديد قرار املساعدات اإل الفيتو روسيا 

ناقش امللتقى واقع املرأة السورية من النوا«ي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية، 

ن حقوقهوكذلك التحديات والصعوبات ال�j تواجهها، وأكد عiى ضرورة حصول النساء عiى كامل 

جعة ومش ?ي العمل والوظائف واملساواة ?ي األجور، وخلق بيئة وظيفية مناسبة لعمل ودور املرأة،
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 ،OPى تبوؤ املناصب النخراطها بشكل مؤثر وكبiوتعزيز ثقافة املجتمع لإليمان بقدرة النساء ع

  %30بما ال يقل عن ا السياسية ومواقع صنع القرار وزيادة تمثيله
ً
ليكون دورها فة للمناص وصوال

 
ً
 .املستقبل ة?ي سوري بارزا

الدستورية وإلغاء القوانPن التمqPية ضد و تحدثت املشاركات عن ضمان حقوق املرأة القانونية 

ودعت املشاركات إ�ى احOrام خصوصية املرأة  ،قرار مبدأ املحاسبة ?ي ذلكإالنساء حيثما وجدت و 

 .كل أطيافھالسورية والتنوع املوجود ?ي املجتمع السوري ب

الفاعالت ?ي الشأن العام واملجتمع نؤكد عiى دعم املرأة بشكل جدي ?ي نحن النساء السوريات  

احة الفرصة لها للمشاركة ?ي جميع املؤسسات واألحزاب السياسية ومنظمات تإطار بناء قدرا��ا وإ

 دعم جهودها ?ي بناء السالمالفاعل واملؤثر، إضافة لوانخراطها  جتمع املدني واإلدارات   املحليةامل

 .وتعزيز اإلجراءات القانونية الدولية واملحلية لتحم¤�ا من العنف واالن��اكات املختلفة

أعلنت املشاركات ?ي امللتقى عن إطالق "هيئة املرأة السورية" واالتفاق عiى عقد امللتقى الثاني ?ي 

.
ً
 موعد يتم تحديده الحقا

   .لسن ضحايا، بل رمٌز للقيادة والعطاءاليوم  ةنساء سوري

رة، الح ةتحية للسوريات الثائرات، السائرات Bي سبيل الحرية، تحية إجالل لكل نساء سوري

  .تحية لكل نساء العالم املناضالت من أجل حقوقهن

 

 

 

 


