
، أطلقت األونروا أول جائزة للعمل 2017احتفاال بالٌوم العالمً للمرأة لعام 
نحو المساواة بٌن الجنسٌن . وقد تم مقابلة الفائزٌن/ات بالجائزة للتحدث عن 

نظرتهم حٌال مساواة النوع االجتماعً داخل األونروا، وعن نصائحهم وعن 
التحدٌات المعٌنة التً ال تزال قائمة فٌما ٌتعلق بتنفٌذ مساواة النوع االجتماعً. 

وللمزٌد من المعلومات حول الفائزٌن/ات بالجائزة والكٌفٌة التً ساهموا بها 
 من أجل مساواة النوع االجتماعً، ٌرجى 

 
الذين يعملون من أجل مساواة  ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها لزمالء

 النوع االجتماعي؟
: نصٌحتً للزمالء هً عدم االستسالم أبدا. نحن جمٌعا نعلم بأن التغٌٌر هادٌا

بحاجة لوقت وأن طرٌق مساواة النوع االجتماعً طوٌل جدا وملًء بالتحدٌات 
البالغة فً كل مكان. إعملوا على ضمان وضع خطط حساسة تجاه النوع 

االجتماعً فً أولى مراحل الطوارئ، وقوموا بتوجٌه وتدرٌب الموظفٌن على 
المؤشرات المراعٌة للنوع االجتماعً واسمحوا بتركٌز متساو على الرجال 

والنساء والصبٌان والفتٌات وكبار السن عند إدارة الدورة الكاملة لبرنامج 
 الطوارئ.

: ركزوا أفكاركم وكونوا منفتحٌن ذهنٌا ومستمعٌن جٌدٌن. استمعوا للناس معٌن
وقابلوهم، وتعاملوا مع شواغلهم بشكل جدي واحصلوا على صورة واضحة 

 من المجتمع.
ٌمكننا أن  –: استمروا بالعمل. إنكم القوة األكثر إٌجابٌة فً هذا العالم رشا

 نحقق تغٌٌرات. ثقوا دائما بأنكم قادرون على عمل المستحٌل.
: على المرء أن ٌكون صبورا وأن ال ٌقلل من شأن أٌة مبادرة مهما كانت وفاء

الموارد قلٌلة. وٌمكننا أٌضا أن نتعلم من اآلخرٌن )األقالٌم األخرى ووكاالت 
األمم المتحدة الشقٌقة( حٌث أن هذا ٌساعد فً إٌجاد أقصر الطرق لتحقٌق 

 أهدافكم، األمر الذي من شأنه توفٌر الوقت والجهد.
 

كيف يمكن تقديم دعم أفضل للعمل على مساواة النوع االجتماعي ولألفراد 
 العاملين عليه؟

: إن وجود مساحة خاصة لإلفصاح عن حاالت العنف القائم على النوع سمٌرة 
االجتماعً ٌعد أمرا حٌوٌا من أجل ضمان أن ٌتقدم األفراد أشخاص أكثر وأن 

ٌكون لدٌهم مساحة آمنة للحدٌث عن وضعهم. وٌمكن لتلفزٌون األونروا أن 
ٌقدم مزٌدا من الرسومات حول مساواة النوع االجتماعً إلٌصاله لألطفال. 

وعالوة على ذلك، فهنالك حاجة للمزٌد من المساحة المادٌة )مكاتب وغٌرها( 

 ولدعم نقاط النوع االجتماعً المرجعٌة من أجل تقدم وتحسٌن عملهم.
: هنالك حاجة لدعم برنامج النقاط المرجعٌة وذلك من خالل توفٌر عاٌشة

ضباط للنوع االجتماعً ٌعملون بدوام كامل وٌكونون مكرسٌن لهذه الغاٌة. إننا 
بحاجة ألن نبنً على التوصٌات الناتجة عن تحلٌالت النوع االجتماعً السابقة 
وعن تقرٌر إدماج النوع االجتماعً وورشات العمل السنوٌة التً تعقدها فرق 

عمل المساواة والتً تشجع النقاط المرجعٌة للنوع االجتماعً على تحقٌق 
أهدافها بشأن مساواة النوع االجتماعً. وٌجب أن ٌكون هناك نظام مساءلة 

حٌال أي فشل فً تحقٌق أهداف النوع االجتماعً، وأٌضا ٌنبغً علٌنا أن نقوم 
بتقدٌر جهود أولئك الذٌن ٌنجحون فً إحراز تقدم على صعٌد عملٌة مساواة 

 النوع االجتماعً.
: ٌمكن للوكالة أن تقوم بتسلٌط الضوء على عمل المرأة لكً تكون المرأة رشا

بمثابة "نماذج ٌقتدى بها" بالنسبة للموظفٌن والموظفات اآلخرٌن فً الوكالة 
 ورائدات بالنسبة لالجئً فلسطٌن اآلخرٌن.

 
ما هي التحديات التي واجهتكم/ن خالل العمل على مساواة النوع االجتماعي 

 في أماكن عمل األونروا؟
: نحن بحجة لتحسٌن فهمنا لعبارة مساواة النوع االجتماعً من أجل معٌن

ضمان أنها تعكس تعقٌدات المسألة وبأنها تضمن المساواة للجمٌع: رجاال 
ونساء وفتٌات وفتٌان. إننا بحاجة ألن ٌكون لدٌنا مٌزان للنوع االجتماعً من 
أجل ضمان أننا عندما نقدم الخدمات نكون بتمثٌل الصورة بأكملها ولٌس فقط 

 نصفها.
: هنالك حاجة متواصلة لزٌادة الوعً والمعرفة حٌال مساواة النوع سمٌرة

االجتماعً. إن البعض ال ٌزالون ٌعتقدون أنه لٌس على الفتٌات أن ٌكملن 
 تعلٌمهن أو أن ٌذهبن للجامعة، وهو األمر الذي نحن بحاجة لتغٌٌره.

: إن معظم الوظائف القٌادٌة فً األونروا ٌشغلها الرجال. ومن المالحظ وفاء
أن عدد النساء اللواتً ٌتقدمن للوظائف القٌادٌة ٌكون غالبا محدودا وٌصل فً 
بعض األحٌان للصفر. إن هذا قد ٌكون سببه التردد؛ هل سٌتم تفضٌل الرجل؟ 
إن االلتزامات العائلٌة قد تمنع المرأة من تقلد المناصب القٌادٌة بسبب 
االرتباطات بعد أوقات الدوام الرسمً، وبعض النساء اللواتً قد ٌكون لدٌهن 
القدرة على التنافس على الوظائف القٌادٌة ال ٌحصلن على دعم مناسب او 

 المشرفين عليهن.كاف من 
 

ات /لقد كان مصدر إلهام لنا أن نتعرف على جهود وعلى اراء بمناصري
النوع االجتماعً لتعزٌز مساواة النوع االجتماعً فً الوكالة. وال ٌزال 
الطرٌق طوٌال أمامنا، إال أن هناك العدٌد من األفراد المتفانٌن الذٌن ٌعملون 

 بجد من أجل تحقٌق مساواة النوع االجتماعً من أجل فائدة األجٌال القادمة.
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 مستجدات هذا الشهر
شاركت األونروا بتقدٌم المعلومات حول التقدم على صعٌد وصول الفتٌات إلى التعلٌم والعوائق التً قد تحول دون ذلك ٌغطً فترة السنة 

/A. هذا ٌعد جزء من مشاركة األونروا لالعداد لتقرٌر لألمٌن العام لألمم المتحدة بخصوص تنفٌذ القرار رقم 2015/2016الدراسٌة 
RES/70/138  للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال ب: “. الطفلة الفتاة”والمعنون

 قصص من األونروا

www.unrwa.org 

. تصوٌر تامر 2015األونروا  
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. تصوٌر جٌوم بٌترمن  2016 © 

 الواقع السائد للعمل حول مساواة النوع االجتماعي في األونروا: التقدم المحرز والتحديات 

 . تصوير غالم بيترمان2013غزة. الحقوق محفوظة لألونروا، 

النقر هنا.
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   أحداث مهمة
القيادة التحويلية لمساواة النوع االجتماعي 

 دورة تدريبية –وحقوق المرأة 
ٌقوم مركز التدرٌب التابع لمنظمة األمم المتحدة 
للمرأة بتنظٌم دورة تدرٌبٌة متعددة الوحدات 
تستهدف كبار المدراء فً منظمات القطاعٌن 
العام والخاص الذٌن تتعلق أهدافهم بمساواة النوع 
االجتماعً. وستعقد الدورة فً جنٌف ونٌروبً 
فً تموز وأٌلول على التوالً. إن الموعد النهائً 

أٌار ومن  19للتسجٌل من أجل دورة جنٌف هو 
تموز. وعالوة على  14أجل دورة نٌروبً هو 

ذلك، تطمح الدورة إلى مساعدة قادة الصناعة 
على صٌاغة وتنفٌذ استراتٌجٌات قصٌرة 
ومتوسطة وطوٌلة األجل تعمل على تعزٌز روح 

 مساواة النوع االجتماعً. لقراءة المزٌد، 
 
 

 7102المرأة اآلسيوية في مؤتمر قمة القيادة 
 أيار 02 –
 

تستضٌف سنغافورة مؤتمر القمة السنوي بهدف 
تسلٌط الضوء على التحدٌات التً تواجهها المرأة 
فً اكتساب أدوار قٌادٌة فً آسٌا. وٌهدف 
المؤتمر إلى التفكر بهذه القضاٌا وإلى تقدٌم أفكار 
ذت مغزى للتروٌج أكثر لمساواة النوع 
االجتماعً، األمر الذي ٌعمل على النهوض 
بأدوار المرأة فً مجال القٌادة. للتسجٌل، أنقر 

 هنا. لقراءة المزٌد، 

، وتم تفوٌضها بتقدٌم المساعدة والحماٌة لحوالً خمسة مالٌٌن الجئ من فلسطططٌطن 1949تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعٌة العامة فً عام 
ل إمكاناتطهطم فطً مطجطال كاممسجلٌن لدٌها. وتقتضً مهمتها بتقدٌم المساعدة لالجئً فلسطٌن فً األردن ولبنان وسورٌة والضفة الغربٌة وقطاع غزة لٌتمكنوا من تحقٌق 

ات االجطتطمطاعطٌطة والطبطنطٌطة خطدمطالتنمٌة البشرٌة وذلك إلى أن ٌتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعلٌم والرعاٌة الصحٌة واإلغاثة والط

 منظمة األمم المتحدة للمرأة
صدر مؤخرا تقرٌر مشترك بٌن منظمة األمم 
المتحدة للمرأة والبرنامج المشترك لصندوق األمم 
المتحدة للسكان وصندوق األمم المتحدة للطفولة حول 
التشوٌه الجنسً لإلناث بعنوان "الدلٌل التدرٌبً 
حول النوع االجتماعً والتشوٌه الجنسً لإلناث" 
ٌعمل على إدماج النوع االجتماعً فً عمل 
المٌسرٌن المٌدانٌٌن مثلما ٌعزز الفهم حول التشوٌه 

 الجنسً لإلناث. لقراءة المزٌد، 

 
 صندوق األمم المتحدة للسكان

صدر تقرٌر عن )كل امرأة وكل طفلة( بعنوان 
"التوجٌه الفنً إلعطاء األولوٌة لصحة المراهقٌن" 
ٌستهدف الجهود التً ٌمكن للمجتمع الدولً أن ٌقوم 
بها من أجل االستجابة للشواغل الصحٌة العمٌقة التً 
تؤثر على المرأة واألطفال. إن األعمدة الثالث التً 
تشكل هذه االستراتٌجٌة تتمثل فً: البقاء على قٌد 

 الحٌاة واالزدهار والتحول. لقراءة المزٌد، 
 
 

 منظمة األمم المتحدة للمرأة
صدر هذا الشهر عن منظمة األمم المتحدة للمرأة 
تقرٌر حدٌث وعاجل بعنوان "الطرٌق نحو العدالة" 
ٌسلط الضوء على التجارب المستعصٌة التً تمر بها 
النساء غالبا فً المنطقة .وٌستشهد التقرٌر بالعدٌد 
من القضاٌا التً تواجهها النساء عند السعً وراء 
حل قانونً للعنف الذي ٌتعرضن له والذي ٌكون له 
أثر ضار على الفصل العادل والنزٌه لقضاٌا العنف 
 ضد المرأة من قبل القضاة اإلقلٌمٌٌن. لقراءة المزٌد، 

 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إلطى  2016ٌخلص تقرٌطر الطتطنطمطٌطة الطبطشطرٌطة لطعطام 

استنتاجات صارخة بخصوص صطراع األثطر الضطار 
الذي ال مثٌل له على الشباب وعطلطى الطمطرأة. وٌطؤكطد 
الططتططقططرٌططر بططأن الططتططمططٌططٌططز حسططب الططنططوع االجططتططمططاعططً 
والمشاركة  السٌاسٌة المتبطاٌطنطة ٌطعطمطالن عطلطى إدامطة 
استمرار عدم مساواة المرأة وبأن هناك حاجة للمطزٌطد 
من التغٌٌر الحقٌقً لتحسطٌطن  سطبطل مطعطٌطشطة الطنطسطاء 

 والفتٌات. لقراءة المزٌد، 

  

ٌقوم بتجرٌم التحرش الجنطسطً وال ٌطقطوم أٌضطا 
بتعرٌفه. وقد انطلطق مطوقطع الطكطتطرونطً مسطتطقطل 

( ٌتٌح HarassTrackerاسمه متعقب التحرش )

لضحاٌا التحرش الجنسً باإلبالغ المجهول عطن 
تجاربهم، ومع انخراط البرلمان بطالطحطدٌطث عطن 
 الجرٌمة فقد فتح الموقع نقاشا واسعا حول قضاٌا 

 المرأة فً لبنان. لقراءة المزٌد، 

 
 األراضي الفلسطينية المحتلة

ٌقوم مركز حوار للشباب وتمكٌن المرأة بجهد 
دؤوب من أجل تعزٌز مشاركة المرأة فً 
االنتخابات القادمة للمجالس المحلٌة فً الضفة 
الغربٌة. وٌهدف المركز إلى تشجٌع النساء 
للترشح وللمشاركة فً عملٌة التصوٌت وذلك 
من أجل تعدٌل الصور النمطٌة المنتشرة حٌال 

 أدوار المرأة فً مجال النوع االجتماعً
 . لقراءة المزٌد، أنقر 

 األردن
استمع البرلمان األردنً إلى صرخات المحتجٌن 

آذار بالمساواة فً  21الذٌن نادوا ٌوم الثالثاء 
منح حقوق المواطنة لألطفال ممن ولدوا 
ألمهات أردنٌات متزوجات من غٌر أردنٌٌن. 
إن القوانٌن التمٌٌزٌة التً تحول دون المعاملة 
المتساوٌة للنساء والرجال ال تزال موجودة فً 
األردن. إن أحد األمثلة على ذلك هو أن 
المواطنة تنتقل حصرا من خالل الذكور. إن 
األرقام الحكومٌة الرسمٌة تشٌر بأن هناك ما 

امرأة أردنٌة متزوجة من  890000ٌقارب من 
طفل مسجلون  3560000غٌر أردنً وهنالك 

لدى دائرة األحوال المدنٌة والجوازات. لقراءة 
 المزٌد، 

 

 لبنان
ٌقوم البطرلطمطان الطلطبطنطانطً بطجطهطد مشطكطور ططال 

 تقارٌر ومصادر

 قصص ملهمة أخبار إقلٌمٌة
 

 نساء بدرس يحمين قريتهن
 

فً قرٌة بدرس بالضفة الغربٌة، واجهت النسوة 
القوات اإلسرائٌلٌة التً دخلت قرٌتهن فً كانون 
الثانً من أجل هدم أحد المنازل. وغٌر مكترثات 
بالمخاطر المحتملة، شقت العدٌد من النسوة 
طرٌقهن نحو المنزل وتمسكن بأرضهن، فٌما 
قامت أخرٌات باستعادة النساء اللواتً احتجزهن 
الجنود. إن المظاهرات السلمٌة التً قام بها سكان 
بدرس فً مواجهة التوغالت اإلسرائٌلٌة 
المتكررة قد قادتها النساء. ومع الخطر المستمر 
لهدم المنازل واعتقاقالت شباب القرٌة، تقوم 
نساء قرٌة بدرس بجهود كبٌرة فً سبٌل 
المحافظة على أمن قرٌتهن فً الوقت الذي ٌقمن 

 فٌه بتعرٌض أمنهن للخطر. لقراءة المزٌد، 
 
 
 

 حقائق الشهر  

 : للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال ب

www.unrwa.org  

نساء واحدة من كل ثالث امرأة  

فً العالم قد تعرضت إما لعنف جسدي و/أو 
جنسً من قبل شرٌك حمٌم أو شخص غٌر 

 شرٌك. لقراءة المزٌد، 

شخص ٌتم   000,000

 –اإلتجار بهم عبر الحدود 
% منهم من النساء 80

 والفتٌات. لقراءة المزٌد، 
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