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عن البرنامج 
لألزمــة   

ً
اســتجابة األوروبــي  لالتحــاد  اإلقليمــي  االســتئماني  الصنــدوق  مــن  بتمويــل 

الســورية )صنــدوق مــدد( وبتنفيــذ مــن قبــل هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، يهــدف برنامــج 
»تعزيــز قــدرات النســاء والفتيــات الســوريات والمجتمعــات المضيفــة فــي العــراق واألردن 
وتركيــا« علــى مــدار عاميــن إلــى تعزيــز قــدرات النســاء المتضــررات مــن األزمــة الســورية. 
مــن خــالل اســتراتيجية متعــددة األبعــاد، يقــوم البرنامــج بتعزيزصمــود وتمكيــن المــرأة مــن 
خــالل معالجــة المشــاكل االقتصاديــة ومناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
ويتــم ذلــك مــن خــالل زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى فــرص التعافــي ومصــادر الــرزق 
المســتدام، مقترنــة بخدمــات الحمايــة الشــاملة والدعــم لمنظومــة العدالــة الوطنيــة 
 علــى إشــراك 

ً
لتعزيــز المســائلة فــي قضايــا العنــف ضــد المــرأة. كمــا يعمــل البرنامــج أيضــا

الرجــال كشــركاء، وأبطــال، ومدافعيــن عــن تمكيــن المــرأة، بمــا فــي ذلــك مشــاركتها فــي 
ســوق العمــل.

تســلط هــذه النشــرة الضــوء علــى قصــص المســتفيدين مــن خدمــات البرنامــج والشــركاء الذيــن يدعمــون جهودنــا لتعزيــز صمــود المــرأة 
ــا بعــض األخبــار حــول تنفيــذ البرنامــج. لقــراءة المزيــد علــى موقعنــا اإللكترونــي. 

ً
فــي العــراق واألردن وتركيــا. كمــا تتضمــن النشــرة أيض

 »لقد شفيت من جراح الحرب، 
وأشعر بالثقة اتجاه مستقبلي«

الســابعة  فــي  كانــت  أن  منــذ  شــعر  كمصففــة  نــور  عملــت 
عشــرة مــن عمرهــا فــي ســوريا. فــّرت مــن الحــرب مــع زوجهــا 
وأطفالهــا الســتة إلــى غــازي عنتــاب فــي تركيــا. وبفضــل مركــز 
لتصفيــف  دورة  فــي  نــور  شــاركت  النســاء،  لتمكيــن  صــدى 
الشــعر وحصلــت علــى شــهادة مكنتهــا مــن العــودة للعمــل 

مــن جديــد!

لقراءة قصة نور هنا.

قصص من الميدان

 العدد الثاني: تشرين األول 2018 - أيار 2019

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/the-eu-madad-fund


فــي  األيــدي  مكتوفــة  البقــاء  بوســعي  يكــن  “لــم 
مجــال  فــي  مختصــة  فأصبحــت  اللجــوء،  وجه مصاعــب 
األخريــات الســوريات  الالجئــات  لتمكيــن  المــرأة  حمايــة 

بــدأت مدينــة موســى، وهــي الجئــة ســورية فــي العــراق منــذ عــام 
2013، عملهــا كمتطوعــة فــي مؤسســة تمكيــن المــرأة لمســاعدة 
الالجئيــن اآلخريــن، حيــث تعمــل اآلن كمشــرفة للحمايــة. قــراءة المزيد.

»نحــن مجموعــة مــن الرجــال علــى اســتعداد لمواجهــة 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي«

يســتخدم الالجــئ الســوري زيــاد الخواجــة المناهــض للعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي صوتــه كوســيلة للدفــاع عــن حقــوق المــرأة 

فــي مخيــم الزعتــري لالجئيــن. قــراءة المزيــد.

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة - حملة الستة 
عشر يوًما لمناهضة العنف القائم علي النوع االجتماعي

نشرت القصص أدناه كجزء من حملة الستة عشر يوًما لمناهضة 
العنف القائم علي النوع االجتماعي

ــوع االجتماعــي شــاركتا  ــم علــى الن ــة النفســية وجــود الناجيــة مــن العنــف القائ ــدا الطبيب هوي
تجاربهمــا كجــزء مــن حملــة الســتة عشــر يوًمــا لمناهضــة العنــف القائــم علــي النــوع االجتماعــي 

التــي اســتمرت 16 يوًمــا. قــراءة المزيــد

http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2019/3/in-the-words-of-madina-mousa
http://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2019/3/from-where-i-stand-we-are-a-group-of-men-who-are-ready-to-rise-up-against-gender-based-violence
http://arabstates.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-orange-the-world-16-days


معــرض   :
ً
أيضــا #اســمعني 

مركــز  نســاء  قبــل  مــن  للصــور 
 – عنتــاب  غــازي  فــي  صــدى 

2018 الثانــي  تشــرين 

التــي  المصاعــب  المعــرض  يصــور 
المنطقــة  فــي  النســاء  تواجههــا 
لنســاء  صــورة  عشــر  ســتة  خــالل  مــن 
ناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي مــن الالجئــات والمجتمعــات 
فاطمــة  الصــور  التقطــت  المضيفــة. 
الزهــراء محيميــد، وهــي الجئــة ســورية 
ــا 

ً
أيض وتعمــل  تركيــا  فــي  تعيــش 

صــدى  مركــز  فــي  فوريــة  كمترجمــة 
لتمكيــن النســاء. لمشــاهدة الصــور هنــا

إحدى الصور المعروضة خالل حملة الستة عشر يوًما

فعايات إحياء يوم المرأة العالمي

االحتفــال بيــوم المــرأة العالمــي بالتعــاون مــع دائــرة 
تمكيــن المــرأة فــي بغــداد - آذار 2019

الهيئــة  مــع  بالتعــاون  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  نظمــت 
العامــة لمجلــس الــوزراء والمجلــس األعلــى للمــرأة ودائــرة تمكيــن 
 بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي، حيــث 

ً
المــرأة العراقيــة احتفــاال

أكــد المشــاركون علــى ضــرورة مواصلــة الجهــود لتمكيــن المــرأة 
وإنهــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء. قــراءة المزيــد.

غــازي  فــي  عشــر  الثانــي  النســائي  كابادوكيــا  تجمــع 
2019 آذار   - عنتــاب 

نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي تركيــا تجمــع كابادوكيــا 
وســورية  تركيــة  امــرأة   2000 بمشــاركة  عشــر  الثانــي  النســائي 
مــع طالبــي  التضامــن  مــن جمعيــة  بتنظيــم  وأفغانيــة وعراقيــة 
اللجــوء والمهاجريــن، حيــث شــاركت 200 امــرأة وموظفــة مــن مركــز 
صــدى لتمكيــن النســاء فــي غــازي عنتــاب لإلحتفــال باليــوم الدولــي 
للمــرأة بهــدف زيــادة الوعــي بالمشــاكل الشــائعة التــي تواجههــا 

الالجئــات وتعزيــز التضامــن فيمــا بينهــا. قــراءة المزيــد.

https://flic.kr/s/aHskKeLWpn
https://www.facebook.com/unwomeniraq/posts/968383810035178
https://www.facebook.com/unwomenturkey/posts/290565294973768


عــرض مســرحي فــي عّمــان، فعاليــة ثقافيــة علــى ضوء 
مؤتمر بروكســل الثالث - آذار 2019

بالفعاليــة  األردن  فــي  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  شــاركت 
الثقافيــة »تــراث 2019« فــي عّمــان بتنظيــم مــن معاهــد االتحــاد 
األوروبــي الوطنيــة للثقافــة علــى ضــوء مؤتمــر بروكســل الثالــث 
وأمــل  العبــاد  نــوارا  مــن  كل  وشــاركت  ســوريا،  مســتقبل  لدعــم 
الزعبــي، وهمــا الجئتــان ســوريتان مســتفيدتان مــن برنامــج النقــد 
ــة األمــم المتحــدة للمــرأة، فــي عــرض  ــل العمــل التابــع لهيئ مقاب
ــا بإلقــاء قصائــد شــعرية حــول تمكيــن المــرأة.  تجربتهما،كمــا قامت

قــراءة المزيــد. 

تركيــا  فــي  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
ومركــز صــدى ينظمــان حفــل موســيقي الجــاز 

عنتــاب غــازي  فــي 

جمــع  الجــاز،  لموســيقى  الدولــي  باليــوم  لالحتفــال 
مركــز صــدى لتمكيــن النســاء عازفــات ســوريات وتركيــات 
، مؤكــدات علــى عالميــة 

ً
ليؤديــن موســيقى الجــاز معــا

المســاواة.  فــي  دورهــا  وأهميــة  الجــاز  موســيقى 
هنــا. الفيديــو  شــاهد 

بيــن  المســاواة  مجــال  فــي  المســتجيبين  أوائــل  كفــاءة  رفــع 
اإلنســاني العمــل  فــي  الجنســين 

نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي تركيــا فــي كانــون األول 2019، دورة 
تدريبيــة حــول النــوع االجتماعــي فــي العمــل اإلنســاني، اســتهدفت 27 مــن 
المســتجيبين األوائــل مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحدة. 
وشــمل التدريــب الــذي اســتمر علــى مــدار ثالثــة أيــام جلســة عامــة للتوعيــة 
بالنــوع االجتماعــي، باإلضافــة إلــى جلســات مكثفــة حــول أفضــل الممارســات 
واألدوات لدمــج اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي التخطيــط والبرمجــة فــي 

العمــل اإلنســاني.

مستجدات البرنامج 

للفتيــات  الجنســين  بيــن  المســاواة  حــول  عمــل  ورشــة 
غــازي عنتــاب فــي 

عمــل  ورشــة  تركيــا  فــي  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  نظمــت 

تفاعليــة لتوعيــة الفتيــات المســتفيدات مــن خدمــات مركــز صــدى 

اليــوم  بمناســبة  األوروبــي  االتحــاد  مــن  بتمويــل  النســاء  لتمكيــن 

الوطنــي للشــباب والرياضــة فــي تركيــا فــي 19 أيــار 2019. وركــزت 

التماســك  فــي  واألطفــال  للشــباب  الهــام  الــدور  علــى  الورشــة 

االجتماعــي. كمــا تــم توظيــف عــروض مســرحية دراميــة لمناقشــة 

المزيــد قــراءة  الجنســين.  بيــن  المســاواة  قضايــا 

https://www.facebook.com/unwomenjordan/posts/2246472942231626
https://www.facebook.com/unwomenturkey/videos/2273119732946136/
https://www.facebook.com/unwomenturkey/posts/317581015605529


تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة 

المتحــدة  األمــم  هيئــة  مــع  بالشــراكة  صداقــة  مؤسســة  تعمــل 
للمــرأة فــي األردن لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل. 
قبــل  مــن  المقترحــة  والحلــول  المناصــرة  جهــود  ذلــك  ويشــمل 
النســاء لزيــادة خدمــات النقــل ورعايــة األطفــال ســهلة وبأســعار 
شــرق  وفــي  األردن  فــي  الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  معقولــة 

المزيــد. قــراءة  عّمــان. 

تعزيز استجابة قطاع العدالة لقضايا العنف

ضد المرأة

والمجلــس  العربيــات  للنســاء  القانونيــة  الشــبكة  مــع  بالشــراكة 
التنميــة  ووزارة  األســرة  حمايــة  ودائــرة  األردنــي  القضائــي 
األردن  فــي  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  تعمــل  االجتماعيــة، 
العدالــة  قطــاع  اســتجابة  لتعزيــز  توجيهيــة  مبــادئ  وضــع  علــى 
لقضايــا العنــف ضــد المــرأة ، باإلضافــة إلــى آليــات الوصــول العدالــة 

المزيــد. قــراءة  العنــف.  مــن  للناجيــات 

تنظــم  تركيــا  فــي  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  منظمــة 
االســتجابة  تخطيــط  علــى  التدريبــات  مــن  سلســلة 
المراعيــة للنــوع االجتماعــي لالجئيــن وتوفيــر الخدمــات

نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي تركيــا سلســلة مــن ورش 
االجتماعــي  للنــوع  المراعيــة  االســتجابة  حــول  التدريبيــة  العمــل 
مــن  ومشــاركة  مشــارك   400 الــورش  واســتهدفت  لالجئيــن، 
الحكوميــة  والمؤسســات  والبلديــات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
التدريــب أســاليب  ــف 

ّ
المجتمعيــة. ووظ المراكــز  والعامليــن فــي 

تفاعليــة وتشــاركية تجمــع بيــن المفاهيــم النظريــة ولعــب األدوار 
شــاهد  وأفكارهــم.  ومشــاعرهم  المشــاركين  تجربــة  لتعكــس 

الفيديــو هنــا

التدريــب  برنامــج  فــي  للمشــاركات  تخريــج  حفــل 
ألجــل  التعليــم  مؤسســة  مــع  بالشــراكة  والتوظيــف 

األردنيــة  للتوظيــف 

نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبعثــة االتحــاد األوروبــي 
للتوظيــف  ألجــل  التعليــم  مؤسســة  مــع  بالشــراكة  األردن  فــي 
األردنيــة حفــل تخريــج ألكثــر مــن 100 امــرأة أردنيــة وســورية مــن 
العاطــالت عــن العمــل فــي محافظتــي عّمــان والزرقــاء. ويهــدف 
البرنامــج إلــى دعــم التمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن خــالل توفيــر 
التدريبــات المهنيــة وخدمــات  التوجيــه الوظيفــي لتلبيــة احتياجــات 
ســوق العمــل. ونتيجــة لذلــك، تمكنــت 44 مــن خريجــات البرنامــج مــن 
الحصــول علــى وظائــف فــي مجــاالت اإلدارة وتقديــم الخدمــات. 

قــراءة المزيــد.

https://www.facebook.com/sadaqajo/posts/2373854225975313
https://bit.ly/2Y64Grp
https://www.facebook.com/unwomenturkey/videos/348711295774498/
https://bit.ly/2UEn7kF


إشــراك الرجــال والفتيــان فــي برامــج المســاواة بيــن 
النــوع  علــى  القائــم  بالعنــف  والتوعيــة  الجنســين 

عــي  االجتما

نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي العــراق ومعهــد المــرأة 

 فــي مدينــة 
ً
القياديــة ورشــة عمــل توعويــة اســتهدفت 22 إعالميــا

الفلوجــة لمناقشــة القضايــا المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين 

والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. الورشــة التــي عقــدت 

فــي 28 أبريــل 2019 هــي جــزء مــن أنشــطة التوعيــة المســتمرة 

التــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى 100 مــن الرجــال والفتيــان فــي 

ــار. قــراءة المزيــد. محافظــة األنب

واالطفــال  النســاء  احتجــاز  حــول  عمــل  ورشــة 
بالمتطرفيــن المرتبطيــن 

 
ً
اجتماعــا العــراق  فــي  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة  نظمــت 

فــي بغــداد فــي كانــون الثانــي 2019 ضــم العديــد مــن الجهــات 

محاميــن  بمشــاركة  العدالــة،  قطــاع  فــي  الفاعلــة  الحكوميــة 

وقضــاة، لمناقشــة الوضــع القانونــي للنســاء واألطفــال الذيــن 

الحلــول مناســبة  بالمتطرفيــن وإيجــاد  تربطهــم صــالت أســرية 

لهــذه القضيــة. قــراءة المزيــد.

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي للعــراق ومؤسســة 
ريتــش تعقــدان ورش عمــل لمناقشــة معاييــر العمــل 

الالئقــة

العــراق ومؤسســة  فــي  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  عقــدت هيئــة 

وإدراج  الالئــق  العمــل  معاييــر  لمناقشــة  عمــل  ورشــتي  ريتــش 

توصيــات المشــاركين فــي التقريــر النهائــي الــذي تقــوم بإعــداده 

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي العــراق، لتقييــم ظــروف العمــل 

للنســاء المتضــررات مــن النــزاع فــي العــراق. قــراءة المزيــد

غــازي األخبار فــي  صــدى  مركــز  إلــى  صحافيــة  زيــارة 
ب عنتــا

نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمرأة في تركيا، زيارة ضّمت 

رئيــس بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي تركيــا ودبلوماســيين، 

وصحفييــن مــن دول االتحــاد األوروبــي إلــى مركــز صــدى 

لتمكيــن النســاء فــي غــازي عنتــاب فــي 21 تشــرين الثانــي 

األثــر  علــى  الضــوء  لتســليط  الزيــارة  هــذه  2018..تأتيــي 

اإليجابــي الملمــوس الــذي حققــه صنــدوق مــدد الممــول 

مــن االتحــاد األوروبــي كعامــل للتمكيــن واالعتمــاد علــى 

ــذات، أضافــة إلــى التأكيــد علــى أهميــة توحيــد الجهــود  ال

مــن أجــل القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء. قــراءة المزيــد

https://www.facebook.com/unwomeniraq/posts/999973140209578
https://www.facebook.com/unwomeniraq/posts/945756682297891
https://www.facebook.com/unwomeniraq/photos/pcb.1000066460200246/1000063180200574/?type=3&theater
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://www.facebook.com/unwomeneuropecentralasia/posts/2080534452168953


اإلجتماعــي  للنــوع  الحساســة  االســتجابة  حــول  دولــي  مؤتمــر 
أنقــرة فــي  لالجئيــن 

 فــي أنقــرة حــول االســتجابة الحساســة 
ً
 دوليــا

ً
نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي تركيــا مؤتمــرا

للنــوع اإلجتماعــي لالجئيــن بالتعــاون مــع بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي تركيــا لتســليط الضــوء علــى أهميــة 
ضمــان اســتجابة حساســة للنــوع اإلجتماعــي لالجئيــن والدفــع مــن أجــل زيــادة مشــاركة الالجئــات والنســاء 

مــن المجتمعــات المضيفــة فــي عمليــات صنــع القــرار والتخطيــط. قــراءة المزيــد.

اجتمــاع إقليمــي مشــترك بتنظيــم مــن االتحــاد األوروبــي 
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق األمــم المتحــدة 

للســكان

نظــم االتحــاد األوروبــي وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق األمــم 
ا فــي عّمان ضم مســؤولين حكوميين 

ً
 مشــترك

ً
المتحــدة للســكان، اجتماعــا

وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي مــن األردن ولبنــان والعــراق لمناقشــة 
تأثيــر األزمــة الســورية علــى النســاء والفتيــات، والدعــوة إلــى اتخــاذ تدابير 
أقــوى لتمكيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة قبيــل انعقــاد مؤتمــر 

بروكســل الثالــث لدعــم مســتقبل ســوريا. قــراءة المزيــد.

المــرأة  لتكريــم  المســتوى  رفيــع  عشــاء  حفــل 
بروكســل فــي  الســورية 

نظمــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي 13 مــن آذار 2019 
اســتضافته  بروكســل  فــي  المســتوى  رفيــع  عشــاء  حفــل 
الخارجيــة  للشــؤون  األوروبــي  لالتحــاد  العليــا  الممثلــة 
والمبعــوث  موغرينــي،  فيديريــكا  األمنيــة،  والسياســة 
ــر بيدرســن لتكريــم المــرأة  األممــي الخــاص إلــى ســوريا، جي
جهــود  فــي  الفاعلــة  لمشــاركتها  والدعــوة  الســورية 

المزيــد. قــراءة  الســالم. 

http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2019/01/press-release-un-women-spotlighted-gender-equality-as-key-to-refugee-response
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2019/2/the-impact-of-the-syria-crisis-on-women-and-girls
https://twitter.com/unwomenarabic/status/1106183677481025537


بعــد مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات مــن إنشــائه، وأكثــر مــن 1.5 مليــار يــورو مــن المشــاريع المنفــذة، أثبــت الصنــدوق االســتئماني لالتحــاد 
األوروبــي بشــكل كبيــر أن قيمتــه المضافــة تتعــدى قدرتــه االقتصاديــة الكبيــرة فــي حشــد المســاهمات والتبرعــات مــن قبــل 22 دولــة مــن 
الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي وتركيــا مــن خــالل األذرع الماليــة المختلفــة لالتحــاد األوروبــي. كمــا يقــدم الصنــدوق منهجية قوية 
مــن خــالل طــرق اســتجابة أوروبــا لألزمــة الســورية، وتطويــر ســبل التنســيق والمســاندة لتلبيــة احتياجــات كل مــن الالجئيــن والمجتمعــات 

المحليــة علــى المــدى الطويــل.

وحتــى اليــوم، قــدم صنــدوق ائتمــان االتحــاد األوروبــي الدعــم ل1.9 مليــون الجــئ ســوري وكذلــك لمواطنــي المجتمعــات المضيفــة فــي 
تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق وغــرب البلقــان وأرمينيــا. إن توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم وســبل العيــش والفــرص االجتماعيــة 
 عــن توفيــر مصــادر الــرزق المســتدامة، هــي فــي صميــم مهــام 

ً
واالقتصاديــة والرعايــة الصحيــة والميــاه والنظافــة الصحيــة، فضــال

الصنــدوق االســتئماني. كمــا يركــز الصنــدوق بشــكل خــاص علــى النســاء والفتيــات.

لمزيد من المعلومات حول الصندوق االستئماني لالتحاد األوروبي، يرجى زيارة الموقع االلكتروني وقناة اليوتوب. 

ما هو صندوق االتحاد األوروبي »مدد«؟

https://youtu.be/dtVIuPGB2uU
https://youtu.be/dtVIuPGB2uU
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en

