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مسمجداا اللهر
مسميد األوعروا لالفمفال اليوم اليالمي ل مرنم في  2آذار .واليوم اليالمي ل مرنم هو فدث المي يفمفل المعجزاا االجمما يا والسياسيا
واال مصاديا ل مرنم وفي الو ا عفس اال مراى المفدياا المسممرم .وفي هذا اليام ،ي مي اليوم اليالمي ل مرنم في ن قاب مفر اا الميا غير
مس و ا من نجل فقو المرنم ومساوامها واليدالا لها و زيما ممصا دم من نجل المغيير.

صص من األوعروا
استخذام وسائل اإلعالم كأداة للتغيير
سلسلت متلفزة وأفالم قصيرة تتناول العنف المبني على النوع االجتماعي
واسمراميجياا فمايا مجممييا مؤدي إل ميزيز معع اليعى الم عي ت
المدى الطويل .وسيمم رض المس سل في افا
العو االجمما ي

في إطار جهودها المستمتمترم لتمت تافتفتا التيتعتى التمت تعتي ت ت التعتو
االجمما ي ،مسي األوعروا لالسمفادم من اإلم تاعتاا الت تامت تا لت تطتر
المخم فا ل قيام ذلك .وهي ميمل من خالل مجمو ا من الست تل ،ملتمتل
األفالم القصيرم والمس سالا الم فزيوعيا التمتي ستيتمتم ترتهتا ت تر تعتام ن اليم اليم ياا .ما نعها سم ون نيضا مصدرا رتمتيتعتا متن نجتل التعتلتر
العو االجمما ي.
المسمق ي لرسابل معع اليعى الم عي
األوعروا الم فزيوعيا.
مطوير ست تست تا
ومن خالل رض لخصياا و صص يم ن ل عتا نن يترمت تطتوا تهتا وفي عف السيا  ،يي ى م مب إ يم م ياا غزم
ويميرفوا يها ،فإن ل مس سالا واألفالم القصيرم التقتدرم ت ت جتيتل من األفالم القصيرم المي ممعتاول ضتيتا متزيتف األطتفتال .ومست تط هتذه
العا يييدون المف ير في ضايا مييعا واإلم اعيا إليال لرارم ل عقاش األفالم ،المي ممم روايمها وف معظور ووجهتا عتظتر األطتفتال ،الضتوء
الفقاب والقصص اللابيا لمزويف األطتفتال ،متع التمتر تيتز ت ت
وإلفداث مغيير.
الملا ر والمجارب المي يييلتهتا األطتفتال واألرتر التذي متفتدرت ت ت
و جزء من ملرو عاء السالما فتول التيتعتى التمت تعتي ت ت التعتو فيامهم.
متطتويتر مست تستل
االجمما ي في فاالا الطوارئ ،ميمل األوعروا
م فزيوعي .وهذه الف قاا ،والمي سيمم رضهتا ت ت لتالتا مت تفتزيتون وسا قا ،وفي عهايا ام  ،2016ام م مب إ يم م ياا الضفا الغر تيتا
مغذيا جهد نوسع ييد جزءا من مل الو الا ت ت إعماج س س ا من األفالم التقتصتيترم التمتي متعتخترط متع مست لتا متزويتف
األوعروا ،ميمل
العو االجمما ي .ويهدى هذا إل زيادم الو تي األطفال .إن م ك األفالم القصيرم ،والمي عواعها " صتمتي ،نصتوامتعتا"،
معع اليعى الم عي
و عاء الميرفا خصوص األس اب الممجذرم ل يعى الم عي ت ت التعتو مسميرض نصواا العاجين/العاجياا من مزويف األطفال ومدب الصتوا
االجمما ي والممي الممييز ين الجعسين والتمتفتاهتيتم التعتمتطتيتا فتول اليا ل ن نس اب وآرار زواج األطفال في الضفا الغر يا.
ندوار المرنم والرجل وال عاا واألوالد في المجممع.
إن هذه القصص اللخصيا المقعيا مسم لى اآلرار المي يفدرها متزويتف
الفرص الفياميا لتهتن.
صفا ومي يم العساء وال عاا و
ومهدى الف قاا المس س ا نيضا إل االعخراط مع المجممياا متن نجتل األطفال
إفداث مغيير وذلك من خالل مم ين العساء وال عتاا ،ومتن ختالل تيتام و د مم رض األفالم القصيرم في معاس اا تدم وهتي متمتوفترم نيضتا
اإلعمرعا.
عام اليوميوب
الرجال واألوالد االضطال جزء فا ل في معع اليعى التمت تعتي ت ت
العو االجمما ي والملار ا في خ آلياا م يى إيجا يا
ل مزيد من المي وماا ،يرج االمصال مع ممارا ن و عفيسا:
t.abunafiseh@unrwa.org

www.unrwa.org

صص م هما

نخ ار إ يميا
مليرم إل نن "اخميار المرلتح ستيتمتم وفتقتا لتقتدرامت
األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة
ملجع مؤسسا ف سطيعتيتاا ،وهتي جتمتيتيتا إ تالمتيتا التمتعتتافستيتا تغتض التعتتظتر تتن التعتتو االجتمتتمتا تتي،
مف يا مهدى إل ملجيع الملتار تا التفتا ت تا لت تعتستاء اسمرعاء م ك الفاالا ذاا الط ييا اإللزاميا" .لتقتراءم
افا مسموياا صعع التقترار المزيد ،نعقر هعا.
والل اب الف سطيعي
في غزم ،العقاش في المجممع الف تستطتيتعتي متن ختالل
قد مسا قا عقالتيتا ستعتويتا لتجتامتيتاا تطتا غتزم .لبنان
وضمن جهودها في ست تيتل مت تافتفتا تدم التمتستامتح اسمعادا إل اال مقاد ن مساوام العو االجمما ي لن
وملجيع االفمرام والتمتقتدرم ت ت ملت تيتل فتواراا يمم مفقيق إال إذا مم إلراك الرجال واألوالد ،يقوم
ل فري من الل اب إ داد ومقديتم صعدو األمم الممفدم ل س ان إطال ج ساا
مقعيا ،يع غي
وجهاا عظر ميارضا لعظرياا سياسيا نو اجمما يتا مدري يا يقودها مرلدون من األ ران لملجيع الرجال
إ ادم المف ير دوار العو االجمما ي.
نو ا مصاديا مييعا مقمرفها الجها المعظتمتا  .لتقتراءم في ل عان
وهم يمي مون ن األرر المدمر ل زواج ويعا لون
المزيد ،نعقر هعا.
مدار السعواا الرالث
ال دابل لمزويف األطفال .و
القادما ،سيقوم صعدو األمم الممفدم ل س ان مدريب
األردن
رفت تتا الت تتجتتعتتا التتوطتتعتتيتتا األردعتتيتتا للتتؤون التتمتترنم مبمي رجل لي وعوا ادم ن ران في مجمميامهم،
الميميم الصادر ن ربيت التوزراء هتاعتي التمت تقتي وهؤالء دورهم سيقومون الوصول إل ن رر من
عهايا اعون الراعي والذي يد و في تافتا التوزاراا  120000رجل من خالل د ومهم ل ج ساا .لقراءم
تدم متفتديتد المزيد ،نعقر هعا.
والدوابر الرسميا والهيباا التيتامتا إلت
جع المرلفين للغر الوظابى اللاغرم الممافا،

مبادرة مغربٌة للتروٌج
االجتماعً من خالل الفن

لمساواة

النوع

م مل الرساما المغر يا زيعاك فاسي ي المرويف
لقضيا مساوام العو االجمما ي في المعطقا من
خالل م ادرم م رسا من نجل العساء ال وامي
يردن معميا مهارامهن في الم الفن .وسيقوم
فضاء جاوجاب الملار ي في الدار ال يضاء في
ل لهر اسمضافا فوالي  20امرنم سمسمفدن
من رعامف مدري ي مدم يوم وافد في مخم ى
المخصصاا الفعيا فول موضو مساوام العو
االجمما ي .و د دن ال رعامف يوم  21اعون
الراعي  2012إعماج فيديوي يمعاول موضو
اليعى ضد المرنم .لقراءم المزيد ،أنقر ىنا.

مقارير ومصادر
مبادئ توجٌهٌة لغوٌة شاملة للنوع االجتماعً  +البمدان العربية" تم تطويره بمدخالت من أكثر من 51

معجم النوع االجتماعً ،منظمة األمم المتحدة
للمرأة

ضمن جيوده لمترويج لمسألة مساواة النوع االجتماعي،
تعترف منظمة األمم المتحدة لممرأة بالدور الرئيس لمفة في

تشكيل المواقف الثقافية واالجتماعية .وبالتالي ،فإن المبادئ

منظمة تعنى بحقوق المرأة في المنطقة .والقانون يقدم
الصياغة األفضل ممارسة لممشرعين حول مسألة العنف

ضد المرأة والبنات تماشيا مع المواثيق الدولية لحقوق

اإلنسان .لقراءة المزيد ،أنقر ىنا.

التوجييية المغوية الشاممة لمنوع االجتماعي تعمل عمى

الترويج لمغة تتجنب االنحياز نحو نوع اجتماعي معين

تقرٌر :حالة عدالة النوع االجتماعً فً المنطقة
وتكون أقل ترجيحا لنقل صور نمطية حول النوع
العربٌة ،لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة
االجتماعي .واضافة لذلك ،أطمقت منظمة األمم المتحدة واالجتماعٌة لغرب آسٌا (اإلسكوا)

لممرأة معجما لمنوع االجتماعي يتضمن حوالي  016مدخال يعرض ىذا التقرير الصادر عن المجنة االقتصادية

ومصطمحا بالمغات اإلنجميزية والفرنسية واإلسبانية .لقراءة واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة الوضع

المزيد ،أنقر ىنا.

الراىن لمساواة النوع االجتماعي في المنطقة العربية ،ويوثق

قانون نموذجً لمعالجة العنف ضد المرأة ،كفى

تطوير بيئة عمى المستويات القانونية والسياساتية

العوائق والفرص .وييدف بحثو األساسي إلى تحديد كيفية

قامت المنظمة المبنانية غير الحكومية "كفى" بإطالق واالجتماعية تكون مؤاتية إلحداث عدالة لمنوع االجتماعي.
"قانون نموذجي إقميمي حول العنف ضد المرأة والبنات في لقراءة المزيد ،أنقر ىنا.

فقاب اللهر
 55بالمئة
من ال رلماعيين في اليالم هم عساء .لقراءم
المزيد ،نعقر هعا.

 1من كل 5
عساء د اخم را إساءم نو مفرلا ر اإلعمرعا،
الغال يا اليظم معها مفدث ر موا ع المواصل
االجمما ي .لقراءم المزيد ،نعقر هعا.

نفداث مهما
مهرجان القاهرة الدولً الحادي عشر لسٌنما
المرأة

 9-3آذار .القاهرم ،مصر

إن مهرجان القاهرم الدولي لسيعما المرنم م ادرم
مسمق ا م رسا لمقديم نفالم نخرجمها العساء من
الضرورم نن
مخم ى نرجاء اليالم – ولي
م ون م ك األفالم معا ش ضايا المرنم – وذلك
من نجل اسم لاى معظور صاعياا األفالم.
األصل من ل
والمهرجان ،والذي م س
مجمو ا من العساء ال وامي ييم ن في مجال
اإلدارم الرقافيا ،د ام معظيم روض في ميا في
اليديد من ال دان األخرى خالل السعواا اليلر
الماضيا ،لم ا ل عان وسوريا واألردن
والمغرب وف سطين وإس اعيا و وليفيا وال رير
غيرها .لقراءم المزيد ،نعقر هعا.
دورات ذاتٌة ،منظمة األمم المتحدة للمرأة
ام مو ع المدريب االل مروعي لمعظما األمم
الممفدم ل مرنم إطال نر ع دوراا مدري يا ذاميا
جديدم مخم ى ال غاا .ومميح الدوراا الذاميا
س ل وصول الممي مين ل مفموى رافمهم ومن
ني م ان وفي ني و ا .ومن ين الدوراا
الجديدم الممافا في ام  ،2012هعالك دورم
يعوان "فهم الذ وريا واليعى ضد العساء
والفمياا :مقدما" ونخرى يعوان "مقدما إل
إ داد موازعا مرا يا ل عو االجمما ي" .لقراءم
المزيد ,نعقر هعا.

www.unrwa.org
م سسا األوعروا و الا ما يا لألمم الممفدم قرار من الجمييا الياما في ام  ،1949ومم مفويضها مقديم المسا دم والفمايا لفوالي خمسا ماليين الجا من ف ستطتيتن
مسج ين لديها .ومقمضي مهممها مقديم المسا دم لالجبي ف سطين في األردن ول عان وسوريا والضفا الغر يا و طا غزم ليمم عوا من مفقي امل إم اعامتهتم فتي متجتال
المي يم والر ايا الصفيا واإلغارا والتختدمتاا االجتمتمتا تيتا والت تعتيتا
المعميا ال لريا وذلك إل نن يمم الموصل لفل ادل ودابم لمفعمهم .وملممل خدماا األوعروا
ل مزيد من المي وماا ،يرج االمصال ب:

