
ستنضم األونروا إلى باقي منظومة األمم املتحدة في االحتفال باليوو  الوملواملوي 
 01:01"املرأة في عالم عمل متغير: كوكب  7102للمرأة حتت موضوع هذا الملا  

". وكجزء من أنشطتنا في االحتفال باليو  الملاملي للمرأة فوي 7101بحلول عا  
هذا الملا ، تقو  نشرة النوع االجتماعي بإطالق قسم جديد مؤقت عون ححوال  
موظفا  األونروا إلى أدواحهن احلالية. وتهدف املبادحة إلى تسليط الضووء عولوى 
جتاحب القوة الملاملة النسائية في األونروا وبالتالي التأكيد على الرابط الوذ  ال 
ينفصل بني أن يكون لدينا قوة عمل أكثر تنوعا وبني تقد  عومولونوا بوتووفويور 
مساعدة وحماية جامملة وعادلة لكافة الجئي فلسطني نساء وحجاال وفوتويوا  

 وفتيان.
 

ونبدأ هذا الشهر مع السيدة خلود احلمصي حئيسة قسم اإلغواةوة وامودموا  
 االجتماعية بالرئاسة الملامة في عمان.

 
كمساعدة مدما  اإلغاةة في دائورة  0991بدأ  خلود عملها مع األونروا في عا  

اإلغاةة وامدما  االجتماعية بالرئاسة الملامة في عمان. وقد استمد  اإللوهوا  
كثيرا من مديرتها في الدائرة السيدة أجنيال ويليامز التي آمنت بقودحا  خولوود. 
وفاز  خلود مبنحة شيفينينغ من اجمللس البريطاني مكنتوهوا مون موتوابوملوة 
حتصيلها المللمي للحصول على دحجة املاجستير في السياسا  االجتمواعويوة 

. وهي أيضا حوالولوة 0999والتنمية االجتماعية من جامملة مانشستر في عا  
على بكالوحيوس آداب في األدب اإلجنليز  بتخصص فرعي في علم االجتماع مون 

، حصلت خلود على ترقية لتصبح أخصوائويوة 7117اجلامملة األحدنية. وفي عا  
، ألبحت ضابط خدما  إغاةة ةم احتقوت فوي 7101تنمية اجتماعية. وفي عا  

لتصبح نائب حئيس برنامج خدما  اإلغاةة في مكتب إقليم عمليوا   7100عا  
تململ في وظيفتها احلالية كرئيس لوقوسوم  7102األحدن. وهي اآلن ومنذ بداية 

 اإلغاةة وامدما  االجتماعية بالرئاسة الملامة في عمان.

 
ملاذا، برأيك، يعد من املهم أن يكون هناك املزيد من النننءناي منا منننا ن  

 قيادية؟
من املهم تمليني حجال ونساء مؤهلني ومقتدحين لضمان أن خدما  األونروا يوتوم 

 تقدميها بطريقة فاعلة. وإنه ملن املهم أن يكون لدينا نساء أكثر في

منالب قيادية حيث أنهن سيشاحكن في القراحا  التي ستؤةور عولوى حويواة 
% من إجمالي القوة الملاملوة 0011النساء، حيث أن النساء يشكلن ما يصل إلى 

 في الوكالة.
 

 ما ها التحديات الرئيءة ألن يكون املري ما منص  قيادي، وحتديدا النءاي؟
لقد خطت األونروا خطوا  كبيرة في تمليني نساء كفؤا  للمنالب القويواديوة 
خالل السنوا  الملشر املاضية. وعلى أية حال، فال يزال هناك بملض التوحوديوا  
والفجوا  في املنالب القيادية مثل مدحاء األقاليم وحؤساء املونواطور وحؤسواء 
احتادا  الملاملني واليت ال يزال الذكوح يسيطرون عليها. إننا بحاجة ألن نوملوالوج 
مسألة الصوح النمطية ملثل هذه الوظائف من أجل ضمان أن الوذكووح واإلنوا  
على حد سواء، وعلى مستوى لنع القراح، يتم االستماع لصوتهم ويتم النوظور 

 إليه بملني االعتباح.
 

ما ها النصيحة التا تقدمينها للنءاي اللواتا ينحناولنن النعنىن   نلن  
 تأسيس مهنتهن؟

يجب على األفراد، سواء أكانوا ذكوحا أ  إناةا، أن يضملوا أهودافوا واضوحوة وأن 
يململوا من أجل حتقير هذه األهداف. وعلى الصمليد الشخصي، فلقد تشورفوت 

 وكنت محظوظة بأن أخد  الجئي فلسطني.
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في أعقاب التقد  الذ  مت إحرازه على لمليد الململ من أجل 
تطوير امطوط اإلحشادية لدمج عملية تقليل الملنف املبني 
على النوع االجتماعي في استجابة األونروا الطاحئة، يملكف 
برنامج "بناء السالمة" على تطوير محتوى برنامج التملليم 
األلكتروني وذلك في مسملى ملر تملاضد بني هذين املكونني، 
وكالهما يشتمل على تركيز قو  على تقليل خطر الملنف 

 املبني على النوع االجتماعي.
للمزيد من اململلوما ، يرجى االتصال ب: 

 

mailto:s.jelassi@unrwa.org


  

تملد املنصة األلكترونية للصليب األحمر مبوثوابوة 
مجتمع تملليم عاملي. ومتتاز املنصة بأن التسجيل 
فيها سهل، وهي تتألف من املئا  مون الودوحا  
اجملانية القصيرة وذا  اجلودة الملاليوة. وهونوالوك 
الملديد من املساقا  املتمللقة بالنوع االجتماعوي 
والتي ميكن الملثوح عليها من خالل البوحوث عون 
"النوع االجتماعي" في مربع البحث. إن امويواحا  

 املتمللقة بالنوع االجتماعي تشمل:
 النوع االجتماعي في األمن الغذائي والتغذو -
مساواة النوع اجلتماعي، متاسك األمم املوتوحودة -

 وأنتم
فرص موتوسواويوة: زيوادة   –احتياجا  مختلفة -

فملالية الململ اإلنساني من أجل النساء والفتيا  
 والصبيان والرجال.

 لقراءة املزيد،  
 

يقو  مركز التدحيب التابع ملنظمة األمم املوتوحودة 
للمرأة بملقد دوحة على اإلنترنت تهدف إلى توقود  
حؤية عاملية حوول الورعوايوة وعومول الورعوايوة 
واقتصديا  الرعاية. وبهدف إحراز توقود  عولوى 
لمليد التنمية الوبوشوريوة ومسواواة الونووع 
االجتماعي ومتكني املرأة، يسملى املساق التدحيوبوي 
إلى توفير املهاحا  واألدوا  من أجل حتليل وحتديود 
أنواع التداخال  والسياسا  مون أجول إيوجواد 
منظمة اجتماعية عادلة ومتساوية للرعاية. كما 
ويهدف املساق أيضا إلى تملزيز الوعي واملوملورفوة 
باملكان احلساس الذ  يحتله عمل الرعوايوة فوي 

 التنمية. للمزيد من اململلوما ، 

، ومت تفويضها بتقد  املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فولوسوطوني 0999تأسست األونروا كوكالة تابملة لألمم املتحدة بقراح من اجلمملية الملامة في عا  
ل إمكاناتوهوم فوي كاممسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقد  املساعدة لالجئي فلسطني في األحدن ولبنان وسوحية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقير 

امدما  االجتماعية والبنويوة ة ومجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التولل حلل عادل ودائم حملنتهم. وتشتمل خدما  األونروا على التملليم والرعاية الصحية واإلغاة
 التحتية وحتسني اخمليما  واحلماية واإلقراض الصغير.

وينظر التقرير أيضا للملديد من الملوامل اململقدة التي  
 تشكل املنطقة، مثل احتالل األحاضي الفلسطينية 

وغيرها من األحاضي الملربية، والنزاعا  اجلاحية ونواقص 
حقوق اإلنسان. كما يسلط التقرير أيضا الضوء علوى 
احلاجة امللحة للململ على املستوويوا  الووطونويوة 

 واإلقليمية. لقراءة املزيد، 

 –إن كيفية إنفاق وجمع الضرائب أموحا تهم النسواء 
 وفي بملض األحيان تهمهن أكثر مما تهم الرجال.

إن تقرير "جملل الضرائب تململ للونوسواء" يسولوط 
الضوء على حقيقة أن الضرائب وحقوق املورأة أموران 
مترابطان، وأن هنالك الكثير من اإلمكوانوا  فويوموا 
يتصل بالضريبة من أجل إحدا  تغييرا  إيجابية فوي 
حياة املرأة. إن عائدا  الضرائب املؤسسية في البلدان 
النامية أقل بكثير مما ميكن أن تكون عليه. إن املرأة أقل 
حظا فيما يتمللر بالرجل فيما يتصل تقريبا بوكوافوة 
املقاييس الملاملية. إن إحدى السبل الرئيسوة إلنوهواء 
عد  مساواة النوع االجتماعي تتمثل بتوفير خدموا  

 عامة أكثر وأحسن نوعية. لقراءة املزيد، 

إن حزمة اسفير التدحيبية )واملصوموموة مون أجول 
التخطيط والتنفيذ واملراقبوة والوتوقويويوم خوالل 
االستجابة اإلنسانية( قد مت تكيويوفوهوا مون أجول 
االستجابة السوحية. وهي تهدف إلوى دعوم إدموا  
اململايير الدولية وتنسير اآلليوا  فوي املونوظوموا  
الملاملة في سوحيا. وقد مت تطوير جلسة جديدة جوول 
النوع االجتماعي من أجل هذه احلزمة التدحيبية، كموا 
مت إدما  النوع االجتماعي أيضا في كافوة الووحودا  
القطاعية األحبع. وميكن حتميل احلزمة باللغة الملربية. 

 لقراءة املزيد، 
 

) 
، تبنت حكوما  الملالم أجندة 7100في أيلول من عا  

. إن التقريور الوملوربوي 7101التنمية املستدامة لملا  
للتنمية املستدامة والذ  متت كتابته من قوبول األمم 
املتحدة يسملى إلى تقد  اإلجابة عولوى األسوئولوة 
التالية: أين تقف املنطقة الملربية فيما يتمللر بوهوذه 
األهداف الملاملية؟ كيف ميكن للمنطقوة أن تونوفوذ 

 األجندة بنجاح؟

زوجته في سوحة غضب بملد أن قامت "بوانوتوهواك" موا 
يدعى بشرف الملائلة، ومت تخفيض احلكم الصادح بحقوه. 
وقد استأنف املدعي الملا  قراح احملكمة وهوو يونوتوظور 
النتائج حيث أن القضية ال تزال منظوحة أما  الوقوضواء. 
ويقول والد سهى بأن اجلرمية كانت مدبرة ومتملمدة وأنها 
لم حتد  جراء نزوة غضب. وتوالل اجلماعا  النسائويوة 
الضغط من أجل إيقاع عقوبا  أشد وتطالب بأن تتقيود 
احملكمة بالتزا  فلسطني اجلديد وفقا التفاقية القوضواء 
على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيوداو(. لوقوراءة 

 املزيد، 
 

قامت منظمة األمم املتحدة للمرأة بإلداح جدول زمونوي 
تفاعلي بملنوان "بصمة املرأة في التاحيخ". حتتل النوسواء 
نصف إمكانا  الملالم، إال أنه ال يزال يوتوملوني الوقويوا  
بخطوا  كبيرة من أجل حتقير تقد  مستدا  في سبيل 
عالم متساو. أنقروا على الرابط أدنواه السوتوكوشواف 
مجموعة مختاحة من النساء في سائر أحجاء الملالم ممون 

 أنقر عملن على شر الدحب ألجيال قادمة. لقراءة املزيد، 
 

حتصل عروس سابقة طفلة على فرلة ةوانويوة. لوقود 
تزوجت شكرية في اليمن عندما كانت في التاسملة مون 
عمرها برجل يبلغ من الملمر خمسني سنة وذلك من أجل 
تسديد دين على عائلتها وأجبر  على الوتوسورب مون 
املدحسة. وبملد أن قا  زوجها بتطليقها وفشولوهوا فوي 
استرجاع منزل الملائلة، قدمت شكرية إلى احتواد املورأة 
اليمنية، وهو شريك لصندوق األمم املتحدة للسكان، مون 
أجل احلصول على الدعم. ويهدف االحتواد إلوى متوكوني 
النساء اململرضا  للمخاطر متكينا اقتصاديا واجتماعيوا. 
وتبلغ شكرية اآلن امامسة واممسني من الملمور، وهوي 
تدحس في سنتها اجلامملية الثانية بتخوصوص اإلحشواد 
والدعم النفسي االجتماعي. وهي لن تدع بناتها يسيرون 

 في نفس الدحب الذ  ساح  فيه. لقراءة املزيد، 
  

جر  مظاهرة خاح  محكمة استئناف حا  اهلل تطوالوب 
بملقوبا  أشد ملرتكبي حواد  قتل الملنف املستند للنوع 
االجتماعي، وحتديدا من أجل قضية سهى الديك الوتوي 

. وقوبولوت 7109يزعم أنها قتلت من قبل زوجها في  عا  
 احملكمة إدعاء زو  سهى بأنه قد قتل 

تملود حاقصا  الباليه إلى شواحع الوقواهورة فوي 
مشروع الصوح هذا الذ  يقو  بتوةيقه موحومود 
طاهر. إن هذه الصوح عباحة عن لقطا  موذهولوة 
لثقافة القاهرة النابضة باحليوية وباحلوركوة موع 
الراقصا  اللواتي يدحن بحركا  حاقصة ويوقوفوزن 
ويستملرضن في شواحع الملوالوموة. إن االصووح 
تملطي الراقصا  اجملال في الشاحع حيث يشوملورن 
بقدحتهن على احتالل املساحة بدون خوف. وتواجه 
املرأة املصرية اخملاطر بشكل يومي بسبب التحرش 

، 7100اجلنسي في الشواحع املصرية. وفوي عوا  
عمل تقرير لادح عن األمم املتحدة على حساب أن 

% من النساء في البالد قد عانني من مضايقة 9910
جنسية في الشواحع، األمر الذ  أدى إلوى إطوالق 
مبادحا  متنح املرأة السبيل للقتال مثول مشوروع 

 حاقصا  باليه القاهرة. 
 
 

 : للمزيد من اململلوما ، يرجى االتصال ب

من الناجت احمللي اإلجمالي % 1110أقل من    
في البلدان النامية يتم إنفاقه على الوزاحا  
التي تركز على حقوق املرأة والتمكني. لقراءة 

 املزيد، 
 
 
 
 

7711% 
فقط من البرملانيني في الملالم هن من  

 النساء. ململرفة املزيد، 
 

                             
 
 

لقراءة املزيد، أنقروا هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

 هنا

أنقر هنا.

 أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.
أنقر هنا
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