
من خالل عضويتها في "الدعوة لمعمل لمحماية من العنف المبني عمى   –  شباط
النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ"، تؤكد الوكالة مجددا عمى التزامها بمعالجة 
كافة أشكال العنف المبني عمى النوع االجتماعي في أوقات السمم النسبي وأوقات 

 الطوارئ الشديدة عمى حد سواء.
 

بالتعاون مع دائرة األمم المتحدة لمسالمة واألمن في نيويورك، ودائرة األمم   –  آذار
دارة المخاطر  المتحدة لمسالمة واألمن في األردن واليونيسف، عقدت دائرة األمن وا 
في األونروا دورة تدريب مدربين عمى موضوع "التوعية بأمن المرأة" تم خاللها 
تدريب موظفي األونروا، من ضمن متدربين آخرين، عمى االحتياجات المحددة 

 لموظفات األمم المتحدة في سياق السالمة واألمن.
 

واحتفاال باليوم العالمي لممرأة، أطمقت األونروا أول جائزة لنصير النوع االجتماعي 
وذلك لالعتراف بموظفي األونروا من كافة أقاليم العمميات الذين ساهموا في إحراز 
 تقدم عمى صعيد مساواة النوع االجتماعي. وقد تم اختيار ستة مناصرين/مناصرات

وذلك استنادا إلى قيادتهم ومساهمتهم في مساواة النوع االجتماعي. وفي نفس  
اليوم، تم إطالق كتيب وسمسمة أفالم بعنوان "حكايتهن"، وهي مجموعة من القصص 

 عن نساء فمسطينيات.
 

تم إكمال إطار عمل منع العنف المبني عمى النوع االجتماعي وتوزيعه.   –  تموز
 كما تم تطوير خرائط طريق محددة من أجل تفعيل إطار العمل.

 

تسممت األونروا أمواال لسنة أخرى من برنامج بناء السالمة والذي يركز  - أيمول
عمى تعزيز قدرة الوكالة في مجاالت العنف المبني عمى النوع االجتماععي في 
حاالت الطوارئ. والبرنامج يعمل تحت مظمة مبادرة "السالمة من البداية" التي 

 تدعمها الواليات المتحدة.
 

تم توزيع استراتيجية مساواة النوع االجتماعي؛ كما تم البدء بنقاش   –تشرين األول 
 حول عالمات النوع االجتماعي وذلك كجزء من تنفيذ االستراتيجية.

 
وقامت األونروا بتبني خطة عمل تكافؤ النوع االجتماعي في الموارد البشرية 
والموجهة نحو تنفيذ استراتيجية األونروا لمساواة النوع االجتماعي واستراتيجية األمين 

 العام عمى مستوى المنظومة ككل بخصوص تكافؤ النوع االجتماعي.
 

شاركت األونروا في حممة األيام الستة عشر التي   –تشرين الثاني / كانون األول 
تروج لمنداء العالمي إلنهاء العنف ضد المرأة. وقد تم القيام بالعديد من األنشطة في 
سائر أقاليم عمميات األونروا تحت شعار "خمسة طرق ووجهة واحدة: لوضع حد 

األونروا تنفذ خرائط طرق مستندة عمى   –لمعنف المبني عمى النوع االجتماعي 
السياقات لمنع العنف المبني عمى النوع االجتماعي في كافة أقاليم عممياتها". 
ضافة لذلك، تم عقد جمسة نقاشية تناولت التغيرات اإلقميمية األخيرة في أطر  وا 

 العمل القانونية المتعمقة بالعنف المبني عمى النوع االجتماعي.
 

وتتطمع األونروا قدما لمسنة الجديدة من أجل مواصمة جهودها. ومن جممة أنشطة 
أخرى، تشتمل األنشطة الرئيسة لهذا العام عمى تدريب المدربين عمى العنف المبني 
عمى النوع االجتماعي وعمى إكمال دورة تدريبية ألكترونية حول العنف المبني عمى 

 النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ.
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 المستجدات الشهرٌة حول قضاٌا النوع االجتماعً فً األونروا والمنطقة

 نشرة النوع االجتماعً
ً

ع
ما

جت
ال
 ا
ع
نو

 ال
سم

ق
 

 مستجدات الشهر
ً قامت األونروا بتسلٌم مدخالت الجولة األخٌرة من التقارٌر إلى خطة العمل على مستوى منظومة األمم المتحدة حول مساواة النوع االجتماع
لى وتمكٌن المرأة. وتعكف الوكالة، إلى جانب باقً منظومة األمم المتحدة، على االستعداد لتقرٌر إطار عمل النسخة الثانٌة من خطة العمل ع

 .8105مستوى منظومة األمم المتحدة والتً سٌتم إطالقها فً عام 

 قصص من األونروا
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7102العناوين الرئيسة للنوع االجتماعي في األونروا في عام    

بدة بزٌفً الىقت الذي ٌقتزة فٍه العبم الجدٌد، تنظز األونزوا للىراء إلى سنة ملٍئة ببألحداث تتمٍز بطزائق عدٌدة واصلت الىكبلة من خاللهب 

 التزامهب ببلمضً قدمب فً مسبواة النىع االجتمبعً. وتبلٍب بعض من تلك العنبوٌن الزئٍسة:



   أحداث مهمة

 
 الدعوة للترشيح/تقديم الطلبات:

 جائزة السالم للمرأة الشابة
 نٌسان 01آخر موعد للتقدٌم7  

تأسست جائزة السالم للمرأة الشابة فً عام 
من قبل المنظمة األمرٌكٌة غٌر الحكومٌة  0661

)الدٌمقراطٌة الٌوم( وذلك لالعتراف بالدور 
االستثنائً وإمكانٌة القٌادة للنساء الشابات فً 
بناء السالم وتمكٌن مجتمعاتهن والعمل على منع 
النزاعات واستعادة وحماٌة حقوق اإلنسان. 

 لقراءة المزٌد، 

 
 

المؤتمر الدولي العشرون حول المرأة 
 والتعليم ومساواة النوع االجتماعي

 أٌار. برشلونة، إسبانٌا 03-84
ٌهدف هذا المؤتمر إلى جمع الباحثٌن 
والممارسٌن والتربوٌٌن لعرض ومناقشة أحدث 
المبتكرات واالتجاهات والشواغل، إضافة إلى 
التحدٌات العملٌة التً تتم مواجهتها والحلول التً 
ٌتم تبنٌها فً مجاالت المرأة والتعلٌم ومساواة 

 النوع االجتماعً. لقراءة المزٌد،  

، وتم تفوٌضها بتقدٌم المساعدة والحماٌة لحوالً خمسة مالٌٌن الجئ من فلسطططٌطن 0616تأسست 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

أنقر هنا.

مراجعة مشارٌعهم أو إجراءاتهم وذلك من خالل عدسة 
مساواة النوع االجتماعً. وهً توفر تسع خطوات مختلفة 
للتحقق من أن اإلجراءات المتخذة تعالج االحتٌاجات 
المتساوٌة للنساء والفتٌات والفتٌان والرجال فً االستجابة 

 اإلنسانٌة. لقراءة المزٌد،
 
 

 تقرير كير/بروموندو: الرجال والصبيان في النزوح
 

مع التركٌز على الوضع فً لبنان وتركٌا واألردن 
والٌونان، ٌقدم هذا التقرٌر فهما أفضل لألثر النوع 
االجتماعً ألزمة الالجئٌن على الصبٌان المراهقٌن الذٌن 

 04-01لٌس عندهم مرافقٌن والذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
سنة، وعلى الرجال العازبٌن أو الذٌن ٌعٌشون منفصلٌن 
عن عائالتهم. كما أنه ٌسلط الضوء أٌضا على الفجوات 
الحقٌقٌة والمحتملة فً االستجابة اإلنسانٌة. ولدى 
استكشاف وضع وهشاشة واحتٌاجات الالجئٌن الذكور من 
غٌر ذوي الرفقة، فإن التقرٌر ٌهدف أٌضا إلى معالجة 
الفجوة المعلوماتٌة الموجودة وذلك فٌما ٌتعلق بوضع 
وباالحتٌاجات المعٌنة لالجئٌن العازبٌن والتً غالبا ما ٌتم 

 فهمها بشكل أقل. لقراءة المزٌد، 

ورقة أكاديمية: حيوات شابة، نوع اجتماعي مشوش 
والرفاه في أوساط الالجئين السوريين المراهقين في 

 لبنان
 

كجزء من دراسة شملت العدٌد من الدول وعملت على 
اختبار االحتٌاجات والمخاطر التً ٌتعرض لها المراهقون 
الصغار فً سٌاقات إنسانٌة ثالثة بما فً ذلك الالجئٌن 
الصومالٌٌن فً أثٌوبٌا والمهاجرٌن من مٌانمار فً تاٌالند، 
قام فرٌق من لبنان بإجراء دراسة نوعٌة حول االحتٌاجات 
الصحٌة والمخاطر فً أوساط المراهقٌن الصغار فً 

سنة من سورٌا. ومن بٌن النتائج  01-01األعمار من 
األخرى، تشٌر الدراسة إلى الحاجة إلى إٌالء اهتمام خاص 
لفروقات النوع االجتماعً فً العوامل التً تشجع 
التسجٌل فً المدارس والتً تؤدي إلى التسرب، كالشواغل 

 األمنٌة للفتٌات .لقراءة المزٌد، 
 

أدوات النوع االجتماعي الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون 
 اإلنسانية والمتعلقة بوضع برامج النوع االجتماعي

 
تعد أدوات النوع االجتماعً الخاصة بمكتب األمم المتحدة 
لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة والمتعلقة بوضع برامج النوع 

 االجتماعً أداة بسٌطة لمساعدة موظفً المشارٌع فً 

المتحدة للسكان، مثل عٌادة معهد الصحة األسرٌة فً 
عمان، جلسات لرفع الوعً شرحت فٌها فوائد وسائل 
منع الحمل وعملت على دحض األساطٌر المتعلقة 
حولها. كما ٌعمل صندوق األمم المتحدة للسكان أٌضا 
مع وزارة الصحة األردنٌة وشركاء آخرٌن من أجل 
تلبٌة احتٌاجات تنظٌم األسرة لمئات األلوف من 

 . لقراءة المزٌد، الالجئٌن السورٌٌن فً األردن 
 

 
 العراق 

رفض البرلمان العراقً تعدٌالت مقترحة على قانون 
األحوال الشخصٌة العراقً تسمح للقضاة الدٌنٌٌن 
بفرض قوانٌن تمٌٌزٌة على المسائل العائلٌة، بما فً 
ذلك منح السلطات لفرض قوانٌن أسرٌة على مجتمعات 
دٌنٌة معٌنة من شأنها أن تسمح بتزوٌج الفتٌات فً سن 

سنوات. وقد رفض رئٌس لجنة  5مبكرة قد تصل إلى 
حقوق المرأة فً البرلمان هذه المبادرة فً منتصف 
تشرٌن الثانً وعمل على وقف المشروع. وٌقضً 
القانون الحالً بتحدٌد السن القانونً للزواج على أنه 

سنة، إال أنه ٌخول للقاضً بالسماح للفتٌات حتى  05
سن الخامسة عشرة من الزواج وذلك فً الحاالت 

 قراءة المزٌد، ل"االضطرارٌة".

 األراضي الفلسطينية المحتلة
قامت النساء الفلسطٌنٌات الثالث اللواتً اجتمعن فً  

العام الماضً لتأسٌس فرقة مسرحٌة نسوٌة بالكامل 
بتناول القضاٌا الرئٌسة فً غزة، كالهجرة والروابط 
 العائلٌة، على خشبة المسرح من خالل مسرحٌة تسمى 

"هاشتاغ". والمسرحٌة التً تمت كتابتها لألطفال بٌن  
سنة قد تم تمثٌلها بشكل متكرر لشهر  02-01األعمار 

متصل فً أماكن عدة، مثل مخٌم النصٌرات لالجئٌن 
وعلى مسرح سعٌد المسحال بالقرب من مخٌم الشاطئ 

 لالجئٌن. لقراءة المزٌد، 
 

 سوريا/األردن 
أظهرت دراسة حدٌثة قامت بها الوكالة األمرٌكٌة 
لإلنماء الدولً والمنظمة األردنٌة غٌر الحكومٌة "العمل 

% من 18األردنً لالتصال والتأٌٌد والسٌاسات" بأن 
الالجئات السورٌات المتزوجات اللواتً خضعن 
للدراسة المسحٌة فً المجتمعات األردنٌة المستضٌفة لم 
ٌقمن من قبل بتناول وسائل منع الحمل الحدٌثة بسبب 
المفاهٌم الخاطئة المتعلقة بتناول تلك الوسائل وبكٌفٌة 
عملها داخل الجسم بل وحتى بحجمها. ولغاٌات تحسٌن 
سبل وصول النساء لتلك الوسائل، عقدت المراكز 

 الصحٌة التً تتلقى الدعم من قبل صندوق األمم 

 تقارٌر ومصادر

 قصص ملهمة أخبار إقلٌمٌة
 

 كاتبة مسافرة في مهمة
 

ترٌد دارا غانم، وهً كاتبة مسافرة وكاتبة عمود 
أردنٌة شابة، أن تحدث فرقا وذلك من خالل 
مشاركة تجاربها فً السفر لوحدها عبر 
اإلنترنت. وحٌث أنها امرأة عربٌة تحمل جواز 
سفر أردنً، فإن قصصها تتناول قضاٌا متعددة. 
وهً تشارك تجاربها فً السفر لوحدها كامرأة، 
وتسلط الضوء على طابع النوع االجتماعً فً 
السفر وذلك من خالل اإلشارة إلى مكامن الخطر 
التً تصاحبه. وفً الوقت الذي تتحدث فٌه عن 
الصعوبات التً تواجهها كمسافرة قادمة من ثقافة 
"أخرى"، إال أنها تؤكد على الطبٌعة المتمٌزة جدا 
للسفر. وأخٌرا ولٌس آخرا، فإنها تأمل بتحدي 
الصور النمطٌة حٌال المرأة العربٌة وبخلق 
مجتمع من النساء العربٌات المسافرات. لقراءة 

 المزٌد،

حقائق 

 : للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال ب

www.unrwa.org  

11من كل  1  
فتٌات فً العالم قد اختبرت عنف جنسً فً 

 مرحلة ما من حٌاتها .لقراءة المزٌد،  
                     

 

 مليون 642
فتاة وصبً ٌقدر أنهم عاشوا تجربة عنف 

مرتبط بالمدرسة فً كل عام. وٌعد هذا واحدا 
من العوائق الرئٌسة أمام تعلٌم مدرسً 

 عالمً .لقراءة المزٌد، 

أنقر هنا.

أنقر هنا.

 أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

أنقر هنا.

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/GenderToolkit1_1_ADAPTandACTCFramework.pdf
http://roam-magazine.co/story/when-arab-women-travel/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/12/women-find-their-own-stage-in-gaza.html
http://jordan.unfpa.org/ar/node/30164
https://www.hrw.org/news/2017/12/17/iraq-parliament-rejects-marriage-8-year-old-girls
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/s13031-017-0128-7.pdf
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.waset.org/conference/2018/05/barcelona/ICWEGE
http://www.democracytoday.am/index.cfm?objectid=B54DBA2C-3FF3-352C-2309DFA3AA4999FF
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CARE-Promundo_Men-and-boys-in-displacement_2017.pdf
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

