
 حلقة السالم من أجل سوريا
 النقاش الثالثة جلسة -جلسات نقاشية حول سوريا 
وح ن ن النن ي ألمانيا النساء السوريات بي 

 واللجوء فن
 

 
 
ي المهجر تواجه النساء تحديات خاصة مبنية عىل النوع االجتماعي )الجندر(. انطالقا

وح وفن ن من مالحظتنا أن هذا  خالل النن

ي ألمانيا قمنا ب الموضوع لم يتم تسليط الضوء
ي فن
ي لتوضيح  تنظيم ورشة عملعليه بالشكل الكافن

وضع النساء السوريات فن

ي تو  ةالمهجر ومناقش
ي المج اجهن  التحديات والصعوبات الت 

مسألة التحرر  ،الجوانب النفسية االت والمسائل التالية: فن

ي الناالندماج والحياة اليومية وحقوق النساء، 
ي األسفل  –نتائج الورشة هاية قمنا بتلخيص . فن

ي تمثل وجهات  -المطروحة فن
الت 

ورة رؤى  ي الورشة وليس بالضن
رشة و هذه القامة إتم  . (حلقة السالم من أجل سورياالجهة المنظمة )نظر ورؤى المشاركات فن

ن  17.06.2017بتاري    خ  ي برلي 
ية. كلوتم النقاش باللغة االن فن ن ي الو  ن 

ي  رشة نساء سوريات يعشنشاركت فن
ء ألمانيات نسا و  ألمانيا فن

 مجال االندماج.  ن ضمنلمأو من جنسيات أخرى يع

ي،  الورشة من قبل ُمنظمات الورشة:  م تلخيص نتائجت  ، كاترين غيلد مايسن  هانا نيوبن  ن ن كيمي   10.201741.            سيلي 

___________________________________________________________________ 

 

 الجوانب النفسية

  العنف: 
 
ن  غالبا أو الجسدية صابات االضطهاد أو ال حداث مروعة وصادمة مثل العنف أو أل ات / ما يتعرض الكثن  من الالجئي 

ي هذه د أحد أفراد العائلة أو األصدقاء. ولكمثل هذه األعمال ض ن/ وا يشهدأو أنهم  أعمال العنفحت  
األوضاع ن النساء فن

ي  ألنالخطورة عرض لدرجة أكن  من تالخاصة قد ت
ي المهجر هناك الكثن  من أعمال  فن

ظروف الحرب وعىل طريق اللجوء أو فن

( العنف  ، الجسدي، النفسي ي تحدث تكون مبن)الجنسي
وط ية عىل النوع االجتماعي )الجندر(، الت  حيث أن انعدام وجود شر

حتماالت أعمال العنف ضد النساء وذلك بشكل خاص للنساء خصوصية تزيد من اوقلة وجود مساحات لل الحماية الكافية

ي 
ن عىل اللجوء بمفردهن  أ اللوات   . جن 

ة غن  معروفة لن  الهوية:  ن لفن  /اتات / يتمكن عدد كبن  من الالجئي  ن   السوريي 
 
. هذا الوضع بالضافة من العودة إىل وطنهم/ن

ين/ات تحت اإىل زيادة الشعور بعدم معرفة المستقبل يضع  . فبعد لكثن  طرار إىل ترك الوطن تبدأ عند ضال تحدي نفسي كبن 

ين " ات/ الكثن  ن ن و بي  ي تحدي كبن  بما ، ده الشخصيأي مرحلة من الضياع وعدم معرفة ما ير  ،"مرحلة ما بي 
ء الذي يعتن ي

 السر

ي البلد المضيف يضطر هوية الفبمسألة يتعلق 
تعلق بالمجتمع أو )عوامل ت "ثقافة" جديدةلالعتياد عىل ات / نالالجئو رد. فن

 النظام الجديد( و 
 
تعيق من عملية بناء الحياة أو  تواجه النساء تحديات خاصةبناء الحياة أو حت  الهوية من جديد وهنا أيضا

 نذكر منها:  الهوية الجديدة

ي قد تنتج  العزلة االجتماعية -
ل بسبب لالنساء ضطرار عن االت  ن ي المنن

دة غن  بسبب األوضاع الجدي إنهن  و األطفال ألبقاء فن

 قادرات عىل ممارسة ما اعت
 
 حت  أو  دن عليه سابقا

 
ء جديد. غن  قادر  نفسيا ي

  ات أو راغبات بالقيام بسر

ي تقع عىل عاتقهن   -
ة الت  ل و   المتطلبات الكثن  ن ن المعيكأعمال المنن  شة. تربية األطفال والعمل لتأمي 

 بسبب ممارسة حريات معينة أو المطالبة باالستقاللية.  أفراد األشة أحد  التعرض للضغط من قبل -

 ما يتم
 
 "جئاتال " عىل كونهن   من قبل المجتمع المضيف النساء الالجئاتورؤية تأطن   بالضافة إىل هذه المعوقات غالبا

  الذي يقف وراء هذا الصفة.  معرفة ماهية الشخصلة وال يتم اعطاء فرص فقط

ي البداية يجب أن تتوف هي  حاولة بناء حياة جديدةإن م المحيط الجديد: التأقلم مع 
ر عملية صعبة عىل كل المستويات. فن

ي 
عد ذلك يجب أن يتم توفن  وتسهيل فرص التواصل مع وبلقبول بها، الحياة الجديدة أو االطاقة عند الفرد للرغبة بالبدأ فن

ي من المفروض أن تكون داعمةا
وط للفرد.  ألشخاص والمؤسسات الت  قد يزيد من  خاصة عند النساء عدم توفر هذه الشر

وط الحياة السيئة.  هذا الوضع قد يزداد سوًء عند الكثن  من النساء خطورة االعتياد عىل وضع ما غن  مري    ح أو حت  القبول بشر

ي حال تفاقم حالة "
. هذه  ضطراب ما بعد الصدمةاال فن

 
ي قد تكون تعرضن لها سابقا

النفسية قد االضطرابات النفسية" الت 

التواصل تراجع  حت   عصبية أو الاالضطرابات أو االكتئاب أو الخوف أو آالم جسدية متعددة مثل  من خالل عدة أعراضتظهر 

 .  االجتماعي



 مسألة التحرر وحقوق النساء

ي ألمانيا إما اليعرفن حقوقهن  الكثن  من النالتواصل: فرص  قلة المعرفة و 
ي البلد الجديد  ساء السوريات فن

عىل  ناليجرأ هن  أو إن فن

وري استخدام واالستفادة من هذه الحقوق.  ي البداية لذلك من الضن
ي ألمانيا  حقوقهن   أن تعرف النساءفن

حت  يتمكن من  فن

ي ألمانيا.   لهن   الفرص المتاحةاالستفادة من و  "الثقافة األلمانيةل مع "التعام
ور كما إنه من فن اك الضن ي ي إشر

هذه  الرجال فن

ي ألمانيا نأي حقوق تتمتع بها الوالتوضيح لهم  العملية
ي قد تنتج عن التحدلمعرفة التعامل مع  وريوهذا ضن  ،ساء فن

يات الت 

 . ن  قلة المعرفة من قبل الطرفي 

ات ل الكثن  من : النساء السوريات لديهن  والدعم قلة المنصات  ويستطعن من خالل ذلكخرين مع ال  هن  شاركتالتجارب والخن 

ي . ولمشاعرهن   و  صال صورة أوضح وفهم أعمق عن بلدهن  اي
وسائل كما إن ،  المناسبة المنصاتالدعم و  كن هناك نقص فن

 ما تكون مهتمة
 
فة ماهية الشخص الذي يقف خلف هذه بمعر  الجئات والتهتم صص النساء فقط لكونهن  بق االعالم غالبا

ئ يثن  االحباط ويقلل من الحماس وال ي المشاركةالصفة. هذا السر
ات رغبة فن وهذا يشكل فرصة ضائعة ليس فقط ، عند الكثن 

 أبل  خرينوقبول ال  لتسامحلتعزيز ا
 
ام ال  يضا  النساء. قيمة واعتبار حن 

ي ألمانيا
ن النساء فن ،  لنساءلكثن  من ا: قد يكون أسهل بالنسبة لفرصة لتمكي 

 
السوريات لخوض حياة مستقلة وحرة )جنسيا

 
 
ي ألمانيا ( السكنطبيعة اختيار أو  مهنيا

ي سوريا عديد من المناطق من الأكنر فن
وخاصة ات يشكل فرصة للكثن  هذا قد ، و فن

ن  ي أتي 
ي سوريا  من عائالت محافظة اللوات 

وط المناسبة ولكن البد هنا من تحقيق فن ي الالشر
حياة هذه الحصول عىل للراغبات فن

وط سوف يزيد مستقلة. الو  حرةال ن النساء عند األجيال الفرص من تحقيق هذه الشر من السوريات  اتالكثن  ف قادمةتمكي 

ي قدمنا 
 قيمبزرع هذه ال هذا الدور قد تقوم النساء. من خالل الت عن تربية أطفالهن  و أمهات ومسؤ  إىل ألمانيا هن  اللوات 

عىل  ى جديدةإضافة رؤ مع قيم المجتمع المضيف قد تؤدي إىل لمستقلة عند أطفالهن ومع اختالط هذه القيم التحررية وا

ي  عىل المجتمع والعائلةماتزال تسيطر القيم والبتن الذكورية ة أخرى ال بد من التذكن  أن المجتمع ككل. من جه
العديد من  فن

ي ألمانيا قد يالمناطق السورية
 عند البعض ؤدي إىل تطوير نوع من ردة الفعل. تعارض هذه القيم مع قيم وعادات مختلفة فن

 ) تاد عليهعملك من خالل التمسك بنظام القيم الوذعادات الجديدة ضد القيم وال
 
الذكورية  القيم دون تجاهل أنبطبعا

ي جزء من اليست غريبة 
ي وماتزال موجودة فن

   (. لمجتمع األلماتن
 
ثر بشكل كبن  عىل حياة كونه يؤ توضيح هذه األمور مهم جدا

 النساء. 

 

 مسألة االندماج والحياة اليومية

ة التوقعات مختلفة من عديدة و توقعات هناك  التعريفات لمسألة االندماج توجد من الجوانب و لعديد بسبب وجود ا : الكبن 

ي 
/اتتجاه المجتمع األلماتن ن ء الذي الالجئي  ي

ة واالرتباك عند  ؤديي، السر ين منإىل الحن   الكثن 
 
 عن مسألة ولكن . هم/ن

 
بعيدا

،  االندماج اعتبار المهم عىل األقل  تعريف االندماج من ن ي اتجاهي 
ن  كعملية تبادلية تسن  فن /ات)أي عىل كال الطرفي  ن  الالجئي 

 ما يتم اقتصار فهم هذه العملية والمساهمة فيها.  دعم( والمجتمع المحىلي 
 
اللغة مسائل مثل تعلم  عملية االندماج عىل غالبا

ن األلمانية، كما أنه كين  و وقبول القيم والمعاتعلم األلمانية و   القواني 
 
ا ن االندماج والتماهي )ما يثن  ي بالنسبة تم الخلط بي 

الذي يعتن

ين ا ء يع(. هذا البتعاد عن الوطن األم والتقاليد والدينللكثن  ي
لحياة  جاد قاعدةفرصة إي يقلل منو االندماج لية ارض عمالسر

ي ألمانيا. 
كة فن  مشن 

 لتحدياتتحديات الحياة اليومية: 
 
ي ألمانيا يوميا

ن خاصة  تتعرض النساء فن ي السكن الجماعي المخصص لالجئي 
 فن
 
 ات/ وتحديدا

ام به(،ك) والحرية الشخصية قلة مساحات الخصوصيةمثل:  ن ة الزمنية  األشياء المتعلقة باللباس الذي يجب االلن  الفن 

ي بعض األحيان عدم وجودها(ل يلمطبخ وغرف الغسستخدام االمحدودة ال 
ي األ ، وسو )فن

من ء المعاملة من قبل موظفن

ن ل ضافةبال  جمي  ي البلد الجديد. الشعور ب. كل هذا يقلل من فرص التأقلم و ات/ قلة المن 
 االستقرار فن

ي التأقلم مع ا : السنات النساء الكبن  
ة فن ي قد تمقارنة مع األجيال الشابة  ةلحياة الجديدلديهن صعوبات كبن 

ي الت 
عتن  الحياة فن

ي السن  كما أن تعلم اللغة  . لها  المهجر كبداية جديدة
ات فن  سيكون صعببالنسبة للنساء الكبن 

 
يزيد من خطر العزلة وهذا  ا

 االجتماعية. 

 



 ؟ما الذي يجب تحقيقه

 الثقة بالنفس واالنفتاح عىل كل األطراف

وط حياة كريمة وح وبشكل خاص تحقيق شر ن ي ألمانيا وخالل النن
توفن  و والنفسي األمن الجسدي بما يتعلق ب للنساء الالجئات فن

ي  أماكن تراعي الخصوصية
 . يواء مراكز ال فن

. للحكومة األ التابعة أكنر بالفرص والمؤسسات ذات العالقة التعريف ي
 لمانية أو منظمات المجتمع المدتن

ي الحياة العامة
ي أنشطة اجت توفن  فرص للمشاركة فن

ي وللمشاركة فن
ماعية خارج مراكز االيواء )بدون حضور األطفال أو األزواج فن

ي دورات اللغة وايجاد مساحة وأشخاص لبناء الثقة وتسهيل التأق األنشطة(. بعض 
ن فرص سهلة للمشاركة فن لم واالستقرار تأمي 

ي المجتمع الجديد 
 . فن

ن مسألة رفة حول حقوق االنسان و زيادة المع ي ألمانيا و  والحقوقالقواني 
بشكل حقوق النساء والفئات األخرى  بشكل عام فن

ن و المطالبة بحقوق خاص وري التمين  ن مجموعة الفئات المختلفة ضمن . من الضن ...الخ السن كبار مثل   ات/ الالجئي  ن  (أو األميي 

 

 طلوب لتحقيق ذلك؟مهو الما 

ي روضات األطفالتوفن  : المادية الموارد زيادة دعم 
ن  ، بدائل عن السكن الجماعي أماكن فن ، غرف غسيل مخصصة ات/ لالجئي 

 . استشارية للنساء  للنساء، مراكز 

ن  /اتالال ) التدريب والتعليم: عىل كال الطرفي  ن ( جئي   والمجتمع المحىلي

ن : لمن طة، العاملي  ن  ات/ الشر ن ات/ االجتماعي  ن ات/ ، المتطوعي  ن  ات/ ، المعالجي  ، وتوفن  فرص تعليمية ات/ النفسيي 

ن ل  مختلفة. الئات بما يتناسب مع الف ات/ الجئي 

ي أي مجال: 
لألطفال لتعلم القراءة  تعليمية عروضالنفسية، معلومات أساسية عن األمور النفسية، ات الصدممعالجة  فن

والكتابة باللغة األم، حلقات بحث تعليمية حول البلدين لزيادة المعرفة حول التاري    خ والثقافة والعادات والتقاليد عند كال 

، دورات لغة ألمانية خاصة باأل  ن ن الطرفي   . ميي 

ي : ورشات عمل
ي بيوتهن.  واءمراكز اليتستهدف ليس فقط النساء فن

ي يعشن فن
 النساء اللوات 

 
ي  يعمن المواضولكن أيضا

الت 

ن والقيم و والتبادل بما يت يادة المعرفةيمكن العمل عليها: ز  ن النساء مسألة  علق بالقواني   . تمكي 

ي:   ن  غة األمالليادة التواصل مع أشخاص يتكلمون ز من خالل  البحث عن الدعم البشر الذين و )كالعربية أو الكردية(  ات/ لالجئي 

ي ألمانيا منذ مدة زمنية طويلة لكي يسهلوا عملية الوصول وبدء الحياة الجديدة 
ي البلد الجديد والتأقلم يقيمون فن

ضافة ، بال فن

جم ن إىل زيادة التواصل مع من  /ات  ات/ ي  ن ن  والتشبيك التواصلبناء شبكة عالقات لتسهيل عملية العمل عىل و و محاميي  بي 

 جميع األطراف المعنية. 

 

ة حول وضع النساء إن المعلومات المطروحة  ❖ ي الورشة قد ال تشكل خاتمة أخن 
ي تم نقاشها فن

السوريات هنا والت 

باعتبار أن هذا عىل األقل  رشة هو تسليط الضوء حول الموضوعهدفنا من هذه الو كان ولكن   هن  المتعلقة ب واألمور 

ي  الموضوع لم
 و ه. إن يتم طرحه ومعالجته بالشكل الكافن

 
وري جدا  هذا  من خالل عملنا نحن  ذا الموضوع هام وضن

ن ال نود  ي العمل لمعالجة ولال  خرين لمشاركة المعلوماتتحفن 
  الموضوع. نخراط فن

ي الورشة للمشاركات الشكر الجزيل
ي انجاز هذا والداعمات  فن

ي ساعدن فن
 العمل اللوات 

ي  الطالبيةالتابعة إىل اللجنة   "Common Ground" مبادرةل الشكر الجزيل
ن  جامعة فن ي برلي 

                                الفنون فن

ي وفرت لنا المكان لقامة الورشةا
 لت 

friedenskreis-syrien.de - info@friedenskreis-syrien.de 
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