
 
 كجزء من مبادرتها اجلارية لالستجابة لتزويج األطفال، أنتج مكتب األونروا في الضفة الغربية سلسلة من األفالم القصيرة بعنعاع اق تيصعتعي،
أص اتاات تسلط الض ء على أص ات الااجيات من تزويج األطفال ومجتمناتهن في ال يت الذي يق م ق فيه مبشاركة جتربتهن واحلديث عن أسبعا  

مبا في ذلك الفقر واخملعيعمعات   –وآثار تزويج األطفال في سياق الضفة الغربية. ووسط خلفية من الن امل التي تساهم في هذه املمارسة املسيئة 
عاما من االحتالل النسكري. إق هذه القصص الشخصية القهرية تستكشف اآلثعار  05املكتظة وانندام األمن والن ايب السلبية األخرى حل الي 

 التي يفرضها تزويج األطفال على صحة وتنليم املرأة والفتيات وعلى الفرص احلياتية لهن.
 

إق هذه القصص تنكس نتائج مسح أجري مؤخرا من يبل مكتب إيليم الضفة الغربية وجد أق 
تزويج األطفال يند السبب الرئيس للتسر  املدرسي وعامال يساهم في مجم عة من املشاكل 
الصحية واالجتماعية. وتق ل إحدى املاتفنات من خدمات األونروا كانت يد عانت من مشعاكعل 
صحية نتيجة إجبارها على الزواج في سن مبكرة: تعادما تتزوج الفتاة في سن صغيرة يعكع ق 
جسدها ورحمها ال يزاالق في ط ر الام  وال تك ق تفهم الكثير عن احلياة. لقد أخرجع نعي معن 
املدرسة ووضن ني في بيت زوجيت. وتسلط ناجية أخرى على الدور الهام الذي يلنبه التنلعيعم 
في متكني الاساء والفتيات من اتخاذ يرارات صحية ألنفسهن وملستقبلهن بالق ل: تأود أق أي ل 

 إق هذا ه  املفتاح للحياة، وبند ذلك ميكاكم أق تتزوج ات. –جليل الي م بأق يتنلم ا. تنلم ا 
 

وفي حني أق هذه األفالم تركز على جتار  الاساء والفتيات في الضفة الغربية، إال أنعهعا تعقعدم 
مل ظفي األونروا في كافة أياليم النمليات فرصة للتفكر بأهمية الدور الذي تلنعبعه خعدمعات 
ال كالة الرئيسة في مجاالت التنليم والصحة واإلغاثة في ماع زواج األطفال والتصدي له فعي 
اجملتمنات التي نق م بخدمتها. لقد مت إطالق هذه األفالم للنم م في الثامن من كعانع ق األول 

في عماق كجزء من احللقة الدراسية التي أيامتها الرئاسة النامة بنمعاق لعالحعتعفعال  6502
بانتهاء األيام الستة عشرة حلملة الاشاط ضد الناف املستاد للا ع االجتماععي. إق األفعالم 

تت فر للمشاهدة وللمشاركةعبر يااة األونروا ععلعى و                   و                      الثالثة ح ل  
 الي تي   )أنقر على الروابط أعاله للمشاهدة(.

 
 s.jelassi@unrwa.orgو  k.abudiab@unrwa.orgللمزيد من املنل مات يرجى االتصال  : 

 20الندد ريم          6502كان ق الثاني 

 

 

( وذلك UN-SWAPستاضم األونروا لسائر ماظ مة األمم املتحدة في تقدمي تقرير خلطة عمل األمم املتحدة ح ل مساواة الا ع االجتماعي ومتكني املرأة )
نمل بالتقدم ال استاادا إلى منايير األداء اللنمل املتنلق بالا ع االجتماعي لكافة هيئات األمم املتحدة ومبا ينمل على ضماق الترابط و املساءلة ح ل

 . باجتاه املساواة ح ل الا ع االجتماعي

. تص ير تامر همام2015األونروا   . تص ير جي م بيترمن  2016 © © 

 
، سيستمر برنامج تبعاعاء 6502في عام 

السالمةت الذي يستغرق عامني  بالتركيز 
على إنهاء املك نات واملاتجات الرئيعسعة. 
وفي أعقا  اإلنهاء، سيترتب النمل علعى 
تنميم املاتجات على مختلف معكعاتعب 
أياليم النمليات مع التركيز على بعاعاء 
يدرات الناملني/ات ععلعى إدمعاج املع اد 

 اإلرشادية في عملهم/ق.
 

: للمزيد من املنل مات، يرجى االتصال  
s.chirizzi@unrwa.org 

الصحة الفقرالتعليم
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https://www.youtube.com/watch?v=pUARGXujINI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yoLUss62PrM&feature=youtu.be


  
دعوة لتقدمي مشروعات لصندوق حقوق اإلنسان 

 7102وبرنامج شراكة لعام 
يامت وزارة الشؤوق اخلارجية اله لادية بتجعديعد 
التزامها باملضي يدما مبساععدة األردق وبعدععم 
جه دها من أجل حتسني حق ق اإلنساق واحلاكمية 
الرشيدة. وميكن للماظمات التعقعدم لصعاعدوق 
حق ق اإلنساق و/أو برنامج شعراكعة لعلعتعحع ل 
االجتماعي. إق حق ق املرأة والسياسات احملسعاعة 
التي تراعي الف ارق بني اجلاعسعني تعنعد إحعدى 
امل ض عات التي ميكن لألنشطة أق تتصل بعهعا. 
ويابغي أق يتم تاعفعيعذ األنشعطعة فعي األردق 
وبخص ص برنامج شراكة ميكن فقط للماظمات 
غير الربحية احمللية أق تتقدم. يجب اق يتم تعقعدمي 

. 6502املقترحات في م عد أيصاه األول معن آذار 
 لقراءة املزيد، 

 
مساء بتوقيت  0011-1011) 7102شباط  01

 عبر اإلنترنت –األردن( 
يق م االتفاق الناملي لألمم املتحدة )وه  أكبر مبادرة 
الستدامة الشراكات في النالم( بتاظيم حلقعة 
دراسية تفاعلية عبر اإلنترنت بنا اق تتعطعبعيعق 
عدسة الا ع االجتماعي على املمارسات التجارية 
املسؤولة في املااطق املعتعضعررة معن العاعزاعت. 
وستنمل احللقة على استكشاف السعبعب وراء 
أهمية تطبيق عدسة الا ع االجتمعاععي ععلعى 
املمارسات التجارية املسؤولة في األماكن العتعي 
ترتفع فيها درجة اخلطر، عالوة على أدوات إحعدا  
مساهمات إيجابية في حق ق الاساء والفتعيعات. 

 للمزيد من املنل مات، 

، ومت تف يضها بتقدمي املساعدة واحلماية حل الي خمسة ماليني الجئ معن فعلعسعطعني 0191تأسست األونروا ك كالة تابنة لألمم املتحدة بقرار من اجلمنية النامة في عام 
ل إمكانعاتعهعم فعي كاممسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردق ولبااق وس رية والضفة الغربية ويطاع غزة ليتمكا ا من حتقيق 

اخلدمات االجتماعية والبعاعيعة ة ومجال التامية البشرية وذلك إلى أق يتم الت صل حلل عادل ودائم حملاتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التنليم والرعاية الصحية واإلغاث
 التحتية وحتسني اخمليمات واحلماية واإليراض الصغير.

Health Thematic Fund Annual  Report) على ععرض
 أهمية الصادوق امل اضينياملساهمة بتقليل حاالت 

وفيات ومراضة األمهات واألطفال حعديعثعي الع الدة. 
والصادوق ه  البرنامج العرئعيعسعي لصعاعدوق األمم 
املتحدة للسكاق من أجل تسعريعع حتسعني صعحعة 

 األم مة.
 

ويهدف التقرير إلى تسليط الض ء ععلعى أهعمعيعة 
الصادوق حيال التقليل من وفيات األم مة واإليعفعاء 

 بحق ق الاساء والفتيات. لقراءة املزيد، 
 

 مشروع اسفير 
 0112في عام   SPHERE Project—بدأ مشروع اسفير

من يبل مجم عة من املاظمات غعيعر احلعكع معيعة 
اإلنسانية والصليب األحمر. ويد كاق هدفهم يتمثعل 
في حتسني ن عية عملهم خالل االستجابة للعكع ار  
وفي أق يخضن ا للمساءلة على ذلعك العنعمعل. إق 

ت دليل استخدام منايير اسفير في البيئات احلضريعة" 
يند جزءا من سلسلة اسفير التي تاايش استخعدام 
منايير اسفير في أوضاع محددة. وهي تلقي الضع ء 
على أهمية وضع برنامج تصميم جيد في املسعاكعن 
 وذلك ك سيلة للتقليل من الناف املباي على الا ع 

 االجتماعي. لقراءة املزيد، 
 

 منظمة األمم املتحدة للمرأة واليونسكو
اإلرشاد الناملي ملناجلة الناف املباي علعى العاع ع “ إق

 The Global—“ واملعرتعبعط بعاملعدرسعة االجتماعي
Guidance on Addressing School-Related GBV
)نتيجة خبرات وييادة مجتمنة للي نسك  وماظمعة 
األمم املتحدة للمرأة وشركاء آخرين( يستهدف أصحا  
املصلحة للمساعدة في استينا  ماهية العنعاعف 
اجلاسي املباي على الا ع االجعتعمعاععي واملعرتعبعط 
باملدرسة والظروف التي تتنلق مبكاق حدوثه. ويتألعف 
اإلرشاد الناملي من املبادئ الرئيسة واالستراتيجعيعات 
النملية الهادفى إلى تثقيف املؤسسعات معن أجعل 
املساعدة في احلد من الناف املباعي ععلعى العاع ع 

 االجتماعي في املدارس. لقراءة املزيد، 
 

هعي (  (CEDAW for Youthسيداو للشبا  إق اتفايية 
نسخة صديقة التفايية سيداو )اتفايية احلعد معن 
كافة أشكال التمييز ضد املرأة(؛ وهي أداة يعانع نعيعة 
دولية تتطلب من البلداق النمل على احلد من التمييز 
ضد الاساء والفتيات في كعافعة اجملعاالت وتعنعزيعز 

 املساواة. لقراءة املزيد، 
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
لعلعصعاعدوق  6500التقرير السا ي لعنعام “  ينمل

 في  The Maternal  -“امل اضيني لصحة األم مة

وفي لبااق أيضا، ومتاشيا مع مبادرة بحث العنعاعف 
اجلاسي، تق م جامنة ك ياز ومركز أبناد بعججعراء 
دراسة لتحديد النااصر التي تقع د إلعى تعزويعج 
األطفال في أوساط الالجئني الس ريني في لبعاعاق. 
ومت وضع بدائل أفضل للتأيلم ليصار إلى تقدميعهعا 

 من خالل البرامج اجملتمنية. لقراءة املزيد،
  
 

 مصر
دأبت املراة على اكتسعا  املعزيعد معن العفعرص 
ال ظيفية لتصبح ضابط أمن وشرطة، ولكن ليس 
لتصبح حارسة شخصية. ويد متكات هاد وجيعه 
من اختراق هذه الص رة الامطية للا ع االجتماعي 
لتك ق أول حارسة شخصية مصرية فعي الشعرق 
األوسط. لقد عملت هاد على تط ير شغفها معن 
خالل حض ر دروس في الدفاع وهي حتث العاعسعاء 
على أق يالحقن شغفهن بالرغم معن العنع ائعق 
 االجتماعية املرتبطة بذلك الشغف. لقراءة املزيد، 

 

 غزة
مت تأسيس مركز شؤوق املرأة بهدف تنزيز مسعاواة 
الا ع االجتماعي وحتسني الاظرة حلق ق املرأة فعي 
اجملتمع. وينمل املركز مع ضحايا الناف ومع أولئك 
الل اتي مت انتهاك حق يهن. ويق م املركعز حعالعيعا 
بتجايد الرجال من أجل املساعدة في الدفعاع ععن 

 حق ق املرأة في اجملتمع. لقراءة املزيد، 
 

 لبنان
في أعقا  احلمالت املاتظمة التي يق م بها مركعز 
أبناد للمساواة بني اجلاسني في لباعاق، تعنعكعف 
احلك مة حاليا على تنديل باد يسمح للمذنعبعني 
باإلفالت من النعقعا  ععن طعريعق العزواج معن 
ضحاياهم. ويهدف مشروع القان ق إلى جترمي كافعة 
أشكال االغتصا  وعدم استعثعاعاء االغعتعصعا  

 الزواجي. لقراءة املزيد، 
 
 
 

في أعقا  الازاعات في غزة، تدمرت املباني وهي 
االق  في حالة مزرية، وذلك مع احلصار الذي مياع 

 دخ ل م اد البااء إلى غزة.
تق م أنسام رائد صالح ال ادية بعالعرسعم ععلعى 
جدراق املباني املهدمة. إق جعداريعاتعهعا، والعتعي 
اجتذبت النديد من الزوار، تشتمل على أشعكعال 
منمارية ومااظر طبينية وشخصيات كرت نعيعة. 
وميكن للزوار إيجاد رابط مع الرس مات حيث أنهعا 
تنكس ثقافتهم ومناملهم، األمر العذي يضعفعي 
إحساسا بالراحة والهدوء. وتند والدتهعا سعحعر 
الداعم األكبر ألنسام ويامت بجعطائهعا طعقعم 
رسم من أجل تط ير مهاراتها. وفي النام املاضي، 
شاركت أنسام والتي حتلم بأق تصبح فاانة عاملية 

والعتعي  6502في مسابقة حق ق اإلنساق لنام 
أييمت شرق مدياة غزة وفازت باملركز األول ععن 
رسمتها تالقدست. وفي كل عام، يق م بعرنعامعج 
األونروا التنليمي بنقد مسابقات حلق ق اإلنسعاق 
في مدارس ال كالة في مختلف معاعاطعق غعزة 
اخلمس وذلك من أجل دعم وتنزيز ثقافة حعقع ق 

 .أنقر هاا لقراءة املزيداإلنساق لدى الطلبة. 
 

 : للمزيد من املنل مات، يرجى االتصال  

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.

أنقر هاا.
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