
ِمن موقعي ھذا أقول لك: "استمري في السعي، وحاولي مرة، واثنتین، وثالث، وأكثر. فالتجربة تستحق ھذا العناء." 

ًعاما، التحقت بمركز واحة المرأة والفتاة التابع لھیئة األمم المتحدة للمرأة في مخیم الزعتري لالجئین  27نوار ناصر،  
وزوجھا. ومكنتھا ھذه التجربة من التغلب على تحدیات شخصیة واالعتناء بنفسھا،  بوصفھا مشرفة إداریة لتعول نفسھا  

اإلدارة قوة إلى شخصیتھا، وھذا واحد من   العمل في  ذلك، أضفى  وباإلضافة إلى  وال سیما صحتھا العقلیة والنفسیة. 
األسباب التي دفعتھا إلى تشجیع النساء األخریات على العمل.

داریة بمركز واحة المرأة والفتاة التابع لھیئة األمم المتحدة للمرأة في مخیم الزعتري لالجئین. تصویر: ھیئة  نوار ناصر، مشرفة إ
األمم المتحدة للمرأة / تمارا عابدین 

"اتسم الوضع في سوریا بصعوبة بالغة بسبب ما یقوم بھ الجیش ھناك. إذ تواترت إلى مسامعنا قصص كثیرة عن اعتداء  
، جئت إلى ھنا مع أمي، وأبي، وأختي. عبرنا  2014على النساء والفتیات، لذا اضطررنا أن نرحل. في عام  أفراد الجیش  

الحدود وجئنا مباشرة إلى ھذا المخیم ھنا. إننا نحیا حیاة طیبة في المخیم ھنا، وھذا بالطبع یسعدنا. 

االت التوعیة الصحیة، وإدخال البیانات،  أمضیت زھاق العشرة أعوام أقدم طلبات للحصول على وظائف مختلفة في مج
وإدارة المكاتب، والمكتبات، وریاض األطفال، ومكاتب االستقبال، وغیرھا من األماكن. ومع ذلك، لم یقبلوني في أي منھا.  

في ھذه المقابالت ھو المحاباة أو الواسطة.  ٍ                  ًفالمقابالت بلغت من الصعوبة غایتھا بالنسبة لي. فأكبر تحد  كنت أواجھھ أحیانا
معینة وطیدة مع بعض األشخاص، ھو في الغالب من یحصل على  معرفة بشخص مھم أو لھ عالقات  فذلك الذي على 
الوظائف. لذا، لم أجد أمامي أیة فرصة عمل قبل أن التحق بمركز واحة المرأة والفتاة، فھذه الوظیفة ھي األولى بالنسبة  

لي. 

علمت بشأن المركز من نساء أخریات وبعض الجیران، إذ أخبرنني أن ھیئة األمم المتحدة للمرأة تدرب النساء على العمل،  
وأنا كنت بحاجة إلى المال إذ كنت قد تزوجت منذ فترة قصیرة وكان زوجي بحاجة إلى عالج باھظ التكلفة. وبما أن زوجي  

ال یعمل، كنت بحاجة إلى إعالة كلینا. 

بالشجاعة عند انضمامي إلى مركز واحة المرأة والفتاة. فقبل ذلك، كنت ھادئة وخجولة،  م ًن الجدیر بالذكر، أنني تحلیت أیضا
ولكن مع مرور الوقت، أعتقد أن شخصیتي اكتسبت  ما أجد صعوبة في بناء عالقات مع النساء األخریات.  ًوكنت أحیانا



أنني سأصبح مش رفة إداریة. فقد كانت مخططاتي أن أكون عاملة بمغزل أو موظفة استقبال. وفي ًقوة. فلم یخطر ببالي یوما
البدایة، كان العقد الذي وقعتھ ینص على أن أعمل في مجال الخیاطة، ولكن تم تعییني مدیرة بعد أن علم موظفو ھیئة األمم  

. 2018ردن عام المتحدة للمرأة أنني حاصلة على بكالوریوس إدارة األعمال في جامعة القدس باأل

أود أن أواصل العمل في مجال اإلدارة، فأنا أحبھ. أشعر أن العاملین في ھذا المجال یحظون بقدر طیب من االحترام. ومن 
من الراحة من كل المشكالت المنزلیة. فحالتي العقلیة والنفسیة كانت سیئة للغایة عندما   ًالمھم للغایة أن نعمل لكي نأخذ قسطا

ًمالذ آخر سوى المنزل. فكنت أنا وزوجي نتشاجر كثیرا. ولكن، یوفر لي عملي في مركز واحة المرأة  لم یكن لدي أي
والفتاة الوقت والمساحة ألنحي ذھني عن المشكالت الشخصیة، حیث أشعر باالستقالل وأنا أعمل ھنا.  

جذ  تغییرا ھذا  فقد أحدث  بالسعادة.  یغمرني  وھذا  المركز،  أدیر شؤون  كیف  في  ًتعلمت  والنفسیة.  العقلیة  حیاتي  في  ًریا
ًالماضي، كنت مقتنعة أنني قد أكون عاجزة عن اإلنجاب. كما كنت انطوائیة، ولكن تبدل الوضع تماما.   ّ

أشجع النساء األخریات على التقدم للحصول على وظائف، وأن یستمررن في السعي، وأن یحاولن مرة، واثتنین، وثالث، 
على تجاوز الصعاب. عندما أعود إلى أن یصلن إلى أھدافھ ووجدانیا ًن، فالتجربة تستحق ھذا العناء. فھي تساعدنا عاطفیا ً

للمال. فقد   التغیر  اآلن. ولیس بالضرورة أن یعزى ھذا  تماما أدرك كیف أصبحت األمور مختلفة  إلى الوراء،  ُبذاكرتي  ً
أكثر اجتماعیة." ًتحسنت حالتي الصحیة، وأصحبت شخصا

ار بمركز واحة المرأة والفتاة التابع لھیئة األمم المتحدة للمرأة في مخیم الزعتري لالجئین، ھذا المركز الذي  التحقت نو
وحمایتھا، وال   واجتماعیا ًیقدم مساعدات مدیمة للحیاة لالجئات السوریات من خالل نھج شامل لتمكین المرأة اقتصادیا ً

الھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة ویسھم عمل المرأة في تحقیق  سیما من خالل توفیر التعلیم وتنمیة المھارات.
والذي یسعى إلى تحقیق  الھدف الثامن من أھداف التنمیة المستدامة،بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، وكذلك 

وتساند حكومة أسترالیا ھذه المبادرة الالئقة للجمیع.  والمنتجة وفرص العمل  الكاملة  بسخاء من خالل وزارة  العمالة 
الشؤون الخارجیة والتجارة. 


