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نامج   عن البر
ي  ي اإلقليمي لالتحاد األورون 

 لألزمة  بتمويل من الصندوق االستئمان 
ً
استجابة

المتحدة للمرأة، يهدف السورية )صندوق مدد( وبتنفيذ من قبل هيئة األمم 
برنامج "تعزيز قدرات النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المستضيفة 
رات  ي العراق واألردن وتركيا" عىل مدار عامي   إىل تعزيز قدرة النساء المتض 

 
ف

اتيجية متعددة األبعاد تعزز من  من األزمة السورية. وهو يعمل من خالل استر
معالجة المشاكل االقتصادية ومناهضة  صمود وتمكي   المرأة من خالل

ي ومصدر 
 
العنف. ويتم ذلك عن طريق زيادة إمكانية الحصول عىل فرص التعاف

نة بخدمات الحماية الشاملة والدعم لمنظومة العدالة  رزق مستدام، مقتر
 عىل 

ً
نامج أيضا ي قضايا العنف ضد المرأة. ويعمل الت 

 
الوطنية لتعزيز المسائلة ف

اك الرجال ك ي سوق العمل. إشر
 
ي ذلك مشاركتها ف

 
كاء، وأبطال، ومدافعي   عن تمكي   المرأة، بما ف  شر

ي 
 
كاء الذين يدعمون جهودنا لبناء القدرة عىل الصمود ف نامج والشر ة الضوء عىل قصص المستفيدين من خدمات الت  تسلط هذه النشر

ا بعض األخبار حول تنفيذ ال
ً
ة أيض نامج. لقراءة المزيد عىلالعراق واألردن وتركيا. تتضمن النشر   موقعنا اإل ت 

 
ون  لكبر

  
ية فقط  *الروابط متوفرة باللغة االنجلت  

 

 

  

 قصة بصورة

  تركيا بعد 
 
الفرار رحلة البحث عن األمل ف

 من سوريا
أرملة لثالثة أطفال. بعد فرارها  منال سليمان، الجئة من سوريا وأم

ي 
 
ي سبببببببببببببوريا، وجدت منال األمل وحياة جديدة ف

 
ببببببببببببال ف بسبببببببببببببسو الضب

ي  از  عنتا . 
 
 تركيا، بمسبببببببببباعدة من مركز صببببببببببد  لتمكي   المرأة ف

ي شببببهر شبببببا  عام 
 
ول ف بببر  2885، اسببببتفادت 2018منذ بداية المشب

يات من خدمات المركز، معظمهن من الالجئات من النسببببببببببببببباء والفت
ي  660السبببببببببببوريات. حي  حصبببببببببببل  أ ت  من 

 
امرأة عىل شبببببببببببهادات ف
ة وال مبيوتر  ببببببببببر مجاالت متعددة كتصبببببببببببفيف الشبببببببببببعر والعناية بالسشب
والتعبئة والتغليف والتسبببببببببببويق. لقراءة القصبببببببببببة ال املة ومشببببببببببباهدة 

 هنا الصور

العدد األول    

http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/the-eu-madad-fund
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/6/photo-essay-menal-suleyman
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/6/photo-essay-menal-suleyman


 

 

 

"يجب علينا جميًعا القضاء عىل العنف ضد 
  العراق"

 
 النساء والفتيات ف

تعمل السيدة كوردو عمر كرئيس المديرية العامة لمكافحة العنف 
ي العراق 

 
ي حكومة إقليم كردستان ف

 
ي وزارة الداخلية ف

 
ضد المرأة ف

ي إطار برنامج 
 
 مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ف

ً
ي تتعاون حاليا

والتر
مدد: "إننا نعمل بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للمرأة ضمن 

ي حددناها لمكافحة العنف القائم عىل  برنامج مدد لسد 
الثغرات التر

 ."  اقرأ المقابلة هناالنول االجتماعي
 

 

 

 

 
 "لتعزيز الوضع االقتصادي للمرأة  تأثبر 

 "إيجانر  مضاعف
ي مجال حقوق المرأة ولديها عدة 

 
 دير خفش ناشطة ف

ي وتنمية 
ي التعليم والتدريو المهت 

 
ة ف سنوات من الخت 

القو  العاملة.  دير هي الرئيس التنفيذ  لمؤسسة 
ي األردن، وهي مؤسسة  ت  

 
التعليم من أجل التوظيف ف

ق األوسط وشمال ربحية لها تعم ي الشر
 
ي عدة بلدان ف

 
ل ف

أفريقيا. تقوم المؤسسة بتدريو الشبا ، وتوفر لهم فرص 
ي القطال الخاص باالضافة إىل توفت  فرص التدريو 

 
عمل ف

ة. تعمل ي مجال ريادة االعمال وإدارة المشاريببببع الصغت 
 
 ف

ا ة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة  المؤسسة  بالشر
ً
حاليا
الجئة  1000ال االقتصادية لما ال يقل عن لتحسي   األوض

سورية اضافة اىل نساء أردنيات من خالل توفت  فرص 
  اقرأ المقابلة هنالمصدر رزق مستدام. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جديد""تحولت إىل شخص 
ي  از  عنتا  بالقر  

 
زوك الحسن،* الجئة سورية تعيش ف
كية مع سوريا منذ العام  . تصف زوك 2016من الحدود التر

كيف ساعدها مركز صد  لتمكي   المرأة عىل بناء ثقتها 
بنفسها، وتعلم مهارات جديدة، وتحويل نفسها اىل شخص 

كية  ي اللغة التر
 
والمهارات جديد، حي  يوفرالمركز دورس ف

المهنية، باإلضافة إىل خدمات التحويل والدعم النفسي 
ي  از  عنتا 

 
  قراءة المزيد . واالجتماعي للنساء ف

 * تم تغيت  االسم لحماية هوية الفرد

 

http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/9/we-should-all-aim-to-eliminate-violence-against-women
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/9/we-should-all-aim-to-eliminate-violence-against-women
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/9/enhancing-women-economic-situation
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/9/enhancing-women-economic-situation
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/from-where-i-stand-zuke-el-hasan
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/from-where-i-stand-zuke-el-hasan


 

 

  األردن 
 
 األخبار: االتحاد األورونر  وهيئة األمم المتحدة للمرأة يعقدان ورشة عمل لتقديم برنامج مدد ف

 

 

ي األردن ورشبببببببببببببببببة عمبل تمهيبديبة للتعريف بطبيعبة عمبل 
 
ي ف ا بة مع االتحباد األورون 

بببببببببببببببر نظمب  هيئبة األمم المتحبدة للمرأة ببالشب
ي سيتم اتباعها 

ي االردن وأهدافه. كما شمل  ورشة العمل عدة جلسات تناول  الجوانو اإلدارية والتنفيذية التر
 
برنامج مدد ف

نامج، اضببببببببافة إىل ج ة تنفيذ الت 
نامج ونتائجه. خالل فتر كت   عىل جوانو التواصببببببببل للتوعية بنهمية الت 

لسببببببببة تناول  أهمية التر
ي اإلقليمي اسببببتجابة لألزمة السببببورية 

وقام بافتتاح الجلسببببات السببببيدة جيورجيا جاروفالو كورنارو، ملحق الصببببندوق االسببببتئمان 
 حول نطاق ع

ً
ي األردن، حي  قدم  ملخصببببببببببببا

 
ي ف ي االتحاد األورون 

 
ي وأولوياته "صببببببببببببندوق مدد"، ف

مل الصببببببببببببندوق االسببببببببببببتئمان 
ي تقديم الدعم النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المستضيفة. 

 
 قراءة المزيدالرئيسية ف

 

  
 وال تتوقف 

ً
، حددي هدفا "الحياة جميلة. قاوم 

"!
ً
 أبدا

ي سوريا، وتعيش 
 
رتيبة بالل، الجئة سورية فّرت من الضال ف

ي مدينة  از  عنتا  بالقر  من الحدود  2013منذ عام 
 
ف

كية السبببببببببببورية. بعد الطالق، شبببببببببببعرت ريتبة باالضبببببببببببطرا   التر
ي والضببببببببعف، كما 

فقدت اإلرادة بالعيش. تلق  رتيبة العاطف 
اإلرشببببببببباد النفسبببببببببي واالجتماعي واالسبببببببببتشبببببببببارات القانونية كما 
ي مجال  المساواة بي   الجنسي   

 
ي ورشات تدريو ف

 
شارك  ف

ي هذه المقالة تصببببببببف رتيبة 
 
ي مركز صببببببببد  لتمكي   المرأة. ف

 
ف

كيف مكنها مركز صببببببببببببببببد  من ا تشبببببببببببببببباف قدراتها و حقوقها 
ي المجتمع. 

 
 قراءة المزيد ومكانتها ف

   توفبر خدمات رعاية 
 
"يتمثل هدفنا ف

  أماكن العمل من أجل المنفعة 
 
األطفال ف
 العامة" 

ي جمعية 
 
رندة نفال، منسقة مجتمعية وعضو مؤّسس ف

 حكومية تعمل من أجل تمكي   المرأة صداقة، وهي منظمة  ت  
ا ة مع هيئة األمم  ي مكان العمل. تعمل الجمعية بالشر

 
األردنية ف

ي سوق العمل 
 
المتحدة للمرأة من أجل تعزيز مشاركة المرأة ف

، وكذلك عن طريق زيادة  من خالل تعزيز وإنفاذ القواني  
ي المحافظات

 
 خدمات النقل السهلة ورعاية األطفال ف

ق عمان. الجنوبية  ي شر
 
ي األردن وف

 
 قراءة المزيد ف

 

https://web.facebook.com/unwomenjordan/posts/2140008852878036?__tn__=-R&amp;amp%3B_rdc=1&amp;amp%3B_rdr
https://web.facebook.com/unwomenjordan/posts/2140008852878036?__tn__=-R&amp;amp%3B_rdc=1&amp;amp%3B_rdr
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/6/in-the-words-of-retibe-bilal
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/6/in-the-words-of-retibe-bilal
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/take-five
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2018/8/take-five


  القاهرة
 
 األخبار: االجتماع اإلقليم  للتخطيط ف

عقد فريق برنامج األمم المتحدة للمرأة من العراق واألردن 
ي أول اجتمال إقليمي 

 
ي مدينة القاهرة ف

 
 ف

ً
وتركيا اجتماعا

نامج ناقش االجتمال جوانو  "مدد" حي   للتخطيط لت 
ي ذلك الجوانو 

 
نامج بما ف متعددة تتعلق بآليات تنفيذ الت 

نامج ويببببج ألنشطة الت 
اإلدارية وأولويات والتواصل من أجل التر

ي مجاىلي المتابعة والتقييم 
 
وحشد الموارد. وأفضل الممارسات ف

كما تضمن االجتمال جلسات اتاح  الفرصة للفريق بتبادل 
نامج  ات واألفكار حول أفضل الممارسات لتنفيذ الت  الخت 

.2019وتحديد التوجيهات إلعداد خطة العمل السنوية لعام 

 ما هو صندوق االتحاد األورونر  "مدد"؟
 1.4أربببع سببببببببببببببنوات من إنشببببببببببببببائه، وأ ت  من بعد ما يقر  من 

ي تم اعتمادها، أثس  الصببببببندوق 
مليار يورو من المشبببببباريببببع التر

ي بشببببببكل كبت  أن قيمته المضببببببافة  ي لالتحاد األورون 
االسببببببتئمان 

ي حشببببببببببببببد المسبببببببببببببباهمات 
 
ة ف تتعد  قدرته االقتصببببببببببببببادية الابت 

عات من قبل  ي االتحاد  22والتت 
 
دولة من الدول األعضببببببببببببببباء ف

ي وت ركيببببامن خالل األذرل المبببباليببببة المختلفببببة لالتحبببباد األورون 
. كما يقدم الصبببببببببببندوق منهجية قوية من خالل طرق  ي األورون 

اسبببتجابة أوروبا لألزمة السبببورية، وتطوير سببببل التنسبببيق والمسببباندة لتلبية احتياجات كل من الالجئي   والمجتمعات المحلية 
 . عىل المد  البعيد 

ي تركيا  لغاية
 
ئ سور  والمجتمعات المستضيفة ف ي الج 

ي الدعم أل ت  من مليون  اآلن، قدم صندوق ائتمان االتحاد األورون 
ولبنان واألردن والعراق و ر  البلقان وأرمينيا. إن توفت  إمكانية الوصول إىل التعليم وسبل العيش والفرص االجتماعية 

ي صميم مهام واالقتصادية والرعاية الصحية والمياه والنظا
 
 عن توفت  مصادر الرزق المستدامة،  يقعان ف

ً
فة الصحية، فضال

ي 
 .كما يركز الصندوق بشكل خاص عىل النساء والفتيات   .الصندوق االستئمان 

، يرج  زيارة  لمزيد من المعلومات حول ي ي لالتحاد األورون 
 اليوتوبوقناة  االلكتروني موقعالاالستئمان 

Tel: +962 (0) 770493224 

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://youtu.be/dtVIuPGB2uU

