Shadows of the Syrian Disappeared: Testimonies of Female Relatives Left with Loss
and Ambiguity
Panel Discussion
Tuesday, November 13, 2018
9:30 - 10:00

Registration and Welcome Coffee

10:00 - 10:30

Opening Remarks

• Dr. Tarek Mitri, Director of the Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs at
the American University of Beirut
• Razan Rashidi, Board member of “Dawlaty”
• Rola Rokbi, Lebanon Country Director, “Women Now for Development”
• Julie Rizk, Head of Beirut office, “KVINNA Till KVINNA”
10:30 - 12:30
Speakers:

Panel I. Syrian Oral History: Women Generating Narratives on War and Disappearance

12:30

Lunch
Opening of the Exhibition, ‘Shadows of the Disappeared’

14:30 - 16:30

Panel II. Prospects for Justice and Strategic Directions

• Ahmad Saleh, Program Development Manager, “Dawlaty”
“Shadows of the Disappeared: Testimonies of Syrian Female Relatives Left with Loss and Ambiguity”: Overview
and Content of the Report;
• Manal Shakhashirou, Psychologist, “Women Now for Development”
Challenges of Collecting Testimonies on the Field;
• Dr. Rosemary Sayigh, Visiting Lecturer at Center for Arab and Middle Eastern Studies (CAMES) at the American
University of Beirut
Commentary;
• Dr. Deema Kaedbey, Managing Partner, “Knowledge Workshop”
The Role of Women in Generating Narratives
• Moderator: Dr. Livia Wick, Associate Professor, Department of Sociology, Anthropology and Media Studies at
the American University of Beirut

Speakers:
• Anna Fleischer, Advocacy and Communications Manager, “Women Now for Development”
Women’s Resilience and Gendered Impact of Disappearance among Syrian Families;
• Ghada Abou Mesto, Syrian activist and member of "Families for Freedom"
Syrian Families of the Missing and their Challenges;
• Wadad Halwani, President, “Families of the Disappeared in Lebanon”
The Case of the Lebanese Families of the Missing;
• Diana Semaan, Syria Researcher, “Amnesty International”
The Case of the Missing Persons on an International Level
• Moderator: Dr. Muzna Al-Masri, Anthropologist, Peacebuilding Consultant and Board Member of “Dawlaty”

:خياالت املختفني السوريّني
شهادات قريباتهم عن الخسارة والغموض
حلقة نقاش
2018 نوفمرب/ ترشين الثاين13 ،الثالثاء

 التسجيل واالستقبال10:00 - 9:30
 كلامت افتتاح ّية10:30 - 10:00
 مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف بريوت،  طارق مرتي.• د
" "دولتي، عضو مجلس إدارة،• رزان رشيدي
 لبنان،" مديرة "النساء اآلن،• روال ركبي
"KVINNA Till KVINNA" ، مديرة مكتب بريوت،• جويل رزق
 التاريخ الشفهي السوري كام ترويه النساء: الجلسة األوىل12:30 - 10:30
:املتحدّثون
" "دولتي،  مدير تطوير الربامج، • أحمد صالح
 نظرة عامة ومحتوى:"ات املنسيات يف بحر الفقد والال يقني/ات السوريني/ شهادات لقريبات املعتقلني:عرض تقرير"خياالت املختفني
" "النساء اآلن، أخصائية علم نفس،• منال شخاشريو
تحديات جمع الشهادات يف امليدان
 "مركز الدراسات العربية ودراسات الرشق األوسط" يف الجامعة األمريكية يف بريوت،  محارضة زائرة، روزماري صايغ.• د
تعقيب
” “ورشة املعارف،  مديرة مشاركة، دمية قائدبيه.• د
دور النساء يف صياغة الرسديات
 دائرة العلوم اإلجتامعية والدراسات اإلعالمية يف الجامعة األمريكية يف بريوت، أستاذة مشاركة، ليفيا ويك. د:• تدير النقاش

غداء
“افتتاح معرض “خياالت املختفني

12:30

 آفاق إحقاق العدالة والتوجهات املستقبلية:  الجلسة الثانية16:30 - 14:30
:املتحدّثات
” “النساء اآلن، مديرة املنارصة والتواصل،• آنا فاليرش
صمود النساء والتأثري الجندري لإلختفاء عىل العائالت السورية
" ناشطة سورية وعضو يف "عائالت من أجل الحرية،• غادة ابو مستو
عائالت املفقودين السوريني والتحديات التي يواجهون
” رئيسة “لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان،• وداد حلواين
قضية عائالت املفقودين اللبنانيني
” منظمة “العفو الدولية، باحثة سورية،• ديانا سمعان
قضية األشخاص املفقودين عىل املستوى الدويل
” مستشارة يف مجال بناء السالم وعضو مجلس إدارة “دولتي، عاملة أنرثوبولوجيا، مزنة املرصي. د:• تدير النقاش

