
احتفاال بيوم املرأة العاملي، عقد اجتماع عام يوم اخلميس التاسع من آذار 
في الرئاسة العامة لألونروا بعمان. وشهد االجتماع إطالق أول جاائا ة 
للوكالة مخصصة العمل نحو املساواة بني اجلنسني ، وهي مااااةرة   
إطالقها لتقدير موظفي األونروا من كافة أقاليم العامالاياال والا يان 
ساهموا في تع ي  مسيرة مساواة النوع االجتماعي. وقد   اختيار ستاة 

ن في تع ي  مساواة النوع االجتماعي، علا  /ال بساب عملهم/مناصرين
ن /الصعيد الداخلي للوكالة وعل  الصعيد اخلارجي في سياق أةائاهام

 ن:/ن. إن الفائ ين/ال باجلائ ة هم/لعملهم
 عايشة تاخزنت )سوريا(

 وفاء دياب )غزة(
 معني مقاط )غزة(

 سميرة عموري )األردن(
 هادية شناعة )لبنان(

 رشا طراوة )الضفة الغربية(
 
 

وخالل تلك الفعالية، شدة املفوض العام بيير كريناول عل  أن االلاتا ام 
مبساواة النوع االجتماعي ليس مجرة أمرا الزما من منظور احلقوق، بل هو 
ج ء ومكون من الت امنا بتحسني اخلدمال واملساعدال التي ناقادماهاا 

 لالجئي فلسطني.
 

وأشار السيد كريناول أيضا كيف أن غياب كل من معني وعايشة، وهام 
زميلينا من غ ة وسوريا عل  التوالي، وال ين لم يتمكناوا مان حضاور 
االحتفال شخصيا يعد ت كرة بالسياق املفعم جدا بالتحادياال والا   

 يعمل فيه موظفو األونروا بساب الن اع واحلصار واالحتالل املستمر.

 
 

 

 وأكد املفوض العام عل  أنه ال يناغي أن يتم االعتراف مبساواة النوع 
االجتماعي وأخ ها بعني االعتاار في يوم املرأة العاملي فحسب، بل يجاب 

 يوما في السنة. 563علينا أن نعمل عل  مساواة النوع االجتماعي 
 

ة من مناصر  النوع االجتماعي، مبن في ذلاك ماعاني /وألق  كل نصير
وعايشة، خطابا قويا وملهما. وسلط معني الضوء عل  حقيقة أنه وفي 
جهوةنا في سايل التحسني والتطوير فإن عل  املرء أن ال ياخااف مان 
التغيير. وأضاف: "يجب أن ال نخاف من رفض اجملتمع لألفكار اجلديدة، بال 
علينا إشراكهم ليكونوا ج ءا من ه ا التغيير". بدورهاا، أشاارل رشاا 
نصيرة النوع االجتماعي من إقليم عملياتنا في الضفة الغارباياة إلا  
اثنتني من آالف النساء اللواتي استفدن من مااةرة ساهمت في متاكاني 

 املرأة اقتصاةيا وأتاحت لهن الوصول إل  فرص إلةرار الدخل.
 

كما اشتملت الفعالية أيضا عل  إطالق كتيب وفيلم "حكايتهن" ال   
هو عاارة عن جتميع لقصص عن املرأة الفلسطينية، باعاضاهان مان 
موظفال األونروا، تسلط الضوء عل  صموة ومرونة املرأة في ظل الظروف 

 املليئة بالتحديال.

تعقد مجموعة متنوعة من األنشطة في سائر أقاليم عمليال الوكالة 
اخلمسة احتفاال باليوم العاملي للمرأة. إن ه ه األنشطة تشمل تشكيلة 
واسعة من املااةرال مثل املسرح التفاعالاي حاول تا وياف األطافاال 
ومجموعال التركي  مع كل من الرجال والنساء حول ةور املرأة في اجملتمع 
وحول الفرص املتساوية في مكان العمل، إل  جانب ورشال عمل حاول 
حقوق النساء العامالل في القطاع الرسمي وغير الرسمي عالا  حاد 

 سواء.
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عوة الدفي ه ا الشهر، أصاحت األونروا شريكا في "الدعوة للعمل من أجل احلماية من العنف املاني عل  النوع االجتماعي في حاالل الطوارئ". إن 
إن ه ا  رئ.للعمل ه ه هي مااةرة   إطالقها من أجل حتويل املمارسة اإلنسانية وإنهاء العنف اجلنسي واملاني عل  النوع االجتماعي في حاالل الطوا

 يؤكد عل  الت ام الوكالة مبعاجلة شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيال وال   يعمل عل  تقويض حقوقهن وكرامتهن وإمكاناتهن        
 اإلنسانية. لقراءة امل يد، 
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 لقراءة امل يد عن مساهماتهم في مساواة النوع االجتماعي، أنقر هنا
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–

أطلق كل من مرك  التدريب التابع ملنظاماة األ  
املتحدة للمرأة ووحدة تنسيق نظام األ  املتاحادة 
أول وحدة تدرياية من "أنا أعرف النوع االجتماعي: 
سلسلة كيف" حتمل عنوان "تطااياق عاالماال 
املساواة بني اجلنسني". إن ه ا مساقا تدريايا ذاتيا، 
وتعطي الوحدة األول  منه مقدمة قاوياة حاول 

ماا هاي تالاك   –عالمال املساواة بني اجلنسني 
العالمال، وما ال   ميكنها أن تاقاياساه وأن ال 
تقيسه، وكيفية إنشاء عالمة للاماسااواة فاي 
منظمتك )مبا في ذلك التعامل مع الاتاحادباال . 

 لقراءة امل يد، 
 

– 
72-72  7102  

 
يقوم مرك  التدريب الدولي بعقد مساق تدرياااي 
مدته خمسة أيام حول النوع االجتماعي والتغيير 
التنظيمي. وتنظر ورشة العمل في الكيفية التي 
عملت فيها املنظمال عل  تاناي ةماف الاناوع 
االجتماعي والنجاحال والعقاال وكياف مياكان 
للنوع االجتماعي أن يكون ج ءا من استراتيجاياة 
تنظيمية إلةارة التغيير بدال من أن يكون عناصارا 

 "قائما ب اته" في جدول األعمال. لقراءة امل يد، 

، و  تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فالاساطاني 0191تأسست األونروا كوكالة تابعة لأل  املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام 
ل إمكاناتاهام فاي كاممسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األرةن ولانان وسورية والضفة الغربية وقطاع غ ة ليتمكنوا من حتقيق 

اخلدمال االجتماعية والاناياة ة ومجال التنمية الاشرية وذلك إل  أن يتم التوصل حلل عاةل وةائم حملنتهم. وتشتمل خدمال األونروا عل  التعليم والرعاية الصحية واإلغاث
 التحتية وحتسني اخمليمال واحلماية واإلقراض الصغير.

الناجني من العنف اجلنسي والعنف املاني عل  الناوع 
االجتماعي في حاالل التشريد القسر " ترك  عل  

الرسائل الرئيسة للموظفاني ولالانااجاني وعالا  
 االعتاارال الرئيسة من أجل برمجة جامعة للعنف 

اجلنسي وذلك املاني عل  النوع االجتماعي. لاقاراءة  
 امل يد، 

عالا   7106يرك  تقرير حالة سكان العالم لاعاام 
حقيقة أن الفتاة في عمر العاشرة تصل إل  مرحالاة 
في حياتها تكون فيها أشد عرضة للمخاطار، وذلاك 
مع حدوث تغييرال سريعة فاي اجلسام والاعاقال 
وحتوالل ةراماتيكية فاي الاتاوقاعاال الاعاائالاياة 
واالجتماعية. وتوجد مخاطر عل  كل من الافاتاياان 
والفتيال، إال أن التميي  بساب الناوع االجاتامااعاي 
يجعل من ه ه اخملاطر أكثر سوءا بالنساة للفتاياال. 
ونتيجة ل لك، فإن املاليني من الفاتاياال فاي سان 
العاشرة ينتهي األمر بهن بحماية ضعيفة حلقوقهان 
ورفاههن. وفي العديد من السال، فإن مساار حايااة 
الفتاة ذال العشرة أعوام سيكون اختاارا حقاياقاياا 

)للاتاناماياة  7151لدرجة جناح أو فشل برنامف عمل 
 الاشرية . لقراءة امل يد، 

  
يسلط تقرير أوكسفام )القياةة التحويلية والنسوياة 
من أجل حقوق املرأة  الضوء عل  التهديدال املعقادة 
التي تواجه حقوق املرأة اليوم. ويعد النوع االجتماعاي 
املؤشر األكثر أهمية للفقر وانعدام السلطة، وحتديادا 
في اجملتمعال التي تتعامل مع الن اعال والفقر وعادم 
املساواة. وهنالك حاجة إلحداث تغيير في ةيناميكياة 
السلطة والهياكل الهرمية والا كاورياة. وياجااةل 
التقرير بأن ه ا يتطلب الكثير من القاةة الناساوياني 
من أجل قياةة الطريق نحو حتويال ةيانااماياكاياال 
السلطة القمعية التي تعمل عل  إبقاء األناظاماة 

 الضارة في مكانها. لقراءة امل يد، 

إن العنف اجلنسي ضد النساء والفتيال فاي أوضااع 
الن اع يتم فهمه في أغلب األحيان عالا  أناه أحاد 
أسلحة احلرب. وعل  النقيض من ذلك، فإن الاعاناف 
اجلنسي ضد الرجال والصايان أقل إةراكا واعاتارافاا، 
عل  الرغم من أنه يثات وبشكل مت ايد بأنه شااغال 
حماية متكرر في أوضااع الانا اع والاتاشارياد. إن 

 اإلرشاةال املاينة في "العمل مع الرجال والصايان 

جهة إعالمية في الضفة الغربية وتسعة فاي غا ة 
بتوقيع ميثاق شرف قامت بإعداةه وزارة شؤون املارأة. 
وتعد ه ه محاولة لدفع وساائال اإلعاالم احملالاياة 
الضطالع مبسؤوليال أكار في سايل حتسني ناوعاياة 
احملتوى وذلك من خالل ةعم حقوق املرأة وتع ي  ثقاافاة 

 مكافحة العنف ضدها. لقراءة امل يد، 
 

  
استعداةا لليوم العاملي للمرأة، قامت منظاماة األ   

املتحدة للمرأة في مصر بإطالق حملاة ماطاااوعاة 
بعنوان "العثور عليها" بهدف تسليط الضوء عالا  
عدم وجوة املرأة في التوظيف. وتتكون احلامالاة مان 
إعالنال مطاوعة يتم فيها حتد  املشاهد للاحث عن 
املرأة في سياق أماكن عمل مختلفة، مباا فاي ذلاك 
التكنولوجيا والسياسة والعلوم. وعل  الارغام مان 
ارتفاع مستوى التحصيل التربو  في أوساط النسااء 
في مصر، إال أن مشاركة املرأة في القوة العاملة قاد 

% عل  مر السنني. 75كانت قليلة وراكدة عند حوالي 
إن الرسالة الرئيسة وراء ه ه احلملة هاي تسالاياط 
الضوء عل  أهمية الفرص املتساوية للمرأة املصارياة 

 للمشاركة في قوة العمل واملساهمة في تنمية 
اجملتمع. لقراءة امل يد، 

 
  تطوير استراتيجية الشرطة املدنية الفلسطيناياة 

من قال الشرطة املدنية  7106للنوع االجتماعي لعام 
الفلسطينية نفسها ومبساعدة فنية من مناظاماة 
األ  املتحدة للمرأة. لقد   تأساياس وحادة الاناوع 
االجتماعي في قوة الشرطة الفلسطينية فاي عاام 

بهدف إةماج مااةئ النوع االجاتامااعاي فاي  7100
مختلف ةوائر الشرطة. وقد   تطوير االستراتياجاياة 
باستخدام نهف تشاركي مع إةارة الشارطاة وماع 
الهيئال املدنية واحلكومية ومع املؤسسال احملالاياة 
والدولية ذال العالقة. وفي السياق الفلسطيني، فاإن 
هنالك حاجة مت ايدة ملؤسسال شرطية حسااساة 
للنوع االجتماعي وذلك من أجل ضمان أمن وحاقاوق 
اإلنسان لكل من املرأة والرجل ومكافحة التميي  ضاد 

 املرأة. لقراءة امل يد، 

 تعكف وزارة شؤون املرأة الفلسطينية، بالتعاون مع 
 وسائل اإلعالم احمللية، عل  ب ل جهوة كايرة من أجل 

تشجيع وسائل اإلعاالم عالا  ماعااجلاة الشاؤون 
 االجتماعية، وحتديدا شؤون املرأة. وقامت ساع عشر 

 
 

 
إن كتيب حكايتهن هو جتميع لقصص ملهمة من 
النساء الفلسطينيال، بعضهن يعملن موظفال 
لدى األونروا.  والكتيب يستند إل  مشروع بدأ في 

احتفاال باليوم العاملي للمرأة  7103بداية عام 
يحكي قصصا من حياة أولئك النسوة ويسلط 
الضوء عل  انتصاراتهن وعل  خساراتهن، في 
بعض األحيان. وتختلف القصص في احملتوى، إال 
أنها جميعها حتكي قصة الشجاعة وسعة 
احليلة واإلراةة باختيار احلياة واألمل في مواجهة 
الشدائد. ومتثل القصص القوة واملرونة لتلك 
النساء والسال التي اخترنها للتأقلم. واحتفاال 

، قامت األونروا 7102باليوم العاملي للمرأة لعام 
بعرض الكتيب والفيلم عل  صفحتها عل  موقع 
اإلنترنت مترافقة مع رسالة تقدير ملوظفال 

 األونروا من املفوض العام. لقراءة امل يد، 
 
 

 : للم يد من املعلومال، يرج  االتصال ب

من النساء العامالل في      % فقط 28   
العالم يتمتعن بأية إجازة أمومة مدفوعة      
الراتب. ملعرفة امل يد،                         
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ميكن بلدا  81في 
 لألزواج قانونيا منع زوجاتهم         

 من العمل. لقراءة امل يد،
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