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 وعيد االمهات بمناسبة النوروز

  تهنئة ومحبة وسالم 

 السوريينالمواطنين عيد الوطن السوري لكل 
 

 

تقدم نادناه،  الموقعة ،المدافعة عن حقوق المرأة السورية النسائيةوالهيئات  المنظماتفي اننا 

هاني بأجمل وأصدق الت السوريين،لمواطنين الكورد موما واالسوريين ع المواطنينمن جميع 

مع كل األمنيات اإلنسانية الصادقة  الكوردية،وز ورأس السنة روالمباركات بمناسبة عيد النو

حقوق  بانتشار ثقافة ينآمل واألمان،بسيادة السلم والسالم  األمل الكبيرومع  والسعادة،بالفرح 

لسوري بكافة ، وترسيخ قيم المواطنة، لينعم المواطن والمجتمع ا وقيمهااإلنسان وثقافة التسامح 

 واالتفاقياتالمواثيق وجميع  مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

  المعنية بحقوق االنسان وقيمه وحرياته.الدولية والبروتوكوالت والصكوك 

 .طن السوري بخير وامان وسالمووكل عام وجميع مكونات ال

،والملهمة لكل االفكار االنسانية الحرية والكرامة والسالم روز بوإننا ندعو الى تمثل جميع قيم النو

وان تكون مناسبة وطنية لنا  العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن،

جميعاً، وانطالقة حقيقية نحو تحقيق السالم واألمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق 

 كللجميع السوريين  يضيئ مشعالطلع ان يكون عيد النوروز نتو االنسان للجميع دون استثناء.

روز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال االبدي من والعظيمة الممتلئة  بسمات عيد الناآلمال 

، والن راا  اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر واال

السلم باآلمال  الى تلك،وكل السوريين يتطلعون  1027ورية على ستمر مناسبة العظيمة اذه ال

السالم على سيادة اجل  من علنممع االاتمام الدولي الالتي بدأت تلوح في االفق واالمان 

تتسع لتضم جميع االطراف ان  علىالمفاوضات  في جنيف  المترافقة مع، واالراضي السورية 

 النهائي  السلميالسياسي والنتائج الملزمة بالحل تتوصل الى القرارات  لكيالمعنية بالنزاع 

التي غطااا الخرا  والدمار الموحدة وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة  لالزمة السورية.

النوروز  بألوانتتلون سورية لو المتعفنة،وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية 

روز وتملؤه قيم واخالقيات الن أفضلارق مستقبل يب حتفتتتمسح االحزان والسوادات وو الزااية

 من المحبة والتسامح والسالم والحرية.

، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف المقدس االمهات عيديتزامن مع  وبما ان اذا العيد العظيم،

بإجالل ووقار تحية لجميع االمهات في كل العالم، ولألمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن 

والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل  ابنها،ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت  ميعا،ج

 .او عودة ابنها من مصير االختفاء القسري او اللجوء القسري

اذ نأمل ان يكون انطالقة حقيقية نحو تحقيق السالم واالمان وقيم  الجليل،مناسبة يوم النوروز وب

حشد فإننا ندعو الى تجميع و استثناء،الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق االنسان للجميع دون 

يوما وطنيا سوريا  ليبقى ابدا يوم النوروز:جميع الجهود الوطنية السورية واآلمال الصادقة 

 .م في سوريةشعاره سيادة السلم والسال

ممارسات العنف ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من إدانتنا واستنكارنا لجميع نسجل و

أيا كانت  ةالقسري اتواالختفاء تواالغتياال والتفجيرات االراابيةوالتخريب  والقتل والتدمير

نناشد جميع ننا إو مختلفة،وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات  ومبرراتها،مصادراا 

األطراف المعنية اإلقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، 

ونطالبها باستمرار العمل الجدي واالسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم 

ى النتائج المرجوة تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل ال لكننا نؤكد انه لنو لالزمة السورية،
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وفي  جتمعي،المبالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحا  المصلحة الحقيقية بالسلم واالمان اال 

كوننا موجودين بالداخل السوري  اصحا  اذه التهنئة. النسوية والناشطات مقدمتهم الهيئات

 القوى من ونينمكو الحقيقية المجتمع مؤسسات باعتبارناننشط على كامل االراضي السورية، و

 وطموحاتها وامالها بتقاليداا بيئاتنا من اجندتنا نطلقتومن واقعنا  نسترشد ألننا للمجتمع، الحقيقية

 واصواتنا ،السورية المحلية حيواتنا من ناؤشركا يكون ان استوجب مما ،المناسبةالمستقبلية 

 ،ااالينا وبين شوارعنا في مقبوليتنا من سورية وايئات كناشطات انتنامك نستقي ،بامتياز سورية

 ،السورية المحلية مصداقيتنا اكتسا  خالل من دورنا ةحمسا لتوسيع الدؤو اليومي و  نالوتفاع

 الجغرافية كل ومن والفئات الشرائح مختلف من السوريات نساءنا ومفهومات اراء اغفال بعدم

 ألية استجابة وليس ،الرضا على بالدنا لنساء استجابة نشأنا اوال فنحن، ومشاركتهن السورية

 عولمة نريد ال اننا،و اخرى احتفالية اشكال اية او ،سورية محلية غير حوافز او اتجااات

 عملياتكل  دعم. وسنعمل مع كل النساء السوريات من اجل المرأة قضايا مظلة تحت منظماتنا

 والترويج مواقفال دعم في دورنا خالل من وتعزيزه، السالم وبناء السالم وصنع السالم حفظ

اس الن من جماايرية قاعدةأوسع  إلى الوصول من تمكننا خالل من الفعالية السالم، وزيادة لثقافة

 كل اشكال التمييز. على والتغلب السوريين

 

 0227\3\02دمشق

 

 المدافعة عن حقوق المرأة السورية المنظمات والهيئات النسائية
 

 واأليتام االرامل حقوق لرعاية السورية المؤسسة .2

 مجلس المرأة السورية  .0

  تجمع سوريون ضد العنف واالرهاب .3

  ملتقى سوريات يصنعن السالم .4

 .ملتقى سوريانا للسيدات .5

 .اإلنسان حقوق على للتربية السوري المركز .6

  رودوز –االتحاد النسائي الكردي في سوريا  .7

  ملتقى السالم للمرأة السورية .8

  مؤسسة بالميرا لرعاية حقوق المرأة والطفل .9

  منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة .22

  مؤسسة جذور سوريا .22

  مؤسسة المرأة االمة .20

 سورية في والديمقراطية ليةاالنتقا العدالة لدراسات ايبال ركزم .23

 .والطفل المرأة لحقوق الوطني التجمع .24

  مركز بناء السالم والديمقراطية بريدج .25

 اإلنسان لحقوق السوري المركز .26

 مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية  .27

 السوريات االعالميات جمعية .28

  تجمع ليان النسائي .29

 للتنمية زنوبيا مؤسسة .02

 سورية في االلكترونية الصحافة مؤسسة .02

 .للعدالة افاميا شبكة .00

 سورية في النساء لحقوق الديمقراطية الجمعية .03

 مركز السالم والديمقراطية بالحسكة. .04

 .سورية في والديمقراطية للسالم النسوي التجمع .05

 مركز التنمية واألنشطة المدنية بالقامشلي. .06

 .سورية في المجتمعية بالمشاركة النهوض معيةج .07



 3من  3الصفحة 

 

  عامودهتجمع معاً ألجل  .08

 والعمالية النقابية الحقوق لرعاية السوري لمركزا .09

  مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق اإلنسان .32

 .االنسان حقوق على والتدريب لالستشارات السورية المؤسسة .32

 نظمة جيان للمرأة في ديريك.م .30

 .سوريةنظمة تمكين المرأة في م .33

  شبكة المرأة الديمقراطية .34

 سورية في االنسان حقوق عن المدافعين لدعم الوطنية اللجنة .35

 والديمقراطية للتنمية السوري المعهد .36

 .كز الصفا للمجتمع المدنيمر .37

 االنسان حقوق على والتدريب للدراسات السورية مرأةال رابطة .38

 سورية في المرأة حرية رابطة .39

  جمعية آفرين للمرآة الكردية .42

  جمعية نارينا للطفولة والشباب .42

 سورية في والديمقراطية الحريات لحماية بالميرا مركز .40

 ( Denge girtiyanمنظمة صوت المعتقلين )  .43

 الحياة حق لحماية السورية المؤسسة .44

  جمعية شاويشكا للمرأة .45

  الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية .46

  منظمة المرأة الكردية الحرة .47

 لمؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سوريةا .48

 .راديو هي ميديا برودكشن .49

  راديو هيفي .52

 سورية في المرأة بحقوق للتوعية الديمقراطي المعهد .52

 االنتقالية للعدالة السورية النسائية المؤسسة .50

  منظمة آفين للمرأة والطفولة .53

 سورية في والتسامح السالم لدعم التضامن جمعية .54

  الديمقراطي األهلي للكرد السوريين التجمع .55

 الديمقراطية وتمكين االنتقالية للعدالة السوري لمركزا .56

 (Scrsiaواللجوء) الهجرة قضايا ودراسات ألبحاث السوري المركز .57

  المقهى النسائي .58

 والتعذيب العنف ضحايا لتأهيل السوري المركز .59

  سورية في العنف ومناهضة التسامح لدراسات الوطني لمركزا .62

  مركز السالم والديمقراطية في الحسكة .62

  لتنمية واألنشطة المدنية بالقحطانيةمركز ا .60

  السكن لحقوق السوري المركز .63

  المركز السوري لقضايا المرأة .64

 البيئية للحقوق السورية اللجنة .65

  حركة صانعي السالم .66

 المجتمعية المشاركة لتنمية السورية المؤسسة .67

 العمال حقوق عن للدفاع السورية الرابطة .68

 واالجتماعية االقتصادية للحقوق السوري المركز .69

 والتعبير لرأيا حرية عن للدفاع العربية اللجنة .72

 االنتخابات لمراقبة السوري المركز .72

  سورية في االقليات بحق التمييز لمناهضة بالميرا مركز .70

 المجتمعي واألمان األهلي للسلم السورية الشبكة الوطنية .73

 .2305التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس األمن  .74

 نسائية شخصية 62و ةسوري نسوية هيئة57 )تضم سورية في المرأة عن الدفاع شبكة .75

  .سورية( مستقلة


