
 " . أهم مهارة يجب أتقنها هي مهارة تعلم كيفية أن أكون في سالم مع نفسي: " هذا من موقعي

 

تشكيل السكر على شكل  كيفية    ها" اثناء تعلم "مشروع التمكين االقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصريةفي    تشارك  ةيمني   وافدة )إلى اليمين(،    اعتماد

 هيئة األمم المتحدة للمرأة/ندى إسماعيل لصورة:  ا لتزيين الكعك.زهور 

 
،  اقاربها  إحدىد أن استقرت في مصر مع  بع ويمنية جاءت إلى مصر قبل عام بعد أن شهدت أهوال الحرب في بلدها.    وافدة  هي   اعتماد

  قررت أن تأخذ طريقا    ولذلكعلى الرغم من دراستهما وخبرتهما العملية.    فرصة عمل وذلك   عثور على وزوجها في ال  اعتمادكافحت  

الكعك   وتزيين  الخبز  حيث تعلمت تزيين ريب المهني التابعة لهيئة األمم المتحدة للمرأة  التحقت بدورة التدعلم مهارات جديدة وت وتمختلفا  

 الخطوة األولى في حياتها الجديدة.  -

ثير من الشهادات  ولكن بسبب الحرب كان علينا أن نترك وظائفنا وعائلتنا ونأتي إلى مصر. لدي الك  اليمن  شركة تأمين في  في  ة موظف"كنت  

عي الخاص في المنزل  مشرو  أبد أأن  يمكنني  إذا تعلمت مهارة العمل اليدوي فس  لكنني لم أعمل أبداً بيدي. اعتقدت أننيو  العملية  والخبرات

 عتماد على اآلخرين. بدالً من االضطرار إلى االوكسب المال 

ً يوم  أتعلملم أكن أتخيل أنني سوف   مرحب    أنناأشعر  .  شيئاً فشيئا  أفضل  ت أصبح ولكن مع مرور الوقت والممارسة    تزيين الكعكو  الخبز ما  ا

 . ها للتعلمولدينا جميع األدوات والمعدات التي نحتاج  تعامل بشكل جيد للغايةن بنا هنا و

م إلى الدورة، كنت  كون عن الحرب والصراع. قبل أن أنضوهو شعور أبعد ما ي شعور عام إيجابي أشعر به أثناء الدورة التدريبية  هناك  

أخرى يمكن أن  ى التفكير في الصراع الذي رأيته والصراعات التي مررنا بها والتنبؤ بأن كوارث في المنزل ال أفعل شيئاً سوجالسة دائماً 

. ولكن  بمفرديأي وسيلة نقل    أستخدم أو    أبداً لم أخرج  وكنت خائفة جدا من التفاعل مع أي شخص في مجتمعي  لقد  ل.  تحدث في المستقب 

أنا    . البعض   نظام دعم لبعضهنذاتي. النساء هنا يشكلن  م وتطوير  ي من تعل ي واثقة  على مقابلة أشخاص جدد وجعلتن كثيراً  ساعدتني  الدورة  

 . ي في المنزل قد الحظت أنني أصبحت أكثر إيجابيةأكثر سعادة اآلن وحتى عائلت 

  لقد علمتني هذه الدورة أنني بحاجة إلى تعلم أشياء جديدة وأن هناك الكثير من المهارات التي يمكنني إتقانها. خطوتي التالية هي تجربة 

 ". نفسيفي سالم مع   أكون  ية أنكيف أتقنها هي مهارة تعلم بمجاالت مختلفة وتوسيع مهاراتي وخبرتي. لكن أهم مهارة يج 



  المتحدة   ألممهيئة ا   الكعك التي تنظمها   الخبز وتزيين   في دورة   اعتماد اليمنية    الوافدة شاركت  

مشروع التمكين االقتصادي  الجتماعية المقدمة في إطار "، فضال  عن دورات المشورة اللمرأة

والمصريات على مهارات    الوافدات تدريب    علىيعمل  الذي    "  المصريةللمرأة الوافدة والمرأة  
بالشراكة    المشروع مختلفة إلنتاج منتجات قابلة للبيع للمساعدة في تمكينهن اقتصاديا . وينفذ هذا  

المتحدة لشؤون الالجئين، بدعم من حكومة    السامية لألمم  مفوضيةالمع المجلس القومي للمرأة و

الذي يهدف إلى إنهاء    من أهداف التنمية المستدامة  بالهدف األول    داعتما   اليابان. وتتعلق قصة 

المساواة بين الجنسين وتمكين    الذي يهدف إلي تحقيق   والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة كل مكان  الفقر بجميع أشكاله في 
 المرأة. 
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