الى من يهمه االمر
تحية طيبة
وبعد............
أتقدم بلمحة موجزة وبعض المعلومات
انا انعام ابراهيم نيوف
 مواطنة عربية سورية مواليد 1974
 أعيش في داخل سورية
 متزوجة ولدي طفلين
 خريجة جامعة تشرين-كلية اآلداب –قسم الجغرافيا
 موظفة لدى وزارة النقل في سورية
ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق االنسان وحقوق المرأة منذ عام 2000وحتى االن
الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي انشط فيها:










رئيسة المؤسسة السورية لرعاية حقوق االرامل وااليتام
عضوة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق االنسان منذ عام 2000
وحتى االن وهي من أقدم المنظمات الحقوقية في سورية والمنطقة ،تأسست
عام1989وتعرضت قياداتها واعضاءها لالعتقاالت التعسفية بمختلف المراحل
حتى بداية االزمة السورية عام.2011
عضوة مؤسسة :شبكة السلم االهلي واالمان المجتمعي في سورية
عضوة مؤسسة :التحالف المدني السوري لبناء الدستور
عضوة مؤسسة :تجمع مؤسسات المجتمع المدني السوري
عضوة مؤسسة :شبكة الدفاع عن المرأة
نائبة رئيس :المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر
الضحايا
عضوة مؤسسة :التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس األمن
رقم1325سوريا .
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 عضوة مؤسسة في المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية ،الذي تأسس
بالمغرب عام اب2007
المشاركات الخارجية:









عضوة مشاركة بطاولة الحوار لنشطاء المجتمع المدني في سورية ،التي عقدت
بمركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان بمصر في  3-2تشرين الثاني. 2007
عضوة مشاركة بطاولة الحوار لنشطاء منظمات حقوق االنسان الكردية والعربية
وبمشاركة نشطاء المجتمع المدني في سورية ،التي عقدت بمركز عمان لدراسات
حقوق االنسان باألردن تشرين الثاني2007.
مشاركة بالدورة التدريبية اإلقليمية الخاصة بمراقبة االنتخابات ،وبإشراف
ال UNDPعام  2007باألردن.
المشاركة بالورشة الحوارية حول مناهضة عقوبة اإلعدام باشراف المعهد
السويدي  ،والتي عقدت بعمان-األردن من .2008\5\14-12
المشاركة بالورشة األولى الخاصة بنقاش الميثاق العربي لحقوق االنسان من اجل
تعديله ،وذلك ببيروت-لبنان ،وبإشراف الجامعة العربية عام2009
المشاركة بالورشة الثانية الخاصة بنقاش الميثاق العربي لحقوق االنسان من اجل
تعديله ،وذلك ببيروت-لبنان ،وبإشراف الجامعة العربية عام2010
المشاركة في دورة إعداد المدربين األولى في مجال األمن والحماية للصحفيين
السوريين والتي اقيمت للفترة من  2016\7\21-16ببيروت.
المشاركة في المؤتمر الدولي حول ال قرار 1325بإشراف المبادرة النسوية
األورو متوسطية بيروت-كانون األول 2016

المشاركات الداخلية:










المشاركة باالجتماع الترميمي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق االنسان
في سورية ،والذي عقد في حزيران عام  2000بالالذقية بسوريا.
المشاركة بالورشة التدريبية حول حقوق المرأة ،والتي عقدت بدمشق في شباط
.2006
المشاركة بالورشة الحوارية حول التحفظات السورية على اتفاقية سيداو والتي عقدت
في مدينة بانياس-سورية ما بين  8-7شباط عام .2007
المشاركة بالورشة التدريبية حول التوثيق واعداد التقارير والتي عقدت في حلب
بسورية ما بين  3-1ايار عام .2009
شاركت بجميع الحمالت من اجل مواجهة ظاهرة القتل بدعوى الشرف ،والتي أودت
بحياة العديد من النسوة ،وذلك في أعوام ،2009 ،2008-2007-2006-2005
والتي كان يعقبها دائما جلسات حوارية مع عدة شخصيات نسائية من مختلف البيئات
السورية.
المشاركة بجلسة حوارية حول االعالم وحرية الراي استنادا الى المواثيق الدولية ،
والي عقدت في دمشق في  30-27نيسان .2010
المشاركة في منصة المجتمع المدني-دمشق2015
المشاركة في تأسيس التحالف المدني لبناء الدستور-دمشق 2016
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المشاركة في المنصة النسوية السورية-دمشق2016
المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري منصة دمشق 2016
المشاركة في الدورة التدريبية حول قضايا النوع االجتماعي-دمشق.2016
المشاركة في ملتقى المجتمع المدني السوري" الذي اقيم في دمشق بتاريخ9-8-7
آذار 2016
المشاركة في مؤتمر التعريف ب"تصور "بناء" وأفكاره وأهدافه ومناقشة القطاعات
األساسية التي يتناولها هذا التصور ،باإلضافة إلطالق المشروع التجريبي ،والذي تم
عقده يعقد المؤتمر في  2016\8\9– 6في فندق الشيراتون دمشق .
المشاركة في جميع ورشات العمل التي اقامتها المؤسسة السورية الحضارية لمساندة
المصابين والمتضررين واسر الضحايا ،طيلة عام  2016وحتى اذار 2017
المشاركة في الجلسة الحوارية حول ((بحث الخيارات االستراتيجية للسوريين))
المنعقد في دمشق بتاريخ .2016 /11 /26-25
المشاركة في الدورة التدريبية حول مهارات الحوار في دمشق  7-5تموز .2017
كتبت وشاركت بعدة استبيانات حول :جرائم الشرف والتقاليد السورية -جرائم الشرف
وضرورة اتخاذ عقوبات صارمة بحق المرتكب -عقوبة اإلعدام ما بين التشريع وبين
حقوق االنسان-ماهي حقوق الطفل الفضلى -ما هو الراي بخصوص توقيع الحكومة
السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب -حول إيقاف المعارك في حلب-
ماهوالقرار1325؟ وماهي أهميته؟ -
كتبت عدة مقاالت منها :اتفاقية سيداو ما بين التشريع والتطبيق  -اتفاقية سيداو
وشرعية التحفظات السورية -احقاق حقوق المرأة هي احقاق حقوق االنسان كلها-
حقوق المرأة هي حقوق المواطنة – حول مفهوم الجندر وتاريخه -جريمة قتل المرأة
بدعوى الشرف – جرائم الشرف ترتكب بال أي شرف – حول العنف واشكاله بحق
المرأة والمجتمع -حول مفهوم التسامح -دراسة حول القرار  – 1325القرار1325
وتطبيقه سوريا -رؤية أولية حول الخطة الوطنية لتطبيق القرار  – 1325حول السالم
بناؤه وتعزيزه واستمراره.

مع كل الشكر والتقدير
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