
النساء األعمى معدال في مراكز األونروا لمتعميم الفني والمهني في 
 األردن

 
"عندما كنت طفلة، اعتدت أن أشاهد األطباء والممرضات وكنتت ألتلت  
بأن أكون في مكانه . وإنني سعيدة ألن للمي يتلقت.. يتعتمتي يتطتيتبتي 
طبيبا ونود سويا أن نفتح ميتبرنا الياص يوما ما وأن نساعد أكبر عدد 
ممكن من الناس"، تقوي رغد التي تبلغ اللادية والعتشتريتن متن التعتمتر 
والتي درست في مركز تدريب عمان التتتابتأل لتوونتروا لتتت تبتح فتنتي 
ميتبرات طبية. وقد ل لت رغد مؤيرا على أعلى التنتتتابت  متن بتيتن 
كافة الطالب الذين تقدمتوا لتالمتتتلتان الستنتول الشتامتي فتي التمتمتلتكتة 

 األردنية.
 

وتدير األونروا لاليا مركزين للتدريب الفني والمهني فتي عتمتان هتمتا? 
مركز تدريب عمان ومركز تدريب وادل السيتر. وقتد تتقتد  أكت تر متن 

طالب وطالبة من ستبتعتة وأربتعتيتن متركتزا لتلتتتدريتب التفتنتي  0:66;
والمهني في األردن لالمتلان الشامي هذا العا . وقد لق. طلبة الكليتيتن 

% فتتي تتتلتت  609<التتتتابتتعتتتتتيتتن لتتوونتتروا نستتبتتة نتت تتا  و تتلتتت إلتى 
االمتلانات، متفوقين بذل  وبفار. واسأل على نسبة الن ا  الكليتة عتلتى 

 %.:0>:مستوى المملكة والتي بلغت 
 

وتقوي رغد? "لوال الدع  الذل قدمته األونروا، لما كان والتدل قتادريتن 
على دفأل رسو  تعليمي ول  أكن ألتمكن من الو وي لتهتذا التمترلتلتة". 
لقد قدمت عابلة رغد، التي تنلدر أ ولها من مدينة لتيتفتا، ويتطتيتبتهتا 
الدع  لها منذ بداية دراستها. وترغب هذا اليري ة ال تديتدة بتمتوا تلتة 
دراستها وهي تيطط ألن تتي ص في التعتلتو  التطتبتيتة والتمتيتبتريتة. 

 jorpio@unrwa.orgللمزيد من المعلومات، ير ى التوا ي مأل? 

 حممة العودة لممدارس في لبنان تمنع التسرب المدرسي
 

ت مأل عدد من الفتيات والفتية في سالة مدرسة ليفا في بتيتروت وذلت  
بهدف المشاركة في إطال. لملة تس يي العودة للمدارس والتي تستعتى 

 إلى تش يأل أطفاي ال بي فلسطين في لبنان من العودة للمدرسة.
 

وعلى الرغ  من أن التسرب المدرسي يعد مدعاة للقل. بالنسبتة لتووالد 
والبنات على لد سواء، إال أن مسبباته وعواقبه تيتلف بتلتستب التنتو  
اال تماعي؛ ليث يميي األوالد ألن يكونوا أك ر عرضة ليتطتر عتمتالتة 
األطفاي فيما تميي البنات ألن يكن أك ر عرضة ليطر الزواج التمتبتكتر. 
ومن أ ي تلسين معدالت التس يي ومعدالت البقاء في مدارس األونروا 
والمراكز المهنية، تعكف األونروا وبدع  من االتتلتاد األوروبتي عتلتى 
تنفيذ لملة توعية تهدف إلى تعببة الم تمعات من أ ي إعتادة أطتفتالتهت  
للمدرسة. وتستهدف اللملة بشكي أساسي أطفاي ال بي فلسطتيتن التذيتن 

سنة والذين يعيشون في لبنان والذين ابتتعتدوا عتن  =9-;تبلغ أعماره  
 المدرسة لفترة طويلة.

 
وسلطت اللملة الضوء على التلديات والفرص التلتالتيتة فتيتمتا يتتتعتلت. 
بالتعلي ، وتركز على أهمية التعلي  في تزويد العابالت واألطفاي بفترص 
متزايدة وعلى السبي التي يلعب بها التعلي  النوعي والشامي دورا ربيستا 

 في التنمية البشرية واال تماعية واالقت ادية.
 

ولدى لدي ه في الت مأل، قاي مدير عمليات األونروا في لبنتان كتالوديتو 
كوردوني أن "التعليمله قيمة أساسية لدى ال متيتأل فتي مت تتتمتأل ال تبتي 
فلسطين، واألونروا ملتزمة بالكامي ت اا التعلي  رفيأل التمتستتتوى لتكتافتة 
ال بي فلسطتيتن". لتلتمتزيتد متن التمتعتلتومتات، يتر تى التتتوا تي متأل? 

n.said@unrwa.org 
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 المست دات الشهرية لوي قضايا النو  اال تماعي في األونروا والمنطقة
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 مست دات الشهر
ل انية ة ات  منح األونروا تمويال من أ ي المرللة ال انية من برنام  بناء السالمة وذل  ك زء من مبادة السالمة من البداية. وستعمي هذا المرلل

 تزا .اللعلى تقوية التزا  األونروا بالدعوة للعمي من أ ي اللماية من العنف المبني على النو  اال تماعي في لاالت الطوارئ والبناء على ذل  ا

 ق ص من األونروا
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   ألداث مهمة
معرض أفالم عالم المرأة في الشرق األوسط، 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
تشرين األول  1آخر موعد لتسليم األفالم: 

7112  

يعد معرض أفالم عالم المرأة، والذي سيييعيفيد فيت الي ي يرة 
، أول مهرجان أفالم قصيرة 8108آذار  8-6مت بين 

ييعييمييل عييويي  اليي ييرويييا و ييميريييم الييميي ييرجييات والييميي يي ييجييات 
والييمييا ييبييات والييمييرييررات والييمييصييورات السييييي ييمييا يييييات فييت 
ميهي ين صي ياعيين الفيالم دولييييا  و ييو عيبيارة عين عييرض 
لألفالم ال ت عموي يهيا اليميرأة أو  يويت الي يت  ي يريدث عين 
المرأة، المر الذي يي يييل ليويمي يا يديين رؤيين اليعياليم مين 

  أ فر   ا الل عيون المرأة  لفراءة المزيد، 
 
 

دعوة االتحاد األوروبي لتقديم المقترحات: منع 
العنف الجنسي والعنف المبني على النوع 
االجتماعي ضد النساء والفتيات في البلدان 

 النامية
  7112تشرين أول  72آخر موعد: 

إن  ذه دعوة ل فديم مف ررات بهدف  رسييين اليميصيادر 
الي ي ييين واليميالييين اليمي يارين ليمي يظيميات اليميجي يمي  اليميد ييت 
اليمييرييوييييين لييوييعييمييل ميين أجييل إ ييهياء الييعيي ييف  ييد اليي ييسيياء 
واليي يي يييييات، وزيييادة سييبييل الييوصييول لييوييصييريين الييجيي ييسييييين 
واإل ييجييابييييين ورييفييون ال ييبييال واليي ييسيياء والييرجييال  لييفييراءة 

  أ فر   االمزيد، 

، وت  تفويضها بتقدي  المساعدة واللماية للوالي يمسة ماليين ال ا من فلستطتيتن <9<9تأسست األونروا كوكالة تابعة لوم  المتلدة بقرار من ال معية العامة في عا  
ي إمكاناتتهت  فتي مت تاي كاممس لين لديها. وتقتضي مهمتها بتقدي  المساعدة لال بي فلسطين في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطا  غزة ليتمكنوا من تلقي. 

ات اال تتتمتاعتيتة والتبتنتيتة يتدمتالتنمية البشرية وذل  إلى أن يت  التو ي للي عادي وداب  لملنته . وتشتمي يدمات األونروا على التعلي  والرعاية ال لية واإلغا ة والت

 المنتدى االقتصادي العالمي
 فوم الورقن البي اء لوم  دى االق صادي العالمت وال ت 
 رمل ع وان " سري  مساواة ال وع االج ماعت فت الثورة 
الص اعين الرابعن" باس م اف ال رديات وال رص ل سري  
المساواة بين الج سين فت الفطاعات االر رافين مال عويم 
وال دمات المالين و دمات الرعاين واله دسن وال ف ين 
الريوين  و ف رح الورقن اس را يجيات لومساعدة فت  سري  
ردوث  غيير  امل فيما ي عون بمساواة ال وع االج ماعت  

  أ فر   الفراءة المزيد، 
 

 منتدى البحوث االقتصادية
 عمل ورقن "أثر  وظيف الم عو  ا جا ات دور ال وع 
االج ماعت لو بال: دال ل من مصر" عو    رص أثر 
وجود أم عامون أث اء مررون الط ولن عو  مواقف ال بال 
المصري من أدوار المرأة فت المجال العام، وأدوار الج سين 
فت السرة، والمثل العويا رول عدد الط ال وسن ال ساء 

أ فر  ع د الزواج ال ت   صل بأدوار الج سين  لفراءة المزيد،
    ا
 

 برنامج تكامل التابع لموكالة األمريكية لمتنمية الدولية
قام بر اما  مامل الذي ي ب  لوومالن المريمين لو  مين 
الدولين، والذي يعد مبادرة  رمز عو  ال وع االج ماعت 
و ممين المرأة فت الردن، بإجراء مسل وط ت لو وع 
االج ماعت فت الردن وذلت بهدف جم  بيا ات وط ين 
رول وجهات ال ظر الم عوفن بال وع االج ماعت  وقد  م 

مرافظن أرد ين و  من م ارمن عي ن  08   يذ المسل فت 
  ص فت مسل موجود عو  اال  ر ت   80111مؤل ن من 

وقد  م   صيل البيا ات بهدف  فديم صورة دقيفن لوجهات 
ال ظر رول ال وع االج ماعت فت الردن  لفراءة المزيد، 

  أ فر   ا
 
 

 لبنان
على يطى م لس النواب األردني، ألغى البرلمان 

اللبناني مادة في قانون العقوبات تعفي المغت ب من 
العقاب إذا ما تزوج من ضليته. وعلى الرغ  من 
هذا االنت ار، إال أن العديد من ال ماعات النسابية 

اللبنانية تقوي أن الطري. ال يزاي طويال لتلقي. 
المساواة بالنسبة للمرأة في القانون. لقراءة المزيد، 

 .أنقر هنا
 

  سوريا
قامت منظمتان هما منظمة ن ف البشرية ومنظمة 
نودال سوريا بتأسيس شراكة تهدف إلى توفير 
منت ات  لية نسابية لال بي سوريا. وتهدف 
المبادرة إلى توفير سبي الو وي لمنت ات  لية 
نسابية مالبمة من أ ي السما  للمرأة بالشعور 
بالتمكين لموا لة عملها وتعليمها ولياتها اليومية 

أنقر بإلساس من األمن والكرامة. لقراءة المزيد، 
 .هنا
 

 األراضي الفلسطينية المحتلة
 >769بدأ مشرو  لاضنة القيادة النسوية في عا  

من قبي ولدة مراقبة لقو. اإلنسان 
األورومتوسطية. والمشرو  يموي ويدرب ويدع  
المنظمات النسوية من أ ي تلديد التيا ات الم تمأل 
وتنفيذ البرام  لدع  رؤيته. وقد ت  ايتيار ست 
منظمات في غزة للمشرو  الذل يستمر من آب 

 أنقر هنا.. لقراءة المزيد، =769ولتى كانون  اني 
 

 األردن 
تبلث م موعة الناشطين التي تطل. على نفسها 
" نسيتي ل. لعابلتي" في إعادة تنظي  لملتها 

المناهضة للقوانين التي تميز ضد النساء األردنيات 
المتزو ات من ر اي غير أردنيين. ولاليا، فإن 

الر اي األردنيين المتزو ون من نساء غير أردنيات 
ينقلون ال نسية األردنية لزو اته  وأطفاله ، إال أن 
هذا الل. ال تتمتأل به النساء األردنيات المتزو ات 

 .أنقر هنامن أ انب. لقراءة المزيد، 
 

 تقارير وم ادر

 ق ص ملهمة أيبار إقليمية
 

 إعادة فتح أول محطة إذاعية نسائية في غزة
 
 

عادت مرطن رواء إف إم ل بث إرسالها عو  الهواء 
من م يم البريا لالج ين فت قطاع غزة وذلت لومرة 
الول  م ذ أن  م  دمير مفر ا من قبل الفوات 

  و  م إدارة المرطن فت 8102اإلسرا يوين فت عام 
الغالل بطاقم معظمه من اإل اث و ت  عبر عن وجهن 
 ظر  سا ين لو غطين اإلعالمين لرداث الم طفن م  
 رميز البراما عو  ق ايا المرأة  و سع  المرطن 
اإلذاعين إل   غيير الصورة ال مطين لومرأة و فديم 
مسارن لال  راط فت الم امل االج ماعين ومعالج ها 
وال رويا لرفون المرأة والدفاع عن رري ها  لفراءة 

  أ فر   االمزيد، 
 

 لقاب. الشهر  

 : للمزيد من المعلومات، ير ى االت اي ب

www.unrwa.org  

  بالمئة 72
هو معدي ف وة األأ ور العالمية بين الر ي والمرأة. 

 لقراءة المزيد، أنقر هنا.

 2من  1
امرأة ال بة أو نازلة دايليا يقدر أنها عانت 

 .أنقر هنامن عنف  نسي. لقراءة المزيد، 

https://filmfreeway.com/festival/WOWFilmFairMiddleEast
https://www2.fundsforngos.org/women-and-gender/eu-call-for-proposals-preventing-sexual-and-gender-based-violence-against-women-and-girls-in-developing-countries/
https://www.weforum.org/whitepapers/accelerating-gender-parity-in-the-fourth-industrial-revolution
http://erf.org.eg/publications/the-effect-of-mothers-employment-on-youth-gender-role-attitudes-evidence-from-egypt/
http://erf.org.eg/publications/the-effect-of-mothers-employment-on-youth-gender-role-attitudes-evidence-from-egypt/
https://jordankmportal.com/resources/usaid-takamol-national-gender-survey
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/scrapping-lebanon-rape-law-small-step-170818142722481.html
https://borgenproject.org/half-of-humanity/
https://borgenproject.org/half-of-humanity/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/palestine-gaza-civil-society-women-leadership-incubator.html
http://www.jordantimes.com/news/local/activists-continue-struggle%E2%80%99-rights-jordanian-women-married-foreigners
http://arab24.com/portal/index.php/en/2017-09-05-06-25-42/2017-09-05-06-26-645548/2017-09-05-06-26-58/item/7629-palestine-eve-fm-the-first-female-radio-station-in-gaza
https://www.23percentrobbery.com/
http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/humanitarianaction/en/index.html

