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هذا األسبوع الذكرى السنوية  في  صادف  ت إذ  ة.  اعتيادي   صعوبات غير  الشعب السوري   ايواجه فيه  ، مع فترة2021يتزامن اليوم العالمي للمرأة، في عام  

 أنحاء البالد.  كافةفي زايدة ومت  كبيرةحتياجات إنسانية ا إلى أدت و جمة خسائر ب العاشرة لألزمة التي تسببت 

بالتحديد،  و العالمية    حددت منذ عام واحد  بأنه جائحة عالمي   19- كوفيدمنظمة الصحة  في سوريا، كما حدث في أماكن أخرى، تسبب    ة. ألول مرة 

 ، ودفع االقتصاد المتعثر إلى حافة الهاوية. ر المجتمعات غي  بالوفيات، لفيروس ا

وغير المتناسب  غير المقبول  ،  ركل شخص يعيش في سوريا اليوم بهذه األزمات. ولكن مرة أخرى، سلط العقد الماضي الضوء على التأثي فقد تأثر  

 على النساء والفتيات في أوقات المعاناة.  ،على أساس النوع االجتماعي

 . هامة لن مثل هذا العبء، وإلسهاماتهن الفرصة لتكريم النساء والفتيات الالئي تحم   كذلك اليوم العالمي للمرأة  يعدبينما ندرك هذه المظالم، 

ات  ومعلم  ات صحي   ت وعامال  ات ومتطوع  ئدات اكق،  19-كوفيدجائحة    خالل   استجابت النساء للنداء عندما كان الناس في أمس الحاجة إليهنقد  وهذا  

   . رعاية وأمهات وزوجات وأخوات اتفي المجال اإلنساني ومقدم  توعامال

مرة  ، وفي ظل ظروف قاسية   نتظهر شجاعتهإذ  وفي المجتمع.    مناحي الحياة: في المنزل وأماكن العمل   كافة في سوريا، ال تقدر المرأة بثمن في  و

 ال جدال فيه. قاً فر  أخرى تصنع النساء

ً في سوريا، وغال  المنظمات الشريكةاألمم المتحدة ومنظمات  نساء العامالت في  لل  الص امتنانيأعبر عن شكري وخكما أنني   تكون مشاركتهن من ما    با

اصل هذا العام إعطاء األولوية  هم من النساء ، وسنوحالياً  في المائة من موظفي األمم المتحدة في سوريا    36إن  .  هنمجتمعات خالل عملهن المباشر في  

 للتقدم نحو التكافؤ بين الجنسين في مكان العمل، بما في ذلك األدوار القيادية.

ً وقت  كذلكاليوم العالمي للمرأة  يعتبرو  شامل. حدوث تغيير على حث ل لللتفكير في مسؤوليتنا الجماعية  ا

إذ أنه  التركيز على المبادرات الملموسة والعملية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.  في سوريا  واصل األمم المتحدة وشركاؤهات و

تعزيز المساواة بين   إلىكل إجراء نتخذه من خالل استجابتنا اإلنسانية وتدخالتنا    يؤدي النوع االجتماعي: يجب أن  بما يتعلق ب ال يوجد أي إجراء محايد  

 . فحسب   راً ضاتدخالً  مرأة وإال سيكون الجنسين وتمكين ال

الحالي للمنظمات المحلية التي تقودها النساء والتركيز على دعم المبادرات التي تعزز   الدعمعلى سبيل المثال، ستقوم األمم المتحدة هذا العام بزيادة و

 لتعزيز  أساسي أمر  إنه    بل   فقط على تقدم المساواة بين الجنسينبشكل فعال التمكين االقتصادي للمرأة وقدرتها على الصمود. إن تمكين المرأة ال يساعد  

 التنمية المستدامة والسالم واألمن. 

ً . ومع ذلك، يجب أال نفقد األمل. لكي يكون لسوريا مستقبل أكثر إشرا في بعض األحيان قد تبدو التحديات التي تواجه مهمتنا هائلة ، يجب أن تحصل  قا

 لزيادة مساحة مشاركتهن حياتهن وحياة أسرهن ومجتمعهن وبلدهن. إنني أشجع، وأقدم دعمنا حيثما أمكن، للنساء    صياغة النساء على فرص متساوية ل

 في القيادة وصنع القرار. 

 كون االحتفال الحقيقي والدائم باليوم العالمي للمرأة. ي س حينها ،  احتواءهذه الرؤية لعالم أكثر مساواة و ،عندما تتحقق، كما آمل

 

 لمعلومات: لمزيد من ا 
 tawfiq.alnehlawi@un.orgسوريا،   -توفيق النحالوي ، مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة  

   moylan@un.org ،دانييل مويالن، المتحدثة الرسمية باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا


