
 

ترفع إحدى النساء تقريرا ألحد مراكز األونروا يفيد بأنها تعرضت لالعتداء 
اجلنسي لدى عودتها إلى البيت من العمل في الساعة العاشرة مسااء  
ويسألها العامل االجتماعي عما كانت تفعله خارج بيتاهاا فاي  لا  
الوقت من الليل؛ وملا ا لم تستقل سيارة أجرة؟ جلس فاي ماناتا ا  
الغرفة موظفتان وقامتا بتمثيل السيناريو  وبعد  ل  طلب من أكثر من 

موظ /ة من كافة مكاتب أقاليم العمليات والرئااساات الاعااماة  52
بالتعليق على الدور الذي مت لعبه  ما الذي حدث للعالقة بني الناجية من 
العن  وبني متلقي الشكوى؟ ما الذي كان على العامل االجتمااعاي أن 

 يقوله بدال مما قال؟
 

إن هذه واحدة من جلسات "ورشة العمل حول دليل تعزيز اساتابااباة 
-41األونروا حلوادث االعتداءات اجلنسية" والتي عقدت في الفترة ما باني 

في عمان كبزء من برنامج بناء الساالماة  وهادفات  5141حزيران  41
الورشة إلى اختبار مسودة الدليل  وركز املشاركاون/ات عالاى مابااد  
مواجهة العن  اجلنسي والعن  املبني على النوع االجتماعاي  وعالاى 
فهم املعايير األخالقية فيما يتعلق بالعمل مع الناجيني/ات من العانا  
اجلنسي وعلى تعزيز مهارات التواصل وإجراء املقابالت والاتاعاامال ماع 
حاالت العن  اجلنسي  ومت حتقيق  ل  من خالل التدريبات الاعامالاياة 

 واملناقشات ودراسات احلاالت من األقاليم 
 

وقد أثارت اجللسات مبموعة واسعة من األسئلة  بدءا من "كي  أمتكن 
من وضع حاجز بني مواقفي الشخ اياة وباني وضاعاي كاعاامال/ة 
اجتماعية؟" وصوال إلى "ما هي الطريقة األمثل لتقدمي املعلوماات عان 
العواقب احملتملة للعن  اجلنسي كاحلمل أو اإلصابة باألمراض املنقاولاة 
جنسيا؟" وحاليا  هنال  نسخة محسنة من الدليل يتم العمل عالاى 
تطويرها  وهذه النسخة مبنية على نتائج الورشة وعالاى املادخاالت 

 املقدمة من قبل املشاركني/ات 
  :للمزيد من املعلومات  يرجى االت ال ب

 

لالبتعاد عن النظر إلى مقترفي الاعانا  إننا بحاجة 
اجلنسي على أنهم اشخاص يعانو من مشكلاة فاي 

نفهم أن العن  اجلاناساي صحتهم العقلية  وفقط عندما 
ميكن أن يتم اقترافه من قبل أي شخص  بغض الاناظار عان 
الوضع االجتماعي االقت ادي  وأنه مارتاباط باالسالاطاة 

والسيطرة  فإننا سنكون قادرين على االعتراف باأن أي 
 شخص ميكن أن يقترف  ل  العمل 

 

اكتملت الدراسة األساسية ملشروع "السالمة منذ الباداياة"  والاتاي 
هدفت إلى تقييم املعرفة والفهم واملقدرة داخل الوكالة فيما ياتاعالاق 
بالوقاية من العن  املبني على النوع االجتماعي  ستعمل نتائج الدراسة 
على إرشاد ت ميم أداة وخارطة طريق للوقاية من العن  املبني عالاى 
النوع االجتماعي والذي يتم العمل على تطويرهما حاالاياا  وساتاوفار 
الوثيقة معلومات نظرية من أجل الفهم الشامل للوقاية من الاعانا  
املبني على النوع االجتماعي مبا في  ل  اإلشارة إلاى سالاسالاة مان 
العمليات التي هناك حاجة لوضعها من أجل تعزيز الوقاية من العانا  
املبني على النوع االجتماعي  كما وستشتمل الوثيقة أيضا على موجاز 
للخطوات الرئيسة في ت ميم أنشطة ناجحة للوقاية مان الاعانا  

 املبني على النوع االجتماعي 

 : للمزيد من املعلومات  يرجى االت ال ب
 
 
 
 
 

عمليات ”متوز في عمان يشارك فيها موظفون/ات من أقاليم العمليات اخملتلفة والرئاسة العامة ملناقشة  52-51تنظم األونروا ورشة عمل في الفترة ما بني 
 في إطار برنامج بناء السالمة الذي يستمر ملدة عامني “ وخطوات تعزيز الوقاية من العن  املبني على  النوع االجتماعي

 ©  ت وير تامر همام5142األونروا  

"  " 
أمل غامن  مديرة برنامج حماية األسرة في الضفة الغربية خالل حديثها في ورشة عمل 

 األونروا التي تعالج العن  اجلنسي
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لقراءة املقال  أنقر هنا

لقراءة ملزيد  أنقر هنا

لقراءة ملزيد  أنقر هنا

  لندن / العالم – 2102متوز  2
متاوز حلضاور  45تقدم/ي ملنحة نساء الثقة قبل 

تشاريان  01مؤمتر نساء الثقة الذي سيبدأ فاي 
في لندن  وسيركز املؤمتر على احللاول  5141الثاني 

واملبادرات اخلاصة بتمكني النساء و ل  من جملاة 
 أمور أخرى  

 
 لندن – 2102متوز  5-01

تعمل حديقة "ضبط احلدود" في لانادن عالاى 
تشبيع الناس على التفكر في محنة الالجائاني 
في العالم  ويتم الطلب من الزوار باالاتافاكايار 
بأهمية تأمني املأوى في احلادياقاة الاتاي قاام 
بتأسيسها معرض هامبتون كورت للزهور التاباع 
للبمعية امللكية للبستنة بدعم من املفوضاياة 

 السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة  
 
 
  بيروت – 2102تشرين الثاني  7-01

مؤمتر دولي حول التخفي  من النازاعاات واحلاوار 
وامل احلة تنظمه اجلامعة اللبنانية األمريكية في 
بيروت  وسيولي املؤمتر االنتباه لبناء الساالم مان 

 خالل احلوار و ل  من جملة أمور أخرى  

  ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فالاساطاني 4111تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام 
ل إمكاناتاهام فاي كاممسبلني لديها  وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق 

اخلدمات االجتماعية والبناياة ة ومبال التنمية البشرية و ل  إلى أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم  وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية ال حية واإلغاث
 التحتية وحتسني اخمليمات واحلماية واإلقراض ال غير 

أنقر هنا

أنقر هنا

أنقر هنا

أنقر هنا

أنقر هنا

أنقر هنا

 هيئة األمم املتحدة للمرأة
تظل املرأة ممثلة متثيال ناق ا بشكال كابايار فاي 
السالم وفي العمليات االنتقالية  إن التقرير "جاعال 
املرأة  ات أهمية وليس فقط القيام بتعدادها "يقادم 
حتليال للدور واألثر الذي يحدثاه إشاراك املارأة فاي 
عمليات السالم  والتقرير يستند إلى أدلة عن تأثايار 

لاقاراءة املرأة في حاالت عمليات السالم السابقاة  
 التقرير  

 
 جلنة املرأة الالجئة

يقترح بحث أجرته جلنة املرأة الالجئة باأناه مياكان 
التقليل من زواج األطفال عندما تتاح للفتيات سبال 
الوصول إلى التعليم وعندما يتم تلبية االحتياجاات 
األساسية لألسرة  إن تقرير "لم تعد فتاة: القاواعاد 
املتغيرة لزواج األطفال في النزاعاات" يشارح هاذه 

 لقراءة التقرير  النتائج  
 

 منظمة العمل الدولية
أين تق  املرأة اليوم في عالم العمل وكي  تطاورت 
على مدار السنوات العشرين املاضية؟ إن تقرير "املرأة 

" ال ادر عن منظماة 5141في العمل: توجهات عام 
العمل الدولية يدقق توجهات سوق العمل العاملاياة 
واإلقليمية ويقدم حتليال معمقا لافاباوات الاناوع 

 االجتماعي  لقراءة التقرير  
 
 
 

 املفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة
لقد مت إصدار التقرير السنوي ملنظمة األمم املاتاحادة 
لالجئني "االجتاهات العاملية: النزوح القسري" والاذي 

وهو الاعاام   –  5142يستعرض حاالت النزوح في عام 
الذي وصل فيه عدد النازحني/ات أعلى مساتاوى مت 
تسبيله على اإلطالق  ومن بني جملة أماور أخارى  
يكش  التقرير أن ثالثة بلدان  مبن فيها سورية  قاد 
أنتبت ن   إجمالي عدد الالجئني/ات في العاالام  

 لقراءة التقرير  
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
تشارك النساء السوريات ق ا اهان عان احلاب  
والشدائد وإعادة اكتشاف الثقة والهدف  "مغالاباة 
الدموع والتشبث باألحاالم: الاناسااء الساورياات 
يتحدثن" هو تقرير يهدف إلاى تضاخايام أصاوات 
النساء السوريات وإلى تسليط الضوء على حياتهن  

 لقراءة التقرير  
 

شبكة املرأة / جمعية االتصاالت التقدمية / شركاء 
 في العدالة

يهدف كتيب "تكنولوجيا املعلومات واالت االت لبناء 
حركة نسوية: أدوات عمل الناشطني" إلى مساعادة 
الناشطني/ات على استخدام تكنولوجيا املعلاوماات 
واالت االت في استراتيبيات االت ال التاي تادعام 
بناء احلركة  وتركز أدوات العمل على متاكاني املارأة 
وعلى البناء على األمثلة من ناشطي حقاوق املارأة  

   لقراءة املزيد 

لقراءة املقال  أنقر هنا
لقراءة املقال  أنقر هنا

لقراءة املقال  أنقر هنا

 األردن
% من النساء األردنيات ليساو جازءا مان 82أكثر من 

القوة العاملة و ل  حسب ما يكشفه التعداد العاام 
  إن العديد من الناسااء 5142للسكان واملساكن لعام 

األردنيات اللواتي يعملن يتركن سوق العمل باحالاول 
سن الثالثني أو حول  ل   و ل  عالاى الارغام مان 
تعليمهن ومهاراتهن  وتعليقا على هذه البيانات قالت 
املنظمات النسائية بأن هذه التوجهات العمالية تقيد 
النساء بالعديد من الطرق  وحتث تالا  املاناظاماات 
السلطات على إشراك النساء في صنع السايااساات 

 من أجل التقليل من البطالة  
 

  العالم
في قضية تاريخية  حكمت محكمة اجلنايات الدولياة 
على نائب الرئيس الكونغولي السابق جني بيير بيماباا 

عاما بتهم االغت اب والقتل والاناهاب  42بالسبن 
التي ارتكبتها قواته في جمهورية أفريقيا الاوساطاى 
قبل أكثر من عقد من الزمان  إن هذه هي أول قضاياة 
تتم إحالتها إلى محكمة اجلنايات الدولية تركز عالاى 
االغت اب كسالح حربي وعلى أن العنا  اجلاناساي 

 بحق الرجل جرمية تتم محاكمتها وفقا لذل  
  

  لعب كرة السلة من أجل التمكني
امرأة وفتاة يطاردن كارة  42مبموعة مؤلفة من 

سلة وهن يلعنب مباراة تدريبية في صالة جمابااز 
في غزة فيما تقوم مدربتاهان جاياس مااركات 
بتشبيعهن من على خط املالاعاب  إن هاؤالء 
النسوة يشكلن أول فريق أنثوي لكرة السلة مان 
مستخدمي الكراسي املتحركة  إن غزة مدينة ال 
يسهل التنقل فيها ملستاخادماي الاكاراساي 
املتحركة  وتعمل ال الة الرياضاياة الاتااباعاة 
للبمعية الفلسطينية للهالل األحمر على منح 
النسوة مساحة للتحرك باحارياة ومباماارساة 
الرياضة  وعندما تقوم مدربتهن باالانافا  فاي 
صفارتها  تقوم النساء باالصطفاف والتناوب فاي 
محاولة تسبيل الكرة  "إنني سعيدة لالاغااياة 
ألنني أشعر أنه بإمكاني أن أثبت نفسي"  تاقاول 
رمي عاشور إحدى عضوات الفريق  لقد اكتسابات 
عضوات الفريق حديثا مهارات أهلتهن لطموحات 
دولية  إنهن يأملن أن يتمكن فريقهن من املنافسة 

 في البطوالت اخلارجية  

أنقر هنا

 
       

 
 مت إجبار     

شخص على الهرب كل دقيقة في                      
  إن هذا يعني أن ما 5142عام     
شخص قد فروا كل ساعة  44111مبموعه 

 أنقر هناواحدة  لقراءة املزيد  
 

 
                             

 
من وفيات األمومة التي كان  %                    

باإلمكان منع وقوعها حدثت في سياقات العن  
 والنزوح والكوارث الطبيعية   لقراءة املزيد  

 

 : للمزيد من املعلومات  يرجى االت ال ب
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http://www.trustwomenconf.com/
http://www.unhcr.org/uk/hampton-court.html
http://sas.lau.edu.lb/institutes/isjcr/syria-reconciliation-conference.php
http://www.inclusivepeace.org/sites/default/files/IPTI-UN-Women-Report-Making-Women-Count-60-Pages.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457317.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/girls/resources/1311-girl-no-more
http://www.unhcr.org/576408cd7
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/fighting_tears_magazine_english.pdf
http://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/icts_toolkit_2015.pdf
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/congolese-vice-president-jailed-war-crimes-160621130120485.html
http://www.jordantimes.com/news/local/women%E2%80%99s-abilities-squandered%E2%80%99-due-early-exit-labour-market-institute-says
http://www.reuters.com/video/2016/06/03/war-torn-gaza-gets-its-first-female-whee?videoId=368761819
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/world-humanitarian-summit-en.pdf?v=1&d=20160510T214833
http://www.bbc.com/news/world-36573082

