
 
كانت نور كنعان، وهي طالبة فلسطينية من لبنان وتبلغ الرابعة عشرر  
من عمرها، تشاهد تقريرا تلفزيونيا عن النتائج األكادميية عندما أعرلرن 
وزير التربية والتعليم في لبنان اسمها. تدرس نور فري مردرسرة اررزار  
اجلاهز  التابعة لألونروا في مخيم البداوي، وكانت اردرسة قد تأسسرت 
في األصل الستقبال الطلبة النازحني من مخيم نهر البارد لالجئني. وقرد 

في االمتحانات  02من أصل  346,81مت اإلعالن بأن نور حصلت على معدل 
الرسمية اللبنانية للصف التاسع وأن معدلها هو التاسع األعلرى فري 

لقد جتمدنا جميعا وسادت حلظة من ”البالد على مستوى صفها التاسع. 
الصمت نظرنا فيها إلى بعضنا البعض باندهاش وذهول، متساءلني عرن 
صحة ما سمعناه! وما هي إال حلظات حتى كان البيت يرعرج برالرفرر  

 ، تقول والد  نور.“واالبتهاج
 

ينبغي أن يكون لدينا حلرمرا ” وردا على إجنازها ارتميز، أضافت نور بالقول 
وهدفا في احليا . إن وضع الهدف هو اخلطو  األولى على طريق الرنرحرا ، 
بغض النظر عن صعوبة الظروف. إن إراد  اإلنسان هي أقوى من أي شيء 
في هذا العالم؛ والتعلم ليس محرد وسيلة للحصول عرلرى وفريرفرة 

إنه يقوي ثقتنا بنفسنرا ويرعرزز   —فحسب، بل هو أكبر من ذلك بكثير
 “.الوعي والثقافة لدينا

 
الرترعرلريرم  ,0232/023وفي لبنان، وفرت األونروا في العام الدراسري 

مردرسرة  4,طالب وطالبة يدرسون في  1,6283األساسي را محموعه 
% من إجمرالري 2063تنتشر في أنحاء البالد. وتشكل الفتيات ما نسبته 

 عدد الطلبة في هذه اردارس.
 

 n.said@unrwa.orgللمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 

طفل الجئ وأسرهم ممن يقيمون  122في الثامن عشر من متوز، متت دعو  
في ارلحأ اجلماعي في جديد  عطروز لالشتراك بفعالية نظمها برنامرج 
األونروا لإلغاثة واخلدمات االجتماعية في احلديقة العامة القريبة. وكانت 
محموعة من العاملني االجتماعيني في البرنامج وارتطوعني قد نظمرت 
هذه الفعالية كحزء من عمل الوكالة األوسع للحد من العنف ارربرنري 

 على النوع االجتماعي.
 

وشارك األطفال من خالل كتابة رسائل على شحر  كبيرر  مرن الرور  
للتعبير عن أفكارهم حول احلماية من العنف واالسرترغرالل واإلسراء  
واإلهمال. وهدف النشاط إلى رفع الوعي حيال التهديدات على سرالمرة 
 األطفال ونشر معلومات مفيد  لألسر ارشاركة بشأن حماية األطفال.

 
وكان هذا النشاط جزءا من برنامج بناء السالمة الذي يهدف إلى ضمران 
اتخاذ إجراء إنساني فاعل وفي الوقت ارناسب من أجل الترقرلريرل مرن 
حوادث العنف اربني على النوع االجتماعي وتقرد  خردمرات نروعريرة 

 للناجني من أولى بدايات حاالت الطوارئ.
 

 a.takhzant@unrwa.orgللمزيد من العملومات، يرجى االتصال ب: 

07العدد رقم  6702 آب

تقرير األمني العام عن وضع املرأة الفلسطينية واملساعدة تعكف األونروا على جتميع اردخالت من مكاتب أقاليم العمليات بهدف وضعها في 
 يقدم حملة عامة عن ارساعد  ارقدمة للنساء الفلسطينيات من قبل مؤسسات منظومة األمم ارتحد .، وهو تقرير سنوي املقدمة لها
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ال يزال العمل جاريا على تطوير إطار عمل رنع العنف اربني على الرنروع 
االجتماعي على نطا  الوكالة ككل. وكحزء من عملية ضمان مشاركرة 
كافة األقاليم والبرامج ارعنية، عقدت ورشة عمل في عمان خالل الفتر  

متوز لغايات ضمان أن اخلبرات وارمارسات الرقرائرمرة فري  04-,0ما بني 
مكاتب أقاليم العمليات تعمل على إثراء تطوير إطار العمل نحو نرهرج 

 أكثر منهحية رنع العنف اربني على النوع االجتماعي.
 

s.chirizzi@unrwa.orgللمزيد من ارعلومات، يرجى االتصال ب: 



 على االنترنت — 6112أيلول  1
باب الطلبات مفتو  لرغرايرة األول مرن أيرلرول 

حردود: ” للمساهمات في العدد اخلاص من محلرة 
مسر  ” حتت عرنروان “  محلة الدراسات النسائية

العنف اربني على النوع االجتماعي: التفكرر فري 
“. النزاع واألزمات في الكفاحات اجملتمعية ارعاصرر 

 أنقر هنالقراء  ارزيد، 
 
 6112أيلول  8-9

تنظم جامعة سياتل ندوتها السنوية الثامنة عرن 
العنف األسري بعروض تقدميية تتناول موضروعرات 
العنف والصدمات النفسية والثقافرة واألطرفرال 
والعدالة االجتماعية من متحدثني عديدين. لقرراء  

 أنقر هناارزيد، 
 

 اسطنبول، تركيا—6112تشرين ثاني  11-16
يعقد مركز أبحاث شر  ارتوسط األكادميي مرؤمتررا 
دوليا عن النروع االجرترمراعري ودراسرات ارررأ . 
وستتضمن اروضوعات التي سيتم التحدث عنهرا 
التمييز بني اجلنسني والهويات ارترعردد  اجلروانرب 
واألدوار ارتغير  للنوع االجتماعي عبر الرثرقرافرات. 
وسيكون اروعد النهائي لرترقرد  مرلرخرصرات 

آب ولتسحيل ارشراركرة  2الدراسات ارشاركة هو 
 أنقر هناأيلول. لقراء  ارزيد،  12هو 

، ومت تفويضها بتقد  ارساعد  واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ مرن فرلرسرطرني 3383تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم ارتحد  بقرار من اجلمعية العامة في عام 
ل إمكرانراترهرم فري كاممسحلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقد  ارساعد  لالجئي فلسطني في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غز  ليتمكنوا من حتقيق 

اخلدمات االجتماعية والبرنريرة ة ومحال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاث
 التحتية وحتسني اخمليمات واحلماية واإلقراض الصغير.

 منظمة األمم املتحدة للمرأة
أصدرت منظمة األمم ارتحد  للمرأ  وثيرقرة حتردد 
اإلجراءات األساسية والدراسات احلالة التي تردعرم 

تعزيز حقو  واحتياجات ووكاالت اررأ  والفتيات في ”
 أنقر هنالقراء  ارزيد، “. العمل اإلنساني

 
 صندوق احلرية

النضال من أجل البقاء علرى ” تناقش دراسة بعنوان 
قيد احليا : العبودية واستغالل الالجئني السروريرني 

القلق ارتزايد للزواج القرسرري واإلجترار “  في لبنان
بالبشر واستغالل الالجئني، مبن في ذلرك الجرئري 

 أنقر هنافلسطني من سورية. لقراء  ارزيد، 
 

 مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
السن والنوع االجتماعي والتنوع: تقرير “ يحدد تقرير

الرترحرديرات الررئريرسرة “  0232ارساءلة لعرام 
واالبتكارات احمليطة بتنوع جتارب الالجئني وكيفريرة 
االستحابة الفاعلة الحتياجات احلماية وارساعرد  
وقدرات األفراد واجملتمعات التي تعاني من الترشررد. 

 أنقر هنالقراء  التقرير، 
 
 
 

 اللجنة الدولية للحقوقيني
وصول اررأ  لالنتصاف من العنرف ” يستعرض تقرير 

“ اربني على النوع االجتماعي: دلريرل اررمرارسرني
ارعايير العارية واإلقليمية حلقو  ارررأ  ويرقرترر  
خطوات عملية لتمكني اررأ  قانونيا. لقراء  التقرير، 

 أنقر هنا
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
“ اررأ  واإلميران وحرقرو  اإلنسران” يتضمن ارصدر 

العديد من األورا  النقاشية التري تسرتركرشرف 
العالقة بني الدين وبني حقو  اررأ ، وخصوصا فيمرا 
يتعلق بالصحة واحلقو  اجلنسية واإلجنابية. لقراء  

 أنقر هناارزيد، 
 

 مفوضية املرأة الالجئة
بناء القدرات ” وضعت مفوضية اررأ  الالجئة وثيقة 

من أجل إدماج اإلعاقة في برامج العنف اربني على 
النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية: محموعرة 
أدوات للعاملني في محال العنف اربني على النروع 

وتهدف هذه ارصادر إلى تقد  الدعرم “.  االجتماعي
للموففني الذين يعملون في محال العنف اربرنري 
على النوع االجتماعي من أجل بناء إدماج اإلعراقرة 

 أنقر هنافي عملهم. لقراء  ارزيد، 

 البحرين
في الثاني عشر من حزيران، مت توقيع مذكر  تفاهم 
بني منظمة األمم ارتحد  للمرأ  وبني اجمللس األعلى 
البحريني للمرأ . وتهدف ارذكر  إلى ضمان أن 
البلدان والوكاالت وارنظمات الرسمية تتبنى 
سياسات غير متييزية وتضمن تكافؤ الفرص في 

كافة اجملاالت. كما يدشن التوقيع أيضا إطال  جائز  
عارية جديد  لتمكني اررأ  تهدف إلى اإلشاد  
باجلهود ارؤسسية والفردية ومبادرات دمج النوع 

 .أنقر هنااالجتماعي. لقراء  ارقال، 
 

يقول عاملو اجملتمع اردني بأن الناجني من العنف 
سيتحملون وطأ  نقص التمويل ارثير للحدل 
جلماعات حقو  اررأ  في أعقاب انهيار أسعار 
 أنقر هناالنفط في العام اراضي. لقراء  التقرير، 

 اململكة العربية السعودية
أعلنت وزار  العدل السعودية عن إطال  صندو  

جديد للنفقة لدعم النساء واألطفال ارعالني الذين 
ينتظرون قرارات احملكمة خالل قضايا الطال  وغيرها 
من القضايا األسرية. ويأتي هذا اإلعالن كحزء من 
برنامج التحول الوطني السعودي الذي يهدف إلى 
زياد  مشاركة اررأ  في قو  العمل وفي اخلدمة 

 أنقر هنا.اردنية الوطنية. لقراء  التقرير، 
 

في شهر آب اجلاري، ستصب  أربع رياضيات 
سعوديات هن سار  العطار ولبنى العمير وكارميان 

أبو اجلدايل ووجود فهمي ثاني محموعة من 
الرياضيات األوربيات اللواتي ميثلن ارملكة العربية 
أنقر السعودية في األلعاب األوربية. لقراء  التقرير، 

 هنا

 
أسماء الغول تعمل كمراسلة صحفية من رف ، 
وهي مدينة في غز  تقع على احلدود ارصرية. إن 
عملها ينتقد بشد  انتهاكات حقرو  اإلنسران 
في قطاع غز ، وهي تدعو إلرى وضرع نرهرايرة 
للتمييز ضد اررأ  في غز . لقد أدى ذلك إلرى أن 
 0230يصب  عملها معترف به دوليا، وفي عرام 

مرن “  الشحاعة في الصحرافرة” تسلمت جائز  
ارؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأ . وقد كتربرت 
أسماء لصحيفة األيام التي تتخذ مرن رام ا  
مقرا لها، وكتبت مؤخرا أيضا لصحيفة ارونيتور 
اإلعالمية التي تصدر من واشنطن. وقبرل عرد  
أسابيع، نشرت مقالة صحفية عن جتربة السفر 
من غز  إلى مصر خالل الفتر  القصير  التي مت 

في متوز ” خاللها فت  معبر رف  في أوائل حزيران. 
، تقدمت بطلب للسما  برالسرفرر لردى 0232

محمع أبو خضرا احلكومي في مدينة غز  ألجرد 
ممن ينتظرون دورهرم  3263,0نفسي أحمل الرقم 

 أنقروا هنالقراء  ارزيد، ...“ للسفر 

 : للمزيد من ارعلومات، يرجى االتصال ب
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