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الدولية للعالقات  السوري  المركز  االستراتيجية    أقام  بتاريخ  والدراسات 

حول    04.03.2023 بحثية  والزلزال"ندوة  الثورة  بين  ما  السورية  تحديات    المرأة 

فاضالت والفاضلين من منظمات  بمشاركة نخبة من ال  ، إسطنبولفي مدينة  "  وانجازات

على دور المرأة السورية في االزمات  تعرف  البهدف  المجتمع المدني السورية والعربية  

بشار الطائفي ضد نظام  السورية  التي عصفت ببلدنا الحبيب سوريا، منذ بداية الثورة  

وزاد    المجرم، وما أتبعه من زلزال مدمر ضرب الجنوب التركي والشمال السوري 

مأساة الشعب السوري حمالً فوق حمل، والمرأة السورية لها النصيب االوفر من تلك  

االحمال وعليها العبء األكبر للحفاظ على اسرتها وجوارها القريب، وفي الوقت نفسه  

الذي لم ينصفها بالشكل الصحيح لغاية اآلن لظروف وأسباب  لها حقوق على المجتمع  

 . متعددة
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خمسة وعشرون امرأة وثمانية رجال، من جنسيات مختلفة  شخص(    33)الندوة    حضرو

 . ( )سورية، مصرية، فلسطينية، ليبية
 

 
 االجتماع ألغلب الحضور صورة من 

 

و  ر السوطري عض الكريم تالها د. خضلقرآن  آيات من اباالفتتاح ببدأت الندوة  

محمد    مهندسرئيس المركز ال  قبل   من  بالحضور  كلمة ترحيبية ومن ثم    ،المركز  إدارة

ومعاناة المرأة في ظل نظام يتصدر    ،اإلسالم بأهمية دور المرأة في    ر حيث ذك    ،صادق

 .الندوةفعاليات   ومن ثم بدأت قائمة الدول األكثر فسادا في العالم، 

 : اتمشارك ستمن خالل ثالث محاور ندوة كانت بال

 . ودور االعالم في ذلك معاناة المرأة السورية في ظل االزماتاألول:  .1

 . (معاناة المرأة)...  مركز سيرز  إدارةعضو  : ا. فلك شبيب •

قناة    :ا. سلوى كتاو  • السياسية في االئتالف وصحفية في  الهيئة    TRTعضو 

 .( دور االعالم)...  عربي 

   .التحديات والمهددات للمرأة واالسرة في االزماتالثاني:  .2

 . رئيس لجنة األسرة باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين :د. كميليا حلمي  •

 . أة في االزمات إنجازات ومساهمات المر الثالث: .3

 . (دعم نفسي)  : متخصصة تربوية ...د. سعدية أبو عواد •

 . (دعم االيمانيال) ...  اإلسالمية دكتوراة في الشريعة : د. ميساء شعبان •

...   ومتخصصة في قضايا المرأة واالسرةدكتوراه في التربية  : د. منى صبحي •

 . ( دعم االيتام)
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ثالث استمرت  و  الندوة  باألسئلة    نصف ساعات  الحضور  جميع  وشارك 

قبل    طرحت منالمتنوعة التي   جميع األسئلةعلى   ونالمحاضر  واالستفسارات وأجاب

وتنطلق من حرص الجميع  صريحة  والنقاشات مهنية و  األسئلةت  ولقد كان   ،حضورال

 . في المجتمعحقها ودورها الطبيعي   وإعطائهاإنصاف المرأة  على

 

 نجملها على الشكل التالي: التوصيات  واألفكار الندوة بمجموعة من وقد خلصت 

لحظ أي تفاعل في  ي إلى الدعم األسرّي، في ظّل الزلزال وغيره، ولم    المرأة تحتاج •

هذا اإلطار، فلم يُشّجع الرجال على الزواج ممن فقدت زوجها، وال اإلنجاب لمن  

وال رعاية الطفولة لمن أصيب أوالدها، وال االهتمام بالحالة التربوية  فقدت أوالها،  

التي تحفظ األنفس واألعراض وتقلل الجرائم واالعتداءات الجنسية على المرأة، بل  

 لزال.كانت المرأة عرضة لذلك كله في الفترة التي تلت الز

في  • المصاب  زوجها  أو  المصابين  أطفالها  مرافقة  السورية  للمرأة  يؤّمن  لم 

للمرأة  كبيرا  نفسيا  ألما  سبب  وهذا  وخارجها،  سورية  داخل  في  المستشفيات 

 السورية. 

سورّية والمؤسسات الرسمية واألممية بدورها في تلبية  لم تقم منظمات دعم المرأة ال •

االحتياجات الطارئة للمرأة، فلم تجّهز أماكن مناسبة لإليواء، وال بيوت خالء، وال  

 أماكن لالغتسال، وال مستلزمات الرعاية الصحية المطلوبة للمرأة بشكل خاص.

الزلز • فترة  في  التحديات خاصة  من  لكثير  السورية  المرأة  تراع  تعرضت  فلم  ال 

خصوصياتها الثقافية، ولم تزّود باحتياجاتها الشخصية، ولم ينظر لها كحالة خاصة  

 . حين فقدت معيلها كالزوج أو األب 

والمؤسسات العاملة في المجال الدعوي إلى تثبيت المرأة في  جميع المنظمات    دعوة •

االزمات ودعمها النفسي والتربوي والديني فهذا عامل مهم في تثبيت األسرة، وهو  

 . أساس لعودة المجتمع لوضعه الطبيعي

أن يكون هذا التطوير من خالل  ، و وضع استراتيجية ورؤية لتطوير المرأة السورية •

 والتربية والتشغيل وبناء مؤسسات نسائية.  الفكر والثقافة مشروع يشمل 
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باتجاهين • السورية  للمرأة  اإلعالمي  متعددة  :  التطوير  إعالمية  دورات  األول: 

ثالثة ايام لمبادئ وأساسات الظهور اإلعالمي  على مدار  دورة اعالمية  لمقترح  وا

 تخريج إعالميات سوريات أكاديميات للمستقبل.   والثاني:،  وغيره 

لقاء األضواء  المرأة السورية قوية ومشاركة بكل األزمات ولكن اإلعالم فشل في إ •

 . عليها فال بد من برامج نسائية تلقي األضواء على النجاحات النسائية السورية

يتسنى بوضع معايير   • المشكالت وهذا  أكثر من توصيف  الحلول  االهتمام بطرح 

 . يمكن ان يقدموها مكتوبه ليتم نشرهالكلمة المحاضرين و

االهتمام باإلعالم عن طريق ان يقوم المركز نفسه بتصوير الندوة ثم يتم ترويجها  •

 . على المنصات الخاصة بالمركز ويتم ارسالها لوسائل االعالم المختلفة

تكون  • المختصين    تطرح موضوعاالقادمة  دوات  ن ال  بعض   أن  قبل  من  فيه  واحداُ 

 . لمدة ساعتين وتناقش

في   توصية • األزمات  المرأة خالل  عمل  في  متخصصة  دراسات  ونشر  بتحضير 

 . من قبل المركز  سوريا

 .انقطاع دون  كل فترةالهادفة نسائية اللقاءات تكرار ال •

المركز   • بين  والتعاون  القر  هيئاتالوبين  التشبيك  التوجهات  ذات  يبة  األخرى 

 . والمتشابهة 

تدفعها   • رمزية  برسوم  الوالدي  التمكين  دبلوم  يحضرن  سوريات  اخوات  ترشيح 

 . نبة منهالقري عنهن الجمعيات

 . ها نفسيا وتربوياضرورة االهتمام بالمرأة ودعم •

 . مأسسة اإلعداد التربوي لآلباء السوريين •

 . تعنى بشؤون المرآه بمختلف المجاالت  ،إنشاء مجله الكترونيه  •

 إلقامة دور ايتام تكون قائمة على محور الكفالة الكاملة.  ،دراسة مجدية اعداد  •

 .هن لتقويه أنفسهن لتخطي المحن التي تمر ب  ،أقامه دورات توعية للسيدات •

المركز • السوري شريحة  على    انفتاح  السيدات  من  أطيافهن  بمختلف    اتواسعة 

 القادمة.ندوات في الودعوتهن 

وتنفيذ ما يمكن تنفيذه ضمن   بدراسة كل هذه التوصياتوفي الختام سيقوم المركز 

بال  إمكانات وسنسعى  والمالية،  البشرية  المماثلة  ت المركز  الهيئات  مع  إلقامة  عاون 

 . ، خدمة لقضيتنا العادلةة تركاالعمال المش

عضو  شبيب  فلك    لألستاذةوالتقدير    الشكره  يجو تتني  وال يفالتقرير    نهاية وفي  

فيه   ،المركز  إدارة المدني  المجتمع  منظمات  عن  الطيبة    ،والمسؤولة  جهودها  على 

 . ثلة من الحضور المميزتواصلها مع ه الندوة من خالل  هذ نجاح إلومتابعتها الحثيثة  


