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ساعدت برامج الصندوق، خالل األزمة في سوريا، 

الكثير من النساء والفتيات على استعادة احترام 

الذات، ومواجهة المصاعب والتعافي من اآلالم 

النفسية. 



تملؤهم األحالم بحياة أفضل ألنفسهم وألطفالهم.

مرت أكرث من أربع سنوات من الحرب، ُدمرت فيها الكثري من األسر واملجتمعات املحلية السورية. 

وتتعرض  املعاصر،  املنطقة  تاريخ  يف  األعنف  الصراع  داخل  السوريات  والفتيات  النساء  تعيش 

الالجئات أحياناً إىل العنف الجنيس واملضايقات وسوء املعاملة. أصبحت والدة األطفال أمراً خطراً، 

وغالباً ال تحصل النساء عىل رعاية ما قبل وبعد الوالدة، أو عىل الرعاية الطارئة أثناء الوالدة إذا كن 

يف حاجة إليها. لتلك األسباب وغريها فال شك أن إعادة اندماج وتعايف املرأة السورية عىل املستوى 

الفردي واملجتمعي ستكون عملية طويلة ومعقدة.

السالم  احالل  يف  فاعالً  عنصراً  السورية  املرأة  ستصبح  الصراع،  هذا  أعقاب  يف  أنه  واضحاً  أصبح 

وإعادة إعمار البالد التي مزقتها الحرب، فعىل الرغم من احباط املرأة السورية وعدم تحقيق الكثري 

من أحالمها، إال أنها لم تفقد األمل ولم تتخىل عن إيمانها بأن حياة أطفالها ستكون أفضل يوماً ما 

وليك ال تموت هذه اآلمال وتتحول إىل حقيقة، علينا أن نوفر للنساء والفتيات ما يكفي من خدمات 

الصحة اإلنجابية والبيئات اآلمنة التي تساعدهن عىل التعايف وإعادة بناء حياتهن. 

يوثق هذا الكتاب املصور تأثري سنوات من العنف عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان السوريني، 

ولذلك فقد تم استخدام أسماء مستعارة يف بعض القصص بغرض حماية أصحابها حيث ُتظهر 

الصور والقصص أنه حتى املساعدات الصغرية يمكنها أن تغري حياة انسان تغرياً جذرياً. 

آمل أن تساهم الروايات املسجلة يف هذه الصفحات يف معرفة وفهم بعض القضايا التي يواجهها 

الشعب املحاصر يف سوريا، وبخاصة النساء.

يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان مع باقة واسعة من الشركاء يف دعم هؤالء النساء اللوايت 

تناضلن للحفاظ عىل أسرهن ومجتمعاتهن من هذه الويالت املفجعة. نحن نعمل عىل تقديم برامج 

للفتيات والنساء تمكنهن من إعالة أنفسهن اليوم وإعادة بناء مستقبل أفضل يف الغد.

إن إعادة األمل وتوفري مستقبل أكرث إشراقاً للنساء والفتيات يف سوريا، اللوايت ستعملن عىل إعادة 

بناء مجتمعاتهن عىل أطالل الحطام الذي خلفته الحرب، هي أمور تستحق دعمنا ودعم املجتمع 

اإلنساين ككل.

دانيال بيكر

مستشار االستجابة اإلقليمية السورية لصندوق األمم املتحدة للسكان

تمهيد



يف  والدمار  الخراب  بمشاهد  األخبار  نشرات  تزخر 

من  أكرث  نزح  سوريا.  يف  الحرب  مزقتها  التي  الشوارع 

سبعة ماليني شخص داخل البالد نفسها وفر ما يقرب 

أسرهم.  لحماية  املجاورة  الدول  إىل  ماليني  أربعة  من 

كانت  النزاع.  بسبب  أكرث من نصف سكان سوريا  تأثر 

الفئة األكرث عرضة ألهوال الحرب هي النساء والفتيات 

املحاصرات يف األزمة.

تستمر أعدادهن يف التزايد بسبب االنتقال إىل مخيمات 

ومجتمعات  مستوطنات  يف  واالجتماع  الالجئني 

سوء  يؤثر  املجاورة.  الدول  أنحاء  جميع  يف  عشوائية 

والفقر  والعزلة،  البدنية،  واملشقة  املعيشية،  األحوال 

يجعلهن  مما  خاص،  بشكل  النساء  عىل  واإلجهاد 

االعتداء  وحتى  املعاملة  وسوء  للمضايقات  عرضة 

صعبة  غاية  بأمان  أطفالهن  والدة  أصبحت  واالتجار. 

وبعد  قبل  ما  رعاية  عىل  النساء  تحصل  وال  املنال، 

كن  إذا  الوالدة  أثناء  الطارئة  الرعاية  عىل  أو  الوالدة، 

والدة  تستمر  الصراع،  فرتة  طوال  إليها.  حاجة  يف 

األطفال، ويستمر نموهم ولكن من دون حماية، ومن 

من  وغريها  الوالدة  لحديثي  الصحية  الخدمات  دون 

الخدمات األخرى، تصبح املاليني من النساء وأسرهن 

يف خطر محدق بسبب الصراع يف سوريا. 

ُتعد قضايا الصحة اإلنجابية هي السبب الرئييس لوفاة 

ومرض النساء يف سن اإلنجاب. خالل األزمة، يصعب 

إيجاد القابالت املاهرات أو الحصول عىل الرعاية الطارئة 

النساء  صحة  تدهور  إىل  يؤدى  مما  الوالدة،  أثناء 

الحوامل. 

وبعض  الصحية  الخدمات  غياب  يؤدي  أن  يمكن 

العوامل األخرى إىل زيادة عدوى األمراض التي تنتقل 

كما  آمنة.  غري  والدة  إىل  النساء  وتعريض  جنسياً، 

املرأة وقد  يؤدي االنفالت األمني إىل زيادة العنف ضد 

ُتهمل احتياجاتها الشخصية لتتمكن من رعاية أسرتها 

وجريانها.

يف  هي  ضعفاً  األكرث  الفئة  هذه  أن  املفارقات،  ومن 

الواقع البذرة التي نبتت منها عشرات اآلالف من األسر 

بعد الدمار الذي خلفته سنوات من الحرب الضروس. 

اضطرت الظروف الحرجة الزوجات واألمهات واألخوات 

والبنات لتغري أدوارهن التقليدية. فقد أخذت املرأة عىل 

عاتقها مسؤولية توفري الصحة واألمن والحياة الكريمة 

ألسرتها يف مجتمعات الالجئني املؤقتة. وعىل الرغم من 

املعناة، تمكنت تلك املرأة الشجاعة من تقديم كل ما 

لتلك  األساسية  الركيزة  هي  وأصبحت  ألسرتها،  يلزم 

املجتمعات الجديدة.

منذ بداية األزمة، أنشأ صندوق األمم املتحدة للسكان 

اإلنجابية،  للصحة  عيادة   123 و  للمرأة،  مركزاً   34

كما شّكل فرقاً متنقلة للتوعية، وأنشأ مراكز للشباب 

املضيفة  البلدان  ويف  سوريا  يف  رياضية  وساحات 

اإلنجابية  الصحة  خدمات  الصندوق  يقدم  لالجئني. 

ويمد  والنازحني،  السوريني  لالجئني  األسرة  وتنظيم 

الحكومات باملعدات، ووسائل منع الحمل، واألدوية، 

أثناء  الطارئة  والرعاية  اآلمنة  الوالدة  ومستلزمات 

مجال  يف  للعاملني  ميدانياً  تدريباً  يوفر  كما  الوالدة، 

الصحة والقابالت.

النساء  الصندوق  يدعمها  التي  املنشآت  تخدم  ال 

أيضاً.  والفتيان  الرجال  تخدم  بل  فحسب،  والفتيات 

ومع ذلك، تركز تلك الربامج عىل مساعدة ودعم املرأة 

بشكل خاص. تؤدي املراكز النسائية التابعة للصندوق 

رسالتها عرب تقديم املشورة، والدعم القانوين، واألنشطة 

الرتفيهية، والتدريب لصقل املهارات، وتعليم املهارات 

اليومية، يف مجاالت الصحة والحماية، وتجمع النساء 

يف  ومساعدتهن  وآمالهن  مخاوفهن  عن  للتعبري  معاً 

وسائل  الصندوق  يفتح  بأنفسهن.  ثقتهن  استعادة 

بناء  النساء السوريات، آمالً يف  للتواصل بني  وقنوات 

مزقتها  التي  العائالت  ومساعدة  السالم  إىل  جسر 

الصراعات عىل التعايف.

مئات  بتوزيع  واملتطوعون  الصندوق  موظفو  يقوم 

اآلالف من أدوات النظافة الشخصية التي تشمل لوازم 

والرجال  والفتيات  للنساء  الصحية األساسية  النظافة 

املتطوعني  بتدريب  الصندوق  يقوم  كما  والفتيان. 

عىل  االجتماعية  الصحية  التوعية  مجال  يف  العاملني 

العمل داخل مجتمعاتهم املحلية، وتحسني إجراءات 

بني  أفضل  إنجابية  صحية  رعاية  وتوفري  الحماية، 

العائالت السورية النازحة.

تقوم برامج الشباب التي يدعهما الصندوق بالتواصل 

والخوف  لالكتئاب  عرضة  هم  الذين  الشباب  مع 

فعالة،  أدوراً  الربامج  تلك  وتمنحهم  واإلحباط، 

األصدقاء  من  داعمة  شبكات  بناء  عىل  وتساعدهم 

اإلمدادات  أيضاً  الشباب  برامج  تقدم  كما  واملوجهني، 

الصحية الالزمة لهم.

،املقدمة  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  برامج  دعم 

وحماية  حياتهم  إنقاذ  عىل  يساعد  وأسرهن،  للنساء 

حقوق اإلنسان.

تقديم



من سوريا يف تحدي الصعاب والتغلب 

عىل العقبات التي يمرون بها



لدي فرصة ألتعلم 
مرة أخرى

نجوان

بعد  مع جدتها  عاماً  الثالثة عشر  ذات  نجوان  عاشت 

طالق والديها. وقد دأب أحد جريانها عىل اإلساءة إليها 

عاقبتها  األمر  جدتها  اكتشفت  وعندما  سنتني،  ملدة 

بالزواج من رجل كبري السن  »لحمايتها«، وقد أنجبت 

منه نجوان أربعة أطفال. باإلضافة إىل ما تكبدته نجوان 

إزاء مسؤولياتها الجديدة وإرهاق رعاية األطفال، عانت 

أيضاً من االعتداء اللفظي والجسدي من أسرة زوجها. 

اندلعت الحرب وبدأت القنابل تدوي قريباً من منزلها، 

ثم ُفقد زوجها تاركاً إياها بال أي طعام أو مأوى، ففرت 

نجوان وأسرة زوجها من سوريا. 

وجسدياً.  عاطفياً  أنهكت  أن  بعد  لبنان،  إىل  وصلت 

البالغ  عماد  ابنها  وخاصة  أوالدها،  عىل  قلقة  كانت 

من العمر 4 سنوات.  تقول نجوان  »إنه لم يحظى أبداً 

بفرتة الطفولة التي حظى بها أبنايئ الكبار قبل الحرب«، 

وأضافت، »اليمكنه أن يلعب يف الخارج، أشعر وكأنني 

أحبسه يف السجن«.

بمنطقة  للمرأة  مركز  إىل  أرسلها  نجوان  أصدقاء  أحد 

البقاع التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان للحصول 

عىل املساعدة. بدأت نجوان الذهاب إىل العالج وحضور 

الدروس املقدمة يف مركز املرأة. تقول نجوان »لم أذهب 

إىل املدرسة ألنني تزوجت صغرية، ولكن لدي هنا فرصة 

قد  أنها  نجوان  صديقات  تقول  جديد«.  من  ألتعلم 

تغريت وأصبحت امرأة جديد مفعمة بالثقة واألمل.

“تركت  املدرسة ألنني تزوجت 
صغرية.”-نجوان

أم ألربعة أطفال
املنشأة: مركز املرأة بمنطقة 

البقاع التابع لصندوق األمم 
املتحدة للسكان، لبنان



وجه  يشرق  سعيداً.  طفالً  شهاب  كان  الحرب،  قبل 

كان  »لقد  تقول  ثم  عنه،  تتحدث  بينما  نور،  والدته، 

طفالً جيداً، لم يسبب يل القلق طوال حياته«.  كانت 

أبداً.  ترتكهم  لن  أنها  لو  بذراعيها، كما  أوالدها  تحيط 

سوريا  جنوب  يف  درعا  يف  منطقتهم  تعرضت  عندما 

عىل  جدار  انهيار  يف  االنفجارات  أحد  تسبب  للقصف، 

حمايته.   حاول  الذي  زيد،  وشقيقه  شهاب،  رأس 

نور  وانهارت  األنقاض،  تحت  شهاب  ساقي  سحقت 

جراء الصدمة.

هرع أديب، والد شهاب، واألطفال وأمهم إىل املستشفى. 

كان شهاب بحاجة إىل عملية جراحية دقيقة لم يكن 

بها. أسرع أديب باصطحاب  القيام  املستشفى  بمقدور 

األردن حيث  الرمثا يف  املستشفى يف منطقة  إىل  طفله 

أقام يف مخيم الزعرتي بمقربة من املستشفى. بينما كان 

الولدان يتلقيان العالج، وصلت بقية أفراد األسرة اىل 

مخيم  األزرق يف األردن. لم تتمكن نور من زيارة أبنائها 

ملدة ثالثة أسابيع. تقول نور »أنا أعلم أنهما كانا بصحة 

جيدة بعد حصولهما عىل الرعاية الطبية، ولكن يحتاج 

األمم  صندوق  موظفوا  ساعد  أمهاتهم«.  إىل  األطفال 

املتحدة للسكان يف مخيم الزعرتي ومخيم األزرق هذه 

األسرة عىل أن يجتمع شملها. يقيم جميع أفراد األسرة 

الرعاية  شهاب  يتلقى  حيث  االن  الزعرتي  مخيم  يف 

ساقيه،  شهاب  فَقد  املستشفى.  يف  الالزمة  الصحية 

ولكن ُشفيت إصاباته، وأصبح يرتقب اليوم الذي سيتم 

فيه تركيب أطراف اصطناعية له.

شهاب
اجتمع شمله مع 
والدته بعد مأساة

الطفل بمفرده يف  أن يكون  ينبغي  »ال 

اآلباء  يتمكن  أن  ويجب  املستشفى، 

ساعدنا  أبنائهم.  زيارة  من  واألمهات 

األمم  لصندوق  التابع  املرأة  مركز 

شملنا.  اجتماع  عىل  للسكان  املتحدة 

أشعر أنني عىل قيد الحياة مرة أخرى، 

كل  املركز  يف  النساء  يّل  قدمت  فقد 

أبحث  كنت  التي  واملعلومات  الدعم 

عنها.«-نور، والدة شهاب

صبي من درعا
املنشأة: مركز املرأة التابع لصندوق 

األمم املتحدة للسكان يف مخّيم 
األزرق، األردن



أن فّرت عائلة جّنة إىل سوريا، يجلس زوج جّنة  منذ 

تحت الشجرة كل يوم محدقاً يف الفضاء. تعمل جّنة 

وابنتها من شروق الشمس إىل غروبها يف مزرعة أردنية 

مجاورة لُتعيل جميع أفراد األسرة. العمل شاق، واملواد 

البثور  تسبب  املحاصيل  عىل  املستخدمة  الكيميائية 

يساعدها  التكرتث.  جّنة  ولكن  لبشرتيهما،  والتورم 

وأطفالها  زوجها  وإعالة  ابنتها  مراقبة  عىل  العمل 

األربعة.

ابنة  ميساء،  تعترب  الالجئات،  الفتيات  من  كغريها 

جّنة البالغة من العمر 14 عاما،ً هدفاً للرجال الراغبني 

يف الزواج من عروس صغرية يف السن. عرضت إحدى 

وسيطات الزواج تقديم 140 دينار أردين للفتاة، عندها 

صرخت جّنة قائلة “اليمكنِك شراء ابنتي”، ثم تابعت 

األقرباء جّنة  ابنتي.” نصح  أفّرط يف  أن  قبل  “سأموت 

بتزويج ابنتها ميساء يف أسرع وقت ممكن للحفاظ عىل 

سالمتها، ولكن جّنة تعتقد أن ميساء صغرية جداً عىل 

الزواج.

قام فريق التوعية يف مركز املرأة التابع لصندوق األمم 

املتحدة للسكان يف دير عال بالتواصل مع جّنة بتقديم 

رسائل توعية عن الصحة وعن العنف القائم عىل النوع 

املرأة  مركز  اىل  أذهب  أن  “أريد  جّنة  تقول  االجتماعي. 

جّنة  التستطيع  جداً”.  بعيد  ولكنه  للصندوق  التابع 

تحمل أجرة الحافلة باالضافة اىل خوفها من املضايقات 

التي تتعرض لها أثناء مشيها. ومع ذلك، فإن حلمها 

هو أن تذهب ابنتها إىل املدرسة وتتزوج من ُتحب.

ة
ّ
جن

»ال يمكنك أن 
تشتري ابنتي.«

“ربما لم يكن الحب خياراً متاحاً لجييل، ولكنني أريد البنتي 
أن تحظى بزيجة جيدة مبنية عىل التفاهم. هذا هو ما أقتنع به 

وما قرأته من الكتيب التثقيفي الذي استلمته.”-جنة

أم لثالثة صبيان وفتاة واحدة
املنشأة: مركز املرأة بمنطقة دير عال التابع لصندوق 

األمم املتحدة للسكان، األردن



»أعيش اآلن مع أخي وزوجته. أريد 
إيجاد عمل حتى أساعد أخي على دفع 

الفواتير.«-هند

هند تزور مركز النساء لحضور 
الدورات التدريبية. 

أرملة، تبلغ من العمر 20 عاماً، 
أم لثالثة أطفال

املنشأة: مركز املرأة بمنطقة البقاع 
التابع لصندوق األمم املتحدة 

للسكان، لبنان



كان  سوريا.  يف  بسعادة  يعيشان  وزوجها  منال  كانت 

زوجها يعمل بوظيفة جيدة و كان لديهما منزالً لطيفاً، 

وحياة هانئة.  ثم اندلعت الحرب.  وضعت منال ابنتها 

الصغرى وسط دوي االنفجارات واطالق النريان.  أجربت 

األسرة عىل الفرار، وسافرت من مكان إىل آخر يف سوريا 

بحثاً عن األمان.  كافحت منال لتوفري الغذاء، وعاشت 

طفلتها  منال  أرضعت  األطفال.  يأكله  مالم  عىل  هي 

بقدر ماتستطيع، عىل أمل أن تساعدها يف البقاء عىل 

األطفال  املستمرة  الحرب  ويالت  جعلت  الحياة.  قيد 

محطمني نفسياً، وفقد جميعهم الوزن. أخرياً، تمكنوا 

من عبور الحدود إىل لبنان هرباً من النزاع.

بسبب  سوريا  إىل  العودة  إىل  وابنها  زوجها  اضطر 

مشكالت التأشرية، وألقي القبض عليهما عند الحدود. 

لم تكن لدى منال أية فكرة عما حدث لهم، وخشيت 

الوقت  ويف  الجيش.  يف  ابنها  تجنيد  تم  قد  يكون  أن 

يف  آخرين  شخصاً   20 مع  وبناتها  هي  عاشت  نفسه، 

شقة من غرفتني.

التقت منال بمسؤولة اجتماعية تعمل يف صندوق األمم 

املتحدة للسكان، والتي دعتها للمشاركة يف برامج مركز 

املرأة التابع للصندوق. تقول منال “كلما جئت إىل هنا 

تتغري نفسيتي بأكملها”. سجلت هي وبناتها يف دروس 

املهارات الوظيفية وأصبحت جزءاً من املجتمع الداعم 

عرب برامج مركز املرأة.

 حياة جديدة في ظالل
الموت

تبلغ من العمر 35 عاماً، االبن والزوج مفقودان
املنشأة: مركز املرأة بمنطقة البقاع التابع 

لصندوق األمم املتحدة للسكان، لبنان

 اكتشفت أنني انسانة قوية من خالل مركز”
 املرأة والفتاة. كلما جئت إىل هنا تتغري نفسيتي

بأكملها.”-منال



37 years old, 3 children
Facility: UNFPA-supported 
women centre at Zarqa, Jordan

شهد، أم سورية لثالثة أطفال، فرت من سوريا إىل األردن مع عائلتها عندما أحرق املقاتلون 

منزلهم يف مخيم الريموك يف دمشق. يف ذلك الوقت، نجت األسرة من الهجوم األويّل. عندما 

عادت شهد إىل املنزل مع شقيقها، فوجئت بمجموعة من اللصوص، الذين هاجموهم واعتدوا 

عىل شقيقها بالضرب. كانت كلماته األخرية ألخته، »سارعي بالفرار!«

شهد  هربت  هو.  حياته  حساب  عىل  ولكن  اليوم،  ذلك  يف  حياتها  عىل  شهد  شقيق  حافظ 

وعائلتها ومعهم بعض املالبس التي حملوها عىل ظهورهم فقط. خسروا كل يشء. ساورت 

شهد املخاوف حول كيفية بقاء أسرتها الصغرية عىل قيد الحياة. تقول شهد موضحة »األردن 

مكان مكلف للغاية، قسائم الطعام جيدة فقط يف محالت تجارية معينة باهظة الثمن، لذلك 

النستخدمها.« تتمنى شهد أن يصبح أطفالها أطفاالً مرة أخرى، ولكن عىل ابنيها أن يعمال 

بعد املدرسة للمساعدة. يقوم زوجها بالعمل يف بعض األوقات، كلما وجد عمالً.

لألسرة.  كبرية  مساعدات  للسكان،  املتحدة  األمم  لصندوق  التابع  والفتاة،  املرأة  مركز  قدم 

تتلقى األسرة املشورة واإلمدادات والدعم من العاملني هناك. تقول شهد »من الجيد أن أجد 

مكاناً يمكنني فيه التحدث إىل شخص ما، لم أعد أشعر بأنه عيّل مواجهة كل ذلك بمفردي.«

شهد

 ترغب األم أن يصبح أطفالها
 مرة أخرى

ً
أطفاال

»من الجيد أن أجد مكاناً يمكنني 
لم  ما،  إىل شخص  التحدث  فيه 
أعد أشعر بأنه عيّل مواجهة كل 

ذلك بمفردي.«-شهد



غطاء من 
الخوف

قبل فرتة وجيزة من وصولها إىل مخيم األزرق، حاولت 
قمر البالغة من العمر تسعة عشر عاماً االنتحار، وهي 
الاليت  الشابات  النساء  بني  تحدث  جداً  شائعة  حالة 
الذت  عندما  املعاملة.  وسوء  املنزيل  للعنف  تتعرضن 
شقيقها  مع  قمر  بقيت  سوريا،  من  بالفرار  عائلتها 
الرغم  وعىل  باألسرة.  الخاصة  الزيتون  بساتني  لرتعى 
من الوعود التي قدمها شقيقها لوالديها، إال أنه أساء 
معاملتها هو وأقرباء زوجها، عاطفياً ونفسياً عىل حد 
سواء، وتفننوا يف إهانتها وإذاللها، كما قطعوا اتصالها 

بعائلتها وقيدوا تحركاتها. 

ضد  العنف  »يسترت  أردنية  اجتماعية  مسئولة  تقول 
من  ثقايف  غطاء  تحت  السوريات  والفتيات  النساء 
مثل  »الفتيات  وتتابع  والصمت«،  والعار  الخوف 
محاولة  بعد  والعار.«  باللوم  متخمات  يصبحن  قمر 
مع  للعيش  األزرق  منطقة  إىل  قمر  أتت  انتحارها، 
عمتها، التي سارعت بإجبار قمر عىل البقاء يف الخيمة 
وجمعت قسائم الطعام لنفسها. ويف أحد األيام، زارت 
قمر مركز املرأة التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان. 
من  طلبت  محنتها،  املوظفات  إحدى  الحظت  عندما 
صديقة،  مع  اآلن  قمر  تعيش  املركزالحضور.  موظفي 
يشرق  ووجها  قمر  تقول  والتدريب.  املشورة  وتتلقى 
لصندوق  التابع  املرأة  مركز  »ُيعّلم  عريضة  بابتسامة 
والكتابة  القراءة  مثل  مهارات  للسكان  املتحدة  األمم 
بأصدقاء  التقيت  »لقد  وتتابع  اإلنجليزية«،  واللغة 
تأمل  اآلن«.  بعد  وحيدة  أنني  أشعر  أعد  ولم  جدد، 
قمر التي باتت واثقة من نفسها أن يجتمع شملها مع 

والديها قريباً.

»جئت بنفيس إىل املخيم، وكنت 
مركز  مع  ولكن  عائلتي.  افتقد 
املرأة لم أعد أشعر أنني وحيدة. 
أشعر أنني محاطة بأناس كثريين 

يف حيايت.«-قمر

تبلغ من العمر19 عاماً، من إدلب
املنشأة: مركز املرأة والفتاة بمخيم 

األزرق، األردن

قمر



يقول خليل أنه ال يريد أن تتزوج 
بناته وهن صغيرات في السن.

وأضاف »إنهن صغيرات للغاية، وال أريدهن أن 
. هنا في 

ً
يتحملن مثل هذه المسؤولية مبكرا

المخيم، يمكنهن الذهاب إلى المدرسة، وأود أن 
يستفدن من تلك الفرصة.«-خليل 

املنشأة: مركز املرأة والفتاة 
بمخيم الزعرتي لالجئني، 

األردن



إسراء
وفاة طفل رضيع 

بسبب الرعاية 
الصحية غير 

الكافية
إسراء، أم لطفلني، تنتظر والدة طفلها الثالث. عندما وصلت 
إىل لبنان قبل 18 شهراً كانت يف فرتة الحمل. تتذكر إسراء قائلة 
آمن،  مكان  يف  طفيل  وضع  من  أتمكن  حتى  سوريا  »غادرنا 
السابق  ابنها  كان  خاص«.  لبناين  مستشفى  يف  طفيل  ولدت 
طفالً مبتسراً ويحتاج إىل رعاية خاصة باألطفال الخّدج. باعت 
إسراء وزوجها كل ما لديهما لدفع الفواتري الطبية. عندما نفد 
املال، لم تتمكن أسراء من مواصلة دفع املصاريف الصحية، 
إسراء  تنظر  الرضيع.  طفلها  مع  املستشفى  لرتك  اضطرت 
بعيداً، وتضع يدها عىل بطنها بحنان، ثم تتابع قائلة، »تويف 

ابني الحقاً بعد سبعة عشر يوماً من عودتنا إىل املنزل.«

تتلهف إسراء لرؤية القابلة يف عيادة الصحة االنجابية بمنطقة 
كفر السري، يف النبطية. تقول إسراء »إن رعاية ما قبل الوالدة 
عن  األصدقاء  بعض  من  »سمعت  تتابع  ثم  هنا«،  مجانية 
مركز املرأة التابع لصندوق األمم املتحدة. لن تقبلني أية عيادة 
األمم  مفوضية  لدى  مسجلة  أنني  من  الرغم  عىل  كمريضة 
مكلفة  لبنان  يف  الطبية  الرعاية  إن  الالجئني.  لشؤون  املتحدة 
للغاية، لم أكن أعلم أن بامكاين الحصول عىل خدمات مجانية 
التابع للصندوق.«  املرأة  للصحة االنجابية لحني وصويل ملركز 
قام العاملون بمركز املرأة بتوعية إسراء يف كل ما يتعلق بمجال 

الصحة االنجابية وتوجيهها اىل العيادات املجانية املختصة. 
تعيش إسراء حياة مؤملة كالجئة، فهي تقول أنه عىل الرغم 
من أنها حامل، يرمقها الرجال بوقاحة عندما تميش يف السوق 
باملهانة.  تشعر  إنها  الئقة.  إشارات غري  ويشريون  أطفالها  مع 
تبتسم إسراء بوهن قائلة »عىل األقل الينظر إلينا العاملني يف 
مركز املرأة عىل أننا أناساً سيئني. أنا سعيدة ألنني وجدت هذا 

املكان.«

الحوامل  للنساء  تكون  ال  »غالباً 
عىل  الحصول  أماكن  عن  فكرة  أية 
اإلنجابية.  الصحة  مجال  يف  الرعاية 
نسمع الكثري من قصص النساء التي 
وبدون  نفسها  تلقاء  من  لتلد  ُتركت 
املركز،  يف  مرعب.  وهذا  مساعدة 
أحتاجها  التي  التوجيهات  أتلقى 
ألعلم أين سألد وماذا عيّل أن أفعل 

حينها.«-إسراء

أم لطفلني، حامل
املنشأة: مركز املرأة بمنطقة كفر السري 
التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان 

يف النبطية، لبنان



سوريا.  يف  الغوطة،  منطقة  يف  بسعادة  ريم  عاشت 
تقول ريم »أين أختلف عن بقية الالجئني فقد تزوجت 
عيّل  لم يضغط  عاماً،   24 كان عمري  عندما  عن حب 
والدي للزواج أبداً، كما أيد قراري يف التدريب ألصبح 
قبل  التطوعي  للعمل  ريم  انضمت  شعر.«  مصففة 
منطقتها  لتنظيم  الجهد  من  الكثري  وبذلت  الحرب، 

السكنية وإعادة تدوير النفايات.

أجربها كسر يف قدمها عىل االنتظار لثمانية أشهر قبل 
والدتها  مع  القتال  مناطق  من  الفرار  من  تتمكن  أن 
يف  شقيقها  مع  لفرتة  مكثت  األربعة.  وأطفالها  املسنة 
لبنان حتى لم يعد بإمكانه االعتناء بهم أكرث من ذلك. 
دون  أعبائها  مع  رمضان  شهر  يف  نفسها  ريم  وجدت 

مأوًى.

وأسرتها  ريم  أن  الصديقات  إحدى  وجدت  عندما 
إىل  أرسلتهم  والوحدة،  والجوع  الربد،  من  يعانون 
املسؤولة االجتماعية يف مركز املرأة بمنطقة البقاع التابع 
املركز  موظفو  ساعد  للسكان.  املتحدة  األمم  لصندوق 
وجدت  معقولة.  بأسعار  مسكن  عىل  العثور  يف  ريم 
أصبحت  حتى  بانتظام،  املركز  زيارة  وبدأت  وظيفة 
مدربة ومتطوعة عىل أساليب التوعية يف املركز. تقول 
مشاكل  إىل  أستمع  عندما  عميل  يف  راحة  »أجد  ريم 
اآلخرين وأساعدهم عىل حلها، أن تكون الجئاً اليعني 
فرقاً  نحدث  أن  بامكاننا  املنزل.  يف  االختباء  عليك  أن 

بمساعدة بعضنا البعض.«

مادامت الشمس 
تشرق، فاألمل موجود

ريم

مدربة من منطقة الغوطة. أم ألربعة 
أطفال، ترعى أمها املسنة

املنشأة: مركز املرأة بمنطقة البقاع التابع 
لصندوق األمم املتحدة للسكان، لبنان

عليك  أن  يعني  ال  الجئاً  تكون  »أن 
االختباء يف املنزل. بامكاننا أن ُنحدث 
فرقاً بمساعدة بعضنا البعض.«-ريم



إعالة عائلتها، نضال 
كل يوم

دأبت جيهان عىل حماية ابنتها زينب البالغة من العمر 
محاولني  الصغرية  شقتها  إىل  الرجال  يأيت  عاماً.   15
التقدم للزواج من زينب وغريها من الفتيات الالجئات 
عروض  من  الكثري  باستمرار  جيهان  تتلقى  اليافعات. 
الزواج من ابنتها زينب. ولكن جيهان تقول لهم بحزم 

وإصرار »ليس لدينا فتيات للزواج.«

جيهان  تناضل  السوريات،  الالجئات  من  كغريها 
لتغطية نفقات أسرتها. يضطر الكثريون لتزويج بناتهم 
ليجدن من يعولهن، ولحمايتهن من التحرش الجنيس 
اآلن،  الزواج  أريد  ال  »أنا  زينب  تقول  املعاملة.  وسوء 
األمم  لصندوق  التابع  املرأة  مركز  إىل  الذهاب  أحب 
اللغة  يف  دروساً  آخذ  فأنا  للتعلم،  للسكان  املتحدة 
تستطرد  ثم  الدراسة.  زينب  تحب  هناك.«  اإلنجليزية 
قائلة »يف مركز املرأة، نتعلم أيضاً مدى خطورة الزواج 

يف سن مبكرة.«

تقول  تعليمها.  زينب  تواصل  أن  أيضاً  جيهان  تريد 
إعالة  من  تمكنت  لربما  ُمتعلمة،  كنت  »لو  جيهان 
أسريت يف وضع كهذا«. تتطلع األم وابنتها إىل الذهاب 
إىل مركز املرأة والفتاة. استطاع مركز املرأة أن يرفع من 
اصدقاء  عىل  التعرف  عىل  ويساعدهما  معنوياتهما 
جدد وتعلم كل مايمكنه تحسني وضعهما ويف املُجمل 

تحسني حياتيهما.

جيهان

“تعلمت أنا وزينب الكثري يف مركز املرأة التابع 
لصندوق األمم املتحدة للسكان. لقد تعلمت 
بإمكاين  وبات  مشاعري  يف  التحكم  كيفية 
ذي  من  أفضل  بشكل  أبنايئ  مع  التواصل 

قبل.“-جيهان أم من منطقة درعا
املنشأة: مركز املرأة والفتاة بمنطقة 

البقاع التابع لصندوق األمم املتحدة 
للسكان، لبنان



عندما  يبلغ 17 عاماً  الذي  زبري أكرب سناً من عمره  بدا 
لالجئني  مستوطنة  يف  وأشقائه  والدته  إىل  انضم 
من  يتمكن  ولم  عامني،  قبل  زبري  اخُتطف  لبنان.  يف 
للتعذيب،  تعرض  أنه  زبري  يقول  بأسرته،  االتصال 
والضرب، والصدمات الكهربائية، والتجويع والسجن. 
نفسية  وجروح  الساق  يف  شديدة  إصابة  زبريمن  عاىن 

عميقة بعد وفاة عمه يف نفس السجن.

تقول والدته جيهان »لم نكن نعرف ما إذا كان زبري عىل 
قيد الحياة«. ويف الوقت نفسه، تدهورت أحوال أسرته. 
األم واألشقاء، محاصرون دون طعام أو ماء، وتحيط 
بهم القناصة. تمكنت جيهان أخرياً من الفرار إىل لبنان 
وهي  وراءها  زوجها  تركت  سناً.  األصغر  األطفال  مع 
عائلة  تمتلك  ال  الحياة.  قيد  عىل  كان  إذا  ما  التعرف 
اقرتاضها.  تم  فقد  البطانيات  حتى  يشء.  أي  جيهان 
يعاين األطفال من الربودة ويف أغلب األوقات من املرض. 
التهوية يف منزلهم سيئة. أخرياً ذهبت جيهان إىل مركز 
املرأة التابع للصندوق بحثاً عن الطعام، ولكنها وجدت 

أكرث من ذلك بكثري.

جيهان  املرأة  مركز  يف  والتعليم  العالج  برامج  ُتساعد 
تعرضوا  التي  الحرب  توابع  من  التعايف  عىل  وأوالدها 
لها. اليزال زبري منطوياً عىل نفسه، ولكن أسرته تتعلم 

كيفية تقديم الدعم النفيس له.

زبير
األم: لم نكن نعرف 

ما إذا كان على 
قيد الحياة

»آمل أن يساعدين ما تعلمته يف مركز املرأة 
عىل أن أصبح أكرث صرباً مع زبري، لم يعد 

منطوياً كما سبق، لقد أصبح أكرث انفتاحاً 
اآلن«-والدة زبري

يبلغ من العمر17  عاماً من منطقة درعا
املنشأة: مركز املرأة بمنطقة البقاع التابع 

لصندوق األمم املتحدة للسكان، لبنان



يمتئل صالون تجميل عايدة يف منطقة البقاع، يف شرق 
الحديث،  أطراف  تتجاذبن  نساء  بالضحك؛  لبنان، 
عن  وتتحدثن  املجالت  تقرأن  الحلو،  الشاي  تحتسني 
أزواجهن. يعترب هذا الصالون مالذاً للنساء السوريات. 

أعمل يف  تقول عايدة »كنت ممرضة يف سوريا، كنت 
عندما  عميل  يف  وكنت  دمشق،  شرق  يف  مستشفى 
 21 يف  أنه  االخبارية  التقارير  أوضحت  الهجوم.«  وقع 
أغسطس/آب 2013 أطلقت صواريخ الغاز عىل ضواحي 
»كنت  األمر  موضحة  عايدة  تقول  الغوطة.  منطقة 
ابني  ناداين  املسائية،  قد خرجت لتوي من فرتة عميل 
وقال أنه اليمكنه أن يرى. الحظت وجود رائحة خفيفة 
ورأيت أن عيني ابني قد أصبحت بيضاء اللون، فهرعت 
من  املئات  عايدة  وجدت  وهناك،  املستشفى.«  اىل  به 
قائلة  عايدة  تضيف  للمساعدة.  فتطوعت  الضحايا 
»ذاك اليوم«، »ظللت أعد جثثا ألطفال للدفن.« كانت 
تجربة محطمة لعايدة. ثم تتابع حديثها »لقد شهدت 
الكثري يف املستشفى، ولكنني محظوظة ألنني لم أفقد 

عائلتي وأطفايل عىل قيد الحياة، الحمدلله.«

فرت عائلتها من سوريا بعد فرتة وجيزة. بدأت عايدة 
حضور العالج النفيس عن طريق الفن والعالج النفيس 
عن طريق الدراما يف مركز املرأة بمنطقة املرج. »يجب أن 
أكون قوية، إنها الطريقة الوحيدة التي أستطيع بها دعم 
أطفايل.« أصبحت عايدة متطوعة يف مجال التوعية يف 
مركز املرأة التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان، وهي 
تعمل عىل تحديد النساء اللوايت يمكن أن تستفدن من 
التي  واملهنية  واالجتماعية  والنفسية  الطبية  الخدمات 

يقدمها املركز للنساء والفتيات.

مشاركة شعورها 
الجديد بالثقة

عايدة

األمم  صندوق  يل  قدم  »لقد 
املتحدة للسكان الكثري من الدعم 
والطاقة، والرغبة يف فتح عمٍل 
عىل  شجعني  كما  بي،  خاٍص 
ومنحني  املجتمع  يف  االنخراط 
بنفيس  للنهوض  الالزمة  الثقة 

وعائلتي.«-عايدة

ممرضة / صاحبة صالون تجميل من 
منطقة الغوطة

املنشأة: مركز املرأة بمنطقة البقاع التابع 
لصندوق األمم املتحدة للسكان، لبنان



29 years, 6 children, left 
Aleppo as of “Daesh”
Facility: Azraq camp, 
Jordan

 المتحدة للسكان نقوم بصنع الكثير
 ماسة اليها كالمالبس على سبيل المثال.

نسيان مشاكلنا«-ربيعة  باالضافة الى أن الحياكة تساعدنا على
 من األشياء التي نحن وعائالتنا بحاجة
 في مركز المرأة التابع لصندوق األمم»



محمود
يؤلمني أن أرى 

طفلتي بهذا 
الشكل

 18 منذ  سوريا،  يف  حماة،  من  وعائلته  محمود  فر 
شهراً. يقول محمود »افتقد حياتنا القديمة، وعملنا، 
وبساتيننا، وامليش يف الشوارع املألوفة، ومقهاي املفضل 
وأصدقائهم،  مدارسهم  األطفال  يفتقد   « وجرياين،« 
يقول محمود  بيت جدتهم.«  العائلية يف  والتجمعات 
يف  بيتي  مفتاح  احمل  املنزل،  إىل  يشتاق  »جميعنا 
جيبي يف كل مكان، ولكني أخىش أننا لن نعود لحياتنا 

القديمة مرة أخرى.«

أطفاله  تأثر  بينما يصف كيف  إليه  ابنته  يضم محمود 
بسبب الحرب والنزوح. »ابنتي الصغرية ال تتذكر حياتنا 
قبل الحرب، التعرف سوى الصراع واالغرتاب. توقفت 

عن الكالم وتركت اللعب مع األطفال اآلخرين.« 

بهذا  طفلتي  أرى  أن  كأب  »يؤملني  محمود  يقول 
الشكل.« زارت زوجته مركز املرأة بمنطقة دير عال طوال 
اآلن. أخرب  الوالدة  بعد  ما  رعاية  وتتلقى  فرتة حملها، 
لألطفال.  التأهيل  إعادة  برنامج  عن  زوجته  املوظفني 
اإلرشاد  برامج  إىل  األسرة  أفراد  جميع  يذهب  حالياً، 
بدأت  أنها  حتى  كثرياً  ابنته  تحسنت  التأهيل.  واعادة 
األمل  حالتها  تحُسن  منح  وقد  أخرى،  مرة  بالتكلم 
ملحمود. يتابع محمود قائالً »لقد مررنا بأوقات عصيبة، 

وأعتقد أن املركز ساعدنا كثرياً، بمن فيهم أنا.«

»لقد مررنا بوقت عصيب. يقدم مركز 
أفراد  لجميع  شاملة  خدمات  املرأة 

أطفال أسريت.«-محمود ألربعة  أب  عاماً،  العمر47   من  يبلغ 
جميعهم أقل من 18 عاماً، من مدينة حماة

املنشأة: مركز املرأة والفتاة بمنطقة دير عال، األردن



من الجيد 
التحدث عما 

يخالجني! 

يارا تقول يارا، وهي أم لخمسة أطفال، عن العنف املنزيل 
من  أسوأ  اآلن  بات  ولكنه  سابقاً،  يحدث  ذلك  »كان 
ومجيئهم  األردن،  إىل  أسرتها  هروب  بعد  قبل.«  ذي 
كالجئني إىل منطقة دير عال يف وادي األردن، بدأ زوجها 
الحصول  اليستطيع  فهو  دائماً.  غاضباً  كان  بالصراخ. 
عىل تصريح عمل، وبالتايل يعمل بشكل غري منتظم. 
بني وظيفته كعامل واملساعدات التي يتلقونها، بالكاد 

غطت األسرة نفقاتها من أسبوع آلخر.

بدأ الوضع املايل يتعّقد بسبب أن يارا تهتم بأخيها، الذي 
فقد كلتا ساقيه يف الحرب. فهي ترسل ما يمكنها من 
املال إىل أمها وتشعر بالذنب ألنها ال تستطيع أن تفعل 
للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  يقوم  ذلك.  من  أكرث 
يف  للمساعدة  التوعية  خدمات  لتقديم  فريق  بارسال 
الالجئني،  عائالت  بني  األسري  العنف  حاالت  تحديد 
والتصدي لها. للحد من املشكالت التي تواجهها النساء 
واألطفال، يقدم الصندوق املشورة وجهاً لوجه ويعقد 
حلقات عمل حول الحماية من سوء املعاملة. تقول يارا 
»من الجيد أن أتحدث، ليس فقط حول مشكاليت مع 
زوجي ولكن عن أطفايل أيضاً.« تقول يارا أنها تكتسب 
وأن هناك  ليست وحدها  أنها  لعلمها  الثقة  املزيد من 

من يقدم لها املساعدة هي وأطفالها.

وأن  بمفردي  لست  أنني  أعلم  »أنا 
أنا  املساعدة  يل  يقدم  من  هناك 

وأطفايل.«-يارا

املنشأة: مركز املرأة والفتاة 
بمنطقة دير عال التابع لصندوق 

األمم املتحدة للسكان، األردن



 أطفال رنا
أود أن أذهب 

عني الحزن

بعيدة،  الحرب يف دمشق هي ذكرى  فإن  لرنا  بالنسبة 
ترك  عواقبها.  مع  يعيشون  وأطفالها  هي  التزال  ولكن 
زوجها وظيفته، وهو سائق سيارة أجرة،  بعد أن نجا 
ابنهما  يضطر  أن  وخشية  انفجارات.  ثالثة  من  بالكاد 
االلتحاق بالجيش، فرت عائلة رنا من سوريا إىل لبنان. 
هالة  التوأم،  البنتيها  رنا  سمحت  مغادرتهم،  قبل 
وملك، بالزواج يف سن صغرية، عىل أمل حمايتهما من 
الحفاظ  أمل  عىل   – والعنف  واالغتصاب  االستغالل، 

عىل مستقبليهما.

العائلة.  مع  سوريا  مغادرة  من  وزوجها  ملك  تمكنت 
ولكن هالة، التي تزوجت من فلسطيني – سوري األصل، 
لم تتمكن من دخول لبنان. كانت رنا قلقة من أن هالة 
منها،  بالقرب  عائلة  دون  من  وحدها،  ستبقى  التي 
وأقاربه.  املعاملة من قبل زوجها  ستكون عرضة لسوء 
تقول رنا أن هالة تعرضت لإلجهاض سابقاً، وهي حامل 
مرة أخرى وقد بدأ زوجها االعتداء عليها لفظياً وجسدياً 
وأصبحت حالتها الصحية تتدهور يوماً بعد يوم. كانت 
رنا قلقة من أنه ال يمكنها أن تفعل شيئاً ملساعدة ابنتها 
يف سوريا. حال ملك ال يختلف كثرياً عن هالة فهي أيضاً 
تتعرض  فهي  وظيفة،  بدون  زوجها  أن  حيث  حامل، 

لسوء املعاملة واالعتداء الجسدي بشكل يومي.

زارت رنا مؤخراً مركز املرأة يف النبطية للتمتع باألنشطة 
الرتفيهية التي يقدمها املركز. تقول رنا موضحة “أردت 
أن أذهب عني الحزن، ثم الحظت أنهم يقدمون الكثري 
يف  وتشارك  مستشاراً  اآلن  رنا  تقابل  الخدمات.”  من 
عن  النفيس  والعالج  الفن  طريق  عن  النفيس  العالج 

طريق الدراما.

أعرب  أن  عىل  االستشارة  »تساعدين 
شخص  وكأنني  أشعر  مشاعري.  عن 
يف  دروس  عدة  حضور  بعد  مختلف 

مناخ آمن.«-رنا

أم لفتاتني توأمتني
املنشأة: مركز املرأة بمنطقة كفر السري التابع 

لصندوق األمم املتحدة للسكان يف النبطية، لبنان



أحمد
سوف تغيير 
الموسيقى 

حياتك

األبواب  وفتح  املجتمع،  لتحسني  حيوي  أمر  التعليم 
أمام من هم مثل أحمد، وهو كردي سوري يبلغ من 
العمر 23 عاماً. عىل الرغم من التحديات التي واجهها 
داخل سوريا، درس أحمد باجتهاد، وكان ضمن أعىل 
إدارة  يف  متخصصة  بمدرسة  املتفوقني  من  املئة  يف   2
اضطرت  الحرب،  اندلعت  عندما  ولكن،  األعمال. 
العائلة إىل ترك منزلهم يف قرية األسود، وعبور الحدود 

إىل العراق للجوء إىل مخيم دوميز لالجئني.

بحزن  يقول  سوريا.  مغادرته  قبل  الكثري  أحمد  شاهد 
»ُقتل جاري وهو يمسك بيد ابنته، ولشدة خوفها من 
الطلقات النارية، لم تفهم الطفلة أن والدها قد مات.« 
أما أحمد نفسه، فقد نجا بالكاد من الخطف وهو يف 

طريقه إىل املدرسة.

إىل  للحنني  نظراً  أيضاً.  املخيمات  يف  صعبة  الحياة 
من  يوم  يف  أحمد  قّدم  باالكتئاب،  والشعور  الوطن 
لصندوق  التابع  مركز شباب سريدام  دروس  األيام يف 
املركز  يتمكن  أن  شكوكه  رغم  للسكان.  املتحدة  األمم 
جعل  ذاته  بحد  الفرصة  وجود  أن  إال  املساعدة،  من 
أحمد يبادر بااللتحاق بمجموعة متنوعة من الدروس. 
شجع قرار أحمد شقيقته للتسجيل يف دروس مهارات 
العمل. يقول أحمد مفتخراً بشقيقته األصغر منه سناً 
»أصبحت أفضل وبدأت تتعلم أموراً ُتفييدها يف حياتها 
لكثري  األمل  سريدام  مركز  برامج  أعادت  املستقبلية.« 
التي  التعليم  فرص  خالل  من  والشابات  الشباب  من 

ُتقدمها.
املرأة  أن  اعتقاد  عىل  نشأت  »لقد 
متكافئان.  وغري  مختلفان  والرجل 
محاضرات  يف  تعلمت  ولكني 
نفس  له  كالهما  أن  األقران  تعليم 

يبلغ من العمر 23 عاماًالحقوق.«-أحمد
املنشأة: مركز الشباب يف مخيم دوميز التابع 

لصندوق األمم املتحدة للسكان، العراق



“Maybe love was not an op-
tion for my generation; but I 
want her to be able to chose 
marriage for the right rea-
sons” - Jannah

»تتلقى ابنتي زهرة، وهي 
أم عمرها 13 عاما، خدمات 
الصحة االنجابية والمشورة. 
الخدمات  هذه  تساعدها 
على التعامل مع حالتها.«-
ابنتها  تزويج  نادمة على  والدة زهرة 

في هذه السن المبكرة.
املنشأة: عيادة الصحة اإلنجابية يف 

مخيم الزعرتي التابعة لصندوق 
األمم املتحدة للسكان، األردن



انضم الينا

لمساعدة الشعب
السوري،

السيما 

النساء والفتيات00
األمهات
واألخوات،

وقادات المستقبل

الالتي سوف يقمن بالمشاركة

إلعادة بناء سوريا.
صندوق األمم املتحدة للسكان

آمنـــة،  والدة  وكل  فيـــه،  مرغـــوب  حمـــل  كل  فيـــه  يكـــون  عالـــم  أجـــل  مـــن  العمـــل 
إمكانيـــات. مـــن  لديهـــم  مـــا  وشـــابة  شـــاب  كل  فيـــه  ويحقـــق 

  
التـــي  الســـخية  للمســـاهمات  امتنانـــه  عـــن  للســـكان  املتحـــدة  األمـــم  يعـــرب صنـــدوق 

األزمـــة يف ســـوريا: لدعـــم  التاليـــة  املانحـــة  الجهـــات  قدمتهـــا 
أســـرتاليا، كنـــدا، الدنمـــارك، اللجنـــة األوربيـــة، أملانيـــا، إيطاليـــا، الكويـــت، هولنـــدا، 
الرنويـــج، مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية/ الصنـــدوق املركـــزي ملواجهـــة الطـــوارئ، 
قطر، الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ.



صندوق األمم املتحدة للسكان.
استجابة املركز اإلقليمي لألزمة يف سوريا 2015

عّمان - األردن
www.unfpa.org

األزمـــة  مـــن  املتضـــررات  والفتيـــات  النســـاء 

لصنـــدوق  اإلقليميـــة  اإلســـتجابة  الســـورية 

للســـكان. املتحـــدة  األمـــم 

كســــر
حاجز الصمت 

 إحياءا لألمل فى حياة جديدة


