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SYRIA CRISIS
Jameela, 35 years old. Her son and husband are missing and she is living with her in-laws. She says “in Syria, we were internally displaced
for three and a half months. We were trying to find safety but there was nowhere in Syria that was safe. We were exhausted and we had
small children with us, so we decided to return to our house, even if it wasn’t safe.” With a heavy heart, the family went home under sniper
fire and shelling. “We thought it was better to live under bombardment than starve on the road.
United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
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“When there was no food left, we would go out and look for animal faeces. We would break them up and look for undigested grains. And
we gave those washed grains to our children to eat.
“At the end, we had no running water and it was impossible to go out and scavenge for anything edible. We were encircled by the
frontlines and trapped. There was no end to the siege in sight.
“Then I heard a rumour that the Red Cross was able to evacuate women and children. It was a difficult decision to make because we had
to leave my husband behind. But if we wanted our children to survive I needed to leave him. He is still in trapped in our home. I haven’t
seen him since. It breaks my heart that this happened to our family.
“We always need money. The food coupons are never enough. Sugar is a luxury we have not had for years. Even at ‘Eid, I didn’t even have
any candy for my children. The winter is coming and the little ones need new shoes. Nothing you see here is ours. Everything is borrowed.
We do not own anything anymore. Even the blankets are borrowed,” she sighs. “My children are always sick. We’re always cold. They
have difficulty breathing because there is no ventilation in the house.
“I went to the centre because I thought they distributed food. I always try to go to places that offer aid. I need food for my children.
When I went, there was a workshop taking place and they distributed hygiene kits to the women. I talked to the staff and they told me
about counselling. I go every Thursday now. I’ve learned how to manage my emotions and I think I can relate to my children better, too. I
hope that because of what I have learned that I’m more patient with my children.” My younger son is not as withdrawn as he used to be.
He opens up more now.
Al-Marj, Bekaa, Lebanon.


ازمة السورية

  كنا نحاول أن نجد.كنازح داخل البد لمدة ثثة شهور ونصف

. لكن لم يكن هناك ثمة مكان آمن   سوريا،امان
 عشنا، ترعى أقارب الزوج  " سوريا، ابن والزوج مفقودان، عاما٣٥ ،جميلة
¬ ، بيتنا¤ لذلك قررنا أن نعود إ، رهاق الشديد وكان معنا أطفال صغارµشعرنا با
 "فكرنا أنه من.ان القناصة¢ون
  ديارها تحت وابل القصف¤ عادت العائلة إ،" بقلوب مثقلة. آمن¢ح® ولو كان غ

".افضل أن نعيش تحت القصف عن أن نموت جوعا ع¸ الطريق
". وكنا نعطي هذه الحبوب بعد غسلها طفالنا ¼ يأكلوها. مهضومة¢ها ونبحث فيها عن حبوب غÁ كنا نك. كنا نخرج ونبحث عن فضت الحيوانات، "عندما لم يبق هناك طعام

  طوقتنا الخطوط.ء يؤكلÉÈ " النهاية لم يعد لدينا ماء وأصبح من المستحيل علينا أن نخرج وننبش النفايات بحثا عن أي

 ولم يكن هناك نهاية لهذا الحصار.ناÄللمتقاتل وحو
امامية

ٍجار

".  المدى المنظور
 احمر بإمكانه إخء النساء
 "عندئذ سمعت شائعة بأن الصليب
 لكن إذا كنا نريد طفالنا أن يظلوا ع¸ قيد.ك زوجي وراءنا¢ كان من الصعب اتخاذ هذا القرار نه كان لزاما علينا أن ¬ن.واطفال

".قل® ينفطر ن هذا جرى لعائلتنا
 Ò . لم أره من ساعتها.ا  بيتناÄ هو ما زال محا.ع¸ أن أتركه
ّ   كان يجب،الحياة


¬ ّ لم يكن لدي،ح®  العيد
¬ . والسكر رفاهية استمتعنا بها لسنوات. فكوبونات الطعام  تكفي أبدا."نحن دائما بحاجة للمال
. الشتاء قادم والصغار بحاجة حذية جديدة. ¤طفا

  ح® قطعة حلوى
  دائما¤ "أطفا.وهي تقول
¬ .ءÉÈ  لم نعد نملك أي.ء مستعارÉÈ  كل.ء تراه هنا ملكناÉÈ 

 لديهم صعوبة   التنفس نه  توجد تهوية. نحن دائما بردانون. Öمر
" تتنهد.البطاط مستعارة
®ح




"...  والرائحة.  البيت


¬
 هناك كانت ثمة ورشة معقودة وكانوا يوزعون عُدة¤ عندما ذهبت إ. ¤طفا
. اعتقدت أنهم يوزعون طعاماÙ    المركز¤"ذهبت إ
   أحتاجها.ال® تقدم المساعدة
 ماكنÛ  ا¤أحاول دائما أن أذهب إ
 Ò  تحدث مع فريق العمل.النساء
 بطريقة أفضل¤أطفا
 أستطيع أن أتواصل معÙ تعلمت كيف أتحكم   مشاعري وأعتقد  أ.ان كل يوم خميس
 أذهب. بأمر العجÙو
¸نظافة صحية ع
 ¢وأخ

È  آمل نتيجة لما تعلمته أن أكون.كذلك
. ¤أطفا
ا مع¢ص
Ò ¢أك

. لبنان، البقاع،المرج
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SYRIA CRISIS
Domestic violence is unfortunately common even peaceful conditioning. In some cases, however, abuse that began back home spirals out
of control when compounded with the stress of being a refugee. “It was happening before – but now it’s worse,” says Yara, 23 years old
and a mother of five, living in Deir Alla.
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person’s potential is fulfilled.
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"At home, in Syria, I didn’t notice it so much because we were living with my husband’s family. Now that we live here on our own, without
his family, he’s been shouting more and more.” Once they moved to Jordan, their relationship grew tense and her husband became more
violent.
An outreach volunteer told Yara about the women’s centre: “She said it was a good place to get information, that I could go there and talk
to someone about my problems at home. It’s good to talk. Not just about the problems with my husband but also about my children.
They’ve also been affected by our problems and the war back home. My son is always anxious and afraid.” Yara says she’s gaining more
confidence knowing that she’s not alone but that help is available for her and her children.
Deir Alla, Jordan Valley, Jordan.


ازمة السورية

  فإنه  بعض الحات قد تزيد حالة اللجوء من تفاقم هذه الظاهرة داخل،ي بمثابة رد فعل ع¸ بيئة والديناميات جديدةÞا
  الوقت الذي تُعد فيه أغلب أشكال العنف
 حد يخرج¤ة إÞا


Û



ا ننا كنا نعيش مع¢كث
  لم أكن أحظ ذلك،  سوريا،  الوطن. "كان هذا يحدث من قبل – لكنه ان صار أسوأ:  وهي أم لخمسة أطفال وتعيش  دير ع، عاما٢٣ ، تقول يارا..عن السيطرة
  ".¢وأك
Û .عائلة زوجي
È اردن تزايد توتر عقتهما وأصبح زوجها
È ¢أك
È خå فإنه يظل ي، دون عائلته،وان بما أننا نعيش هنا وحدنا
. عنفا¢أك

  وأنه، "قالت أنه مكان جيد للحصول ع¸ المعلومات. المركز¤أرشدت متطوعة تعمل بالتوعية يارا إ
 ليس فقط عن. الكم جيد.مشاك¸   البيت
 أحد عن¤ هناك وأتحدث إ¤يمكن® أن أذهب إ




 وأن هناك،" تقول يارا أنها تكتسب المزيد من الثقة بمعرفتها أنها ليست وحدها.اب® دائما قلِ ق وخائف
مشاك¸ مع زوجي لكن عن


 . فقد تأثروا كذلك بمشاكلنا وبالحرب  بلدنا هناك. أيضا¤أطفا
 مساعدة متاحة لها
.وطفالها

 ،اردن
  وادي،دير ع
.اردن
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SYRIA CRISIS
Jannah, 36 years old and a mother of five children says, “I will die before I give my daughter Maysa away. I will not marry her off at this
age! I’m here. I’m taking her to work with me every day. I want to protect her because I can’t leave her in the tent during the day. It’s too
dangerous. I need to be with her to protect her.
United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).
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“I know of a family whose 13-year-old daughter got married not long ago. They don’t have many children, she was the only girl and they
were educated. I wondered how big a burden she could have been for the family? I don’t think they know how an early marriage can
destroy the spirit and health of a child. I want my daughter to play. I want her to go to school. She needs someone to take care of her and
protect her. She should not have to take care of a family.
“Our life is not easy and we may not be rich but I love my children. And I want to spend more time with Maysa before she is married,”
says Jannah “I want her to be able to do the things I wasn’t able to do myself.”
Deir Alla, Jordan Valley, Jordan.


ازمة السورية



¬
  ن®  أستطيع أن أتركها هنا
   أريد أن أحميها. آخذها لتعمل معي كل يوم.جها  هذا السن! أنا هناè لن أُزو.ابن® ميساء
  أم لخمسة أطفال "أفضل الموت ع¸ أن أتخلص من، عاما٣٦ ،جنة
". أحميهاëل
 الخيمة أثناء النهار الوضع
  بد أن أكون معها. للغاية¢خط
  من¢ة ليس لديها الكثÞ أ. عاما من زمن ليس ببعيدÁع
È ة تزوجت ابنتها ذات الثثةÞ"أعرف أ
 تساءلت متعجبة أي حمل ثقيل.ة متعلمةÞ وهي أ، هذه الفتاة كانت ابنتهم الوحيدة،اطفال



¬
يعت® بها
  هي بحاجة لشخص. المدرسة¤ أريدها أن تذهب إ.بن® أن تلعب
  أنا أريد.ة؟  أعتقد أنهم يعرفون كيف يمكن للزواج المبكر أن يدمر روح وصحة طفلةÞكانت تمثله تلك الفتاة ل
"! ةÞ اعتناء بأ¤  أن تضطر هي إ،ويحميها


 ¬  زمنا أطول مع ميساء قبل أنðأق
". أريدها أن تكون قادرة ع¸ أن تفعل ما لم أستطع أنا أن أفعله.وج¢ت
لك® أحب

  وأنا أريد أن. ¤أطفا
  "حياتنا ليست سهلة ولعلنا لسنا بأغنياء:تقول جنة
 ،اردن
  وادي،دير ع
.اردن
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SYRIA CRISIS
“We had to leave our home because ISIL moved into our neighbourhood. We lived under their rule for months but I couldn’t bear living
there anymore,” Rabee’a, 29 years old, a mother of six from Aleppo, explains her reasons for leaving her home in Homs only a few weeks
ago.
United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).
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In Syria she used to make children’s clothing and sell them to supplement the family’s income. She says the sewing classes are more than
just a leisure activity to pass the time.
Rabee’a believes there is a lot of skill and talent among the women in the camp and is excited about the possibilities. “There are so many
things we could make ourselves that our families desperately need – such as warm clothing for the winter.”
“My favourite crochet pattern is called ‘Yasmeen.’ It reminds me of ‘ash Sham.’ It’s what we call Damascus – the city of jasmine – where
jasmine trees grow with their beautiful and fragrant blossoms. One day, I will teach all women in Azraq the yasmeen pattern. Azraq camp
will be full of children wearing jasmine flowers. It’s the least I could do to help us stay connected to our land. Sewing, knitting and crochet
helps us forget some of our worries,” Rabee’a smiles, “ and enjoy ourselves a little.”
UNFPA-supported women’s centre in Azraq camp, Jordan.


ازمة السورية

   مغادرة الوطن ح¤"اضطررنا إ
 عاما – وهي أم٢٩ ، " بهذا توضح ربيعة. عشنا تحت حكمهم شهورا لكن لم يعد بمقدوري تحمل العيش هناك بعد ذلك. منطقتنا¤ح انتقلت داعش انتقلت إ
.لستة أطفال – من حلب أسبابها لمغادرة بيتها   حمص منذ بضعة أسابيع فقط

 اعتادت  سوريا ع¸ صنع مبس
È  تقول أن فصول الحياكة كانت.اطفال وبيعها لزيادة دخلها
. من مجرد نشاط ترفيهي لقضاء الوقت¢أك

¬
¬
   من المهارات والمواهب¢الكث
وال® تحتاجها عائتنا بشدة؛ مثل المبس
،ب النساء   المخيم
  "هناك. مما يمكن عمله¢والكث

 تعتقد ربيعة أن هناك
 ال® يمكننا صنعها بأنفسنا
  من اشياء¢الكث
".الثقيلة للشتاء




   يوم ما سأعلم جميع النساء.الياسم بأزهارها الجميلة والعطرة
الياسم( حيث تنمو أشجار
 نحن نسمي دمشق )مدينة. بالشامÙّر
"نموذجي المفضل   نسج الكروشيه هو
 الياسم؛ فهو يُذك
  وسيمت¸ معسكر.الياسم
  مخيم
  هذا أقل ما.الياسم



 آمل أن تساعدنا الحياكة والخياطة والكروشيه.متصل بأرضنا
يمكن® فعله لمساعدتنا   البقاء
ازرق بأطفال يرتدون أزهار
ازرق نموذج


"." تقول ربيعة مبتسمة ا. فيما نستمتع بوقتنا أيض،ع¸ تبديد همومنا
 ،ازرق
 امم المتحدة للسكان  مخيم
 مركز المرأة والفتيات بدعم من صندوق
.اردن
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SYRIA CRISIS


ازمة السورية

“I found a purpose and stopped feeling sorry for myself,” Wuroud says. “Now day after day I feel stronger. I gain strength from the people
around me. We help each other out.” Wuroud, 25 years old, from Dara’a, is now a volunteer in Azraq camp



٢٥ " تقول ورود ذات ال. فنحن نساعد بعضنا البعض. ¤حو
"وجدت
  أستمد أيضا القوة ممن. أزداد قوة يوما بعد يومÙ" تقول ورود " أشعر أ.. ¤حا
 ¸ هدفا وتوقفت عن الشعور باسف عôلنف

.   مخيم ازرقÉكر
 ¸ تجلس ع،  من درعا، وهي متطوعة،عاما

UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.

“You can’t compare the current life to before the war though. But I am grateful to have the chance to work, help others and make a
difference. I teach literacy skills to 11 women who were never given the opportunity to learn but are now able to read and write because
of these women’s centres. In fact, we have all started learning new things. Without the crisis we wouldn’t have moved away from home
but now we do have new skills. Being able to socialize with other women from all over Syria who went through similar experiences is a
source of strength for me. And it’s a great opportunity to learn more skills and meet new friends.”

Û لك® هنا الفرصة ¼ أعمل وأساعد
 ."رغم أنه  يمكنك أن تقارن الوضع بما كان قبل الحرب
È حدىµ س مهارات القراءة والكتابةè أنا أُدر.اخرين وأقدم إسهاما ما
 هؤء النساء لم يكن.ة امرأةÁع
ّلدي

Û  لكننا،ازمة لم نكن لنغادر الوطن
  بدون هذه.  الحقيقة بدأنا جميعا تعلم أشياء جديدة.ان يستطعن القراءة والكتابة بسبب المراكز
Û لديهن أبدا الفرصة للتعلم قبل ذلك لكنهن
ان نتعلم

È ¸ إن القدرة ع.أشياء جديدة ونعرف أشياء لم نكن لنعرفها من قبل
". وهي فرصة هائلة.¤ ات مشابهة هي مصدر قوة¢بخ
Ò ة نساء أخريات من جميع أنحاء سوريا مررنÞمعا

Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

UNFPA-supported women’s centre in Azraq camp, Jordan.

United Nations Population Fund
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SYRIA CRISIS
Saffiya, 40 yeas old, a mother of eight, is a volunteer at the women’s centre and runs workshops teaching crafts such as soap making.
“Buying soap from the market is very expensive. It saves us money if we make soap at the centre, and we feel like we’re contributing by
reducing expenses at home.”

UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.

Saffiya has strong, entrepreneurial spirit. She first learned about the centre from a neighbour shortly after she arrived in Azraq camp.
“There is a lot the camp provides for us, but I just can’t sit at home doing nothing. I was very happy when I heard about the centre because
I have many skills and I wanted to feel useful again. I asked if I could become a trainer. And now I’m teaching the other women embroidery
and how to make your own soap.”

Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

Azraq camp, Jordan.

United Nations Population Fund
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ازمة السورية

 لو صنعنا الصابون   المركز سنوفر.اء الصابون من السوق مكلف للغايةÞ"È . وهي متطوعة   مركز المرأة وتدير ورش عمل لتعليم الحرف مثل صناعة الصابون، عاما٤٠ ،صفية أم لثمانية أطفال
". ونشعر أننا نساهم   تقليل نفقات البيت.نقودا

 ة من وصولها لمعسكر¢ة قص¢ عرفت بأمر المركز ول مرة من جارة لها بعد ¬ف،صفية امرأة قوية تتمتع بروح التجارة


ازرق
لك®  أستطيع أن أظل

  "هناك.لجئ
 ، مما يوفره المعسكر لنا¢الكث
Û  وأنا.أصبح مدربة



ان
 سألت إذا كان بمقدوري أن. ذات نفعÙبأ
  شعرت بسعادة.فقط جالسة  البيت  أفعل شيئا
 ة عندما سمعت بأمر المركز ن لديّ مهارات عديدة وكنت أريد أن أشعر¢كب
 أعلم النساء
".اخريات التطريز وكيف يصنعن ما يحتجنه من الصابون
 ،ازرق
 مخيم
.اردن
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SYRIA CRISIS
Zahra, 16-years old, is married to a distant cousin and has recently had her first child. She has come to the UNFPA-supported clinic for
post-natal care.

United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

 صندوق
امم المتحدة للسكان
، وكل ودة آمنة،العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه
.ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانيات

.يطانية¢ال
Ò  وزارة التنمية الدولية،بدعم من المملكة المتحدة

Many parents have no other choice but marrying off their young daughters when they struggle to make ends meet. Some early marriages
are a means for refugees to cope with hardship. Other parents, like Hanan (Zahra’s mother) insist that a marriage protects their daughters
from sexual harassment. “In Syria, I would have never allowed it. But here … it is hard to be a Syrian woman over here,” Hanan said. “Please
don’t judge us.” “I know Zahra is very young to be a mother and wife. I was hoping Zahra wouldn’t get pregnant right away,” her mother
acknowledges. “Zahra and I have started seeing a counsellor and we also come to the centre for the training sessions that are offered.”
“Even though Zahra is a mother now, she can come here to learn and socialize with other women and girls. I look after the baby for her
when she goes to the centre.” Zahra hopes to become more involved in the activities in the centre because it’s a safe space that she finds
encouraging. “I like learning new skills and crafts.”
UNFPA-supported reproductive health clinic in Zaatari camp, Jordan.
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 نجابية بدعم من صندوقµة قريبة وجاءت إلىعيادة الصحة ا¢اول من ¬ف
  رزقت بمولودها،وجة من أحد أبناء عمومتها¢م
 ¬ ، عاما١٦ ،زهرة فتاة
.امم المتحدة للسكان طلبا لرعاية ما بعد الودة

 اباء
Û  من¢هناك الكث
 بعض الزيجات المبكرة ليست إ وسيلة يتعامل من خلها الجئون مع.ات عندما يقون صعوبة   تغطية نفقاتهم¢الصغ
 تزويج بناتهم¢وامهات  يجدوا أمامهم غ


  هناك أولياء أمور آخرون – مثل حنان.صعوبات العيش
 من الصعب أن تكون امرأة...  لكن هنا. "لم أكن سمح بهذا أبدا   سوريا.ôالجن
ون ع¸ أن الزواج يحمي بناتهم من التحرشå)ام( – ي

¬   "بدأنا أنا وزهرة.ف أمها¢تع
¬ ". كنت آمل أ تحمل زهرة ع¸ الفور.ة جدا ع¸ أن تكون زوجة وأما¢صغ
،دد ع¸ استشارية¢ال
 " "أنا أعرف أن زهرة." قالت حنان "أرجوكم  تحاكموننا.سورية هنا

Û

¬
¬
ن صداقات مع النساءè هنا ¼ تتعلم وتكو¤ إÙتأ
  إ أنها يمكنها أن، بالرغم من أن زهرة ان زوجة وأم. المركز من أجل جلسات التدريب¤ إÙنأ
  نحن أيضا.وهي تساعد زهرة  التعامل مع وضعها

È " تأمل زهرة أن تصبح.أعت® بمولودها حينما تكون هنا

 "أحب أن أتعلم مهارات وحرفا. مشاركة   أنشطة المركز نه مكان آمن يسمح لها بنسيان مسؤوليات كأم وزوجة¢أك
  وأنا.والفتيات اخريات
".جديدة
 ،ي¢الزع
 نجابية بدعم من صندوقµعيادة الصحة ا
¬ امم المتحدة للسكان  مخيم
.اردن
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ازمة السورية

Najla, 21 years old, has come to the UNFPA’ women centre because she feels pressured by her in-laws to have more children. My
mother-in-law is saying everyday how much she wants to have a grandson. It’s all she talks about.

  تنجب المزيد منëامم المتحدة للسكان نها تشعر أن أهل زوجها يضغطون عليها ل
  مركز المرأة والفتيات بدعم من صندوق¤ إ، عاما٢١ جاءت نجء
¬
 كل يوم تردد كم تريدÙ"حما
.اطفال


". هذا هو كل ما تتكلم عنه.أن يكون لها حفيد

“I regularly come to participate in a recreational activity. Sometimes I come to collect a hygiene kit. My mother-in-law thinks I’m meeting
with my friends to learn how to make soap, but she doesn’t know about the contraceptives. I didn’t tell her because she’d be angry and
we would argue.”


¬
¬
¬
. لكنها  تعرف بأمر وسائل منع الحمل، لنتعلم طريقة صنع الصابونÙبصديقا
 ألتقيÙ  أÙحما

  تظن. وأحيانا أجيء ¼ أحصل ع¸ عدة النظافة الصحية. بانتظام ¼ أشارك  نشاط ترفيهيÙ"آ

".ها نها ستغضب وسنتجادل حول ذلك¢أخ
Ò لم

The women’s centre also provides training on life-skills including decision-making and negotiation skills to help women like Najila to
better communicate with their partners and families.

 نخراط وتوثيق العقاتµوال® تساعد السيدات مثل نجء ع¸ ا
¬
.يةÞا
 مركز المرأة والفتيات تقدم ورشات عمل عن مهارات الحياة وصنع القرار والحوار

UNFPA-supported women’s centre, Zaatari camp, Jordan.

 ،ي¢الزع
 مركز المرأة والفتيات بدعم من صندوق
¬ امم المتحدة للسكان  مخيم
.اردن
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“Are you kidding me? Those marriages all end up in prostitution,” Basil, 38 years old, says, referring to short-term marriages, a legal cover
for sexual exploitation. Basil heard that one of his Syrian acquaintances “sold” his underage daughter to a local man, who then brought her
back to the family after a few days. This is why he's going to make sure his daughters “marry a man I know in the future.” Basil adds,
“Syrians will treat them better, I hope. They are too young to marry yet, I want them to go to school and learn.”
United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

 صندوق
امم المتحدة للسكان
، وكل ودة آمنة،العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه
.ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانيات
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UNFPA’s centre in Zaatari camp, Jordan.
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Û 
¬
 سمع باسل أن أحد معارفه.ôالجن
عي لستغلÞÈ وال® هي غطاء
  الزيجات¤ا إ¢مش
  هذا، عاما٣٨ ،" قال باسل. الدعارة¤"هل تمزح معي؟ كل هذه الزيجات تتحول  اخر إ

 ،ة اجل¢قص
  ن،ا ع¸ يد شيخ من أهل البلدÞ  تم الزفاف.اردن
  رجل من¤ إÄالسوري "باع" ابنته القا

 أما.تهاÞ أ¤ أعاد الرجل الفتاة إ، بعد أيام قليلة.١٨ اردن  تسمح بالزواج لمن هم دون سن ال

 Ò  أريدهن أن،ات جدا ع¸ الزواج¢صغ
". المدرسة ويتعلمن¤يذه إ
  لكنهن. آمل ذلك، مضيفا "سيعاملوهن بشكل أفضل. فسيحرص ع¸ أن يزوج بناته من رجل ثقة يعرفه  المستقبل،باسل
 ،ي¢الزع
 مركز صندوق
¬ امم المتحدة للسكان  مخيم
.اردن
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“I want to learn new skills but I’d also like to contribute here,” says Yasmeen, 23 years old, who is expecting another child. But instead of
looking forward to having her baby, Yasmeen is concerned with her family’s finances.
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The centre offers Yasmeen more than just training to improve her chances of finding a job once she has had her baby. She also found a
place of refuge and a support network. “I try to come to the centre every day. It’s the only time I get to myself. I can meet with the other
women, talk and forget about my worries for a little while. We’ve become good friends. And we help each other. I’m going to have my
baby soon and I didn’t have any baby clothes. I didn’t feel prepared but my friends gave me baby clothes and blankets they didn’t need
anymore. Especially, my friend Um Hadi (social worker at the UNFPA-supported women’s centre) has helped me during the pregnancy.
“We didn’t plan to have another child because we feel insecure in Lebanon. But it’s a great relief to have friends who support me.”
Kfar Seer, El Nabatieh, Lebanon


ازمة السورية

¬



.تهاÞ ياسم بالشؤون المالية
 تنشغل، لكنها بد من ترقب وصول طفلها.ال® تنتظر طف آخر
" تقول.لك® أود كذلك أن أساهم هنا
 ، عاما٢٣ ،ياسم
 ،"أريد أن أتعلم مهارات جديدة

È لياسم


 إنه الوقت. المركز يوميا¤ إÙ "أحاول أن ¬ آ. فقد وجدت كذلك مكانا تلجأ إليه وشبكة دعم.لتحس فرصها   الحصول ع¸ وظيفة عندما ترزق بطفلها
 من مجرد التدريب¢أك
يقدم المركز

بطف¸ قريبا ولم
 أنا سأرزق. ونحن نساعد بعضنا البعض. لقد أصبحنا صديقات حميمات.ة¢صغ
 هة¢لÒ  هموميô وأتكلم وأن، أستطيع أن ألتقي بالنساء اخريات. ôنف

 الوحيد الذي أجد فيه
¬

¬



 لم نكن نخطط.ة الحمل¢صديق® أم هادي أثناء ¬ف
®دعمت
 وبشكل خاص.وبطاط لم يعدن بحاجة إليها
أعطين® مبس أطفال
Ùصديقا
 مستعدة لكنÙبأ
يكن لديّ أي مبس


  لم أشعر.¢للصغ





 

". صديقات يشددن من أزري¤ ا هو أن¢كث
 ®ع
  لكن ما يخفف.ن يكون لدينا طفل آخر ننا  نشعر بامان  لبنان
. لبنان، النبطية،¢ص
 كفر
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The responsibility of safeguarding her young children weighs heavily on Haifa, 40 years old. “Here, there is nothing,” she says. “I try to
recreate some things from our old life but it can’t be done. It’s not the same. When I think back to Syria, everything about it is better. Even
the air.” Her family depends on her and they are strugling to make ends meet. “I only use one spoonful of the milk powder to prepare the
formula for the little ones hoping it would last longer.” She doesn’t like to talk about her worries because she doesn’t want the younger
children to know.
Outreach volunteers of the women’s centre have recently approached Haifa and her daughter Zafirah. Zafirah was given a comprehensive
medical examination and began receiving regular psychosocial support at the women’s centre. She is now working with social workers to
find ways to improve their financial situation. Mother and daughter have also started attending therapeutic activities such as art therapy.
Al Marj, Lebanon.


ازمة السورية

  لم يعد.اشياء من حياتنا القديمة لكن ب جدوى
 " تقول "أحاول أن أستعيد بعض.ءÉÈ  "هنا  يوجد. عاما٤٠ ،تقع المسؤولية الثقيلة لحماية أبنائها الصغار ع¸ كاهل هيفاء
 عندما.امر كما كان

¬ .ء فيها أفضلÉÈ  يبدو كل،أفكر سوريا
 Ò عداد غذاء بديل عنµ الل المجفف
 Ò  "أستخدم ملعقة واحدة فقط من.تها تعتمد عليها وهم بالكاد يعيشونÞ أ." هيفاء يائسة.ح® الهواء
¸الل للصغار ع

¬ أمل أن يبقى
." هيفاء  تحب الحديث عن همومها نها  تريد أن يعرف الصغار.ة أطول¢لف
Û  وهي تعمل. منتظم  مركز المرأةô وبدأت  تلقي دعم نف، تم إجراء فحص ط® شامل لظافرة.متطوعو التوعية  مركز المرأة تعاملوا مؤخرا مع هيفاء وظافرة


اجتماعي
خصائيµا
ان مع




Ò
  وقد بدأت.لتحس وضعهم اقتصادي وصحتهم النفسية

.ام وابنة كذلك حضور أنشطة عجية مثل العج بالفن
. لبنان،المرج
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Majeeda, 37 years old says, “My son died two days ago in Syria. He went home to get documents for the family. In the evening, he went
to the mosque to pray and it was hit by a rocket. I wasn’t with him when he died. And there was no mobile phone coverage at the time; I
only heard from neighbours hours later what happened. Then they already started preparing his body for his funeral. As a mother, it hurts
me that I wasn’t able to say my last farewells, that I couldn’t hold him one last time.”
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The moment Majeeda learned about her son’s death, she hurried to the women’s centre; Majeeda was received by a social worker who
she’s been working with over the last couple of months. The other women who regularly visit the centre have given her emotional support.
“They have been a great help for me. They visit me everyday to pay their condolences and to make sure I’m doing ok. They are true friends
and I’m grateful to have found them.”
Al-Marj, Bekaa, Lebanon.
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  الوطن ليجلب مستندات¤ ذهب إ.يوم  سوريا


 ولم تكن هناك. لم أكن معه عندما مات.ليص¸ وقُصف المسجد بصاروخ
 المسجد¤   المساء ذهب إ.ةÞل
  اب® منذ

  عاما "مات٣٧ ،مجيدة

 . جثمانه لجنازته¢تجه
   بعد ذلك بدأوا بالفعل.ان¢الج
 لم أتمكنÙ  أ،¢خ
  لم أتمكن من وداعه الوداع اÙيؤلم® كأم  أ
  سمعت ما حدث فقط بعد ساعات من،شبكة تغطية للهاتف الجوال ساعتها

".ة¢أخ
 من احتضانه لمرة


¬
¬ ،ما إن علمت مجيدة بموت ابنها

ددن ع¸ المركز¢ ¬يÙال
 حيث استقبلتها إخصائية اجتماعية كانت تعمل معها طوال الشهرين، مركز المرأة¤ح® سارعت بالذهاب إ
  النساء اخريات. السابق

¬

". وجدتهنÙلكو
ن® يوميا
 Ùلتعزي® واطمئنان ع¸  أ
  "لقد كن عونا.بانتظام منحنها دعما عاطفيا
  إنهن صديقات حقيقيات وأنا ممتنة.¢بخ

  فهن يزر. ¤ ا¢كب
. لبنان، البقاع،المرج
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“I think the war has changed my life,” says Najwan, 20 years old, a young mother of four who fled Syria with her young children and
in-laws when her husband went missing.
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At the centre, Najwan has been able to become more assertive and independent but she’s also found a strong support network in the other
women who visit the centre. “We’ve become very good friends. I feel loved and supported for the first time. They are like family to me.”
“It’s my dream to have a job and my own house for my children and me. I’ve never imagined that I would have to work or want to work. I
used to see myself as a homemaker and mother. But because of the war, I’m a refugee, a widow and have to provide for my children. The
situation forced me to rethink who I am and what I must do. With the support from the centre, I’m more confident and more capable.
“I like the idea of working now because I know I have friends who love and support me. I know I am not alone and that I don’t have to face
my problems alone anymore. I am also happy to be able to support my friends too.”
Al-Marj, Bekaa, Lebanon.
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Û ®لك
¬

. فرت من سوريا مع أطفالها وأهل زوجها عندما فُقد زوجها، أم شابة ربعة أطفال، عاما٢٠،" هكذا تقول نجوان.ان حية
 ت¢"أعتقد أن الحرب قد غ
 ، قبلها كنت ميتة. Ùحيا




¬
È
 محبوبة ومدعومةÙ أشعر  أ. "لقد غدونا صديقات حميمات للغاية. يزرن المركزÙال
  ثقة واستقلية لكنها وجدت كذلك شبكة دعم قوية  النساء اخريات¢ المركز تمكنت نجوان من أن تصبح أك
".¤ ةÞ إنهن كأ.ول مرة




لك® بسبب الحرب أصبحت جئة وأرملة ومضطرة
  و¤ "حلمي هو أن أحصل ع¸ وظيفة وبيت
 .ل¢ أُمً ا وربة مÛôنف
  اعتدت أن أرى. العمل أو سأرغب فيه¤ سأضطر إÙ لم أتخيل أبدا أ. ¤طفا


È  ثقة¢أك
È  وبدعم المركز أصبحت.  امر¢التفك
. لم أعد وحيدة. ®ويدعمون
®يحبون
 أعرف أن لديّ أصدقاءÙ   ان
 أنا أحب فكرة العمل. قدرة¢وأك
 الموقف ع¸ أن أعيدÙ  ¢أج
عالةµ
Ò . ¤أطفا
 





".   أحمهن كذلكÙصدقا
  وأنا سعيدة بدعمي.ومشاك¸ مع أشخاص أحبهم
فيمكن® التحدث عن مشاعري
مشاك¸ وحدي
لم أعد مضطرة لمواجهة




. لبنان، البقاع،المرج
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Aida, 43 years old a nurse and salon owner from Ghouta is a spirited, unwavering woman who owns a beauty salon in Bekaa. Her small
salon in Bekaa is filled with laughter. The women sit together, drink sweet tea, read magazines, talk about their husbands, laugh and
have a chance to relax. Aida’s small salon is a sanctuary where many Syrian women can forget their daily worries. They come for the
companionship, a rare treat or to prepare for an upcoming wedding celebration.
United Nations Population Fund
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“When we arrived in Lebanon, it felt like everybody was against us. There is a lot of discrimination against Syrians. My husband was
threatened because he is Syrian.” Since Aida started attending art therapy and drama therapy classes at the women’s centre, she was
able to regain her confidence. “I have to be strong. My strength is the only thing I can support my children with. And the programme
has given me the confidence to open my own business and the confidence to stand up for myself.”
Aida has also become a UNFPA outreach volunteer who identifies women who could benefit from the medical and psychosocial and
vocational services at the centre. “I’m happy to be able to help other Syrian women.”
Aida’s salon, Al-Marj, Bekaa - Lebanon.
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، تجلس النساء سويا. هذا يضج بالضحك والضوضاء¢الصغ
 صالونها. امرأة مفعمة بالحيوية والتصميم تمتلك صالونا للتجميل   البقاع، من الغوطة، ممرضة وصاحبة صالون، عاما٤٣ ،عايدة

¬  ويضحكن ويحصلن ع¸ فرصة، ويتحدثن عن أزواجهن، ويقرأن المجت،¸ح
} ُبن الشاي المÁيÈ
 من النساء السوريات من نسيان همومهن¢الكث
 صالون عايدة.خاء¢لس
  هو ملجأ تتمكن فيه¢الصغ

  .اليومية
. أو البهجة النادرة أو لستعداد لزفاف قريب،يأت من أجل الصحبة

   من¢الكث
" ومنذ بدأت عايدة حضور فصول العج بالفن والعج بالدراما   مركز. وكان زوجي مهددا نه سوري. السوري
 ضد¢التمي
  هناك. لبنان بدا كما لو أن الجميع يعادوننا¤"عندما وصلنا إ
¬
  وقد. به¤ء الوحيد الذي أستطيع أن أدعم أطفاôال
È نامج الثقة ¼ أفتتح¢ال
È
". ّوعي الخاص واقف ع¸ قدميÁم
Ò ®منح
 . "بد أن أكون قوية. تمكنت من استعادة ثقتها،المرأة


  هيÙقو




¬
 قادرةÙلكو
  "انا سعيدة. يمكنهن استفادة من الخدمات الطبية والنفسية والمهنية  المركزÙال
 أصبحت عايدة كذلك متطوعة توعية بصندوق امم المتحدة للسكان حيث تقوم بتحديد النساء
".ع¸ مساعدة نساء سوريات أخريات
. لبنان،البقاع، المرج،صالون عايدة

Credit: UNFPA| David Brunetti, 2014.

www.unfpa.org

SYRIA CRISIS
Informal settlement for Syrian refugees in Saida, Lebanon.

United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

 صندوق
امم المتحدة للسكان
، وكل ودة آمنة،العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه
.ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانيات

.يطانية¢ال
Ò  وزارة التنمية الدولية،بدعم من المملكة المتحدة


ازمة السورية
. لبنان،صيدا


عشوا لجئ السوري
توط

Credit: UNFPA| David Brunetti, 2014.
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SYRIA CRISIS
House of a Syrian family in Bekaa, Lebanon.

United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

 صندوق
امم المتحدة للسكان
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ازمة السورية
. لبنان،م ل عائلة سورية البقاع

Credit: UNFPA| David Brunetti, 2014.
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SYRIA CRISIS
Twelve family members are living in a three-room unfinished apartment in El Nabatieh, Lebanon.

United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).
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امم المتحدة للسكان
، وكل ودة آمنة،العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه
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.يطانية¢ال
Ò  وزارة التنمية الدولية،بدعم من المملكة المتحدة


ازمة السورية

 أة من اث
. لبنان،ع فردا تعيش شقة من ثث حجرات لم يتم تشطيبها النبطية

Credit: UNFPA| David Brunetti, 2014.
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SYRIA CRISIS
House for Syrian refugees in Azraq camp, Jordan.
House for Syrian refugees in Zarqa, Jordan.
United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

 صندوق
امم المتحدة للسكان
، وكل ودة آمنة،العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه
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ازمة السورية
 ،ازرق
 مخيم
.اردن

م ل لجئ السوري

 ،الزرقاء
.اردن

م ل لجئ السوري

Credit: UNFPA| David Brunetti, 2014.
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SYRIA CRISIS
Houses of Syrian refugees in Domiz camp, Iraq.

United Nations Population Fund
UNFPA, Delivering a world where every pregnancy is
wanted, every childbirth is safe and every young
person’s potential is fulfilled.
Supported by the UK aid from the UK Department for
International Development (DFID).

 صندوق
امم المتحدة للسكان
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ازمة السورية
. العراق، مخيم دوم

م ل لجئ السوري

