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مقـدمـة

المت�رات من أ
لقد كنت محظوظاً أل نن� تمكنت من مقابلة العديد من النساء والفتيات ض
الزمة السورية
ي
أ
كث�اً بشجاعة النساء
كمنسق لفريق االستجابة إ
القليمية لصندوق المم المتحدة للسكان .،فقد تأثرت ي
السوريات ،ونكران الذات أ
والمل الذي ال يستطيع أحد سلبهن إياه .فالعديد منهن يمتلكن داخلهن
ف
ت
ت
ال� واجهنها
ال� مكنتهن من االستمرار قدماً ي� حياتهن بالرغم من المصاعب ي
قوة ال حدود لها وهي ي
مؤخراً.
ك� فقط عىل قصص أ
جرت العادة عند الكتابة لكسب الدعم للنساء ف� أ
الزمات أن يتم ت
ال� ي ز
"الخبار
ي
السيئة" وتقديم النساء كضحايا ال حول لهن وال قوة عالقات ف ي� ظروف خارجة عن إرادتهن.
إال أنك عندما تطلب من النساء عرض تجاربهن بلغتهن وكلماتهن بت�ز صورة مختلفة .نعم ،هناك
كب�ة وحزن .ولكن هناك أيضا قصص ملهمة من ن
التفا� والمبادرة والعمل الجماعي والفرح.
معاناة ي
ي
ش
ولذلك فإن الهدف من هذه الن�ة هم إيصال أصوات النساء السوريات وإضافة بعداً جديداً لصورة
المرأة السورية المعارصة.
مآس شخصية ،ولكنهن وجدن القوة والتعاطف كل يوم
قابلت
أمهات ممن شهدن فظائع وعشن ي
آ
ن
لمساعدة الخرين .وقد شهدت تشوقاً حقيقياً للمستقبل يب� الشباب الذين تبخرت فرص تعليمهم،
فقد رفضوا أن ترسق أ
الزمة أحالمهم.

إحداهن قالت يل:
"صحيح أننا فقدنا كل
ش
�ء ،ولكننا نكتشف
ي
أنفسنا".

ين
الكث� من ممتلكاتهم ،ولكن المرأة
عدد قليل من
الالجئ� الذين غادروا سوريا حملوا معهم ي
ف
السورية حملت معها ي� قلبها حبها العميق لوطنها .وهن يتطلعن بشوق للعودة إىل الوطن.
ت
ولكن ت
ال� ي ن
وح� ذلك ي ن
ترب� عليها
الح� فإنهن عاقدات العزم عىل المحافظة عىل التقاليد ي
ن
ذه� .هؤالء النساء يفخرن بتقاليدهن ومظهرهن وأرسهن ومساكنهن المؤقتة .وحيثما
أينما ب
اس وفنجان القهوة فإنك ستجد روح المجتمع قد ظهرت.
وجدت مساحة لبعض الكر ي

ن
أن� التقيت نساءاً يبذلن
مع أنهن جميعاً يأملن أن تضع الحرب أوزارها اليوم قبل غد إال ي
ت
الال� ي ن
قض� معظم حياتهن وراء
كل ما بوسعهن لتلطيف هذا الوضع المؤسف .الجدات ي
ال� يدعمها صندوق أ
أ
ت
المم المتحدة للسكان من أجل تعلم
البواب بدأن إ
النضمام إىل مراكز النساء ي
ش
�ء ،ولكننا
مهارات جديدة وتكوين صداقات جديدة .إحداهن قالت يل" :صحيح أننا فقدنا كل ي
نكتشف أنفسنا".

ت
تز
الال� يمتلكن طموحاً ولديهن أفكاراً لمشاريع إبداعية اتيحت لهن فرصة
الفتيات يغ� الم�وجات ي
ف
ت
نز
ن
بق� ي� الم�ل .من خالل مراكزنا أصبحت
ال� لم تكن لتتاح لهن لو ي
إظهار قدراتهن ،تلك الفرصة ي
آ
ت
ن
النساء أخصائييات اجتماعيات وب� يساعدن الخرين عىل اتخاذ القرارات بشأن قضايا مثل وسائل
تغي�ا جذريا ف� حياتهن .إن هؤالء النساء ب ن
يطل� فقط حقوقاً
يعت� ي
منع الحمل والزواج المبكر ،وهذا ب
ي
بسيطة مثل الرعاية الصحية الجيدة والحماية لعائالتهن.
إعجا� بهؤالء الناجيات المحارصات ف ي� ظل هذه الظروف الصعبة،
عل
ي
التعب� عن مدى ب ي
من الصعب ي
أ
ولذلك فإنه من الفضل أن يتحدثن هن عن أنفسهن.
دان بيكر ،منسق الشؤون النسانية القليمي لصندوق أ
المم المتحدة للسكان ف ي� سوريا
إ
إ

3

4

تغـالب دمـوعـها ...تـتشــبث بأحـالمـها

فـرح

نحن جميعا نتشارك ض ي� خيمة مع عائلة أخي،
حيث تم ش
ح�نا مع  29شخصا .الخيمة مكتظة
أ
بشكل رهيب والصوات صاخبة ،مع حالة
مستمرة من التوتر والجدال .نحن جميعا نبذل
قصارى جهدنا لنتعايش جنبا إىل جنب مع
بعضنا البعض ولكن الحياة صعبة ض ي� لبنان،
ص�نا.
ويحصل أحيانا أن نفقد ب
لم أستطع تحمل ض ض
ال�اع ض ي� سوريا ،ولكن ض ي�
ت
بي� أيضا.
نفس الوقت لم أكن أريد أن أترك ي
كث�ا وأحيانا أشعر بالوحدة جدا،
افتقد زوجي ي
بجان� .ل أستطيع
أنا بحاجة أن يكون زوجي ب ي
تحمل كل هذه المسؤولية لوحدي .فأنا مسؤولة
الرسة وعن رعاية جميع أ
عن أ
الطفال ،ض� ي ض
ح�
ي
البالغ� آ
يض
الخرين إما يعملون أو يبحثون عن
أن
ض
عمل .أنا ل أتلقى أي دعم .كل يوم أتم� أن
تنتهي الحرب ت
ح� نتمكن من العودة إىل ديارنا
لنكون معا مرة أخرى.

وحيـدة

وسط الزحام

إن معاناة الشدائد واحدة تلو أ
الخرى أمر
ض
يؤلم�  .ل أستطيع تحمل المشقة .كما أن مصدر
ي
ت
وكث�
ابن�  .فهي جميلة جدا ي
قلقي الرئيس هو ي

ض
ت� ناشطة اجتماعية من مركز المرأة .كنت
من الرجال يضايقونها كلما خرجت من
الخيمة .ل زار ي
أ
ض
شاحبة للغاية وضعيفة .أجريت اختبار الدم،
توجد خصوصية أو نظافة هنا .جميع الرس ي�
واكتشفت أن جسدي كان مليئا بالديدان ت
المستوطنة ت
ال�
الكريهة،
يش�كون ض� نفس الرائحة
ي
ض
تستهلك كل ت
أن�
طاق�  .وقالت ي
ي
ض
وأن�
"لقد تحسنت مهار تا� ض
مريضة جدا نفسياً وجسديا ،ي
أحتاج إىل معالجة عاجلة .وشجعت�ض
الخياطة،
�
ي ي
ي
ويمكن� آ
ض
عىل الذهاب إىل المركز للقاء
الن إصالح المالبس أو
أ
ي
الصدقاء وتعلم مهارات جديدة.

صنع البطانيات .إن القيام بذلك

الن .أنا آ
حيا� آ
ت
الن
يوفر لنا المال .لقد ت
لقد تحسنت ي
اح�قت خيمتنا
إما ض
أح� دروسا أو أتسىل مع
خالل الشتاء ض
الما� ،ض
الكث�.
لكن� تمكنت
نساء أخريات .لقد تعلمت ي
ي
ي
ض
لقد تحسنت مهار ت يا� ي� الخياطة،
من إصالحها بمعاونة أخي".
ويمكن� آ
ض
الن إصالح المالبس أو
ي
صنع البطانيات .إن القيام بذلك
يوفر لنا المال .لقد ت
اح�قت خيمتنا
خالل الشتاء ض
ض
لكن� تمكنت من إصالحها
والحمام وضعه صعب مع عدم وجود سقف
الما� ،ي
ي
بمعاونة أخي.
له .ويمكنك أن تتخيل كيف يكون ذلك .إنه أمر
رهيب! النتظار ض ي� الطابور ،والوقوف ض ي� المطر،
ش
والم� ض ي� الظالم ،ومرافقة ابنتك ض ي� كل مرة .ل
ي
أستطيع ت
ح� أن أرسلها وحدها إىل الحمام فهو
أمر محفوف بالمخاطر.
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نساء سوريات تي�أسن بيتهن لم
الطالق أو نادراً ما
يغادرن البيت عىل إ
ف
غادرنه أو غادرنه ف ي� حالت ال�ورة
فقط بسبب خوهن من التعرض
للتحرش أو خوفهن عىل سالمتهن.
يض
الالجئ�)2014 ،
(المفوضية السامية لشؤون

فـرح

العمر 2٨ :عاماً
الموقع \ الدولة :طرابلس ،لبنان

ف� الوقت الذي يقوم فيه زوجها بحراسة ف ف
م�ل
ي
االأرسة من اللصوص ،فإن فرح تعيش ي ف� طرابلس
مع أطفالها السبعة ي ف
واثن� من أبناء أخيها
ي ف
اليافع� .يساعدها المركز عىل التكيف مع حالتها
ت
ال� لم ترغب بها أبداً.
تلك الحالة ي

ت
الال� تي�أسن أرسهن
ي

يض
الالجئ� عىل العيش ض ي� بيئة مكتظة يغ�
يج�
إن عدم وجود المال يمكن أن ب
المن أ
آمنة ،بدون توفر وسائل الراحة أو وسائل أ
الساسية .ذكرت النساء اللوا�ت
ي
يعشن دون وجود رب أ
الرسة بشعورهن بالخطر ،خصوصا إذا كانت منازلهن
تفتقر إىل الكهرباء ،وعدم وجود قفل للباب أو عدم وجود حمام خاص.
يض
الالجئ�)2014 ،
(المفوضية السامية لشؤون
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محمود وإيمان

زوج� ي ض
إيمان :يمكنك القول أننا ي ض
شاب�
يض
نموذجي� جدا واقعان ض ي� الحب .لقد مرت
ذكرى زواجنا الخامسة ش
ع�ة ض ي� وقت سابق من
هذا العام ،وقد حملنا معنا تلك الذكريات
السعيدة من سوريا إىل العراق .لقد أنعم الله
علينا بثمانية أطفال  -أربعة أولد وأربع بنات -
وأنا حاليا حامل ض ي� الشهر الثامن بطفلنا التاسع.
ولكن أ
لالسف ،فإن ي ض
اثن� من أبنائنا وابنة يعانون
من إعاقة عقلية .ولكننا نحن ي ض
الثن� عىل حد
سواء متحمسان لنصبح والدين مرة أخرى قريبا.
جنبا إىل جنب مع  240عائلة أخرى من الذين
فروا من الميليشيات ض� سوريا ،فإن طننا آ
الن
ي
يض
يض
السوري� ض ي� كردستان
لالجئ�
هو مخيم عقره
العراق .يقال أن "القلعة" كان واحدا من سجون
حس� أ
صدام ي ض
ال شك� إثارة للرعب ،ولكن بالنسبة
لنا فإن هذه الزنازين المهملة تشكل مالذا آمنا
لنا .حياتنا هنا بسيطة ولكنها هادئة ونحن هنا
معا .اىل جانب ذلك قام مجموعة من الشباب
بدهان الممرات والجدران الضيقة بألوان زاهية،
نعت�ه مكاناً سعيداً.
ولذلك ب

الحب الحقيقي
عابـر للحـدود

محـمود وإيـمان
العمر :كالهما عمره  35عاماً
الموقع \ الدولة :مخيم عقره ،إقليم كردستان ض ي� العراق

ال�ث� من الزيجات،
هذه الحرب قد خربت ي
�
وجعلت الشباب يتوقفون عن البحث عن رسيك
الحياة المناسب .إال أن هذه االأزمة بالنسبة
ي ف
للزوج� محمود وإيمان قد أضافت فصالً جديداً
إل قصة حبهما.

محمود :نحن نتلقى القليل من المال كل شهر
من أ
المم المتحدة .كما أننا نحصل أيضا عىل
ض
مخصصات للغذاء .كوننا نعيش ي� المخيم فإنه
ليس علينا دفع بدل ً لالإيجار والكهرباء .ونحن
آ
يض
كالجئ� لدى المفوضية السامية
الن مسجلون
يض
الالجئ� ،كما تقدمنا بطلب للحصول
لشؤون
تأش�ة دخول إىل الوليات المتحدة
عىل ي
أ
تأش�ة الدخول
المريكية .واذا حصلنا عىل ي
يض
المعوق� سيتمكنون من
أطفاىل الثالثة
فإن
ي
تلقي العالج والدعم الذي يحتاجونه لتحقيق
ش
سء يمكن القيام به
إمكاناتهم .هنا ل يوجد ي
لهم.
ض ي� سوريا كانت الحياة صعبة ،خاصة بالنسبة
أ
لالطفال .لم أكن قادراً عىل العثور عىل وظيفة
تأم� احتياجات ت
ثابتة .وكان ي ض
عائل� تشكل تحدياً
ي
دائماً .ولكن ت
زوج� كانت دائما مصدر دعم
ي
ض
جان�
تساعد� عىل رؤية
ي
ي
كب�ا يىل  .انها دائما إىل ب ي
الجميلت�.ض
العالم من خالل عينيها
ي

المع� الحقيقي للحب أ
ض
والرسة من
لقد ورثت
والدي .ض ي� أيام الشتاء الباردة كنا جميعاً نجلس
�
ض ي� زاوية واحدة من الغرفة الرئيسية ،نساعد عىل
تدفئة بعضنا ،ش
ون�ب الشاي والقرفة ،والضحك
والغناء .لحظات مثل هذه ل تقدر بثمن .ونود
أن إنجاب المزيد من أ
الطفال .فأنا حقا أحب
أ
ض
يشعرون� بالسعادة ...
أطفاىل
الطفال .وجميع
ي
ي
لكن أ
لالسف هذا القادم الجديد قد يكون آخر
واحد يمكننا انجابه .يبدو أن ت
زوج� قد أصيبت
ي
بعدوى المهبل ،وإذا لم تتلقى العالج المناسب
فإنها قد ل تكون قادرة عىل
إنجاب المزيد من أ
الطفال .وح�ت
آ
الن لم يتمكنوا من معالجة هذه
ض
للحب
الحقيقي
المع�
"لقد ورثت
العدوى ض
المركز
�
الط�.
ي
بي
أ
ض

والدي .ي� أيام الشتاء
والرسة من
�

إيمان :هذا صحيح ،ولكن ل
الباردة كنا جميعاً نجلس ض
اوية
ز
�
ض
ي
يمكن� أن أشكو من طبيعة
ي
الرعاية ت
ال� تلقيتها من مركز
ي
واحدة من الغرفة الرئيسية ،نساعد
الرعاية الصحية أ
الولية القريب
عىل تدفئة بعضنا ،ش
ون�ب الشاي
من المخيم ،ومن الدعم
ت
ال� أتلقاها من
والمتابعة ض ي
والقرفة ،والضحك والغناء .لحظات
يض
العامل� ي� المجال الصحي .فهي
ت
مثل هذه ل تقدر بثمن".
تأ� يإىل بشكل أسبوعي لالطمئنان
ي
عىل ولقياس مستوى السكري
وضغط الدم .أنا لم أحصل أبدا
عىل مثل هذه المعاملة من قبل.
ض
الممرضة هناك لطيفة جدا .وقالت انها سوف
توف� احتياجات ت
عائل�
لقد وجدت صعوبة ي� ي
ي
ض
ت
تستجيب لنداءاتنا ح� لو كانت ي� منتصف
ض
لكن� لم أتمكن من العثور عىل
قبل الحرب ،ي
الليل إذا لزم أ
المر.
أي وظيفة ض ي� منذ أن بدأت الحرب .وكانت هناك
كث�ة لم يتوفر فيها تقريباً أي طعام
أيام ي
ت
أ
ض
إغاض� بقوله انه لو تمكن من
زوجي يحاول
ت
ض
ض
ي
زوج� وأنا .من
لالطفال ي� الم�ل ،ناهيك عن
ي
ت
ض
جائع� .الحصول عىل المزيد من المال فإنه سوف ي�وج
يض
الصعب عىل الوالدين أن يريا أطفالهم
ض
ت
ض
لذلك قررنا مغادرة سوريا .آ
مرة أخرى .ويقول انه سوف ي�وج ي� أمريكا إذا
لجئ�.ض
الن نحن
ي
التأش�ات .ض
ولكن� أعرف ان
أردنا الحصول عىل
ي
ي
وذلك ليس أمر سهل ولكنه كان أفضل قرار
ذلك لن يحدث.
ت
لعائل�.
اتخذته
ي
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من النساء السوريات ت ف
الم�وجات
يغ� الحوامل ف ي� لبنان يستخدمن
موانع الحمل
(بيناج ،غرين أوف)2015 ،

ف
يف
يف
السوري� ف ي� العراق
لالجئ�
الرئي� ف ي� مخيم عقره
المب�
ي
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ف
من
ي�
عمرها وتجربتها

تـتجاوز
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لقد تزوجت بعد تف�ة ي ض
وج�ة من وصولنا إىل
المخيم .ت
والد� كانت دائما ضد زواجي .ل
ي
أعتقد أنها أحبت الرجل الذي تزوجته ،ولكن
ض
أقنعت� بأن كل
أخت زوجي كانت مقنعة جدا.
ي
ش
سء سيكون عىل ما يرام وأن شقيقها رجل جيد
ي
ت
برعاي� والهتمام ب ي�.
سيقوم
ي
كان يبلغ من العمر  19عاما وكان حسن المظهر.
ولكنه ض ي� ليلة زفافنا لم يكن لطيفاً معي .وكنت
الثارة من حفل الزفاف.
أعتقد أن ذلك سببه إ
ض
يعامل� بلطف ولكنه لم يستمع
طلبت منه أن
ي
سء إىل أسوأ ب�عة
من
عالقتنا
يىل  .تدهورت
ي
ض
و� غضون أسابيع من زفافنا بدأ ضي�ب�ض
ي
كب�ة .ي
ي
ض
ض
م� بالقوة ي� عدة مرات .كان مثل
بشدة ،وتمكن ي
يؤذي� بشدة لدرجة ض
الحيوان .كان ذلك ض
أن� كنت
ي
ي
عىل .
يضحك
وكان
أنزف ،لكنه لم يهتم
ي
ضض ض
و�
كما أنه لم يكن يسمح يىل بمغادرة الم�ل .ي
ت
ل� تمكنت فيها من مغادرة
تلك المرات القليلة ي
ضض
ال�قع .ولم يكن يسمح
أج� ض ي� عىل ارتداء ب
الم�ل ب
أ
ت
ت
لزيار� عىل الرغم من أننا لم نكن
تأ�
ي
لمي أن ي
نعيش بعيدا عنها .أعتقد أنها كانت تعرف ما
كان يحدث يىل  .أنا لست العروس الوحيد الذي
كب� جدا
تمر بمثل هذا المحنة ،فهناك عدد ي
يعان� من نفس أ
ت
الال� ي ض
المر ولكن
من الفتيات ي
ل أحد يفعل أي شسء حيال ذلك ،ول ح�ت
ي
معظم أ
الحيان يتم النظر إىل
عائالتهن .ففي
ض
ً
الفتاة باعتبارها عبئا ي� هذا الجزء من العالم.
زواجي لم يدم سوى ثالثة أشهر ولكن خالل
تلك ت
الف�ة تعرضت كل يوم لالستغالل ،وأحيانا
ض
خمس مرات ي� اليوم .وصلت إىل مرحلة لم أعد
أتحمل بعدها .شعرت أنه يتوجب عي القيام
ض
ض
ش
بأن� أريد
ب�ء ما .ي
و� إحدى ي
اللياىل تحججت ي
ي
ولكن� هربت إىل والد�ت
الذهاب إىل المرحاض ض
ي
ي
ت
وعائل�  .لم أعد بعد ذلك إىل زوجي وتمكنت
ي

صـابرين

العمر 14 :عاماً
الموقع \ الدولة :مخيم ي ض
دوم� ،إقليم كردستان ض ي� العراق

تجربة مريرة عانتها صابرين فمن داعش إل زواج
والنفس ،ثم محاولة
االأطفال إل العنف االأرسي
ي
االنتحار والطالق والصدمات النفسية اليومية.
كل هذا شهدته صابرين قبل أن تبلغ الخامسة
�
ع�ة من عمرها.

من الحصول عىل الطالق بدعم من ت
عائل� .لكنه
ي
ت
ض
ش
عائل�.
ع� وعن
ي
بدأ تين� الشائعات المروعة ي
ت
ت
وإخو�
لعائل�  .والدي
طال� جلب العار
ي
ي
ي
يخجلون ض
م� جداً .انهم ل يهتمون بما حدث
ي
ىل ،ل يهتمون سوى شب�ف وسمعة أ
الرسة.
ي
بسبب كل ما حدث ىل وبسبب كون ت
عائل� تشعر
ي
ي
بسب� ـ حاولت النتحار .حاولت أن
بالعار ب ي
ت
والد� انتبهت ب�عة
نف� بالوقود ولكن
ي
أحرق ي
ت
الكث� من الوقت ض ي�
قضيت
.
حيا�
ي
وأنقذت ي
ض
ض
ض
ضض
الم�ل .ولم يكن يىل رغبة ي� مغادرة الم�ل.

أ
تعت� أموراً شائعة
إن زواج وعمالة الطفال ب
أ
ض
و� ظل تدهور الوضع
الحدوث خالل الزمات ي
أ
القتصادي لالرس .كما أن ارتفاع
"أنصح الفتيات ض� ض
الحباط
س� أن ل يتعاملن معدلت البطالة وتزايد إ
ي
ي
والزدحام بسبب الدمار ض ض
وال�وح
مع أ
ض
من
يعرفنهم
يكن
لم
إذا
ولد
ال
�
تساهم ي� تفاقم هذه المشكلة.

قبل .الزواج ليس فستان أبيض .وهو
ليس قصة حب أو قصة سعيدة.
الزواج ليس كما ض� أ
الفالم ،إنه ش
أك�
ي
واقعية وجدية من ذلك".
الناس يتحدثون ض
ع� ولذلك أفضل أن أبقى
ي
مخفية عن أعينهم .لم أعد أرغب ض ي� مواصلة
التعليم أو أن أتعلم أية مهارات.
لحقاً تواصلت أمي مع مركز المرأة ،وطلبت
ت
حال� تت�اجع يوماً
منهم دعمي .فقد كانت ترى ي
بعد يوم .قامت عاملة اجتماعية بزيارة عائل�ت
ي
وأنا آ
الن ض
أح� جلسات المشورة بصورة دورية.
ت ض
أن� بدأت المشاركة ض ي� دروس تصفيف
ح� ي
الشعر ض ي� المركز.

الغاثة الدولية)2014 ،
(هيئة إ

ت
ال� تت�تب عىل زواج
أحد النتائج ي
أ
الطفال هو الحمل المبكر :ش
فأك�
ض
ت
ال�
من
 ٪24من الولدات ي� سوريا ي
ض
تجري ي� المرافق الصحية هي لفتيات
دون سن الثامنة ش
ع�ة خالل الربع
أ
1
الول من عام . 2016

ومع استمرار ض ض
ال�اع فإن العنف عىل مستوى
أ
س�داد .إن ت
الرسة والمجتمع ي ض
الس�اتيجيات
ض
يغ� المناسبة ي� مواجهة الوضع والتكيف معه
ش
منت�ة ض ي� جميع أنحاء البالد .فالخوف والقبول
بالعنف الجن� ض ض
والم� يىل يضعف قدرة النساء
ي
ض
ض
و� التعليم
والفتيات ي� الحصول عىل عمل ي
ض
كث� من الحالت
و� ي
والوصول إىل الخدمات .ي
تقت� تحركاتهن عىل البيت فقط.
 .1بينات برنامج صندوق أ
المم المتحدة للسكان

 1من �ل 4

%6٧

ف
أخ�ن
من النساء ي� سوريا ب
بأنهن تعرضن "لعقوبة" من
قبل أزواجهن.

الن أحاول مساعدة آ
أنا آ
الخرين عىل التعلم من
ض ض
ت
س� أن ل يتعاملن
تجرب�  .أنصح الفتيات ي� ي
ي
أ
يكن يعرفنهم من قبل .الزواج
مع الولد إذا لم �
ليس فستان أبيض .وهو ليس قصة حب أو
قصة سعيدة .الزواج ليس كما ض� أ
الفالم ،إنه
ي
ش
أخ�هن أن
أك� واقعية وجدية من ذلك .وأنا ب
أ
الزواج ليس بالمر الصائب الذي ينبغي علينا
القيام به ض ي� هذا الوقت .السعادة الحقيقية هو
ت
لدمي� أوتمشيط شعرها وليس
ض ي� صنع مالبس
ي
الزواج.

%8٧

من هذه العقوبات �انت
عقوبات جسدية.
الغاثة الدولية)2014 ،
(هيئة إ

زيجات مسجلة هي لفتاة دون
سن الثامنة �
ع�ة.
(اليونيسف)2014 ،
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عائشة

ف
ي� آخر

إسمي عائشة وأنا ت ض
م�وجة وليس لدي أطفال.
غادرنا ادلب ض� سوريا منذ ثالث سنوات� .ض
ي
ي
البداية تم نقلنا إىل مخيم تل أبيض ،ولكننا
بقينا فيه ألسبوع واحد فقط .الحياة هناك كانت
سيئة وكانت الخدمات ض ي� المخيم سيئة أيضاً.
والف�ان �ض
الكث� من الكالب الضالة أ
كان هناك ي
ي
ض
و� الليل كنا نسمع أ
الف�ان تحفر داخل
المخيم .ي
ض
و� الصباح كنا نجد فضالتها ،وكان ذلك
الخيمة ي
أمر ل يطاق.
قررت أنا وزوجي مغادرة المخيم حيث ت
اش�ينا ما
يلزمنا بما كنا قد ادخرناه ،وبدأنا باستئجار غرفة �ض
ي
ضض
م�ل كان علينا أن نتشاركه مع أربع عائالت أخرى.
لقد كان البيت مزدحماً جدا ولم يكن الوضع
مستقراً حيث كانت تحدث مناوشات ي ض
ب� بعض
أ
ت� ض� أ
السبوع ،و�ض
ض
ي
العائالت عىل القل مرة أو مر ي ي
بعض أ
الحيان كانت تقريبا تخرج عن السيطرة.
وهذا أمر ليس مستغرباً فنحن نعيش فوق
بعضنا البعض والمرافق الخدمية المتوفرة �ض
ي
الشقة كانت المرافق أ
الساسية فقط .فقد كنا
صغ�.
جميعا نتشارك مرحاض واحد ومطبخ ي
صحيح أننا تخلصنا من أ
الف�ان والكالب الضالة
ض
نعا� نوعا مختلفا من الضغوط بسبب
ولكننا بتنا ي
الذين يعيشون ض� هذا ض ض
الم�ل المزدحم.
ي

عائشة

العمر 29 :عاماً
شانىل أورفة ،تركيا
الموقع \ الدولة :ي

النفق

ولكن� أ
لقد حملت منذ تف�ة ض
ولالسف فقدت
ي
ش
سء حدث يىل عىل
الطفل .وكان هذا أسوأ ي

كان زوجي مستاء جدا ألننا فقدنا الطفل.
لذها� بمفردي إىل
عىل ب ي
وكان يلقي بالالئمة ي
ض
يعنف� بقوله أن العملية
المستشفى ،وكان
ي
عىل الحمل مرة أخرى.
الصعب
سوف تجعل من
ي
أنا خائفة جدا من حدوث الحمل خارج الرحم
أن� ل أستطيع ت
ت ض
الق�اب من
مرة أخرى .ح� ي
ض
زوجي .ض
ولكن� خائفة
نتم� أن يكون لدينا طفل،
ي
جدا بسبب ما عانيته ض ي� المستشفى.

لوحدي .انتظرت وقتا طويال قبل أن أتمكن من
ض
أعا� وأنا شأرسح
رؤية قابلة ،وعندما قابلتها كنت ي
لها أ
العراض أل ضن� ل أتكلم ت
ال�كية ول
ي
ال ي ض
نجل�ية.
إ

ت
ال� رافقت زوجي إىل المستشفى
المرأة السورية ي
ض
ض
عرفت� عىل مركز المرأة .الناس ي� المركز كانوا
ي
أ
ض
لطفاء معي
وساعدو� عىل تجاوز الوقات
ي
آ
ت
ال� مررت بها .ل نتعرف عىل الخرين
ضالعصيبة ي
ض
ض
ولكن� أيضاً أح� الدروس
ي� المركز فقط
ي
يض
لتحس� مهار ت يا� ض ي� القراءة والكتابة .وبدأت
أن� ض
ض
ت
أح� أيضا دروس
أتعلم اللغة ال�كية ،كما ي
الطبخ وتعلم استخدام آلة الخياطة .وهناك
آ
ض
افق� خالل زيار ت يا� إىل
الن عاملة اجتماعية تر ي
المستشفى إلجراء الفحوصات الطبية .كما
يمكن� آ
ض
الن التواصل مع الممرضات أيضا.
ي
أ
ض
ينتبا� شعور
وللمرة الوىل منذ مغادرتنا سوريا ي
بالتفاؤل.

"ل نتعرف عىل آ
الخرين ض ي� المركز
ولكن� أيضاً ض
فقط ض
أح� الدروس
ي
يض
لتحس� مهار ت يا� ض ي� القراءة
والكتابة .وبدأت أتعلم اللغة
أن� ض
ض
ت
أح� أيضا
ال�كية ،كما ي
دروس الطبخ وتعلم استخدام
آلة الخياطة".
طفىل بالنسبة يىل أسوأ من
إ
الطالق .كان فقدان ي
الحرب نفسها .لقد واجهت بعض المشاكل �ض
ي
الثلث أ
الول من الحمل وأحسست حينها أن
ض
أصاب� ض ض
ال�يف
شيئا ما ليس عىل ما ير ضام ،ثم ض ي
أ
واللم .زوجي لم يكن � ض ض
الم�ل ي� ذلك الوقت
ي
 كان خارج ض ضالم�ل ض ي� محاولة للعثور عىل عمل.
لذلك اضطررت إىل الذهاب إىل المستشفى

وبدا واضحاً خالل المراجعات أن هناك
لطفىل  .حيث
خط�ة تحدث
مضاعفات ي
ي
كان الحمل خارج الرحم ،لذلك كنت
بحاجة لعملية جراحية طارئة للبقاء عىل
قيد الحياة .اتصلت بزوجي عىل الفور،
ض
ض
ت
و� غضون
الذي ح� برفقة م�جم .ي
نقىل إىل غرفة العمليات
دقائق تم ي
وأجريت ىل عملية أنقذت ت
حيا� .وعىل
ي
ي
أن� نجوت إل ض
الرغم من ض
أن� فقدت
ي
ي
ض
افق�
ي
طفىل  .وستظل تلك الذكرى تر ي
طول عمري حيث ض
أن� اضطررت ش
للم�
ي
ي
لمسافة طويلة من المستشفى إىل
أ
أ
س�اً عىل القدام لننا لم نكن نملك مال ً
البيت ي
تك� .
لستئجار ي

مثلها مثل العديد من النساء ت
الال� حا�تهن
ي
االأزمة أجلت عائشة سعادتها ت
ح� إشعار آخر.
حقوق إاالنسان االأساسية ت
تعت�ها فيما
ال� كانت ب
ي
ف
م� أموراً مس ّلمة أصبحت االآن أموراً استثنائية.
أك� �إرساقا ف
إن حقيقة رؤيتها لدرب �
لتم� فيه
ي
ت
ال� تتمتع بها.
قدما هو دليل عىل المرونة ي

أ
النجابية والحقوق .هناك امرأة
صحة الم هي جزء مهم من الصحة الجنسية والصحة إ
ف
يع� �
أ�� من
واحدة تموت �ل  90ثانية خالل الحمل أو الولدة عىل مستوى العالم – وهذا ي
ف
 350000امرأة سنويا .الغالبية العظمى من هذه الوفيات يمكن الوقاية منها.
التمي� القائم
ي
أ
سا� لغياب التعليم عن الحمل والوصول إل مقدمي رعاية
عىل نوع الجنس هو المحرك ال ي
يف
يف
وبالضافة إل ذلك فإن العنف ضد النساء
المدرب�
ما قبل الولدة والولدة
والمؤهل�  .إ
يزداد أثناء الحمل.

�ل  90ثانية

هناك امرأة واحدة تموت خالل
الحمل أو الولدة عىل مستوى
ف
يع� �
أ�� من
العالم – وهذا ي
 350000امرأة سنويا.
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هبة

هبة

إن سعادة ومستقبل الفتيات مثل هبة تقع عىل عاتق والديها .فهما من يملكان القدرة عىل حمايتهن من زواج أ
الطفال ،والسماح لهن بالعيش
كيافعات وعىل تجاوز هذه المرحلة.

تغـالب دمـوعـها ...تـتشــبث بأحـالمـها

"أعرف أن هناك العديد من الفتيات ي ف� مثل عمري ي ف�
ن
وط� ت ز
ي�وجن ي ف� سن مبكرة .حيث يتم تزويجهن
سوريا ي
بعيدا عن آبائهم مقابل مهر مغري .ت
ح� أنه يتم
بيع بعضهن مقابل قطيع من الماعز .لقد سمعت
يعان� من مصاعب جمة .فهن ي ن
أنهن ي ن
يعان� من سوء
والتفس من قبل
المعاملة واالستغالل الجسدي
ي
أزواجهن وحماواتهن".
"أنا ممتنة لوجود والدي .فقد أوضحا يل جميع الأسباب
ت
ال� جعلتهم يرفضون جميع عروض تزويجي :كانا
ي
ف
ن
ت
م�
مصلح�
يفكران ي ف�
وليس ي� انفسهم فقط .يريدان ي
ي
أن استمر ي ف� مسعاي ي ف� تحقيق حلمي بأن أصبح طبيبة.
لذلك ،أنا أتعلم اللغة ت
ال�كية الآن وآمل أن أسجل ي ف�
مدرسة ثانوية ي ف� العام المقبل".
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فـداء

ض
اب� محمد ولد هنا ض� المخيم .وهذا هو ض ض
الم�ل
ي
ي
الوحيد الذي يعرفه .محمد لن يتذكر أبدا والده
الذي تركنا هذا الصيف .كما أنه لن يعرف أبدا
أخته فرح ( 3سنوات) أو أخوه حامد ( 4سنوات)،
الذان لقيا م�عهما اختناقاً بأول أكسيد الكربون
ض ي� حادث .ل ينبغي عىل أي طفل أن يتعرف عىل
العالم بهذه الطريقة.
والده لم يكن أبداً أبا أو زوجاً صالحاً .وكان
يح� ضم� ض� كث� من أ
الحيان
عىل :لم يكن ت ي ي ي
قاسيا ي
ض
ت
أهان� علناً عدة
معامل�  .كما أنه
ي�ء
ي
ي
وكان ي
ت
مرات .وزادت المور سوءا قبل أن ي�كنا.
كنت دائما أشك بوجود عالقات له مع نساء
أخريات ض ي� دمشق .ولكن عندما انتقلنا هنا إىل
دوم� ض� العراق أصبح ش
ض
أك� شرساسة.
مخيم ي ي
ض
كث�
عالقاته لم تعد كافية بالنسبة له  -وكان ي� ي
من أ
ض
يعذب� بالحديث عن عالقاته .كان
الحيان
ي
ض
ض
ع� .
يهين� كل يوم بقوله أموراً مسيئة ومؤذية ي
ي
ض
يعطي� المال شل�اء الطعام
كما أنه لم يكن
ي
أ
لالرسة.

بل أنه باع بعض أ
المسته�ة .ت
ت
الشياء القيمة ت
ح� انه حاول بيع
ال� نملكها ليستمر ض ي� عيش حياته
ي
قطعة أ
الرض ت
ال� كنا نقيم عليها خيمتنا ،ولكن ولله الحمد تدخلت ش
ال�طة ض ي� آخر لحظة ،وتمكنوا
ي
من وقف عملية البيع .ولو لم يحصل ذلك لكنا آ
الن بال مأوى.
ض
كو� امرأة مطلقة يجعل الحياة صعبة جدا هنا ض� المخيم’ .إن أخو زوجي ض
يلوم� عىل الشائعات
إن ي
ي
ي
آ
ت
ت
ال� يظهرها الخرون تجاه عائلتهم .وهو ي� دائماً عىل أنه كان يجب أن أقبل
وعىل قلة الح�ام ي
آ
استغالىل.
بوضعي بدل من طلب الطالق .وقد انتقل الن للعيش معنا وهو يحاول
ي
ض
الصغ� محمد! لقد توفيت أخته وأخيه هذا الصيف بسبب الختناق بأول أكسيد الكربون
ب�
ي
يا إل ي
ض
أ
أهاىل المخيم
الكهربا�
الناتج عن تماس ي� السخان
ي
أثناء نومهم .هو نفسه كان عىل وشك الموت .ي
أ
محىل لكنهم
فعلوا ما بوسعهم إلنقاذ أولدي ولكن لالسف وافتهم المنية .تم نقلهم إىل مستشفى ي
ض
ض
تعت� به
أن� محطمة .فرح كانت معتادة عىل اللعب مع محمد وكانت ي
توفوا بعد أيام قليلة .أشعر ي
كث�ا .كان حامد أيضا لطيفاً مع محمد ،عىل عكس والده ،الذي
دائماً .لقد كانت تحب أخيها
الصغ� ي
ي
لم يهتم بأي من أ
ت
ت
الطفال ح� قبل أن ي�كنا .لقد علم عن الحادث ،ولكنه يغ� مهتم بما حصل .كنا
فقراء بحيث لم يكن لدي أي المال لدفع
ج�اننا ض ي� المخيم جمعوا
تكاليف الجنازة .ي
"للمرة أ
الوىل منذ سنوات لم
الت�عات لدفع تكاليف دفنهم بصورة
ب
ض
لئقة.

أعد أشعر بالقلق كما كنت ي�
السابق .أريد أن أحيا من أجل
ولدي الصغ� آ
الن .انه بحاجة يىل
ي
أ
أ
ليشعر آ
بالمان ،لن حب الم هو
نعيم للطفل".

هذا الصيف ألقت ش
ال�طة القبض عىل
زوجي وهو آ
الن ض ي� السجن .كان يحاول
الهرب مع امرأة ت ض
م�وجة إىل سوريا.
أبلغت عائلة المرأة ش
ال�طة الذين قاموا
باحتجازه ،ثم تم ترحيل المرأة إىل سوريا.

ت
أخ� العمل ض ي� مركز المرأة .وبدأت
بدأت ي
ت
ت
ض
أن� أصبحت
مساعد� عىل اتخاذ القرارات إلعادة ي
ي
حيا� مرة أخرى إىل المسار الصحيح .بدأت ضأشعر ي
أ
أقوى ش
بنف�  .للمرة الوىل منذ سنوات لم أعد اشعر بالقلق كما كنت ي� السابق .أريد أن
وأك� ثقة
ي
أ
أ
آ
آ
الصغ� الن .انه بحاجة يىل ليشعر بالمان ،لن حب الم هو نعيم للطفل .انها
أحيا من أجل ولدي
ي
ض
ت
ابتسام� فإنه سيفقد الجمال ي� حياته.
نعمة ل تقدر بثمن .إذا فقدت
ي

الثقة بالنفس
مـرة أخـرى

فـداء

العمر 30 :عاماً
ض
ض
دوم� ،إقليم كردستان ي� العراق
الموقع \ الدولة :مخيم ي

بعد التعرض
للعنف القائم ع�
النوع الجتماعي

أ
ت
ال� تابعت حالة فداء.
العاملة الجتماعية من صندوق المم المتحدة للسكان ي

يف
القوان�
حقائق عن
أ
والنظمة المتعلقة
بالعنف القائم عىل النوع
الجتماعي ف ي� البلدان
هناك العديد من مجالت �
المث�ة
الت�يع ي
للجدل ف� البلدان ف
الالجئ�ف
المت�رة من أزمة
ي
ي
يف
السوري�:
عىل سبيل المثال ،المغتصب ض� العراق أ
والردن
ي
ولبنان وسوريا يمكن أن يفلتوا من العقاب عن
طريق الزواج من ضحيتهم ،كما ل يتم تجريم
الغتصاب الزوجي ض� أ
الردن ،ولبنان ،وم�
ي
وسوريا .كما يوجد ض� أ
الردن وتركيا ولبنان قانون
ي
محدد ضد العنف ض ض
الم� يىل.
وتوجد أحكام حول العتداء الجسدي ض ي� بلدان
الشارة إليها تحديدا
أخرى ،ومع أنه ل يتم إ
بوصفها قضايا تتعلق بالعنف القائم عىل النوع
الجتماعي إل أنه يمكن ض� بعض أ
الحيان أن
ي
تك� العنف ض ض
الم� يىل.
تستخدم لمقاضاة مر ب ي
ومع ذلك فإنه ض� سوريا ،وم� ،ولبنان أ
والردن،
ي
يتم تحديد العقوبات عىل العنف الجسدي
أ
ت
ال� تقضيها الضحية ض ي�
بحسب عدد ض ال أيام ي
المستشفى .ي� الردن عىل سبيل المثال ،إذا
تم إدخال الضحية ألقل من  10أيام للعالج �ض
ي
المستشفى فإن ض
القا� يملك السلطة برفض
ي
الدعوى بناء عىل تقديره الخاص بوصفها
"جنحة" .والدعاء إلزامي فقط عندما يتم إدخال
الناجية إىل المستشفى لمدة تزيد عىل  20يوما.
أ
الردن وم� وسوريا والعراق لديها أحكام
ض
ش
تق� بأحكام مخففة للرجل الذي
ت�يعية ي
ض
يقتل زوجته اذا كانت ي� حالة تلبس بالزنا ،أو
الجن�
الذي يقتل إحدى قريباته عن السلوك
ي
الم�وع"  -ما يسمى بـ "جرائم ش
"غ� ش
ال�ف".
ي
أ
ض
ض
خ�ة ي� كل من سوريا
ومع ذلك ،ي� السنوات ال ي
والردن زادت أ
أ
الحكام حول ما يسمى "جرائم
ض
ش
و� م� وكردستان العراق ،حيث
ال�ف" .ي
أ
الناث)
تشويه العضاء التناسلية لالإناث (ختان إ
ل يزال شائعا ،تم مؤخرا سن ي ض
قوان� لتجريم
هذه الممارسة.
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إرساء

ضض
الم�ل هو المكان الذي يجب أن يشعرك
أ
قل� .مع
بالمان .وكنت أؤمن بهذا ضمن كل ب ض ي
أن ذلك لم يعد صحيحا ي� سوريا .ي� العام
ض
الما� اضطرت ت
مقاتىل
عائل� إىل الفرار من
ي
ي
ي
آ
ض
ض
داعش ي� الرقة .وأنا الن أعيش ي� مخيم
ت ض أ
ت
يض
الثنت� ووالدي.
أخ�
الزع�ي ي� الردن مع ي ّ

مثل

الهواء العليل.
مثل الهروب
من السجن

والدي رجل ت ض
بك�يائه وتقليدي.
يع� ب
كان يحلم دائما ببناء مملكته

الخاصة ،حيث يمكن أن يعيش كل أبنائه وبناته
جميعا معا ض ي� سالم .وقد تحقق حلمه حيث
كنا خمسة أرس تعيش ض� ض ض
كب� ض ي� مزرعة.
م�ل ي
ي
عندما كنا نجتمع ض ي� وقت الغداء كان هناك 40
من أفراد أ
ت
يض
طاول� طعام،
مقسم� عىل
الرسة
ي
واحدة للرجال ولحقاً للنساء .كنا نبدأ الطهي
منذ ساعات الصباح الباكر ،ض
ونق� الوقت معاً
ي
ض ي� المساء .لقد ضاع حلم والدي لحظة سمعنا
أن المدينة قد سقطت تحت سيطرة داعش.

ت
اخو� عىل الفور كما تم اعتقال
تم قتل احد ي
الخر .أ
أخي آ
ض
الشجار الخ�اء ،والسماء الزرقاء،
والزهور والطيور ،ورائحة ب ض
والمر�
الخ� الطازج
ب
الحلو كلها اختفت ض ي� ذلك اليوم .أصبح كل
ش
سء حزيناً وسوداوياً .كان القصف عشوائياً -
ي
أ
يمكن أن ضي�ب أي مكان ض ي� أي وقت .كان المر
ل يطاق ،وخاصة بالنسبة أ
لالطفال .رأيت جثث
ُ
أ
الطفال مغطاة بالرمال ض
ت
مدين�  .كنا
شوارع
�
ي
ي
جميعا ي ض
خائف� جدا.
قررنا أن ننقسم وأن تن�ك ض ض
الم�ل والنتقال إىل
ملجأ .لم يكن هناك ماء أو كهرباء – كان الظالم
ض
نعا� من العطش
هو سيد الموقف .وكنا ي
والجوع .وعلمت أن ض ض
الم�ل الذي كانت تعيش
ت
الد� (كانت مطلقة وتعيش مع عائلة أخي)
فيه ي
قد تعرض للهجوم .فقدت ت
والد� ساقيها .نجا
ي
أخي ،ولكن ألقي القبض عىل زوجته وطفليها
يض
البالغ� من العمر  3و  4سنوات.
الصغ�ين
ي
ت
وأخ� أيضاً بعد أربعة أشهر.
كما تم
ي
اعتقاىل أنا ي ّ
كنت أعرف أنهم كانوا يحاولون الوصول إىل

الم�ل ،ول ت
والدي نهانا عن الخروج من ض ض
ح�
لجلب المياه أو زيارة ت
والد� المريضة .هو يعتقد
ي
أننا مهددون بالخطر ألن التقاليد ض ي� الرقة
يض
الالجئ�
مختلفة عنها ض ي� درعا ،حيث ان معظم
الزع�ي من درعا .وهو يعتقد أننا ش
ض� ت
أك� تحفظا
ي
وأنه ل ينبغي علينا الخروج والختالط مع
ت
أخوا�
الغرباء .وأنا أيضا أشعر بالقلق حيال
ي
أ
الصغر سنا .كن يردن مواصلة تعليمهن ولكن
أ
يمش� لوحدهن �ض
ض
يع� أن ي ض
ي
والد رفض لن ذلك ي
المخيم للوصول إىل المدرسة.

لحسن الحظ أن والدي ضد الزواج المبكر،
وذلك ي ض
لسبب� .أولً ،وفقا لتقاليد عائلتنا ،فإنه ل
ت
ض
ينبغي عىل الفتيات أن ي�وجن من شخص من
عائلة أخرى .ثم أننا عندما وصلنا إىل المخيم،
شاهد والدي رجال ً يشد شعر زوجته ويركلها
أمام حشد من الناس .كان ي�خ ض ي� وجهها
لعدم طهي العشاء ض ي� ذلك اليوم .ب يأ� لم
يتمكن من مشاهدة الموقف والسكوت ولذلك
حاول التدخل .ولكن تم منعه من التدخل من
اعت�وه
الج�ان الذين ب
قبل ي
غريباً يحاول التدخل ض ي�
الشؤون العائلية آ
لالخرين.
وهو يخ�نا دائماً أن الزواج �ض
"عندما وصلنا إىل المخيم ،شاهد والدي
ب
ي
المخيم ل يستمر.

�ل يوم

رجال ً يشد شعر زوجته ويركلها أمام
حشد من الناس .كان ي�خ ض ي� وجهها
لعدم طبخها العشاء ض ي� ذلك اليوم.
ب يأ� لم يتمكن من مشاهدة الموقف
والسكوت لذلك حاول التدخل".

إسراء

العمر 29 :عاماً
الزع�ي ،أ
الموقع \ الدولة :مخيم ت
الردن

بالنسبة للعائالت التقليدية المحا�ة بالعادات
الصارمة فإن مغادرة منازلهم ليصبحوا ي ف
الجئ�
يعت� أمراً يحمل ي ف
ب� طياته العديد من المشاكل
ب
العميقة .وتعتمد الصحوة من هذا ال�ابوس عىل
التسامح والتفاهم.

ت
ت
حيا� قد انتهت،
ي
إخو� من خاللنا .شعرت أن ي
كرس متحرك)
ولكن بعد ذلك رأيت أمي (عىل ي
كما رأيت أخت زوجي وابن أخي وابنة أخي ض ي�
السجن نفسه .لقد كانت لحظة حلوة ومرة .وقد
تعرضنا ألنواع عديدة من العنف ،ولكنها لم
أ
ض
و� وقت
تكن جنسية .كما تم ي
توف� الدواء لمي .ي
الفراج عنا جميعاً.
لحق تم إ
قرر والدي أن نتحرك عىل الفور إىل مخيم
الزع�ي ض� أ
ت
الردن .أمي ي ض
واثن� ض ي� أصهاري
ي
ض
ض
وأشقائهم يعيشون ي� أماكن متفرقة ي� المخيم.
عائل� آ
أنا ل أعلم أين هي بقية ت
الن .فهي
ي
ش
منت�ة ض ي� كل مكان.

يض
محبوس� داخل
إن البقاء
أ
ً
البواب كان أمرا فظيعا .ولكن
حصل بعد ذلك ما لم يكن
ض ي� الحسبان ،حيث اتضح أن
ت
ض
واحدة من
تعا�
ي
أخوا� كانت ي
ض
من عدم انتظام ي� الدورة
الشهرية ،لذلك ارصيت
عىل اصطحابها إىل عيادة
النجابية ض ي� المخيم،
الصحة إ
ض
و� غرفة النتظار
وقد وافق والدي عىل ذلك .ي
سمعت أحد أ
الخصائييات الجتماعييات تتحدث
اىل امرأة جلست بجانبها ،وتدعوها للمشاركة
ض ي� جلسة للمشورة .أدركت عىل الفور أن هذا
هو تماماً ما تحتاج إليه عائلتنا  -شخص ما
يفهم وضعنا لنتحدث إليه .لذلك طلبت منها
ت
أخ� كان
المساعدة ،ووضحت لها أن مرض ي
العذر الوحيد الذي مكننا من مغادرة ض ض
الم�ل .تم
تقديم العالج أل ت
خ� وأعطاها الطبيب موعداً
ي
للمتابعة بعد شهر .كنا سعداء جدا ،ألن ذلك
ض
يع� أننا سوف نتمكن من الخروج من ض ض
الم�ل
ي
مرة أخرى.

ض� احد أ
اليام سمعنا طرقاً عىل الباب ،وكان
ي
ذلك يحدث للمرة أ
الوىل منذ وصولنا إىل
المخيم .كانت تلك هي أ
الخصائية الجتماعية،
وبدأت أرتجف من الخوف ،لم أكن أريد أن
ض
أن� تواصلت مع مركز المرأة .طلبت
يعرف ب يا� ي
أ
الخصائية الجتماعي من والدي شرسبة ماء،
وتظاهرت بأنها لم تلتق ب ي� قط .ثم طلبت
التحدث معه لمدة خمس دقائق .ش
ورسحت
ت
ال� يقدمها المركز للمرأة
لوالدي الخدمات ي
وطلبت منه أن يرسل بناته هناك .رفض والدي
بأدب ،ش
ورسح أسباب رفضه .ولكن بعد ذلك
بدأت أ
الخصائية الجتماعية بزيارة ض ض
م�لنا كل يوم
تقريبا .أرادت ك� الجمود وبناء عالقة ثقة مع
وأخ�ا سمح لنا والدي زيارة المركز مرة
والدي .ي
أ
واحدة ض ي� السبوع.
كان ذلك مثل الهواء العليل .بالنسبة لنا كان ذلك
مثل الخروج من السجن .أتيحت لنا الفرصة آ
الن
لزيارة ت
والد� أيضا .وأنا ممتنة جدا لهبة.
ي
ت
أخوا�
بدأت جلسات المشورة ،والتحقت
ي
بدورات الحرف اليدوية .وبعد شهر تطوعت
للعمل ض ي� المركز .وتمكنت من إقناع والدي
ت
أخوا� إىل المدرسة .لقد أصبحت شخصاً
بإرسال
ي
آ
ض
آخر الن .كان حلمي فيما م� هو الزواج .ولكن
الن لدي حلم أك� ض� مساعدة النساء أ
آ
الخريات
ب ي
وأن أكون مؤثرة ض� مجتمعي سواء ض� ت
الزع�ي
ي
ي
التغي�
أو ض ي� الرقة .المرأة لديها القدرة عىل
ي
قل�.
وبناء المجتمع! وأنا أؤمن بذلك من كل ب ي
أحض بفرصة الذهاب إىل المدرسة ،ولكن�ض
لم َ
ي
آ
الن أتعلم كل يوم .أنا أعيش مغامرة .لم أكن
أريد أن يحدث ما حدث ،ض
بنف�
ولكن� فخورة
ي
ي
ت
ال� اتأقلم فيها مع الوضع!
للطريقة ي
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رنيـم

"لقد أصبحت شخصاً آخر آ
الن .كان
حلمي فيما ض
م� هو الزواج .ولكن
آ
أك� ف ي� مساعدة النساء
الن لدي حلم ب
أ
الخريات وأن أكون مؤثرة ف ي� مجتمعي.
أحض بفرصة الذهاب إىل المدرسة،
لم َ
آ
ن
ولكن� الن أتعلم كل يوم ".
ي

أخ� أن سوريا سوف تنتهي بسبب كل هذه الوحشية .ش
ش
أخ� أن الناس لن يتعافوا أبدا
أ
ش
مشاكل تتال� وذلك عندما
وأن ال يتوقف اللم أبدا .بعد أن تطوعت مع المركز أصبحت
ي
آ
ن
ت
ش
�ء
ال� مروا بها.
ي
ساعد� ذلك عىل وضع كل ي
فاستمع لمعاناة الخرين والتجارب القاسية ي
منح� هدفأً ت
� منظوره الصحيح .كما أن تطوعي مع المركز ن
لحيا�  .أنا أستمتع بمساعدة
ي
ي
ي
آ
ت
الخرين .إن رؤية النساء ت
والال� كن منغلقات وخجوالت وقد أصبحن
أعرفهن
الال�
ي
ي
ن
يسعد� جداً.
منفتحات ومتحمسات مرة أخرى للحياة ـ أمر
ي

ف� أ
الردن
ي

 %50من الناجيات

ت
الال� ي ن
تلق� خدمات حول العنف القائم عىل النوع
ي
االجتماعي ي ن
عان� من شكل من أشكال العنف نز
الم� يل .
(صندوق أ
المم المتحدة للسكان)2013 ،

النساء والفتيات
ن
قوان� وقيود جديدة
يواجهن ي

ال� صنفتها أ
ف
ت
المم المتحدة
تؤثر عىل حياتهن اليومية ي� المناطق ي
كمناطق تسيطر عليها جماعات إرهابية ،وتشمل القيود طبيعة اللباس
وقيود عىل التنقل ف ي� سوريا.
أ

(صندوق المم المتحدة للسكان)2015 ،

ابـن�ت
ي
تالفرصـة
سأمنح

ال� لم
ي
أحظ بها

أحس كما لو كنت قد ولدت من جديد هذه هي
الطريقة الوحيدة للتعب� عن وضعي آ
الن .فقد
ي
ت
حيا� من قبل عبارة عن جحيم :فأنا أم
كانت ي
وحيدة تبلغ من العمر  16عاما ومطلقة ولم يكن
أمامي أي أفق .آ
الن أستطيع أن أحلم بمستقبل
ل ت
والبن�  .وأنا مدينة بكل ذلك للدكتورة أمل
ي
ي
أ
من العيادة ت
ال� يدعمها مكتب صندوق المم
ي

المدرسة .ولكن بعد ذلك بدأت الحرب ونزحت
ت
عائل� من بيتنا ف ي� مدينة حمص .وتم تزويجي
ي
البن عمي عندما بلغت الرابعة ش
ع�ة من عمري.
ين
وب� عشية وضحاها تبخرت أحالمي لالستمرار
أ
ف
ف
ت
اس� .لوال الزمة لكنت ما زلت ي� المدرسة
ي� آ در أي
الن ،بدل ً من أن أكون أماً مطلقة مع ابنة تبلغ
ين
سنت� من عمرها.

ت
ت
فعائل�
حيا� منذ الطالق.
"لقد بدأت تدريجيا االستمتاع بحياة لقد توقفت ي
ي
محافظة ،حيث البنات ال يحصلن عىل
عادية مرة أخرى .ومع أن الدموع ال
ت
ال� يتمتع
نفس أاالمتيازات أو الحقوق ي
زالت تنهمر من ن
بها البناء الذكور .ووصلت إىل مرحلة
عي� إال أن هناك
ي
لم أعد عندها أستطيع تحمل الكالم
العديد من االبتسامات ت
ن
ال� ترتسم
ع� وتوجيه االتهامات يل ،ناهيك عن
ي
ي
الهمس القاتل حول والذي ن
يؤذي�
ت
ي
ي
شف� ايضاً".
عىل ي
جداً.
ف
ن
ن
بأن� مدمرة .ولكن هذا
أيت� قبل
اختبأت بعيدا وشعرت ي
المتحدة للسكان ي� سوريا .لو أنك ر ي
ت
ثالث سنوات ،كنت ت
ال�
س�ى فتاة أخرى .لقد كنت الكابوس انتهى عندما بدأت بزيارة
العيادة ي
أ
ف
ف
يدعمها صندوق المم المتحدة للسكان ي� حينا.
مفعمة بالحياة وكنت مصممة عىل النجاح ي�

رنيـم

العمر ١٦ :عاماً
الموقع \ الدولة :ريف دمشق ،سوريا

لقد غ� التحدث مع أ
الخصائية االجتماعية
ي
ن
ت
حيا�  .فقد شعرت يأ� استعدت السيطرة عىل
ي
ت
حيا� مرة اخرى كما أًصبحت اقوى وزادت ثق�ت
ي
آ ي
أن� ث
ن
بنفس  .ن
أك� شجاعة الن.
يمكن� القول ي
ي
ي
أن� وجدت الخدمات الصحية ت
كما ن
ال� تحتاجها
ي
ي
ن
ت
ساعد� ف ي�
النفس المنتظم
طفل�  .إن العالج
ي
ي
ي
الحساس بوصمة
التغلب عىل المصاعب عىل إ
آ
ق
ق
حقو� الن وأفهم
طال�  .أنا أعرف
ي
العار بسبب ي
أن ما حدث لم يكن ئ
خط�.
ي
أنا حالياً أعمل ف ي� ورشة للخياطة ف ي� دمشق
ش
بنفس  .وقد بدأت تدريجيا
عي�
ي
وأكسب لقمة ي
االستمتاع بحياة عادية مرة أخرى .ومع أن
ن
عي� إال أن هناك
الدموع ال زالت تنهمر من ي
ت
ت
شف�
ال� ترتسم عىل ي
العديد من االبتسامات ي
ت
ايضاً .ت
ابن� ،الحياة
أمني� الوحيدة هي أن أمنح ي
ي
ن
ت
سلبو� إياها.
ال�
ي
المستقرة السعيدة ي

مثل العديد من الفتيات ي ف� سوريا فإن رنيم
تحلم بمستقبل تنتهي فيه الأزمة ي ف� سوريا.
صغ�تها الحياة
وهي مصممة عىل أن تمنح ي
ت
ال� رسقت منها.
ي
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منـى

إن االنتقال من دمشق إىل مخيم كاورغيسك ف ي�
العراق لم يدفن طموحي كمصممة أزياء بل عىل
العكس ،لقد جعل ذلك أحالمي تتحقق ،حيث
افتتحت مشغال ً للخياطة هنا .كل يوم ن
يمكن�
ي
أن ابتكر أفكاراً جديدة وأقوم بإنتاج تصاميم
من صنع يدي .فأنا عىل اطالع بأحدث صيحات
أ
أ
أ
ف
و� نفس
الموضة للقمشة واللوان والساليب ،ي
ين
البائع�
الوقت أبقى عىل اتصال وثيق مع
ت
لمنتجا� وأفضل ثمن
للحصول عىل تقييم عادل
ي
أ ئ
زيا�.
ل ي
ت ن
أن� بدأت تلقي طلبات من مناطق مختلفة
ح� ي
ف
من إقليم كردستان ي� العراق .لقد أصبحت
مشهورة آ
الن.

كو� امرأة شابة وحيدة ليس أ
ن
بالمر السهل.
إن ي
ف
الكث� من التحديات ي� البداية.
فقد واجهت ي
ن
منح� الثقة
الصغ�
ولكن هذا المشغل
ي
ي
ت
بالنفس .لقد حظيت باح�ام الرجال الذين
ن
ساعدو� عىل بناء المحل وسقفه .نعم لقد
ي
بنيناه معاً.

إن ذلك يبدو كما لو كان من ض
الما� البعيد
ي
آ
الن ،كما لو أنها كانت حياة مختلفة .كنت
ت
ال� كنت أحلم بها.
أتطلع إىل
ي
مستقبل والحياة ي
ن
أن� سأتزوج خالل بضع سنوات،
كنت أعتقد ي
وأن يكون لدي عائلة .ن
ولكن� ال أعتقد أن هذا
ي
مختلفة جدا آ
ت
الن.
فحيا�
سيحدث قريباً.
ي

ت
حيا� طبيعية قبل الحرب .كنت أعمل ف ي�
كانت ي
ف
محل أديداس لتجارة التجزئة ي� دمشق .وكنت
استمتع بالعمل هناك .فأنا أحب العمل مع
ن
أن� أحب الموضة ،ولذلك كانت
الناس ،كما ي
وظيفة جيدة بالنسبة يل ،كما أن مردودها جيد.

"هنا ف ي� مخيم كاورغيسك
يمكنه الحصول عىل العالج
ألن الرعاية الصحية متوفرة
ومجانية .إن المجيء إىل هنا
أنقذ حياة أخي .لذلك أنا
سعيدة أننا تمكنا من الوصول
إىل هنا".

حــلم

بمســتقبل
مشــرق
أ
ف

أ
ت
خ� ف ي� دمشق لم أكن أريد أن
ح� اليوم ال ي
نز
أترك الم�ل .وعىل الرغم من كل ما كان يحدث
وتفج�ات
هناك من حرب وقتال وحصار
ي
واختطاف ونقص الغذاء والكهرباء إال أنه كان
ال يزال ن
موط�  .وعىل الرغم من كل ما فقدناه
ي
نز
ش
�ء بقي لنا .فهناك كنا
إال أن م�لنا آكان آخر ي
ف
ننتمي .أما الن فقد تفرق أفراد أرستنا ي� جميع
أنحاء المنطقة.

ي� تصميم الزياء

منى

العمر 30 :عاماً
الموقع \ الدولة :مخيم كاويرغوسك ،إقليم كردستان ف ي� العراق

ي ن
الالجئ�
من خالل افتتاح ورشة عمل ي ف� مخيم
ف� كاورغيسك ،عززت ن
م� حبها لتصميم الأزياء،
ي
ت
واكتسبت اح�ام الجميع كامرأة شابة وحيدة.
كما أن التطوع ي ف� المركز يبقيها مشغولة ويملؤها
بالتفاؤل.

غادرت ألن أخي كان بحاجة إىل رعاية طبية
ن
يعا� من الفشل الكلوي ولم
عاجلة .فهو ي
ف
تبق أية مرافق طبية ي� دمشق .فقد تعرضت
المستشفيات للقصف وغادر العديد من
ن ف
الط� أعمالهم ألن ممارسة
ي
العامل� ي� القطاع ب ي
ً
خط�ا جدا ،أو أنهم شاهدوا
العمل كانت أمرا ي
الكث� من زمالئهم يموتون ف ي� الوقت الذي كانوا
ي
ن
المدني�  .وكانت حالة أخي تسوء
فيه يساعدون
ي
مما اضطرنا للمغادرة قبل أن تسوء حالته ث
أك�

بحيث ال يعود يقوى عىل السفر .هنا ف ي� مخيم
كاورغيسك يمكنه الحصول عىل العالج ألن
الرعاية الصحية متوفرة ومجانية .إن المجيء إىل
هنا أنقذ حياة أخي .لذلك أنا سعيدة أننا تمكنا
من الوصول إىل هنا.
كنت بحاجة إىل إبقاء نفس مشغولة ت
ح� ي ن
يح�
ي
الوقت الذي نتمكن فيه من العودة إىل ديارنا
مرة أخرى .أنا أعمل مع المركز كعاملة اجتماعية

متطوعة أل ن
ن� أحب العمل مع الناس ومساعدة
ي
الخرين .انها وسيلة لرد الجميل أ
آ
ولكون مفيدة
للمجتمع .كما أن العمل كمتطوعة يمنح
مع� وهدف وأنا آ
ت
حيا� ن
أك�
بثقة
الن أتطلع
ب
ي
ن
أن� أساعد ف ي� دروس الخياطة
للمستقبل .كما ي
ت
ال� يعقدها المركز.
ي
كل أمل أن ال تستمر الحرب مدة أطول .وعندما
ي
ن
عمل وفتح متجر
فإن� أحلم بتوسعة ي
نعود ف ي
ناجح ي� دمشق.
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سماح

الحاجة تقود
البداع
إىل إ

اسمي سماح وأنا ت ز
م�وجة ولدي ستة أطفال.
ت
ش
�ء للحفاظ
وأطفال هم ي
ي
حيا�  .وسأقوم بأي أ ي
عىل سالمتهم .لقد غادرنا سوريا لنها لم
تكن آمنة .ال يتوجب عىل أي طفل أن يعيش
وحشية الحرب .وال ينبغي أن يستيقظوا عىل
صوت القذائف والقصف ليال .ويجب عليهم
ارتياد المدرسة وأن يتمكنوا من اللعب خارج
البيت .ولكن ذلك لم يعد ممكنا ف ي� سوريا بعد
آ
الن.
يك� أوالدي ف ي� ظل
لم أستطع أن أتحمل أن ب
هذه الظروف وأن ال يعود بيتهم قادرا عىل
أ
ت
ال� يحتاجون إليها.
ي
توف� المن والسالمة ي
أصغر ئ
أبنا� ال يتذكرون أي ش
�ء عن الحال قبل
ي
أ ي
يك�وا
بدء الحرب والقتال .وإنه لمر مخيف أن ب
وهم يعتقدون أن هذه هي الحياة الطبيعية.
لذلك غادرنا سوريا .كان يتوجب علينا أن نغادرها
أطفال  .أنا بكل تأكيد ال أريد أن أكون
من أجل
ي
هنا .أنا ال أريد أن أكون الجئة وأن أضطر
ف
ف
ت
حيا�  .ولكن
لطلب المساعدة ي� كل خطوة ي� ي
أ
ئ
بنا�
لم يكن أمامنا خيار آخر .أريد أن أوفر ل ي
فرصة لحياة طبيعية .فهنا يمكنهم الذهاب إىل
المدرسة ،ويمكنهم استعادة بعض براءتهم.
الظروف هنا ليست مثالية ،ألن حياة اللجوء
أ
الكث�
ليست بالمر السهل أبدا .فليس هناك ي
من فرص العمل المتاحة للرجال .وليس بيدهم
حيلة تجاه ذلك ولكننا نتعايش مع الوضع.

سـماح

العمر ٣٢ :عاماً
الموقع \ الدولة :طرابلس ،لبنان

سماح تبذل كل ما ي ف� وسعها عندما يتعلق الأمر
بسعادة أطفالها ومستقبلهم .فاالنتقال إىل لبنان
وإيجاد عمل واستخدام وسائل منع الحمل
ف
تعت� أموراً ال مفر
والعيش ي� ظروف صعبة ب
منها.

ن
كث�اً .فعندما وصلنا إىل
لقد
ساعد� المركز ي
ي
المخيم كانت الحياة صعبة وخاصة أننا كنا قد
ش
�ء .كنا ف ي� بيئة مختلفة تماما عما كنا
فقدنا كل ي
معتادين عليه ،فقد أصبحنا نعتمد عىل مساعدة
آ
ج� ن يا�  .ولكن
الخرين لنا .لم أكن أعرف أي من ي
أ
تتغ�.
عندما عرفت طريق المركز بدأت المور ي
الحساس باالنتماء للمجتمع.
فقد وجدت هنا إ
ن
أن� بدأت العمل
لقد أحببت المركز جداً لدرجة ي
ف
متطوعة كمعلمة للصحة النفسية .ي� البداية لم
أن
ن� ف ي� سوريا
ب
أخ� زوجي عن ي
عمل الجديد ل ي

"عندما وصلنا إىل المخيم ،كانت
الحياة صعبة جداً وخاصة أننا كنا
ش
�ء .لم أكن أعرف
قد فقدنا كل ي
ج� ن يا�  .ولكن عندما عرفت
أي من ي
أ
تتغ�.
طريق المركز ،بدأت المور ي
الحساس باالنتماء
فقد وجدت هنا إ
للمجتمع".
م�ل .إال أنه آ
لم أكن أعمل فقد كنت ربة نز
الن
أ
ن
ن
ويدعم� بعد أن عرف بالمر.
يساند�
ي
ي
أنا آ
عمل وهو
الن أكسب
القليل من المال من ي
أ
أ
ف
يساعد ي� دعم الرسة ،فقد أصبحنا عىل القل
نتمكن من الحصول عىل كل ض
ال�وريات الالزمة
أ
للطفال.
وبمناسبة الحديث عن ذلك فقد بدأت أنا
وزوجي الحديث عن إنجاب طفل آخر .فكالنا
نحب أطفالنا ،ويسعدنا أن نضيف فرداً جديداً
لعائلتنا ،ولكننا متفقان عىل أن هذا ليس الوقت
المناسب إلنجاب طفل آخر .لذلك ،وبفضل
ن
ت
فإن� حاليا
ال� يقدمها المركز ي
الرعاية الصحية ي
استخدام وسائل منع الحمل .ربما عندما نعود
م�لنا ف� سوريا سنفكر ف� أ
إىل نز
المر مرة أخرى
ي
ي
وربما سنتخذ عندها قراراً مختلفاً.
ف ي� الوقت الراهن نحن نعيش ف ي� متجر مهجور.
ن
فإن�
ومع القليل من المال الذي أجنيه من مركز ي
اليجار .لقد كان مرآباً يغ� مكتمل
قادرة عىل دفع إ
البناء ومن دون الباب ،ولكن جنبا إىل جنب مع
زوجي والقليل من الديكور تمكنا من تحويله إىل
ين
بيت فئ
البداع،
دا� من
طابق� .فالحاجة تؤدي إىل إ
أليس كذلك؟ المكان يصبح أحياناً مزدحم قليال ً
ولكننا عىل أ
القل معاً .هذا هو بيت ارستنا.

سارة وعائلتها يعيشون هنا .لقد تمكنوا مؤخرا
من وضع باب للكراج وقاموا بتقسيمه ليبدو
كم�ل آ
نز
الن.
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رانـيا

الموسيقى تحمل�ن
أ ي
بعيــداً عـن اللم

ن
"نغ� معاً ونعزف الموسيقى معاً .وبعد كل
ي
ت
ال� مررت بها فإن هذه التجربة
المعاناة ي
ت
ن
بكينون� مرة أخرى".
تجعل� أشعر
ي
ي

والكث�
لقد غادرنا سوريا بسبب القصف والحرب
ي
من العنف الذي ال بم�ر له .لقد كان أمراً فوق
ف
خو� يزداد
احتمالنا .كنت خائفة جدا .وكان ي
عندما تسقط القذائف بالقرب من نز
م�لنا .عندما
يصم
عال .دويّها ّ
تسقط القذائف يكون لها دوي ٍ
آ
الذان وتشعر بها كأنها تمر من خاللك .تشعر
بها ف ي� عظامك .كنت ف ي� إحدى المرات نائمة
أن
ن� سمعت القذائف تسقط بجوار
واستيقظت ل ي
ن
نز
أن� عجزت عن الحركة.
م�لنا .كنت خائفة لدرجة ي
ت
لم أستطع ح� التحدث .بعد هذه الحادثة
بدأنا النوم خارج القرية ليال ألننا كنا ي ن
خائف� من
أن تدمر القذائف نز
م�لنا.
ف� أحد أ
اليام وبعد أن تجادلت مع ابنة عمي،
ي
أصيب نز
م�لهم بقذيفة .اصبت بحزن شديد
ألنها توفيت وهي نز
م�عجة من جدالنا .عندها
توسلت لوالدي أن نغادر البالد .ابنة عمي
وجميع أفراد عائلتها لقوا حتفهم ،ونحن لم
نعد ننام ف� نز
م�لنا ،فما الجدوى من بقائنا هنا؟
ي
تعت� جزءاً مهماً من الثقافة السورية،
الموسيقى ب
ومهمة جدا لعائلتنا .كنا نستيقظ عىل صوت

رانيــا

العمر 15 :عاماً
شانل أورفة ،تركيا
الدولة:
الموقع \
ي

رانيا تتحدث عن ذكرياتها عن القصف ي ف� سوريا،
ثم تروي كيف أن الموسيقى والعمل الجماعي
ي ف� مركز المرأة ساعدها هي وأمها عىل التطلع إىل
المستقبل بتفاؤل.

ت ن
تح� البيض
لف�وز وهي ض ّ
تغ� ي
ي
والد� ي
ين
الياسم�
المخفوق ،مع الرائحة الزكية لزهور
ن
ت
تشجع� دائماً
ال� تفوح من الحديقة .كانت أمي
ي
ي
ال� شجعت�ن
عىل الغناء وعزف الموسيقى .وهي ت
ي
ي
عىل الذهاب إىل المركز.
أستاذي للموسيقى كان قد انتقل إىل تركيا ايضاً،
وبدأ بعقد دورات الموسيقى ف ي� مركز المرأة .وقد
تواصل مع جميع الطالب الذين كان يدرسهم
الموسيقى ف ي� سوريا ،وشجعهم عىل حضور
دروسه الموسيقىة .انه يؤمن بكل جوارحه عىل
قدرة الموسيقى ف ي� عالج الصدمات النفسية .انه
ت
ال� من شأنها أن
عازم
عىل تنظيم الحفالت ي
أ
الخوال من الحب والموسيقى .إن
تعيد اليام
ي
أ
ز
نفس بإحساس عميق
العزف عىل آلة ب
ال�ق يمل ي
ن
تساعد� عىل تذكر أسعد
الموسيقى
بالرضا ،ألن
ي
أ
ف
ت
ال� عشتها ي� سوريا.
الوقات ي
لقد وجدت العديد من أ
الصدقاء القدامى ف ي�
ن
نغ� معاً ونعزف الموسيقى معاً .وبعد
المركز .ي
ت
ال� مررت بها فإن هذه التجربة
كل المعاناة ي
بكينون� مرة أخرى .أشعر وكأن�ن
ت
ن
تجعل� أشعر
ي
ي
ي

شخص آخر عندما أعزف الموسيقى .أشعر
ن
وتغادر� الذكريات المؤلمة وأتخلص
بالحرية،
ي
أ
أ
من أ
اللم الناجم عن فقدان الهل والصدقاء،
وألم ضياع سوريا.
ن ف
الكث� من النواحي .فقد
إن المركز
يساعد� ي� ي
ي
ت
ن
يمكن� أن
حيا� ،كما
رجعت الموسيقى اىل ي
ي
أتحدث مع أ
الخصائية االجتماعية .وبدات أتذكر
ت
ال� كانت عليها
ابنة عمي
بشخصيتها الجميلة ي
وليس فقط ف ي� الطريقة البشعة القت حتفها بها.
ن
ويساعد� المركز ف� ت
ال� ي ز
مستقبل ،وقد
ك� عىل
ي
ي
ي
شجعت ت
والد� عىل زيارة المركز ايضاً فهناك
ي
ف
ف
يقض�ن
الكث� من النساء ي� سنها ي� المركز حيث ي
ي
وقتهن معا ،وأصبحن صديقات برسعة فائقة
ت
ال� خضنها .كما
من خالل حديثهن عن التجارب ي
أنهن يستمتعن أيضا بتعلم المهارات والحرف
الجديدة معا .أعتقد أننا ث
أك� سعادة واستعادت
حياتنا توازنها منذ بدأنا القدوم إىل المركز.

ين
السوري� ()24-15
الكل للشباب
العدد ي

الالجئ� وصندوق أ
ين
المم المتحدة للسكان ،آذار )2016
(المصدر :المفوضية السامية لشؤون

البلـد
الكل
العدد ي

سـوريـا
 2.5مليون

تـركيا
400,000

مصـر
25,000

العـراق
50,000

أ
الردن
110,000

لبنان
190,000
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لڤـان

"زوجي شخص صعب المراس فهو يرفض السماح يل برؤية الطبيب .ولكن
ي ف
ي ف
الصحي� ي ف� المركز تم�نت من الحصول عىل العالج
العامل�
وبدعم من أحد
ف
ف
الثا�".
الذي كنت بحاجة له ،وحالما أشفى تماماً أتم� أن أحمل
بطفىل ي
ي

لڤــان

ض
ت
ال� تمنعها من أن تصبح حامال.
لڤـان عانت لمدة أربع سنوات ي� ألم وصمت ،فهي خائفة أن ب
تخ� زوجها عن العدوى المهبلية ي
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سـالم

اتم� لو تنتهي هذه أ
ل تسيؤوا فهمي؛ فأنا ض
الزمة
حالً .ض
ولكن� لست ممن يشكون مما حصل .أنا
ي
أفضل أن أت�ف ض� ض
الحارص ،ألن البكاء عىل
ي
أ
اليام الخواىل يبقيك حبيس ض
الما� .
ي
ي
لقد ترعرعت ض ي� دمشق .وعندما بلغت  1٨من
عمري التحقت بالجامعة ،وكانت أحالمي واضحة
ض ض
س�  .ولكن
للمستقبل ،مثل معظم الفتيات ي� أ ي
عندما بدأت الحرب ،تبخرت تلك الحالم.
وبطبيعة الحال ،لم أكن لوحدي .أ
فالزمة أثرت
عىل حياة كل سوري ،ولم تؤثر فقط عىل حياة
ض ض
كث� من الشباب
أولئك
البالغ� ي� سوق العمل .ي
ي

وأنا منهم ت�بوا من الجامعة خالل السنة
الوىل عندما تفاقمت أ
أ
الوضاع سوءا .أمي أرادت
ض
ت
أم�
حماي� فقط ،ولكنه كان أمراً فظيعا أن ي
ي
عاماً كامال ً حبيسة ض ض
الم�ل ،ش
أخ� مغادرته ول
ت
ح� شل�اء البقالة بع� الشارع.
ض
اث� ش
ع� شهرا طويلة ،قررت ك�
بعد مرور ي
حاجز الخوف والعودة اىل الحياة .وجدت
عمال وبدأت حضور المؤتمرات وورش العمل
المحلية لتوسيع ت
تعامىل مع
شبك� المهنية .إن
ي
ي
المحىل ومع الناس الذين كان أمامهم
المجتمع
ي
مستقبلهم  -وحياتهم الحالية  -انقلب رأسا عىل
ت
عقب بسبب حالة عدم ي ض
مشارك�
اليق� .ولكن
ي
ض� العديد من الفعاليات أتاح ىل استعادة ثق�ت
ي
ي
ي
بنف� .
ي

عندما
يغلق باب

يفتح باب
آخر ع�
م�اعيه
ســالم

العمر 22 :عاماً
الموقع \ الدولة :دمشق

سالم وبإ�ارها وتفاؤلها تفعل ما بوسعها
لمساعدة النساء والشباب عىل إيجاد االأمل �ف
ي
ت
ال� تنشدها،
سوريا .لم تكن هذه هي الحياة ي
ت
ال� تعيشها كل يوم.
ول�نها عىل كل حال الحياة ي

الخ�ة الكافية للمشاركة
رسعان ما اكتسبت ب
ض ي� استضافة ورش عمل مكثفة مدتها أسبوع
تهدف إىل دعم  30من الرواد الشباب الذين
تت�اوح أعمارهم ي ض
ب�  15و  1٨سنة ض ي� مجتمعي.
أنا أيضا أصبحت أنظم مؤتمرات الشباب
 TEDxYouthض� دمشق ،حيث ض
يمكن� أن
ي
ي
أ
ض
ت
النتشار
ال� تستحق إ
أساعد ي� عرض الفكار ي
إىل الناس من خلفيات مختلفة سواء ض ي� مجال
أ
العمال أو التكنولوجيا أو القضايا الجتماعية
والعالمية.
وعىل الرغم من الظروف والعوائق المالية ،إل
أن فريقنا ض ي� دمشق تمكن من استضافة سلسلة

لحواىل 100
من مؤتمرات الشباب TEDxYouth
ي
من المستفيدين الذين تت�اوح أعمارهم ي ض
ب� 12
و  24سنة.
لقد ساعدنا الشباب الذين جمعهم صندوق
أ
ت
وال� تهدف إىل
المم المتحدة للسكان  -سوريا ،ي
رفع مستوى الوعي والتصدي لنتهاكات حقوق
النسان ضد المرأة .كما شاركت ض ي� ورشة عمل
إ
دولية حول تعليم المواطنة العالمية (،)GCED
ت
ال� نظمتها اليونسكو لمناقشة القضايا العالمية
ي
ض
ودور الشباب ي� حلها.

لقد وجدت لدى صندوق أ
المم المتحدة
للسكان ما أؤمن به فأنا أعتقد أن المجتمع يجب
أن يستثمر ض ي� مهارات الشباب وطموحاتهم .لقد
المحىل كمتطوعة
كان النضمام إىل فريق العمل
ي
ت
حيا�  .فلم يسبق يىل ان شعرت
تجربة يغ�ت ي
آ
بهذا الحماس الذي أحس به الن وأنا اعمل مع
يض
يض
والدولي�.
السوري�
موظفي الصندوق

كانت بالنسبة يىل بيئة غنية عىل الصعيدين
ض
والمه�  .إن العمل ض ي� مثل هذه
الشخ�
ي
ي
مثىل
عادية
لفتاة
بالنسبة
الستثنائية
الظروف
ي
اعت�ه امتيازاً .عندما اتذكر كيف
ب
ض
ش
كنت وأنا ي� الثامنة ع�ة من
عمري أجد نف� شخصاً آخر آ
الن.
ي
ض
ولكن� ل أندم عىل ش
سء .فأنت ل
ي
ي
الكث� من الشباب
"سوريا فيها ي
ض
تستطيع أن تتحكم ي� ما يحدث
لك ولكن يمكنك التحكم ض ي� كيفية
والذ� والمهرة .أنا واحدة
المبدع
ي
تفاعلك مع ما يحدث حولك� .ض
ي
البداية اعتقدت أن أ
كث�ين ممن عقدوا العزم
من ي
الزمة هي
ولكن� آ
نهاية العالم ض
عىل خلق شسء من ل ش
الن أدرك
سء ".
ي
ي
ي
أ
أن بداية الزمة كانت بداية عالمي
الجديد.
أعتقد حقا أن العمل الدؤوب
ت
يؤ� أكله .فعندما يكون لديك
ي
شغف تجاه قضية ما وتدعم شغفك بها بالعمل
الدؤوب فإنك ستحقق كل أهدافك ض ي� الحياة.
تغي� المجتمع من حولك
عندها فقط يمكنك ي
أ
الكث� من الشباب المبدع
لالفضل .سوريا فيها ي
والذ� والمهرة.
ي
كث�ين ممن عقدوا العزم عىل
أنا واحدة من ي
أ
خلق شسء من ل ش
كث� من
سء .لالسف ،ي
ي
ي
أقر ض يا� لم يجدوا بعد المكان المناسب إليصال
صوتهم .لو أننا نتمكن من أن نجد طريقة
أك� من الشباب عندها
لنتواصل بها مع عدد ب
سنتمكن من رسم مستقبل بلدنا.
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دانـــا

دانــا

بصفتها زوجة قائد مجتمعي ،وشخصية بارزة ملمة بحقوقها ،فإن دانا تأخذ
لغ�ها من النساء ف ي�
واجباتها عىل محمل الجد باعتبارها نموذجا يحتذى به ي
المستوطنة .انها تستمتع بتبادل المعلومات ،وتشجيع آ
الخرين عىل ممارسة
أسلوب حياة صحي ث
أك� ومساعدتهم عىل حل مشاكلهم .وهي مصممة عىل أن
تكون مثاال ً يحتذى.

"إن هذا الطفل لن يعرف من الحياة سوى حياة اللجوء.
لن يكون لديه بيت .وال ت
ح� ذكريات نز
م�ل وال حياة
الطفولة مثل أوالدي الآخرين ".الوضع ليس مناسباً عىل
إالطالق لجلب المزيد من الأطفال إىل هذا العالم.
خاصة عندما تكون الجئاً".

ت
حيا�  .أنا مستمرة ف ي� الحياة من أجلهم.
لدي أربعة أطفال أحبهم جداً فهم ي
ولكن� ت
لقد كنت حامال عند مغادرة سوريا ،ن
بالجهاض .لقد
اخ�ت أن أقوم إ
ي
ت
أن
ال� كان
ن� أعتقد كل طفل هو نعمة .ولكن ما هي الحياة ي
كان قرارا صعبا ل ي
يمكن لهذا الطفل أن يحظى بها؟ "إن هذا الطفل لن يعرف من الحياة سوى
حياة اللجوء .لن يكون لديه بيت .وال ت
ح� ذكريات نز
م�ل وال حياة الطفولة
آ
الطالق لجلب المزيد من
مثل أوالدي الخرين ".الوضع ليس مناسباً عىل إ
أ
الطفال إىل هذا العالم .خاصة عندما تكون الجئاً .إن وسائل منع الحمل
تعت� من المحرمات ف ي� مجتمعنا وال أحد يتحدث عنها .لكننا ال نستطيع
ب
الجهاض ،وانا استخدم وسائل منع الحمل
تحمل انجاب طفل آخر .منذ إ
ت
ال� أحصل عليها مجانا من المركز مع االستشارات.
ي
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ين
ياسم� :بعد أن بدأت الحرب قضينا ي ن
ليلت� ف ي�
أ
ملجأ شعرنا أنهما ستستمران إىل البد .وكنت
خائفة جدا طوال الوقت .ثم ف ي� صباح أحد
أ
مبا�ة .حيث ق
اليام اصابت قنبلة نز
م�لنا ش
ال� كل
ف
من كانوا داخل نز
الم�ل ي� تلك اللحظة حتفهم.
ف
ئ
زوجي وابنتاي ي ن
أبنا� قضوا ي� تلك
واثن� من ي
ت
ال� نعرفها ذهبت بال عودة .وأنا
الليلة .عائلتنا ي
ت
حيا�  .كنت كل ليلة
أفتقدهم ي
كث�ا فقد كانوا ي
حيا� وأن يأخذ�ن
يريح� من ت
ن
أن
الله
أطلب من
ي
ي
ي
ن
داخل .
أن� قد مت من
ي
عندهم .كنت أحس ي
ن
ن
أن� أملك الشجاعة الكافية
أكنت أتم� لو ي
ت
حيا� بيدي.
لتخلص من ي

الطريق الطويل
للعودة من الشعور

بعد ذلك هربت من سوريا مع أوالدي الثالثة
الذين بقوا ل ومع غ�هم من أ
القارب الذين
ي
ي
ن
ولكن� كنت
عشت معهم عندما وصلنا إىل تركيا.
في
أن
إضا�
ن� كنت فم ي
عبئا عليهم ليس فقط لف ي
يتوجب عليهم إطعامه ي� الوقت الذي لم يكن
اي منا فيه قد حصل عىل عمل ـ ولكن أيضا
أن
ن� كنت ف ي� حالة أحباط شديد .ولم أستطع
ل ي
بالحباط .لم أكن
الخروج من ذلك الشعور إ
أغادر نز
الم�ل ،ولم أتحدث مع أحد لعدة أشهر.

باالحباط

سامي ف ي� غرفته يحدثنا عن دعمه لوالدته عندما وصلوا إىل تركيا.

ياسـمين وســامي
وإبـراهيم

العمر 40 :و  19و  22عاماً
شانل أورفة ،تركيا
الموقع \ الدولة :ي

ي ن
ياسم� شعرت أنها تتلقى عقاباً لأنها بقيت عىل
قيد الحياة ي ف� الوقت الذي قُتل فيه هذا العدد
الكب� من أعضاء أرستها .لقد وجدت الرغبة ي ف�
ي
االستمرار من خالل االعتماد عىل دعم أبنائها،
وعىل آلة الخياطة وأصدقائها الجدد ي ف� مركز
المرأة.

ن
يمكن�
الكث� الذي
سامي :ليس هناك ي
ي
القيام به هنا .ت
ح� لو تمكنا من العثور عىل
أ
أ
ن
عمل فإننا سنحصل عىل الحد الد� للجور،
تي�افق ذلك مع االستياء الذي نواجهه الننا
ين
المحلي�.
نأخذ فرص العمل من السكان
غادرنا سوريا ألنه كان يتوجب علينا مغادرتها.
أ
تج�نا
لم أكن لغادر سوريا أبدا لو لم ب
الحرب عىل ذلك.

إبراهيم :نحن السوريون شعب متعلم .فأنا
مهندس .نحن يمكن أن نقدم مساهمة بناءة �ف
ي
المجتمع ولكنهم لم يسمحوا لنا بذلك .نحن
ال نريد الصدقة – ولكننا نريد أن رعاية عائالتنا
فقط .أتوق بشدة إىل العودة إىل سوريا .سأكون
أول من يعود ف ي� حال وضعت الحرب أوزارها.
ت
اخو� ف ي� أنقرة  -وهو يعمل ويرسل لنا
أحد ي
المال كل شهر.

الكث� من
"لقد بدأت بتكوين ي
الصداقات الجديدة ،وبدات
المشاركة ف� دروس محو أ
المية.
ي
آ
ض
يم� يوم دون
أن
يمكن
ال
ن
ال
ي
أن أشعر بالحاجة إىل زيارة أصدقا�ئ
ي
هناك .أشعر ن
أن� شخص جديد .لقد
ي
حيا� ألوالدي ،آ
ت
والن هم
كرست ي
قدموا ل آ
المل ف ي� الحياة مرة أخرى".
ي

ين ن
كو� أرملة كان ذلك
ياسم� :ي
ن
ن
بأن�
ي
يشعر� بالوحدة ،كما شعرت ي
عديمة الجدوى وشعرت بالذنب
ن
ش
�ء
الن� لم أستطع تقديم أي ي
أ ي
ئ
لبنا�  .لم أكن أعرف كيف ن
يمكن�
ي
ي
المساعدة .فزوجي كان يقوم بكل
ت
ش
مدين�
�ء .فالمرأة السورية ف ي�
ي
ي
ببساطة ال تذهب للتسوق أو للعمل.
ن ئ
أبنا� ف ي� التغلب عىل
وقد
ساعد� ي
ي
بالحباط والعزلة.
هذا الشعور إ

سامي :لم نكن نستطيع مشاهدة
ين
متفرج�
معاناة أمي والوقوف
فنحن نحبها جداً وهي كل ش�ء �ف
ي ي
حياتنا .ونحن نعلم أن فقدان والدي
ت
وإخو� والبيت كان أمراً رهيباً وصعبا
ي
ين
مصمم� عىل مساعدتها ورفع
عليهاً ،ولكننا كنا
روحها المعنوية بكل ما نستطيع .وحينها وجدنا
مركز المجتمع .حيث قمنا بتسجيلها ف ي� أحد
دورات الخياطة .ورسعان ما أصبحت شغوفة
بالخياطة ،وكانت أول من ض
يح� الدورة كل يوم.
ت
إخو� ي ن
بتأم� المال الالزم شل�اء
وقمنا بمساعدة ي
آ
مالبس ومالبس
آلة الخياطة ،وهي الن تخيط
ي
ت
إخو�  .لقد استعادت أمي إحساسها بأهميتها
ي
مرة أخرى.

ين
ياسم� :بدأت بزيارة أخصائية نفسية .وهي
ن
تساعد� عىل التعامل مع فقدان ت
عائل�
ي
ي
أع� عن حز�ن
بطريقة صحية .أستطيع أن ب
ي
الكث� من
بطريقة صحيحة .لقد بدأت بتكوين ي
الصداقات الجديدة ،وبدأت المشاركة ف ي� دروس
المية .آ
محو أ
الن ال يمكن أن ض
يم� يوم دون أن
ي
ئ
أشعر بالحاجة إىل زيارة
أصدقا� هناك .أشعر
ي
أ
ت
ن
حيا� لوالدي،
أن� شخص جديد .لقد كرست ي
ي
أ
آ
ف
والن هم أعادوا يل المل ي� الحياة مرة أخرى.
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فاطمة

فاطمة

ت
ال� تبلغ من العمر  45عاما هي أم لثالثة أبناء .ولها ي ض
اثن� من
فاطمة أ ي
أ
الولد ال بك� سنا ( 26و  )20اللذان أصيبا بجروح بالغة بسبب ض ض
ال�اع
آ
ت
العاقة ،ت
ال�
ال�
ويعانيان الن من إ
جعلتهما طريحي الفراش .فاطمة ،ي
ي
تعت� طباخة ممتازة ،تكسب قدر ما ض ي� وسعها لتغطية تكاليف الغذاء
ب
ض
واليجار وال�وريات .لكنها نادرا ما تتمكن من القيام بذلك.
والدواء إ

مريم

"إن القيام برعاية أ
أبنا� لوحدي لم يكن أمراً سهالً ،ف
ول�ن� فخورة
ي
ي
أ
ف
أبنا� وأننا بقينا معا .لقد
جدا
أن� أنقذت ي
ي
بعمىل .أنا فخورة ي
أ
عانيت من تحمل مسؤولية االرسة بأكملها ،وتحقيق التوازن ي ف
ب�
الطبخ الذي هو مصدر الدخل الوحيد لنا ،ومنح أ
أبنا� االهتمام
ي
الذي يحتاجونه ويستحقونه .لحسن الحظ تلقيت الدعم من
ف
ساعد� التعامل مع إاالجهاد الذي تسببه حالتنا
المركز ،الذي
ي
أ
ف
أ
بنا� .نعم ،نحن جميعا ننام ي� فراش
المالية وإيجاد أنشطة ال ي
واحد وبطانية واحدة .ول�ننا نعيش بأمان".

مريم

عندما تم التقاط هذه الصورة كانت مريم قد أنجبت ابنها زياد مؤخراً،
الذي ولد قبل عدة أسابيع من موعد ولدته .عىل الرغم من امتنان مريم
ض
فوات� المستشفى كما أنها
لولدة ابنها ،إل أنها غارقة ي� الديون بسبب ي
ت
ال� يحتاجها ابنها زياد.
ل تستطيع تحمل تكاليف الرضاعة ي

"وجدت ي ف� المركز الرعاية لما بعد
الوالدة ودعم الرضاعة الطبيعية .كما
أن� أعمل أيضا مع اال أ أ
ف
خصا� االجتماعي
ي
ي
للحيلولة دون حدوث اكتئاب ما بعد
الوالدة .إن الحديث عما حصل يل
ف
كب� .وأنا ي ف� غاية االمتنان
ساعد� بش�ل ي
ي
لذلك".
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ديـنا

ت
عدد الولدات المهبلية
ال� تحتاج
والولدات ي
إجراء عمليات قي�ية شهرياً ف ي� المرافق
ال� يدعمها صندوق أ
ت
المم المتحدة
الصحية ي
للسكان من خالل عملياته بع� الحدود.

أ
فـرحة الم بقدوم

أ
الردن

الغا�
جنينها ي
ض
أعا� عىل مدى السنوات الخمس الماضية
"كنت ي
من بعض المشاكل النسائية ،وقبل الوصول
إىل مخيم ي ض
دوم� .كنت قد راجعت العديد من
أ
ض
الطباء ض ي� سوريا .طبيبة النسائية ي� مخيم
أ
ت
يض
لوصوىل
حال� منذ اليوم الول
ي
دوم� تابعت ي
إىل المخيم ،حيث تقوم بقياس مستوى ضغط
الدم والسكري لدي يومياً خصوصا بعد أن
أصبحت حامال .أحس بأنه تم تقديم أفضل
رعاية ممكنة يىل من قبل الممرضات والطبيبة
ت
ال� أجريت يىل  .سمعت
خالل العملية القي�ية ي
بأن العديد من النساء ي ض
يأت� من أماكن بعيدة
لمراجعة العيادة بسبب نوعية الرعاية ال�ت
ي
تقدمها ض
للمر�.

ديـنا

متوسط عدد الولدات �ل شهر

339

ت
ال�
متوسط عدد الولدات ي
تتطلب جراحة قي�ية �ل شهر

ال� يدعمها صندوق أ
ت
المم المتحدة
المرافق ض ي
يض
السوري�
للسكان ي� شمال العراق تخدم كال من
أ
والكراد الذين يراجعون هذه العيادات ال�ت
ي
تحظى بسمعة جيدة .بعض هذه المرافق هي
ض
ت
ال� تكون مجهزة للتعامل
الوحيدة ي� المنطقة ي
الخط�ة مثل الحمل خارج الرحم.
مع الحالت
ي
وزادت تقارير العمليات الناجحة لحالت الحمل
خارج الرحم أيضا سمعة هذه المرافق الطبية
ت
ال� يدعمها الصندوق.
ي

العمر 29 :عاماً
الموقع \ الدولة :مخيم ي ض
دوم� ،إقليم كردستان ض ي� العراق

924

ت
عدد الولدات المهبلية
ال� تحتاج
والولدات ي
ف
إجراء عمليات قي�ية شهرياً ي� المرافق
ال� يدعمها صندوق أ
ت
المم المتحدة
الصحية ي
للسكان من خالل عملياته بع� الحدود.

ت
عدد الولدات المهبلية
ال� تحتاج
والولدات ي
ف
إجراء عمليات قي�ية شهرياً ي� المرافق
ال� يدعمها صندوق أ
ت
المم المتحدة
الصحية ي
للسكان من خالل عملياته بع� الحدود.

دمشق

تـركـيا

3,4٧6

متوسط عدد الولدات �ل شهر

2,415

ت
ال�
متوسط عدد الولدات ي
تتطلب جراحة قي�ية �ل شهر

فرت دينا وزوجها من ف ف
م�لهما ي ف� ريف حلب،
حيث أحكمت جماعات مسلحة السيطرة عىل
منطقة الباب .وهم يعيشون االآن ي ف� مخيم
يف
دوم� ي ف� العراق ،حيث وجدوا �إرساقة أمل وسط
غيوم الحرب.

٧43

متوسط عدد الولدات �ل شهر

23٧

ت
ال�
متوسط عدد الولدات ي
تتطلب جراحة قي�ية �ل شهر

ت
وطبيب�".
"شعرت بانه تم الهتمام ب ي� بصورة كاملة من قبل الممرضات
ي

3٧

أسماء

العمر 42 :عاماً
ف
ز
دوم� ،إقليم كردستان ي� العراق
الموقع \ الدولة :مخيم ي

ت
ال�
"عىل الرغم من الظروف الصعبة والتحديات ي
ن
أس
أن� أشكر الله عىل وجود سقف ف فوق ر ي
تواجهنا إال ي
ن
يأوي� انا وأوالدي .انها أفضل من العيش ي� رعب دائم
ي
من القنابل".

المم المتحدة للسكان ،تمويل أ
صندوق أ
ن
السكا� :يهدف للوصول لعالم حيث يكون كل حمل مرغوباً فيه،
المم المتحدة
ي
كل الوالدات آمنة وكل إمكانيات الشباب متحققة.

النـتاج
مدير إ
بر� حكمت
أ
ف
القليمي لدعم سوريا
والتصال ،صندوق المم المتحدة للسكان ،المكتب إ
العالم إ
خب�ة إقليمية ي� مجال إ
ي

المحرر
ين
فالنت�
إيان

المصور
ت
بروني�
ديفيد
ي
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