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المستجدات الشهرٌة حول قضاٌا النوع االجتماعً فً األونروا والمنطقة

األونروا
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آمنة جٌوم
تصوٌر
. 2482
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تصوٌر
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مستجدات الشهر
قامت األونروا بتبنً خطة عمل الموارد البشرٌة للمساواة بٌن الجنسٌن والموجهة نحو تنفٌذ استراتٌجٌة األونروا لمساواة النوع االجتماعً
واستراتٌجٌة األمٌن العام على نطاق المنظومة ككل بشأن المساواة بٌن الجنسٌن .إن الهدف هو الوصول بمساواة النوع االجتماعً إلى مستوى
القٌادة العلٌا بحلول نهاٌة عام  .2428للمزٌد من المعلوماتٌ ،رجى االتصال مع نادٌن قدورة علىn.kaddoura@unrwa.org :

قصص من األونروا
حمهة األونروا نهعودة إنى انمدارس من أجم رفع انوعي بمكافحة تزويج األطفال
األردن – فً مكتب إقلٌم عملٌات األردن ،بدأت فً نهاٌة أٌلول حملة غزة – تحت عنوان "ال لتزوٌج القققاصقرات" ،أنقهقى مقرخقرا بقرنقامقج
لرفع الوعً بمخاطر تزوٌج األطفال وستستمر حتى منتصف تشرٌن اإلغاثة والخدمات االجتماعٌة فً إقلٌم عملٌات غزة تنفٌذ حملة لقكقسقب
التأٌٌد بالتعاون مع مركز البرامج النسائٌة.
األول.
وٌنصب التركٌز على حق وأهمٌة التعلٌم للفتٌات والنساء ،حتى عندما
ٌكن متزوجات فً سن صغٌر .إن تزوٌج االطفال ٌعنً فً الغالب
نهاٌة التعلٌم الرسمً للفتاة .ومقارنة باألسباب التً ٌعطٌها الصبٌان
للتسرب من المدرسة ،فإن اإلناث أكثر احتماال ألن ٌقلن بأن الزواج
المبكر هو السبب الرئٌس لتسربهن.

وكما هو الحال مع مثٌلتها فً إقلٌم األردن ،عملت الحملة علقى تسقلقٌقط
الضوء على اآلثار السلبٌة المترتبة على تقزوٌقج االطقفقال ،كقمقا دعقت
أٌضا إلى تعدٌل الحد األدنى لزواج الفتٌات بموجب القانون الفلسقطقٌقنقً
لٌصبح  81سنة.

وأكدت التغذٌة الراجعة التً تم الحصول علقٌقهقا مقن القمقشقاركقٌقن فقً
وفً الوقت الذي تقوم فٌه الحملة بالتأكٌد على أهمٌة التعلٌم المتواصل ،جلسات وحلقات رفع الوعً ،عالوة على تلك القتقً أخقذت مقن القذٌقن
فإنها تقوم أٌضا برفع الوعً حٌال اآلثار السلبٌة األخرى كالمخاطر استمعوا إلى التنوٌهات اإلذاعٌة التً بثت عبر مقحقطقة رادٌقو القققدس،
على أهمٌة الحمالت المنتظمة لرفع التوعقٌقة ،وتقحقدٌقدا حقول عقواققب
الصحٌة المرتبطة بالحمل فً سن مبكر.
تزوٌج االطفال وأهمٌة التربٌة الصحٌة اإلنقجقابقٌقة والقجقنقسقٌقة القجقٌقدة
وتتألف الحملة من  04نشاط مختلف فً المدارس ومراكز البرامج وبرامج القٌادة للفتٌات الصغار.
النسائٌة والمواقع األخرى فً األردن ،وهً تستهدف فً الغالب الفتٌات
من مختلف الفئات العمرٌة ،ولكنها تستهدف أٌضا الوالدٌن والصبٌان وعالوة على ذلك ،أكد المشاركون على أهمٌة دعم التعلٌم المستمر حتى
الصغار كحلفاء .وبشكل كلً ،فإن أكثر من  0444شخص سٌتم عندما تتزوج الفتاة .كما أكدوا على ضمان إدانقة القمقمقارسقات الضقارة
وخصوصا من قبل القادة التقلٌدٌٌن إلى جانب معالجة الفقر الذي ٌقنقظقر
استهدافهم فً هذه الحملة.
إلٌه باعتباره عامال ٌزٌد من تفاقم مسألة تزوٌج القاصرات.
وتشتمل النشاطات على األلعاب والرسم وجلسات رفع التوعٌة حول
التعلٌم والصحة والقانون األردنً وتوزٌع الكتٌبات وعرض أفالم فٌدٌو وقد استفاد من هذه األنشطة ما مجموعه  025فردا من أفراد المجقتقمقع
من بٌنهم قادة تقلٌدٌٌن وممثلٌن من المنظمات المحلٌة.
وجلسات نقاش.
للمزٌد من المعلومات حول الحملةٌ ،رجى التواصل مع:
إلقلٌم عملٌات غزةh.el-arabi@unrwa.org :
إلقلٌم عملٌات األردنz.piniella@unrwa.org :

www.unrwa.org

أخبار إقلٌمٌة
األراضي الفلسطينية المحتلة
نجح الرجال والنساء الفلسطٌنٌون باالحتجاج ضد
استثناء أسماء المرشحات فً بعض قوائم المرشحات
لالنتخابات البلدٌة القادمة .وقد تم استبدال أسماء
المرشحات بعبارة "زوجة فالن" أو "شقٌقة فالن" أو
حتى اإلشارة إلٌهن باألحرف االستهاللٌة فقط .وفً
أعقاب االحتجاجات ،وتحدٌدا عبر وسائل التواصل
االجتماعً ،فقد تم تغٌٌر المادة فً نهاٌة المطاف.
وعلى أٌة حالٌ ،الحظ المراقبون أن هذا ٌظهر أن
المشاركة السٌاسٌة الكاملة للمرأة ،وهو حق ممنوح
بموجب القانون الفلسطٌنً ،ال تزال مسألة غٌر قائمة. .
لقراءة المزٌد ،أنقر هنا.

األردن
تقوم منظمة األمم المتحدة للمرأة فً األردن بالنظر فً
المرحلة األولى الناجحة من حملة "هو من أجلها"
) ،(HeforSheوهً حركة تضامن من أجل مساواة
النوع االجتماعً تم تأسٌسها من قبل منظمة األمم
المتحدة للمرأة إلشراك الرجال والصبٌان لٌكونوا
مدافعٌن ووكالء للتغٌٌر من أجل تحقٌق المساواة بٌن
الجنسٌن وتعزٌز حقوق المرأة .وقد تم تدرٌب عشرة
طالب متطوعٌن على موضوعات مساواة النوع
االجتماعً وتمكٌن المرأة .وفً وقت الحق ،تم تنظٌم
ما مجموعه  20حملة ودورتٌن تدرٌبٌتٌن بهدف زٌادة
الوعً .لقراءة المزٌد ،أنقر هنا.

لبنان
من خالل الطلب من النساء مشاركة تجاربهن عبر
منصات وسائل التواصل االجتماعًٌ ،حاول المشروع
اللبنانً "المعرفة قوة" حول النوع االجتماعً
والجنسوٌة رفع الوعً حٌال التحرش الجنسً .وإضافة
لذلك ،فقد تم توزٌع ملصقات وبوسترات و إطالق حملة
فٌدٌو فً بٌروت .وحالٌا ،ال ٌوجد هنالك تشرٌع ٌتناول
تحدٌدا مسألة التحرش الجنسً فً لبنان . .لقراءة
المزٌد ،أنقر هنا.

المملكة العربية السعودية
فً نهاٌة شهر أٌلول ،قامت المملكة العربٌة السعودٌة
أخٌرا برفع الحظر المفروض على قٌادة المرأة
للسٌارات .وبموجب مرسوم ملكً ،سٌتم السماح للمرأة
بالقٌادة بدءا من حزٌران  .2481ومن ذلك التارٌخ وما
بعده ،لن تكون المرأة بحاجة لتصرٌح من وصً قانونً
للحصول على رخصة قٌادة ولن تكون بحاجة إلى
وصً معها فً السٌارة عند قٌادتها لها  .لقراءة المزٌد،
أنقر هنا.

تقارٌر ومصادر
لجنة حول إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويقدم الموقع االلكتروني ،واسمه "المعب من أجل مساواة النوع

(سيداو)

االجتماعي" ،مجموعة من المصادر التربوية ،التي صممت وتمت

قدم أكثر من مئة منظمة نسوية ومنظمة مجتمع مدني وأحزاب تجربتها في منطقة الشرق األوسط ،تتكون من أدلة إرشادية وأفالم

مدنية وأكاديميين وهيئات تابعة لألمم المتحدة آرائهم وتعميقاتهم فيديو وألعاب وممصقات وغيرها .وبواسطة التطبيق "أنقذني" ،يمكن

بخصوص التوصية العامة رقم  53المتعمقة بالعنف ضد المرأة لألطفال أن يقوموا بتثقيف أنفسهم بشكل تفاعمي حيال موضوعات
المبني عمى النوع االجتماعي .والتوصية العامة رقم  53هي مثل الشراكة والنوع االجتماعي والحماية .والتطبيق متوفر بالمغتين
تحديث لمتوصية العامة رقم  91والتي تم تبنيها من قبل سيداو في العربية واإلنجميزية .لقراءة المزيد ،أنقر هنا.

عام  9111والتي تعد اإلطار المعياري الدولي لمكافحة العنف

ضد المرأة المبني عمى النوع االجتماعي .وعمى سبيل المثال ،فإن مشروع سفير

التوصية تشتمل عمى تعريف جديد لمعنف ضد المرأة واالعتراف يعمل مشروع "سفير" عمى زيادة إدماج منظور النوع اإلجتماعي

بتعدد جوانب التمييزواإلضطهاد . .لقراءة المزيد ،أنقر هنا.

في الطبعة التالية من كتيب "سفير" ،والذي يعدد المبادئ المعروفة

والمعترف بها عمى نطاق واسع لممعايير الدنيا لالستجابة
اإلنسانية .وقد وضع فريق من الخبراء التقنيين توصيات بشأن

مركز أبعاد أجل مساواة بين الجنسين
قام مركز أبعاد بإصدار تطبيق وموقع الكتروني صغير لترويج

تثقيف الشباب حول موضوع مساواة النوع االجتماعي .يستهدف

كيفية زيادة إدماج بعد النوع االجتماعي في مختمف القطاعات مثل

الصحة واألمن الغذائي .لقراءة المزيد ،أنقر هنا.

قصص ملهمة

رسامات
السلطة

الكاريكاتير

العربيات

يتحدين

رهام الحور ،وهً أول امرأة مغربٌة تنضم إلى
االتحاد المغربً لرسامً الكارٌكاتٌر المحترفٌن،
هً واحدة من رسامات الكارٌكاتٌر العربٌات
القالئل اللواتً ٌتحدٌن الصورة النمطٌة للمرأة
العربٌة وذلك من خالل رسم كارٌكاتٌرات حول
قضاٌا مثٌرة للجدل .وتعد التحرش والعنف
الجنسً موضوعات متكررة .كما تستخدم رهام
رسومها الكرتونٌة لعرض قضٌة قوانٌن الوصاٌة
الذكورٌة .وٌذكر أن أمٌة جحا ،وهً رسامة
كارٌكاتٌر فلسطٌنٌة كانت قد فازت بجائزة
الصحافة العربٌة لعام  ،2448قد تناولت الحٌاة
الٌومٌة للفلسطٌنٌٌن تحت االحتالل فً رسومها
الكرتونٌة .لقراءة المزٌد ،أنقر هنا.

أحداث مهمة

مؤتمر :النسوية في األزمات؟ النوع
األجتماعي والحياة العامة في
الجامعة
العربية،
المجتمعات
األمريكية في بيروت

 24-81كانون ثانً .بٌروت ،لبنان.

فً ظل االنتفاضات الشعبٌة فً عام 2488
والتطورات الالحقةٌ ،طرح هذا المرتمر
األكادٌمً السرال" :ماذا ٌمكن للنسوٌة أن
تحقق؟" وذلك من خالل التركٌز على عدد من
السٌاقات تشتمل على المجتمع المدنً واالقتصاد
السٌاسً واإلعالم والحربٌ .مكن تقدٌم
المساهمات بمختلف أشكالها (أوراق ،جلسات
نقاش أو نقاشات طاولة مستدٌرة) فً موعد
أقصاه  0تشرٌن ثانً  .2485لقراءة المزٌد،
أنقر هنا.

التطبيق والموقع األشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين  91-8سنة.

حقائق الشهر
 0من كل 3
نساء فً العالم تزوجت قبل سن الخامسة
عشرة .لقراءة المزٌد ،أنقر هنا.

 0من 4
أشخاص ٌعٌشون فً االتحاد األوروبً ٌقول
أن االغتصاب ٌمكن أن ٌكون مبررا فً ظل
"ظروف معٌنة" .لقراءة المزٌد ،أنقر هنا.

أكاديمية النوع االجتماعي 7102
بواسطة مركز التدريب الدولي التابع
لمنظمة العمل الدولية

 20-81تشرٌن ثانً .تورٌنو ،إٌطالٌا.

ٌعقد مركز التدرٌب الدولً التابع لمنظمة العمل
الدولٌة دورة تدرٌبٌة مدتها أسبوعان ٌشارك فٌها
خبراء المنظمة واألكادٌمٌٌن وممارسً المهنة
من كافة أرجاء العالم حول قضٌة مساواة النوع
االجتماعً فً العمل ،وتحدٌدا فً سٌاق تنموي.
لقراءة المزٌد ,أنقر هنا.

www.unrwa.org
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