
 من حيث أقف: "ليس من العار أن تخرج المرأة وتعمل" 
 

ي إيجاد الوظائف خالل جائحة كوفيد
 ف 
ً
. كالمعيلة الوحيدة ألرستها، نوال سعد محمد، ١٩- تصارع الالجئات السوريات األكبر سنا

ي مجال شغفها حيث تشارك  ٦٠
ي مركز الواحة   ٤٥، تستطيع اآلن أن تعمل ف 

ي الخياطة مع النساء األخريات ف 
ة ف   من الخبر

ً
عاما

ي اكتساب مهارات وفرص جديدة واالستقالل االقتصادي  مرأةلل لهيئة األمم المتحدةالتابع 
ي. تساعدهن نوال ف  ي مخيم الزعبر

ف 
ي اإلقليمي لالستجابة لألزمة السورية "مدد". 

ي خالل الصندوق االئتماب   بدعم من االتحاد األوروبر
 

 
ي مركز الواحة ٦٠نوال يعد محمد،  

ي. تصوير: هيئة األمم المتحدة  التابع   ، تخيط مالبس أطفال ف  ي مخيم الزعتر
 لهيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

ي لي   / للمرأة  ييج 

 
ي  
 
ي لالجئي   والالجئات ف ي    ٢٠١٢"وصلت مخيم الزعتر

 
ي ف ي زوج 

 
، ولد وثالثة بنات. توف اع ٢٠١٠مع أربعة من أطفالي . ومنذ بدء الت  

 أصيب بشدة. حي   بد
ً
 وآخرا

ً
 واحدا

ً
ي سوريا فقدت ابنا

أت أشعر بعدم األمان قررت عبور الحدود. رغم أننا أتينا إل األردن آملي   ف 
 . ي
ي البداية. لم يستطع أحد منا الحصول عىل وظيفة وكنت أحتاج الدعم المادي لعائلتر

 بمستقبل أفضل، لم تكن الحياة سهلة ف 
 

ي أن أعمل. عملت برسية ل. لم يريد زوج  ي مجتمعنا كنت ربة مت  
ي الخياطة    مثل معظم النساء ف 

وع عمل صغت  ف  عىل تأسيس مرسر
 لضمان 

ً
ة جيدة عت  السنوات. لكن هذا لم يكن كافيا ي النفقات وتمكنت من الحصول عىل خت 

 عنا. أردت أن أساعد ف 
ً
حي   كان بعيدا

ي األردن. 
 الدخل ف 

 
ي الح

يد من فرصي ف  ي المخيم أن الحصول عىل شهادة تدريب ست  
ي يوًم ما، سمعت من النساء ف 

ي ف 
صول عىل فرصة عمل. سجلت ف 

ة وماكين امج وحصلت عىل منحة صغت  المالبس التقليدية مثل العباية    ةإحدى الت  العمل مع نساء أخريات لصنع  خياطة. بدأت 
 .
ً
 لتغطية حاجاتنا. ثم صارت الجائحة وأصبحنا أنا وأوالدي بال عمل مجددا

ً
 والقفطان. لكن هذا لم يكن كافيا

 
ي أن أعمل بدوام كامل  فرص التطوع القائمة  

ي من قبل. تساءلت الناس إن كان بإمكان 
ي المخيم محدودة ولقد تم رفض 

عىل الحوافز ف 
ة   . عىل العكس، لدي خت 

ً
ي الخياطة وكنت مقتنعة    ٤٥إذ إنه قد يشكل ضغط كبت  بالنظر إل عمري. أنا ال أعتت  عمري عائقا

سنة ف 
ي مرشحة ممتازة للم

ي تجعلت 
ي ومهارانر

ي تم اإلعالن عنها. أن تجربتر
 ناصب التر

 
ي وسجلت ،حي   قدمت إل مركز الواحة لم يكن لدي أي توقعات

كمشرفة قص ولكن كان عىل أن أحاول. لحسن الحظ، قبلون   



الرسم    ي 
ف  تقليدية  الخياطات تستخدمن طريقة  معظم  المركز.  ي 

ف  النساء األخريات  مع  ي 
مشاركة معرفتر ي 

ف  الفرصة  ي 
أعطان  مما   )
ي صنع أي قطعة من طقم األطفال الذي ننتجه. اكتساب التصويري.  

علمت األخريات عىل عمل الحسابات لرسم أنماط جديدة ف 
 .
ً
ي حتر تستفيد النساء األخريات منها أيضا

نر  وأتحمس بمشاركة خت 
ً
ا جم لفرص أخرى. أنا أحب عمىلي كثت   المهارات الجديدة قد يتر

 
 إل جنب. ليس من  بعد كل هذا السنوات أن مؤمنة بأن المرأة أس

ً
 عىل دعم نفسها وعائلتها والعمل جنبا

ً
اس كل أرسة وهي قادرة تماما

ي أستطيع أن أعمل حتر عمري هذا." ر العا
 أن تخرج المرأة وتعمل وأنا فخورة أنت 

 
 
 
 
 
 

 


