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شارك مكتبي أقاليم عمميات األونروا في غزة والضفة الغربية في زيارة مقرر األمم المتحدة الخاص لألراضي الفمسطينية المحتمة وذلك من خالل تنظيم لمسات حوارية م كبار العاممين لل لان
خاللها األونروا من تسميط الضوء عم بعض من القضايا الرئيسة في ملال العنف ضد المرأة في األراضي الفمسطينية المحتمة.

إن  %59من الـِاء والػًقات الؾواتي ذاركن في جؾِات الًوويوقوة حوول
العـف ادليـي يؾى الـوع االجًؿايي قد ايًيرن أن ذلك العـوف مكوؽوؾوة
موجودة في مًٍؿعفن .إن هذه جزء من اليقانات الًي مت جؿعفا من خولل
يؿؾقات تؼققم العـف ادليـي يؾى الـوع االجًؿايي والًي مت الؼوقوام اوفوا
كٍزء من يؿل الوكالة يؾى حؿاوة اجملًؿع ضؿن ارنامج اـاء الِلمة الذي
ميًد لعامني .إن فؼدان اليـاء اجملًؿعي للجىي فؾِطني من دوروة نًقوٍوة
لؾًكرد واالجًٌاث قد ترجم إلى تػِخ هقؽؾقات احلؿاوة الًؼؾقدوة واالًالي
زوادة مُارر العـف ادليـي يؾى الـوع االجًؿايي .وكٍزء من تؼووة احلؿاوة
اجملًؿعقة وادلكاركة في مـع العـف ادليـي يؾى الـوع االجًؿايي ،وِوعوى
العؿل يؾي احلكد اجملًؿعي ،والًي مت تـػقذه االكراكة مع مركز أاعاد مـوذ
اداوة العام  ،6192إلى ضؿان أن األونروا قادرة اكؽل أفضل يؾوى توؾويوقوة
االحًقاجات الًي حددتفا الـِاء الؾواتي هن أكٌر يرضة خملارر الوًوعور
لؾعـف ادليـي يؾى الـوع االجًؿايي ويؾى اـاء نفج دلـع العـف ادليـي يؾوى
الـوع االجًؿايي وتؼؾقل اخملارر وذلك االًركقز جزئقا يؾى إذراك الورجوال
والصيقان اايًيارهم وكلء وحؾػاء ضروروني ان أجل الًغققر.
وفي اجملؿويات ادًؽكف ادلكاركون\ات الؼضاوا ادلوًوعوؾوؼوة اواخملواو
والكواغل واالحًقاجات؛ والصؿود وآلقات الوًولقوؾوم؛ ودويول الوو وول
لؾؿعؾومات واخلدمات؛ وإدارة الضغورات يلوة يؾى ادلػاهقم ادلوًوعوؾوؼوة
االذكورة ودور الـوع االجًؿايي في العائلت واجملًؿعات .وتكقر الًؼققوؿوات
الًي مت يؿؾفا روال فًرة تـػقذ ادلكروع إلى أن ادلكاركني\ات وُرجون مون
اليرنامج وقد حتِن لدوفم تؼققؿفم الكُصي لؾؼدرات احلقاتقوة موٌول
الًَؽم االغضب والؼدرة يؾى تؼؾقل الًووتورات فوي أوضواع الضوغوط
والًوا ل اإلوٍااي والًعارف .ودًًِؿر ادليادرة في يام  6193كٍزء مون
ارنامج اـاء الِلمة ادلؿول من قيل احلؽومة األمروؽقوة ضوؿون مويوادرة
"الِلمة من اليداوة".
لؾؿزود من ادلعؾومات ،ورجى االتصال بh.skaardel@unrwa.org 6

زيارات ميدانية لممنشتت تمكنت

اخًًؿت دوارافؽا دقؿونوفقًش مؼرر األمم ادلًَدة اخلاص حول العـف ضد ادلرأة
أول زوارة لفا لألراضي الػؾِطقـقة احملًؾة ،والًي اذًؿؾت غزة والضػة الغراقة.
وفي اقان در يؼب الزوارة ،رحيت ادلؼرر اخلاص اانضؿام فؾِطني التوػواقوقوة
الؼضاء يؾى كافة أذؽال العـف ضد ادلرأة (دقوداو يولوة يوؾوى توطوووور
ادًراتقٍقة ورـقة دلؽافَة العـف ضد ادلرأة وخطة العؿل الورـقة لًـوػوقوذ
قرار مٍؾس األمن الًااع لألمم ادلًَدة رقم  ،9261وفي الوقت نػِه دؾط اليقان
الضوء يؾى الػٍوات الؼائؿة والًَدوات الًي تواجه مؽافَة العـف ضد ادلرأة
مٌل الـظام الؼضائي.
كٍزء من زوارتفا ،ذاركت ادلؼرر اخلاص في حؾؼة درادقة اعـوان "العـف ادليـوي
يؾى الـوع االجًؿايي في الِقاق اإلنِاني لؼطاع غوزة" يوؼودت فوي غوزة
اًـظقم من مـظؿة األمم ادلًَدة لؾؿرأة ،مبكاركة األونروا ،إضافة إلوى وكواالت
األمم ادلًَدة األخرى وادلـظؿات احملؾقة .وهدفت احلؾؼة إلى تِؾقط الضوء يوؾوى
الًَدوات احلالقة والػرص فقؿا وًصل ااالدًٍااة ادلًؽامؾة لؾعـف ادليـي يؾى
الـوع االجًؿايي في غزة.
لؼراءة اقان نفاوة مفؿة ادلؼرر اخلاص ،أنؼر ااإلجنؾقزوة أو العراقة.
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كٍزء من هقؽؾة العؿل يؾى اـاء الؼدرات ضؿن ارنامج "اـاء الِلمة" ،ال وزال
العؿل جاروا يؾى دورة الًدروب اإللؽًرونقة ين العـف ادلويوـوي يوؾوى الوـووع
االجًؿايي في حاالت الطوارئ .إن الدورة اإللؽًرونقة هذه واحدة من ادلوؽوونوات
الرئقِة والًي من خللفا وفد اليرنامج إلى اـاء الؼدرات ادلؤدِقة لوألونوروا
من أجل االدًٍااة لؾعـف ادليـي يؾى الـوع االجًؿايي خلل حاالت الوطووارئ.
كؿا دقعؿل ادلِاق الًدرويي يؾى ديم تـػقذ ادلؽونات األخرى لؾيرنامج.
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إقؾيؿيا
خًاما دلؤمتر نظؿًه الؾٍـة االقًصادوة
واالجًؿايقة لغرب آدقا (اإلدؽوا ومعفد درادات
ادلرأة في العالم العراي ااجلامعة األمروؽقة
الؾيـانقة واالكراكة مع ادلركز الدامناركي لألاَاث
حول ادلرأة والـوع االجًؿايي في اقروت في آب
ادلاضي ،مت إرلق نداء اقروت لؾعؿل الذي ودافع ين
تعزوز ثؼافة الِلم واحلؿاوة الػايؾة لؾؿرأة من
العـف ووًصدى لؼضقة تطر العـف واخلطاب
الدوـي ادلًطر والؼؿع الِقادي .أنؼر هـا لؼراءة
ادلزود.

الؾجـة الوطـية األردنية لؾؿرأة ومـظؿةة األ
املتحدة لؾؿرأة
قامت الؾٍـة الورـقة األردنقة لؾؿرأة ومـظوؿوة
األمم ادلًَدة لؾؿرأة اًػووض مركز احلقاة لًـؿقوة
اجملًؿع ادلدني ورا د ومـظؿة اليَث ين أرضقوة
مكًركة إلجراء درادة حول أثر الـوع االجًؿايي
يؾى الًطر  .ووًِؽكف الًؼروور الوذي جواء
اعـوان "ادلرأة وتطر العـف في األردن" اخملوارور
الًي تواجففا الـِاء والػًقات والؽقػقة الوًوي
تؼوم افا اجلفود احلالوقوة احلِوادوة لوؾوـووع
االجًؿايي يؾى الًصدي لؾًطر  .لؼراءة الًؼرور،
أنؼر هـا لؾعراقة ولإلجنؾقزوة.

الرياضيات املصريات في أوملبياد ريو
األراضي الػؾسطيـية احملتؾة
في زوارتفا األولى لألراضي الػؾِطقـقة احملًؾة ،أ يَت الرواضقة ادلصورووة دوارة أحوؿود
ذددت ادلؼرر اخلاص لألمم ادلًَدة لؾعـف ضد ادلرأة اليالغة من العؿر الٌامـة يكرة أول فوًواة
دوارافؽا دقؿونوفقًش يؾى احلاجة إلى مكاركة يراقة تػوز مبقدالقة في أودليوقواد رووو .6192
ادلرأة في يؿؾقة الِلم .أنؼر هـا لؼراءة ادلزود.
وحؾت دارة اادلركز الٌالث في فىة  25كوغوم
نِاء لًػوز اادلقدالقة اليرونزوة.

األردن
في االنًُااات اليردلانقة األخقرة في األردن ،فازت
ادلرأة اعكرون مؼعدا اردلانقا من أ ل  921مؼعدا،
وذلك مؼارنة مع  94مؼعدا فازت افن ادلرأة من أ ل
 911مؼعدا في اليردلان الِااق .أقرأوا ادلزود.

الًـؿقة ادلًِدامة األول والٌاني في ادلوـوطوؼوة

واعد ثؿانقة أوام من فوز دارة ،فازت هوداووة
مالك ،وهي أوضا رواضقة مصروة ،مبوقودالوقوة
ارونزوة أخرى في الًاوؽواندو في أودليقاد رووو.
وكانت هداوة اليالغة مون الوعوؿور ثولثوة
ويكرون ياما قد تـافِت ضؿن فىة وزن 13
كغم ،وأ يَت ثاني فًاة مصروة تؼف يؾوى
مـصة الًًووج األودليقة اعد دارة.

العراقة" وعر حتؾقل لفدفي الًـؿقة ادلًِدامة لؼراءة ادلزود ين دارة أو هداوة أنؼر هـا.

األول والٌاني إلنفاء الػؼر واجلوع من مـظور الـوع
االجًؿايي .ووؼًرح ادلؾُص أوضوا توؽوقوقوف
الفدفني األول والٌاني من أجل دقاق ادلوـوطوؼوة
العراقة .لؼراءة ادلؾُص ،أنؼر هـا.

وفي مؾُص دقادات آخر در يون اإلدوؽووا
اعـوان "الـزاع والًغقر ادلـاخي وأثرهؿا ادلكوًورك
في تعزوز انعدام توازن الـوع االجوًوؿوايوي فوي
ادلـطؼة العراقة" ،مت حتؾقل آثار الـزاع والوًوغوقور
ادلـاخي يؾى انعدام توازن الـوع االجًؿايوي فوي
ادلـطؼة .ووِؾط ادلؾُص الضوء يؾى كقوػوقوة
ققام الـزاع والًغقر ادلـاخي اُؾق دوـاموقوؽوقوات
مـظؿة األ املتحدة لؾؿرأة
مت إ دار أول توؼوروور  Impact91 ×91 ×91يون ثـائقة االجتاهات تعؿل يؾى مػاقؿة هكواذوة
 11تشرين أول ،عامليا
الًؽافؤ اجلامعي حتت ميوادرة  .HeforSheوفوي ادلرأة .لؼراءة ادلؾُص ،أنؼر هـا
هذا العام هو العام اخلامس الذي حتوًوػول فوقوه
الًؼرور ،قامت يكر من أفضل اجلامعات اووضوع
وكاالت األمم ادلًَدة وادلـظؿات غقر احلوؽووموقوة
الًزامات ورؤوة مًِؼيؾقة لًَؼقق الًؽافؤ فوي اإلسؽوا  /جامعة بير زيت
مت إ دار درادة مكًركة اعوـووان "أنواس فوي الدولقة واحملؾقة والـاذطني\ات اقوم  99تكوروون
الـوع االجًؿايي .لؼراءة الًؼرور ،أنؼر هـا.
خطر" يؿؾت يؾى حتؾقل اآلثار الصَقة لوعودوان األول كالقوم الدولي لؾطػؾة .وموضوع احوًوػوال
اإلدرائقؾي يام  6199يؾى غزة .ومن اني جوؿوؾوة هذا العام هو "منو الػًقات = تؼدم األهدا  6حركة
الؾجـة االقتصادية واالجتؿاعية لغرب آسيا
أ درت اإلدؽوا مؾُص دوقوادوات اوعوـووان أمور أخرى ،تيَث الدرادة في مِللة انوًوكوار اقانات الػًاة العادلقة" .لؼراءة ادلزود ،أنؼر هـا.
"ادلِاواة في األجـدة العادلقة اجلودوودة 6إدمواج العـف ادلـزلي .لؼراءة الدرادة ،أنؼر هـا.
 9- 4تشرين ثاني ،بروكسل
مـظور الـوع االجًؿايي في توـوػوقوذ هودفوي
ادلؤمتر الًادع لؾـوع االجًؿايي دقًم يؼده فوي
اروكِل .ووعد ادلؤمتر مـصة لؾَوار لوؾوعوؾوؿواء
و انعي الؼرار والياحٌوني فوي موٍوال الوـووع
االجًؿايي وأ َاب ادلصؾَة في أنظؿة العؾوم.
ودقركز ادلؤمتر هذا العام يؾى األاَاث ادليـقة يؾى
مشاركة املرأة في الؼوة العامؾة في
ادلرذَات الـِاء فزن مبا مٍؿويه 20
الـوع االجًؿايي واالاًؽار والًـؿقة للقًصادووات
املـطؼة تبؾغ  ،% 27وهي األقل يادلقا.
مؼعدا من أصل  130مؼعدا في
ادلًِدامة والرفاه اجملًؿعي .لؼراءة ادلزوود ،أنوؼور
هـا.
لؼراءة ادلزود ،أنؼر هـا.
االنًُااات اليردلانقة األخقرة في األردن.
 20أيؾول –  21تشرين أول ،األردن
الـُِة اخلامِة من مِااؼة كولس الوعوالوم
لؽرة الؼدم لؾػًقات دون دن الِااعة يكر وأول
مِااؼة دولقة لؾػقػوا فوي الكورق األودوط
دًٍري في يدة مدن أردنقة هوي يوؿوان وإراود
والزرقاء .أنؼر هـا لؼراءة ادلزود.

دلعرفة ادلزود ،أنؼر هـا

تلدِت األونروا كوكالة تااعة لألمم ادلًَدة اؼرار من اجلؿعقة العامة في يام  ، 9595ومت تػووضفا اًؼدمي ادلِايدة واحلؿاوة حلوالي خؿِة ملوني الجئ من فوؾوِوطوني
مٍِؾني لدوفا .وتؼًضي مفؿًفا اًؼدمي ادلِايدة للجىي فؾِطني في األردن وليـان ودوروة والضػة الغراقة وقطاع غزة لقًؿؽـوا من حتؼقق كامل إمؽاناتوفوم فوي
مٍال الًـؿقة اليكروة وذلك إلى أن وًم الًو ل حلل يادل ودائم حملـًفم .وتكًؿل خدمات األونروا يؾى الًعؾقم والرياوة الصَقة واإلغاثة واخلدمات االجًؿايقة واليـوقوة
الًًَقة وحتِني اخملقؿات واحلؿاوة واإلقرا الصغقر.
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