
ال ٌؤتً حدوث عملٌات العنف المبنً على النوع االجتماعً فً حااالت 
الطوارئ من العدم؛ فحاالت الطوارئ تحدث وفً خلاياٌاتاجاا ماجاماوعا  
معٌن  من حراكات القوة المتعلق  بالنوع االجتماعً. وحٌث أن األسباب 
الربٌس  للعنف المبنً عالاى الاناوع االجاتامااعاً ماتاجاارة فاً اناعادام 
المساواة بٌن الجنسٌن والتمٌٌز بٌنجما، فإن مخاطر العنف المباناً عالاى 
النوع االجتماعً تتياقم عندما تتآكل أناماما  وكاٌااكال الاحامااٌا  خا ل 
حاالت الطوارئ، وتعمل بالتاالاً عالاى زٌاادة الاماخااطار والاجا اا ا . 
وت تمل العوامل األخرى التً تعمل على تياقم مخاطر العاناف الاماباناً 
على النوع االجتماعً ك  من: زٌادة العسكرة والنزوح وندرة الاماوارد 
وانقطاع الخدمات المجتمعٌ  وتغٌر األعراف الثقافٌ  المتاعالاقا  باالاناوع 

 االجتماعً فً بعض األحٌان.
 

وٌنبغً أن ٌتم فجم العنف المبنً علاى الاناوع االجاتامااعاً  امان كااا 
السٌاق على أنه مسؤل  حماٌ  مجددة للحٌاة ٌنبغً أن ٌتم أخاكا بالحسبان 
منا بداٌ  حال  الطوارئ. وبجاا الخصوص، قاامات األوناروا باتاطاوٌار 
م روع بناء الس م : إدماا  تاداخا ت الاعاناف الاماباناً عالاى الاناوع 
االجتماعً فً عملٌ  االستعداد للطوارئ والوقاٌ  منجا واالستجاب  لاجاا 
فً سٌاق مبادرة الس م  من البداٌ . وٌ تمل الم روع على مساتاوٌاات 
متعددة من العمل من أجل زٌادة قدرة الوكال  على االساتاجاابا  لالاعاناف 
المبنً على النوع االجتماعً فً حاالت الطوارئ، بما فً الا  تاقادٌام 
الم ورة الينٌ  وتصمٌم األدوات المساندة فً مجال الوقاٌ  والاتاخاياٌاف 

 واالستجاب .
 

وٌعد تطوٌر المبادئ التوجٌجٌ  القطاعٌ  حول إدما  التقلٌل من مخاطر 
العنف المبنً على النوع االجتماعً فً حاالت الطوارئ، عالاى  اكال 
تعلٌمات فنٌ  تجدف إلى و ع اإلجراءات الرباٌاسا  لالاتاقالاٌال مان الا  

 العنف فً حاالت الطوارئ، واحدا من أكم مكونات الم روع.
 

 7102وتجدف المبادئ التوجٌجٌ  التً تم االنتجاء منجا فً أوابال عاام 
إلى المساكم  فً تعزٌز درج  استعداد الوكال  وقدراتجا على االستجاب  
من خ ل إدرا  فجم دقٌق و امل لكل من المخاطر الماحاددة وتاجاارب 
النساء والرجال واليتٌات واليتٌان، ع وة عالاى الاتاداخال باٌان عاوامال 
ال عف والخاطار كاالاعامار واإلعااقا  والاناوع االجاتامااعاً باٌان كاا  

 المجموعات.
 

ولغاٌات إط ق كاا الطرح من المبادئ التاوجاٌاجاٌا ، عاقاد قسام الاناوع 
االجتماعً فً الرباس  العام  فً سورٌا دورة تدرٌاباٌا  مادتاجاا ٌاوماان 

زمٌ  من العاملٌن فاً اإلقالاٌام مامان كام ماناخارطاون فاً  72 ملت 
االستجاب  للطوارئ ولٌسو مختصٌن فً ق اٌاا الاعاناف الاماباناً عالاى 
النوع االجتماعً. والموميون الاٌن تمت دعاوتاجام لالادورة الاتادرٌاباٌا  
ا تملوا على مدٌري الم جاا وماوماياً الاتاعالاٌام وماوماياً الصاحا  
والعاملٌن فً دابرة اإلغاث  والخدمات االجتماعٌ  ع وة على ماوماياً 
برنامج البنٌ  التحتٌ  وتحسٌن المخٌمات. وبناء على الجاجاود الامابااولا  
سابقا لبناء القدرات فً مجال العنف المبنً على النوع االجتماعاً، بادأ 
التدرٌب بجلس  تن ٌطٌ  عن المبادئ الربٌس  المتعلق  بالاعاناف الاماباناً 
على النوع االجتماعً، مع تركٌز معمق على العنف المبنً على الناوع 
االجتماعً فً حاالت الطوارئ. وقد كان التركٌز فً التدرٌب ماناصاباا 
على استعمال دراسات الحال  اات الع ق  بالاخابارات الاتاً اكاتاساباتاجاا 
األونروا فً سورٌا فً بناء قدرات الموميٌن لتحدٌد المخاطر المتعالاقا  
بالنوع االجتماعً وبالعنف المبنً علٌه وتاحادٌاد اإلجاراءات الارباٌاسا  
للتعامل معجا. كما ركزت ور   العمل أٌ اا عالاى األدوات الارباٌاسا  
التً ٌمكن أن تكون مساندة لموميً الخطوط األمااماٌا ، باماا فاً الا  
أدوات التدقٌق على الس م  وأدوات الم ااركا  الاماجاتاماعاٌا . واعاتاماد 
التدرٌب على المصادر المرافقا  لالاماباادئ اإلر اادٌا  لالاجانا  الاداباما  
الم ترك  بٌن الوكاالت والمتعلق  بإدما  تداخ ت العنف الماباناً عالاى 

 النوع االجتماعً فً العمل اإلنسانً.
 للمزٌد من المعلومات حول الحمل ، ٌرجى التواصل مع:

s.jelassi@unrwa.org 
t.abunafiseh@unrwa.org 
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 مستجدات ال جر
كانون أول(، ستعقد األونروا حلق   01 –ت رٌن ثانً  72احتياال باألٌام الست  ع رة لحمل  العمل  د العنف المبنً على النوع االجتماعً )

كانون أول. وستقوم الحلق  النقا ٌ  بالحدٌث عن التغٌرات اإلقلٌمٌ  األخٌرة فً أطر العمل القانونٌ  المتعلق  بالعنف  د المرأة  6نقا ٌ  بتارٌخ 
 وأثركا على عمل األونروا فً مجال برمج  العنف المبنً على النوع االجتماعً وتقدٌم الخدمات المتعلق  به.
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www.unrwa.org 
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   أحداث مجم 
 

الجلسة الثانٌة والستٌن للجنة وضع 
 المرأة
. مقر األمم المتحدة، 7104آاار  07-01

 نٌوٌور 
  

تعد اللجن  الخاص  بو ع المرأة الجٌب  العالمٌ  
الحكومٌ  الربٌس  والمكرس  خصٌصا لتعزٌز 
مساواة النوع االجتماعً وتمكٌن المرأة. وفً 
جلستجا الثانٌ  والستٌن، فإن المو وع الاي 
ٌحمل األولوٌ  والاي ستتم مناق ته كو 
"التحدٌات واليرص فً تحقٌق مساواة النوع 
االجتماعً وتمكٌن النساء واليتٌات الرٌيٌات". 

 لقراءة المزٌد، 

 
 

العنف الجنسً فً سٌاقات النزاع 
 والطوارئ

 . جنٌف، سوٌسرا7104آاار  01-71
 

ٌقدم مركز جنٌف للتعلٌم والبحوث فً العمل 
اإلنسانً دورة قصٌرة تجدف إلى تزوٌد المدراء 
على صعٌد اإلدارة العلٌا والمتوسط  بالمجارات 
المطلوب  لتطوٌر وتكٌٌف نجج متعدد 
التخصصات لمنع والتقلٌل من العنف الجنسً 
وإلدما  ال  النجج فً برامج المساعدة. لقراءة 

 المزٌد،  

، وتم تيوٌ جا بتقدٌم المساعدة والحماٌ  لحوالً خمس  م ٌٌن الجا من فلساطاٌان 0181تؤسست األونروا كوكال  تابع  لألمم المتحدة بقرار من الجمعٌ  العام  فً عام 
ل إمكاناتاجام فاً ماجاال كاممسجلٌن لدٌجا. وتقت ً مجمتجا بتقدٌم المساعدة ل جبً فلسطٌن فً األردن ولبنان وسورٌ  وال ي  الغربٌ  وقطاع غزة لٌتمكنوا من تحقٌق 
ات االجاتامااعاٌا  والاباناٌا  خادماالتنمٌ  الب رٌ  وال  إلى أن ٌتم التوصل لحل عادل ودابم لمحنتجم. وت تمل خدمات األونروا على التعلٌم والرعاٌ  الصحٌ  واإلغاث  والا

أنقر هنا.

إلى أدوات لمنع العنف الجنسً وتؤمٌن سبل وصول أف ل 
للعدال  بالنسب  لل حاٌا )بما فً ال  الخدمات 
المتخصص ( والعمل ب كل فاعل على معاقب  جرابم 

 العنف الجنسً. لقراءة المزٌد،
 

تقرٌر منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة حول التمكٌن 
 االقتصادي للمرأة فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

ٌقوم التقرٌر الجدٌد لمنمم  التعاون االقتصادي والتنمٌ  
بتيحص كٌف تإثر المواد القانونٌ  الحالٌ  فً الجزابر 
ومصر واألردن ولٌبٌا والمغرب وتونس على قدرة المرأة 
على الم ارك  التام  فً الحٌاة االقتصادٌ ، سواء كمومي  
أم كرابدة أعمال. والتقرٌر ٌستند على تحلٌل مقارن 
للحقوق المختلي  المنصوص علٌجا فً الدساتٌر وقوانٌن 
األحوال ال خصٌ  وقوانٌن العمل، باإل اف  إلى قوانٌن 
ال رٌب  واألعمال. واستنادا إلى التقرٌر، فإن النساء فً 
منطق  ال رق األوسط و مال أفرٌقٌا أكثر تثقٌيا ومجارة 
من غٌركن. ومع ال  فإن كاا لم تتم ترجمته إلى سبل 
وصول متساوٌ  للتومٌف ورٌادة األعمال والحٌاة العام . 

 لقراءة المزٌد، 
  
 
 
 

 مجلة دراسات المرأة فً الشرق األوسط 
تجدف مجل  دراسات المرأة فً ال رق األوسط إلى 
النجوض بالنوع االجتماعً والجنسانٌ  ودراسات المرأة 
فً ال رق األوسط وال  من خ ل مساكم  األكادٌمٌٌن 
والينانٌن والنا طٌن من كاف  أرجاء المعمورة. وكً تعد 
المطبوع  الرابدة األولى للباحثٌن الاٌن ٌعملون على 
موو وع النوع االجتماعً والجنسانٌ  فً سابر أرجاء 
ال رق األوسط و مال أفرٌقٌا. وفً عددكا الحالً "حدود 
وكوامش"، تتطرق المجل  إلى مو وعات مثل "الجغرافٌا 
السٌاسٌ  الجنسانٌ " ومثل "مساواة النوع االجتماعً فً 
سٌاق حرك  الس م الكردٌ " إلى جانب "الجانب الجنسانً 

 لإلس موفوبٌا". لقراءة المزٌد، 

 
 المساواة اآلن

ٌنمر تقرٌر "وباء االغتصاب العالمً" فً القانون 
سلط   47الخاص  باالغتصاب واالعتداء الجنسً فً 

دول  من الدول األع اء فً  21بما فً ال    –ق ابٌ  
من مختلف أرجاء العالم وٌعمل على   –األمم المتحدة 

 تحلٌل ما إن كانت تل  القوانٌن تإمن حماٌ  كافٌ . وتبٌن 
نتابج التقرٌر بؤن القوانٌن غٌر كافٌ  وغٌر متسق  وال ٌتم 
إنيااكا ب كل ممنجج وأنجا، أحٌانا، تعزز العنف. وٌدعو 
 التقرٌر الحكومات لتحوٌل قوانٌنجا وسٌاساتجا وممارساتجا 

 األردن 
فً بداٌ  ت رٌن األول، تم تؤسٌس "ابت ف الجدف 
الخامس" ممث  بمنممات المجتمع المدنً والبرلمانٌٌن 
والمجالس البلدٌ  وال  من أجل زٌادة الم ارك  
السٌاسٌ  للنساء فً المملك . وٌجدف االبت ف إلى 
الن ال من أجل تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن فً 

بعد أن تم تعٌٌن وانتخاب  7102أعقاب انتخابات عام 
 . لقراءة المزٌد، % من النساء. 11أكثر من 

 
 عالمٌا

فً أعقاب االتجامات العدٌدة بالتحرش الجنسً واإلساءة 
بحق المنتج الجولٌودي كارفً وٌنستاٌن، قامت الم ٌٌن 
من النساء فً  تى أنحاء العالم باالستجاب  للنداء الاي 
أطلقته الممثل  ألٌسا مٌ نو بم ارك  قصصجن الخاص  
عبر وسابل التواصل االجتماعً باستخدام وسم 
#أنا_أٌ ا وال  من أجل إعطاء الناس إحساسا بكبر 
حجم الم كل . وبجا  الطرٌق ، انتقلت القص  من 
الحدٌث عن أي  خص لتصبح نقا ا أكبر عن سلو  
الرجال تجا  النساء وعن انعدام توازن القوى. لقراءة 

 المزٌد، 
 
 

 األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة
كجزء من اتياقٌ  المصالح  التً تم توقٌعجا بٌن حماس 

ت رٌن األول، أعلن ربٌس السلط   07وفتح فً 
اليلسطٌنٌ  محمود عباس أنه سٌكون بمقدور الغزٌٌن 
التطوع فً الخدمات األمنٌ  التابع  للسلط ، بمن فً 
ال  النساء. إن تطوع النساء للعمل فً الخدمات األمنٌ  
من  ؤنه أن ٌقلل من مستوٌات اليقر والبطال  فً 

 المجتمع الغزي. لقراءة المزٌد، 
 

 لبنان
استنادا إلى اليجرس السنوي لليجوة فً النوع 
االجتماعً والاي أصدر  فً ت رٌن األول المنتدى 
االقتصادي العالمً الاي ٌتخا من جنٌف مقرا له، فإن 

دول   ملجا  088من أصل  012لبنان ٌقع فً المرتب  
اليجرس. وفٌما ٌتصل بالم ارك  النسوٌ  السٌاسٌ ، 

بسبب قل  عدد النساء  080تصنف لبنان فً المرتب  
اللواتً ٌ غلن منصبا حكومٌا. وعلى أٌ  حال، وعندما 
ٌتعلق األمر بالتسجٌل فً التعلٌم الثانوي والعالً، 

 احتلت لبنان المرتب  األولى.قراءة المزٌد، 
 
 
 

 تقارٌر ومصادر

 قصص ملجم  أخبار إقلٌمٌ 
 

رائدات األعمال العربٌات ٌمكن المرأة من 
 خالل شركاتهن الناشئة

 
قامت مجموع  من ال ابات فً مصر بإط ق 
وقٌادة  ركاتجن النا ب ؛ وتراوحت تل  
ال ركات ما بٌن مج ت فكرٌ  محيزة للنساء 
وصوال إلى ستودٌو للٌاق  البدنٌ  ٌجمع  ركات 
األعمال التً تقودكا المرأة وٌربط النساء اللواتً 
لدٌجن مصادر أعمال من خ ل ور ات عمل 
واسع  النطاق ومإتمرات أو تطبٌقات خلوٌ  
تساند النساء من أجل الجمع بٌن األموم  والعمل. 
وقد ابتدعت  دو ك ل تطبٌق "إنقاا" للمساعدة 
فً حماٌ  النساء من التحرش الجنسً. وعند 
تيعٌل كاا التطبٌق، فإنه ٌقوم بالربط مع  بك  من 
المتطوعٌن منت رٌن فً مختلف المناطق من 

 أجل الح ور واإلنقاا . لقراءة المزٌد،

 
 

 حقابق ال جر  

 : للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال ب

www.unrwa.org  

بالمئة 62على األقل   
أ خاص من الرجال فً ال رق األوسط و مال 
أفرٌقٌا ٌتيقون على أن النساء علٌجن أن ٌتحملن 
العنف من أجل إبقاء االسرة متماسك . لقراءة 

 المزٌد،  

 بالمئة 09حوالً 
من البلدان حول العالم لدٌجا على األقل قانون 
واحد تمٌٌزي بٌن النوع االجتماعً فً إطار 

 عملجا القانونً. لقراءة المزٌد، 

أنقر هنا.

 أنقر كنا.أنقر كنا.

 .أنقر كنا
أنقر كنا.

أنقر هنا.

أنقر كنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر كنا.
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