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 يزياااااااااد عااااااااان شاااااااااارك فاااااااااي الحفااااااااا  ماااااااااا

المائااااااااة زماااااااارأة نازحااااااااة باال ااااااااافة الاااااااا  
لت بت اااااااااني وترحياااااااا  ماااااااان  باااااااا  الزمياااااااا     ساااااااات  ، ت اااااااامن الحفاااااااا  فقاااااااارات منوعااااااااة أ  اطفااااااااال ن

ااااااااا وبالعياااااااااادة القانونياااااااااة التاااااااااي  بالمنظماااااااااةف ر  منسااااااااام منظماااااااااة تماااااااااوز فاااااااااي االنباااااااااار والاااااااااذي ع 
والتاااااااااي تميااااااااا  احااااااااادن عياااااااااادات شااااااااابكة العياااااااااادات القانونياااااااااة  ،تشااااااااارف علي اااااااااا فاااااااااي االنباااااااااار

تمااااااااااااول بالشااااااااااااراشة ماااااااااااا  المفو ااااااااااااية السااااااااااااامية لشاااااااااااا ون ، عمااااااااااااوم العاااااااااااارا  المنتشاااااااااااارة فااااااااااااي
 شااااااااااية علااااااااااي رئيسااااااااااة منظمااااااااااة تمااااااااااوز`الالجئااااااااااين.  وماااااااااان ياااااااااام تف اااااااااالت الزميلااااااااااة فيااااااااااان ال

رغبااااااااااة  ، مو ااااااااااحة ااميااااااااااة االحتفااااااااااال ب ااااااااااذا اليااااااااااوم وبتقااااااااااديم الت اااااااااااني للنسااااااااااا  النازحااااااااااات
فاااااااااااي ظااااااااااا   اااااااااااا المااااااااااارأة فاااااااااااي مخيماااااااااااات النااااااااااازو  والت اااااااااااامن مع المنظماااااااااااة باحياااااااااااا  ياااااااااااوم

معيشاااااااااااات ا القاسااااااااااااية فااااااااااااي تلااااااااااااك المخيمااااااااااااات، حياااااااااااا  و ااااااااااااحت فااااااااااااي مااااااااااااداخلت ا  ظااااااااااااروف
و  مرأةعااااااااااالمي خااااااااااا  بااااااااااالاحتفااااااااااال  اس تحديااااااااااد اااااااااااذا اليااااااااااوم للماااااااااارأة وكياااااااااا  ا ااااااااااب أساااااااااا
تأشياااااااااااد علاااااااااااا  المطالباااااااااااة بحقو  ااااااااااااا االنسااااااااااااانية والقانونياااااااااااة والتااااااااااااي تحقااااااااااام ل ااااااااااااا العدالااااااااااااة ال

العرا اااااااااااي ن الحامياااااااااااة لحقاااااااااااو  المااااااااااارأة كالدساااااااااااتور وانيوالمسااااااااااااواة، كماااااااااااا أشااااااااااادت علااااااااااا  القااااااااااا
و اااااااااااااانون االحاااااااااااااوال الشخ اااااااااااااية ، السااااااااااااايما الماااااااااااااواد الخا اااااااااااااة بحقاااااااااااااو  الزوجاااااااااااااة، ومااااااااااااان 
 ااااااااااامن المطاليااااااااااا  التاااااااااااي تااااااااااام التعريااااااااااا  ب اااااااااااا وكسااااااااااا  تأيياااااااااااد النازحاااااااااااات  جل اااااااااااا ااااااااااااي 

ز اااااااارار  ااااااااانون مكافحااااااااة العناااااااا  ا سااااااااري و ااااااااانون تجااااااااريم التحاااااااار ، م كاااااااادة بااااااااأن  اااااااارورة 
مااااااان   كاااااا  ماتعيشااااااال المااااااارأة فاااااااي العااااااارا 

تعيشااااااااااااااال المااااااااااااااارأة ت ماااااااااااااااي  ومعانااااااااااااااااة 
النازحاااااااااة بماااااااااا يزياااااااااد بأ اااااااااعاف ولشااااااااان 

الظاااااااااااااروف اال ت اااااااااااااادية بااااااااااااارغم تلاااااااااااااك 
بة زال عيشااااااااااااااااية والنفسااااااااااااااااية ال اااااااااااااااااعموال

و يااااااااوم يجاااااااا  ان تحتفاااااااا  ب ااااااااذا الان ااااااااا 
ويجااااااااااااا  ان تشاااااااااااااون يحتفااااااااااااا  ب اااااااااااااا  أن



م اجياااااااااااال المااااااااااادارس ف ااااااااااالتعلااااااااااايم اطفال اااااااااااا ب عناااااااااااداا  اااااااااااوة لتطالااااااااااا  بحقو  اااااااااااا وان تساااااااااااع 
ن ل ااااااااااااا مشاااااااااااااركة فاعلااااااااااااة فااااااااااااي بنااااااااااااا  السااااااااااااالم ، وان تشااااااااااااو المسااااااااااااتقب  وبانياااااااااااال و حامياااااااااااال

  واالستقرار. 
اينااااااااااااااااس جباااااااااااااااار  كماااااااااااااااا  ااااااااااااااادمت الزميلاااااااااااااااة

عاااااااااااان ت اااااااااااامان الت اااااااااااااني للنسااااااااااااا  معباااااااااااارة 
منظماااااااااة تماااااااااوز مااااااااا  الناااااااااازحين فاااااااااي حق ااااااااام 
بتاااااااااوفير ظاااااااااروف معيشاااااااااية مالئماااااااااة ، كماااااااااا 

 حيت  مود المرأة وشجاعت ا . 
ت اااااااااااااامن الحفاااااااااااااا  كلمااااااااااااااة للزمياااااااااااااا   و  ااااااااااااااد

، المخاااااااااااااايمفااااااااااااااي   (NRC)ممياااااااااااااا  منظمااااااااااااااة
وا ااااااااا  برناااااااااامل الحفااااااااا  فعالياتااااااااال الفنياااااااااة والترفي ياااااااااة التاااااااااي ت ااااااااامنت   اااااااااائد شاااااااااعرية يااااااااام 

، يااااااااااااااام القاااااااااااااااااا احاااااااااااااااد الشاااااااااااااااعرا  الشااااااااااااااابا 
ماااااااااااان  خ  اااااااااااات فقاااااااااااارة لتقااااااااااااديم فعاليااااااااااااات

اطفاااااااااااال المخااااااااااايم حيااااااااااا  شااااااااااااركوا بال ناااااااااااا  
ال ااااااااااااادايا  واالناشااااااااااااايد، واخيااااااااااااارا تااااااااااااام تقاااااااااااااديم

للنسااااااااااااااااا  واالطفاااااااااااااااااال ب اااااااااااااااااذ  المناسااااااااااااااااابة ، 
  واختاااااااااااتم الحفااااااااااا  بتوجيااااااااااال الشاااااااااااكر للنساااااااااااا

مخااااااااااايم ومميلاااااااااااي علااااااااااا  الح اااااااااااور و دارة ال
 لما ابدو  من تعاون في تس ي  ا امة الحف  .  المنظمات الدولية 

كماااااااااا تااااااااام االساااااااااتما  لااااااااابعا الحااااااااااالت الخا اااااااااة للنساااااااااا  والتاااااااااي سااااااااايعم  كاااااااااادر العياااااااااادة 
ل ااااااااااارا   ااااااااااانالقانونياااااااااااة علااااااااااا  التوا ااااااااااا  مع

 تقديم المساعدات القانونية الالزمة . 
نياااااااااااااااااة المجانياااااااااااااااااة ياااااااااااااااااذكر ان العياااااااااااااااااادة القانو 

لمنظمااااااااااة تمااااااااااوز فااااااااااي االنبااااااااااار ا اماااااااااات اااااااااااذا 
النشاااااااااااااع بالتعاااااااااااااون ماااااااااااا  مفو ااااااااااااية شاااااااااااا ون 
الالجئاااااااااين واااااااااااو واحااااااااااد ماااااااااان العشاااااااااارات ماااااااااان 
االنشاااااااااااطة التاااااااااااي ا امت اااااااااااا شااااااااااابكة العياااااااااااادات 

 القانونية في عدد من المحافظات . 
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