تقرير الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي 2018
حملة «ما تسكتوش ...التحرش جريمة»

 2018-11-25ولغاية 2018-12-10

مقدمة:
تأسســت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة كآليــة وطنيــة معنيــة بالمـرأة بموجــب قـرار مجلــس الــوزراء رقــم  3382/11/21فــي عــام
 1992برئاســة ســمو األمي ـرة بســمة بنــت طــال المعظمــة ،وعضويــة نخبــة مــن الــوزراء المعنييــن وممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي
والقطــاع الخــاص ،وذلــك مــن منطلــق اهتمــام األردن بالنهــوض بالمـرأة وتعزيــز مشــاركتها وتمكينهــا فــي جميــع المجــاالت وصـوال لتحقيــق
التنميــة المســتدامة ،وتأكيــداً علــى التـزام المملكــة بتنفيــذ تعهداتهــا الوطنيــة والعربيــة والدوليــة.
تعمــل اللجنــة وفــق محــاور االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة المصــادق عليهــا مــن قبــل رئاســة الــوزراء والتــي يتــم إعدادهــا بمنهجيــة
تشــاركية مبنيــة علــى أســس علميــة وواقعيــة للنهــوض بالمـرأة وتمكينهــا فــي جميــع المجــاالت االقتصاديــة والسياســية والحيــاة االجتماعيــة.
وإيمان ـاً مــن اللجنــة بأهميــة التشــاركية فــي الوصــول إلــى توافقــات حــول القضايــا الخاصــة بالم ـرأة شــكلت العديــد مــن الفــرق والشــبكات
واالئتالفــات الش ـريكة لهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الرســمية واألهليــة كان مــن أبرزهــا شــبكة مناهضــة العنــف ضــد
المـرأة «شــمعة» التــي تعمــل وفــق اســتراتيجية وخطــط عمــل انبثقــت عــن االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة ( ،)2017-2013حيــث
تعمــل الشــبكة علــى رفــع الوعــي بالعنــف ضــد الم ـرأة ونتائجــه المدم ـرة بعيــدة المــدى؛ والتــي ال يقتصــر ضررهــا علــى حيــاة الضحيــة
الشــخصية بــل تمتــد آثارهــا لتمــس ســامة العائــات والمجتمــع األوســع .وتعـ ّـد شــبكة شــمعة وســيلة لتوحيــد جهــود عــدد كبيــر مــن األفـراد
والمنظمــات العامليــن علــى المســتوى المحلــي لمكافحــة العنــف ضــد المـرأة.
دأبت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالشراكة مع شبكة شمعة ومنظمات المجتمع المدني األردني ،ومنظومة األمم المتحدة
والدول المانحة على تنفيذ الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تعقد سنوياً من  25تشرين الثاني (اليوم
العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) ولغاية  10كانون األول (اليوم العالمي لحقوق اإلنسان) والمعروفة بحملة  16يوم
لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام  ، 2008حيث تستخدم الحملة كاستراتيجية منظمة من قبل األفراد والمنظمات حول العالم
للدعوة إلى منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي « 2018ما تسكتوش ...التحرش جريمة»
بعنـوان «مــا تســكتوش ...التحــرش جريمــة» أطلقــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة وشــبكة مناهضــة العنــف ضــد المـرأة «شــمعة»
وبدعــم مــن منظومــة األمــم المتحــدة فــي األردن واالتحــاد األوروبــي ومشــروع التمكيــن االقتصــادي والتطويــر الوظيفــي للمـرأة فــي األردن
الممــول مــن الحكومــة مــن الكنديــة ومشــروع هيفــوس الممــول مــن الحكومــة الهولنديــة ،الحملــة الدوليــة الســنوية لمناهضــة العنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والتــي دأبــت اللجنــة وشــركائها علــى تنفيذهــا ســنوياً منــذ عــام  2007فــي الفتـرة مــا بيــن -25تشـرين الثانــي ولغايــة
-10كانــون األول بهــدف الحــد مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي.
كمــا أطلقــت اللجنــة د ارســة بعن ـوان «ظاه ـرة التحــرش فــي األردن» التــي شــملت مســح ميدانــي علــى عينــة قوامهــا  1366شــخصاً
خصــص منهــا  322لعينــة قصديــة مــن مرتكبــي التحــرش ،وخلصــت الد ارســة بمجموعــة مــن التوصيــات متعــددة المســتويات والتدخــات،
تضمنــت مراجعــة التش ـريعات وتعزيــز البيئــة الداعمــة لمجابهــة التحــرش كظاه ـرة ،ومراجعــة وتطويــر آليــات الوقايــة والحمايــة والتأهيــل
وبنــاء الكفــاءات فــي هــذا المجــال ،باإلضافــة لتعزيــز آليــات التبليــغ وخدمــات االســتجابة ،وكذلــك التأكيــد علــى أهميــة التعــاون والتشــبيك
والش ـراكات للعمــل فــي مواجهــة هــذه الظاه ـرة ودور ومســؤولية اإلعــام فــي تعزيــز الخطــاب ال ارفــض لظاه ـرة التحــرش والتوعيــة حولهــا
مــع التأكيــد علــى أهميــة بنــاء قواعــد البيانــات لقيــاس الظاه ـرة والتقــدم المحــرز فــي القضــاء عليهــا و/أو الحــد منهــا ،ممــا يؤكــد علــى
ضــرورة العمــل علــى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لمجابهــة ظاهـرة التحــرش الجنســي تشــترك فــي صياغتهــا كافــة الجهــات والمؤسســات
الحكوميــة والوطنيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العالقــة ،إلــى جانــب اإلعــام ،ووضــع الخطــط والب ارمــج التنفيذيــة لهــا ،بحيــث تأخــذ
بعيــن االعتبــار الوقايــة والحمايــة واالســتجابة.
الهدف العام واالهداف الفرعية:
ـاء علــى نتائــج الد ارســة التــي أعدتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة بعنـوان ظاهـرة التحــرش بــاألردن الهــدف
* الهــدف العــام :بنـ ً
ن
االساســي التعريــف بالتحــرش كســلوك مرفــوض وجريمــة يعاقــب عليهــا القانــو  ،وضــرورة كســر حاجــز الصمــت والعمــل مــع كافــة الشــركاء
لرفــع الوعــي مــا بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة فــي جميــع محافظــات المملكــة ،وفتــح الحـوار حــول تعزيــز الدعــم والحمايــة وتطويــر آليــات
الشــكوى لضمــان حمايــة الضحايــا.

•االهداف خالل فترة الحملة:
•رفع وعي المجتمع وطلبة الجامعات بالتعريف العام للتحرش الجنسي وأهمية الحد من ظاهرة التحرش.
•التوعية المجتمعية بأهمية التبليغ عن حاالت التحرش وعدم تقبلها مجتمعيا وانهاء ثقافة التسامح مع مرتكبيها.
•تعزيز دور الرجال والشباب والفتيات في مجابهة ظاهرة التحرش.
•العمل مع المعنيين بهدف تسهيل إجراءات وآليات التبليغ والمتابعة القضائية لحاالت التحرش الجنسي.
•الهدف طويل المدى:
صياغة استراتيجية وطنية لمجابهة ظاهرة التحرش في األردن تعالج الجوانب المختلفة للظاهرة :من سياسات وتشريعات وإجراءات
تقاضي وآليات الحماية وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الضحايا.
الشركاء:
الشركاء الرئيسيين :شبكة شمعة والتي تضم في عضويتها  80عضو من الجهات الرسمية واألهلية ومنظمات المجتمع المدني،
والفريق االعالمي التابع للجنة.،
الشركاء المنفذين :و ازرة االوقاف ،جمعية نماء للتنمية ،والجامعات ( الجامعة الهاشمية ،جامعة مؤتة ،الجامعة األلمانية ،وجامعة
العلوم التطبيقية ).
الشركاء المانحين :منظومة األمم المتحدة في األردن واالتحاد األوروبي ومشروع التمكين االقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في
األردن الممول من الحكومة من الكندية ومشروع هيفوس الممول من الحكومة الهولندية
المنهجية المتبعة في تنفيذ الحملة لعام :2018
اتبعــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة النهــج التنســيقي التشــاركي لبنــاء التوافقــات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي حيــث تقــوم
بتنفيــذ الحملــة الدوليــة الســنوية لمناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ســنوياً بالتعــاون مــع شــبكة مناهضــة العنــف ضــد المـرأة
«شــمعة» والجهــات الشـريكة والمانحــة ،وتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات الهادفــة فــي جميــع محافظــات المملكــة وســعت اللجنــة فــي
حملتهــا لعــام  2018للوصــول إلــى المحافظــات األعلــى نســبة للتحــرش وهــي « عمــان ،إربــد ،المفــرق ،البلقــاء ،الزرقــاء» باإلضافــة إلــى
نشــر الوعــي فــي جميــع محافظــات المملكــة.
محاور الحملة
أوال :الحمالت االعالمية وتهدف للتعامل مع القضايا التالية:

•التعريــف بمفهــوم التحــرش وجميــع اشــكاله (النفســي ،االيمائــي ،اللفظــي ،االلكترونــي ،الجســدي حيــث بــدأت اللجنــة نشــر
اســتطالعات رأي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي منــذ شــهر أكتوبــر ،وانفوجرفيــك متعلــق بنتائــج االســتطالعات وفيديوهــات

توضــح المفهــوم الخــاص بــكل نــوع مــن ان ـواع التحــرش.

•صمت ضحايا التحرش وعدم تقديم شكاوى رسمية ضد المتحرشين حيث أن  %72من الضحايا لم يقدموا اي شكوى رسمية.

ثانيا :الورش التوعوية وتستهدف المجتمع المحلي وطالب/ات الجامعات والهيئة التدريسية والواعظين والواعظات وخطباء
المساجد وذوي/ات االعاقة وتهدف للتعامل مع القضايا األساسية التالية:
•التحرش بأنواعه وطرق مجابهته.
•آليات الحماية والوقاية المتوفرة وسبل تطويرها ونشر المعرفة حولها.
•النظرة المجتمعية للتحرش والقاء اللوم على الضحية.
•التحرش من وجهة نظر قانونية.
•دور الخطاب الديني في مجابهة ظاهرة التحرش.
ثالثا :الورشة المتخصصة حول التدخالت للحد من ظاهرة التحرش والتي تهدف للتعامل مع القضايا التالية:
•التشريعات التي تتناول ظاهرة التحرش والمقترحات لتعديلها واالجراءات واآلليات الخاصة بالتبليغ بحاالت التحرش
من حيث وضوحها ومراعاتها لخصوصية الضحايا.
•الثقافة المجتمعية وآليات الحماية من التحرش والتأهيل للضحايا والمرتكبين.
•دور القطاع الخاص في مجابهة ظاهرة التحرش.
•دور المجتمع المدني في مجابهة ظاهرة التحرش
األدوات المستخدمة في تنفيذ الحملة:
•حملة إعالنية في الشوارع (جسور وبيل بوردز في جميع محافظات المملكة).
•حملة إعالمية في هيئات المرئي والمسموع ومواقع التواصل االجتماعي.
•انتاج  6فيديوهات توعوية خاصة بتعريف بمفهوم التحرش وكيفية تجريمه من خالل قانون العقوبات األردني تم عرضها
على التلفزيون األردني وتلفزيون رؤيا وقناة المملكة خالل فترة الحملة  200مره خالل أوقات الذروة لمدة 16يوم.
•انتاج  6شهادات حية من مجموعة من الناشطين والناشطات واإلعالمين واإلعالميات ورجال الدين.
•انتاج سلسلة فيديوهات تعليمية لكيفية الدفاع عن النفس ومجابهة ظاهرة التحرش من جميع الجوانب.
•انتاج خمس رسائل إذاعية وبثها على معظم هيئات البث المسموع في األردن.
•انتاج  20انفوجرافيك سيتم نشرهم عبر وسائل التواصل االجتماعي خالل الحملة.
•إدارة عاصفة الكترونية باستخدام الوسوم الخاصة بالحملة) #ما_تسكتوش# ،التحرش_جريمة  )16daysjo#بتاريخ
مساء وكانت هذه الوسوم هي األعلى تداول يوم العاصفة االلكترونية حيث وصل
 2018-12-1الساعة السابعة
ً
عدد التفاعل إلى  608213شخص وعدد الوصول إلى  2082690وعدد التغريدات في الساعة المخصصة للعاصفة
االلكترونية وصل إلى  569تغريده.
•لقاءات متعددة عبر هيئات المرئي والمسموع للحديث عن الحملة.
•توثيق الفعاليات واألنشطة للجنة وشركائها وانتاج فيديوهات يومية توثيقية للفعاليات وبثها على مواقع التواصل االجتماعي.
•تنفيذ ورش عمل توعوية في المحافظات ولقاءات مع الطلبة في المدارس والجامعات بواقع  32لقاء وورشة خالل الحملة
•تنفيذ خطة لمواقع التواصل االجتماعي بما فيها انتاج مواد توعوية وبثها ضمن فتره زمنية محددة حيث استطعنا الوصول
إلى  12925975مليون متابع ومتابعة عبر مواقع التواصل االجتماعي خالل الحملة.

الرسائل المستخدمة في الحملة
حيث تم نشرها على  12جسر في عمان و 135لوحه إعالنية قياس  4*3م في جميع محافظات المملكة باإلضافة
إلى نشرها على  12باص من باصات النقل العام:
•في المدرسة  ...في الجامعة التحرش جريمة ما تسكتوش
•في المستشفى ...في المستوصف التحرش جريمة ما تسكتوش
•في البيت ...في الملعب التحرش جريمة ما تسكتوش
•في الشارع ...في المكتب التحرش جريمة ما تسكتوش
•في كل زمان ...وبأي مكان التحرش جريمة ما تسكتوش

تقييم الحملة:
اســتخدم فــي الحملــة أثنــاء اللقــاءات وورش العمــل اســتبيانات للتقيــم القبلــي والبعــدي ووصــل عددهــا إلــى  1000اســتبيان يتــم حاليــا العمــل
علــى تحليلهــا للخــروج بنتائــج وتوصيــات وقيــاس مــدى تأثيــر الحملــة وســيتم اإلعــان عنهــا حــال االنتهــاء مــن تحليلهــا ،باإلضافــة إلــى
تحليــل عــدد الوصــول عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي كمــا قامــت اللجنــة بنشــر اســتبيانات حــول الخمــس مفاهيــم للتحــرش عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي ومرفــق صــور مــن نتائــج هــذه االســتبيانات والتــي ســيتم ضــم نتائجهــا النهائيــة لتقيــم آثــر الحملــة بالكامــل مــع التأكيــد
علــى أن الحملــة هــي بدايــة إلنطــاق عمــل طويــل ومســتمر لمكافحــة ظاهـرة التحــرش فــي األردن علــى مختلــف المســتويات مــع اآلمــل
بالخــروج بإســتراتيجية توافقيــة لمكافحــة التحــرش بــاألردن
أنشطة اللجنة خالل الحملة:
نفذت اللجنة خالل الحملة العديد من األنشطة والفعاليات تضمنت لقاءات وورش توعوية باإلضافة إلى تنفيذ شبكة مناهضة العنف
ضد المرأة شمعة ما يزيد عن  300نشاط في مختلف محافظات المملكة تحاكي آثار العنف ضد المرأة واالثار المترتبة التحرش
وكيفية مجابهته التالي ملخص اللقاءات وورش التوعية التي تم تنفيذها.
الفعالية

المحافظة

الجهات الشريكة في التنفيذ

الفئة المستهدفة

ورشة توعوية حول التحرش الجنسي في المفرق بالتعاون مع
جمعية شباب البادية الشمالية للتنمية والتدريب

المفرق

المجتمع المحلي

شبكة شمعة ،جمعية شباب البادية

ماريونت

عمان

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

جلسة توعوية حول التحرش الجنسي في جامعة البلقاء التطبيقية

البلقاء

الطالب والطالبات

جامعة البلقاء التطبيقية ،شبكة شمعة

ورشة توعوية حول التحرش الجنسي للواعظين في مديرية اوقاف
اربد

إربد

الواعظين والواعظات

و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

ماريونت

المفرق

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

جلسة توعوية حول التحرش الجنسي في جامعة مؤتة

الكرك

الطالب والطالبات

جامعة مؤته ،شبكة شمعة

ماريونت

الزرقاء

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

ورشة توعوية حول التحرش الجنسي للمجتمع المحلي في قسم
الشؤون النسائية.

مأدبا

المجتمع المحلي

و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،شبكة
شمعة

ورشة توعوية حول التحرش الجنسي الواعظات في مديرية الشؤون
النسائية

الزرقاء

الواعظين والواعظات

و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،شبكة
شمعة

ماريونت

االزرق

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

ماريونت

مأدبا

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

ورشة عمل متخصصة بعنوان التدخالت للحد من ظاهرة التحرش

عمان

جلسة توعوية حول التحرش الجنسي في الجامعة الهاشمية

الزرقاء

الطالب والطالبات

ورشة توعوية حول التحرش الجنسي الواعظات في مديرية الشؤون
النسائية
ماريونت

عمان

الواعظين والواعظات

اربد

المجتمع المحلي

توعية بالمساحة الشخصية األمنة

االزرق

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء

جلسة توعوية حول التحرش الجنسي للمجتمع المحلي مديرية شياب
البلقاء.

البلقاء

المجتمع المحلي

شبكة شمعة

جلسة توعوية للواعظين والواعظات

ماركا

الواعظين والواعظات

و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،شبكة
شمعة

توعية بالمساحة الشخصية

عمان

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

توعية بالمساحة الشخصية

المفرق

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

توعية بالمساحة الشخصية اربد

اربد

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

الجامعة الهاشمية ,شبكة شمعة
و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،شبكة
شمعة
جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء

المحافظة

الفعالية

الجهات الشريكة في التنفيذ

الفئة المستهدفة

توعية بالمساحة الشخصية

الزرقاء

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

توعية بالمساحة الشخصية

مأدبا

المجتمع المحلي

جمعية نساء للتنمية الثقافية (نماء)

برعاية سمو االميرة بسمة بنت طالل المعظمة حفل الحملة

جامعة العلوم
التطبيقية

المجتمع المحلي
وطالب الجامعة

هيئة األمم المتحدة للمرأة والشركاء الداعمين

ورشة توعوية للمجتمع المحلي حول التحرش الجنسي   في مركز
االميرة بسمة للتنمية البشرية وجمعية الكاريتاس
ورشة توعوية للمجتمع المحلي حول التحرش الجنسي   في مركز
االميرة بسمة للتنمية البشرية وجمعية الكاريتاس
ورشة توعوية حول التحرش الجنسي الواعظات في مديرية الشؤون
النسائية
ورشة توعوية حول التحرش الجنسي للواعظين في مديرية اوقاف
عمان
جلسة توعوية حول التحرش الجنسي في الجامعة االلمانية
ورشة توعوية حول التحرش الجنسي للواعظين في مديرية اوقاف
الكرك

عجلون

المجتمع المحلي

شبكة شمعة

اربد

الواعظين والواعظات

و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية شبكة شمعة

عمان

الواعظين والواعظات

عمان

الطالب والطالبات

و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،شبكة
شمعة
الجامعة االلمانية ،شبكة شمعة

الكرك

الواعظين والواعظات

و ازرة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،شبكة
شمعة

الرسائل االذاعية التي انتجتها الحملة
الرســائل التاليــة انتجــت خصيصــا لحملــة  #ما_تســكتوش «التحــرش جريمــة» وتــم بثهــا علــى العديــد مــن االذاعــات األردنيــة المجتمعيــة
والتجاريــة باإلضافــة إلــى تحويلهــا إلــى فيديوهــات قصيـرة وبثهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
التاريخ

الرابط

عنوان الرسالة اإلذاعية

https://youtu.be/ABL4x6TEt-U

20/12/2018

الرسالة االذاعية-التحرش اللفظي

20/12/2018

الرسالة االذاعية-التحرش اإليمائي

20/12/2018

الرسالة االذاعية-التحرش االلكتروني

20/12/2018

الرسالة االذاعية-التحرش النفسي

https://www.youtube.com/watch?v=xDBJATOi4AY

20/12/2018

الرسالة االذاعية-التحرش الجسدي

https://www.youtube.com/watch?v=FPG1jyAnT6I

https://www.youtube.com/watch?v=ur4K-plnzvo
https://www.youtube.com/watch?v=w-qZmX9ykjQ

مجريات الحملة االعالمية:
المؤسسة اإلخبارية

التاريخ

العنوان

رابط الخبر

2018-11-20

جوردان تايمز

Campaign prepares projects to address gender-based violence across Kingdom

https://bit.ly/2Ebn4aM

2018-11-24

الرأي

حملة «ما تسكوتيش التحرش جريمة»  ..األحد

https://bit.ly/2DCT6fH

2018-11-24

صراحة

صندوق األمم المتحدة للسكان يطلق حملة “#الزم_نحكي 16 :صوت
حول التحرش الجنسي” على مواقع التواصل االجتماعي

https://bit.ly/2QIYmVU

2018-11-25

الغد

إطالق حملة “ 16يوما” لمناهضة العنف ضد المرأة ..وأخرى توعوية
ضد التحرش
النمس :التحرش بات ظاهرة مقلقة وصمت الضحايا ثقافة ال تزال
سائدة

https://bit.ly/2zvfCnX

2018-11-25

جوردن تايمز

More than half of women seeking workplace legal
‘ counsel have experienced sexual harassment

https://bit.ly/2QHrFIn

2018-11-25

رؤيا

Facts & Findings: Silent sexual harassment in the
Jordanian workplace

https://bit.ly/2SB9wJF

2018-11-25

جو24

Study detailing extent of sexual harassment in Jordan released at launch of int’l campaign

https://bit.ly/2rwokgY

2018-11-25

جوردن تايمز

Study detailing extent of sexual harassment in Jordan released at launch of int’l campaign

https://bit.ly/2TIIqBH

2018-11-25

بت ار

إطالق الحملة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

https://bit.ly/2AwOxAv

2018-11-25

كليوبت ار نيوز

شؤون المرأة تطلق الحملة الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع
االجتماعي بعنوان “ما تسكتوش ...التحرش جريمة”

https://bit.ly/2SjziCd

2018-11-25

صحفي نيوز

النمس :التحرش بات ظاهرة مقلقة وصمت الضحايا ثقافة ال تزال
سائدة

https://bit.ly/2E0UJVl

2018-11-25

رؤيا

د .سلمى النمس  -التحرش في األردن  -نبض البلد

https://bit.ly/2P5bGiE

2018-11-25

قناة المملكة

تشاهدون في “صباح المملكة”

https://bit.ly/2r9YUG0

2018-11-25

سرايا

أطالق حملة “ما تسكوتيش التحرش جريمة “

https://bit.ly/2DMoQip

2018-11-25

خبرني

التحرش االيمائي األكثر انتشا ار في األردن

2018-11-25

الغد

شؤون المرأة تطلق الحملة الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع
االجتماعي بعنوان “ما تسكتوش… التحرش جريمة”

https://bit.ly/2zvfCnX

2018-11-25

جلنار

شؤون المرأة تطلق الحملة الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع
االجتماعي بعنوان “ما تسكتوش… التحرش جريمة”

https://bit.ly/2raV0wl

2018-11-25

الدستور

دراسة ٪ 75،9 :معدل انتشار التحرش الجنسي بين عينة من 1366
شخصا
ً

https://bit.ly/2AvEqeY

2018-11-25

بت ار

إطالق الحملة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

https://bit.ly/2L7AQfZ

2018-11-25

رواية اإلخبارية

التحرش في األردن ..نساء صامتات يخشين الشكوى ويجهلن القانون

https://bit.ly/2EnOCuE

2018-11-26

شافي االخبارية

النمس :التحرش بات ظاهرة مقلقة وصمت الضحايا ثقافة ال تزال
سائدة

2018-11-26

جوردن تايمز

‘Girls and women are afraid of speaking up due to
’stigma

2018-11-26

الغد

إطالق حملة “ 16يوما” لمناهضة العنف ضد المرأة ..وأخرى توعوية
ضد التحرش
النمس :التحرش بات ظاهرة مقلقة وصمت الضحايا ثقافة ال تزال
سائدة

2018-11-26

الهاشمية اإلخبارية

النمس :التحرش بات ظاهرة مقلقة وصمت الضحايا ثقافة ال تزال
سائدة

https://bit.ly/2Ep5VeK

2018-11-26

رؤيا اإلخبارية

النمس تتحدث عن ظاهرة التحرش

https://bit.ly/2L9Bmdw

2018-11-26

رؤيا

د .سلمى النمس  -التحرش في األردن  -نبض البلد

https://bit.ly/2B4hSCy

2018-11-27

الت ار صوت

2018-11-27

األعمال وحقوق اإلنسان

مؤخر من تفشي ظاهرة التحرش
ًا
تزايد القلق في األردن

https://bit.ly/2Uw0Gi5

Jordan: Report reveals high levels of sexual harassment in the workplace

https://bit.ly/2SF6mo3

2018-11-28

نيسان نيوز

ورشة لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في جامعة مؤتة

2018-11-28

بت ار

ورشة توعوية في جامعة مؤتة حول التحرش الجنسي

2018-11-29

AP Archive

MEEX JORDAN SEXUAL HARASSMENT

2018-11-30

عمون

معرض لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي في األردن

https://bit.ly/2Rp54gV

2018-11-30

الغد

تقرير| حملة في األردن تدعو للقضاء على جميع أشكال العنف ضد
المرأة

https://bit.ly/2GaZAp3

2018-12-1

الغد

منظمات محلية ودولية تتكاتف ضمن فعاليات حملة “ 16يوما
لمناهضة العنف ضد المرأة”
‘‘الزم نحكي‘‘ ..تطلق معرضا في راس العين لمناهضة التحرش

https://bit.ly/2AhU5OQ

https://bit.ly/2G7iPjd
https://bit.ly/2G86HOJ
https://bit.ly/2zvfCnX

https://bit.ly/2Rof5Li
https://bit.ly/2QEFd7F
https://bit.ly/2UvvgID

https://bit.ly/2Eahs0t

2018-12-1

الرأي

(شؤون المرأة) تطلق عاصفة الكترونية لمناهضة التحرش الجنسي

2018-12-1

السيبل

عاصفة الكترونية لمكافحة التحرش الليلة

2018-12-1

المدينة االخبارية

شؤون المرأة تعقد ورشة عمل متخصصة حول التدخالت للحد من
ظاهرة التحرش

2018-12-1

األول اإلخبارية

تفاصيل نتائج دراسة ظاهرة التحرش في االردن…هل أصبحت ظاهرة!

https://bit.ly/2Qtm1cZ

2018-12-2

البوابة

Jordan Women Launch Campaign Against Violence
and Sexual Harassment

https://bit.ly/2G89hUV

2018-12-2

الجامعة الهاشمية

الجامعة الهاشمية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ُينظمان ورشة توعوية
عن التحرش الجنسي

https://bit.ly/2ruYha1

2018-12-5

بت ار

“شؤون المرأة” تحتفل بالحملة السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة

https://bit.ly/2E9wtzH

2018-12-5

جوردن تايمز

Princess Basma calls for unity in fight against sexual
harassment

2018-12-5

جرأة االخبارية

االميرة بسمة  :العنف ضد المرأة يشكل تعديا على اإلنسانية

https://bit.ly/2QIctux

2018-12-5

عمون

االميرة بسمة :العنف ضد المرأة يشكل تعديا على اإلنسانية

https://bit.ly/2PtQhzz

2018-12-5

الرأي

األميرة بسمة ترعى احتفاال لـ”شؤون المرأةمة-ترعى-احتفاال-لشؤون-
المرأة

2018-12-5

سرايا

فيالدلفيا تحصد الجائزة األولى في مسابقة الملصق

https://bit.ly/2rvucaw

2018-12-5

حقيقة جو

االميرة بسمة :العنف ضد المرأة يشكل تعديا على اإلنسانية

https://bit.ly/2SF7yIq

2018-12-5

السوسنة

احتفال بالحملة السنوية لمناهضة العنف

https://bit.ly/2GalnNl

2018-12-6

أخبار الشرق األوسط

ما تسكتوش’ صرخة أردنية في وجه التحرش

https://bit.ly/2zKBPyn

2018-12-6

البوابة

“الزم نحكي” ..حملة ضد التحرش باألردن🇴🇯

https://youtu.be/tbAjBIJ1LsY

2018-12-9

البلد اإلخبارية

حملة “ الزم نحكي”..التحرش جريمة والفساد اكبر جرائم التحرش..

2018-12-10

الغد

“ما تسكتوش” ..التحرش جريمة

https://bit.ly/2UeddXm
https://bit.ly/2SDKjy5
https://bit.ly/2rvUiu6

https://bit.ly/2C1D51K

https://bit.ly/2rs2lrw

https://bit.ly/2L9Vg80
https://alghad.com/articles/2582002

المقابالت التلفزيونية الخاصة بالحملة:
التاريخ

المؤسسة
اإلعالمية

المتحدث والبرنامج

2018/11/26

رؤيا

د .سلمى النمس -التحرش في األردن -نبض البلد

2018/11/25

رؤيا/دنيا
يا دنيا

د .سلمى النمس -اليوم العالمي للقضاء على العنف
ضد المرأة -نشاطات وفعاليات

التلفزيون
األردني

نشرة األخبار المحلية | األحد 2018-11-25

2018/11/25

التلفزيون
األردني

يوم جديد -حملة مناهضة العنف ضد المرأة

2018/11/30

قناة الغد

تقرير| حملة في األردن تدعو للقضاء على جميع
أشكال العنف ضد المرأة

2018/11/25

2018/11/26

قناة
المملكة

لقاء مع أشجان العنا نزة حول التحرش اإللكتروني

الرابط
https://bit.ly/2B4hSCy
https://www.youtube.com/watch?v=Ef-BIcdbXPI

https://youtu.be/dmMfbBqaw9M
https://youtu.be/n8y0rQJN5iw
https://bit.ly/2GaZAp3

https://www.facebook.com/AlMam/lakaTV/videos/288267748468150

:التالي روابط الفيديوهات القصيرة التي انتجتها اللجنة وردود الفعل عليها من رواد مواقع التواصل االجتماعي
مشاهدات
YouTube

116,330

3,330

113,000 t=3s&https://www.youtube.com/watch?v=gmyE-k8zVZ8

141,316

3,316

138,000 https://www.youtube.com/watch?v=zPq8WPmWfLo

61,003

3

193,002

2

45,011

11

113,138

3,138

مشاهدات فيس
بوك

الرابط

المجموع

61,000 https://www.youtube.com/watch?v=Z7napGgLYKk
193,000 t=1s&https://www.youtube.com/watch?v=oFMMLMWIf3I

المنتج

التحرش اللفظي
التحرش اللفظي-حدث وتعليق
المؤتمر الصحفي
التحرش الجسدي-السلسلة التعليمية

45,000 https://www.youtube.com/watch?v=86dH9o6uj0E
110,000 t=2s&https://www.youtube.com/watch?v=YMKMVvm-KXk

 سنوات5 فيلم
التحرش االلكتروني

63,376

3,376

60,000 https://www.youtube.com/watch?v=Xpc9PHgEBCg

96,617

2,617

94,000 https://www.youtube.com/watch?v=fW8Sot5BnUM

80,004

4

80,000 https://www.youtube.com/watch?v=mBOc7l09syE

اغنية مش هيك الرجال

12

12

https://www.youtube.com/watch?v=xXX47Z3VHcQ

الحفل الختامي

6

6

https://www.youtube.com/watch?v=JqQcBk7NoQk

جامعة مؤتة

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=DZi_VpvSJGQ

ورشة التدخالت

47

47

https://www.youtube.com/watch?v=Y70AZZEo5IA

الجامعة الهاشمية

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=EycOsNxHxXs

البلقاء

9

9

https://www.youtube.com/watch?v=FGuwYv7li68

المفرق

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=hkBWS3HDOBU

4

4

https://www.youtube.com/watch?v=YgElS6y6Mqw

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=_jVf8ZZI3bI

3

3

https://www.youtube.com/watch?v=JQde2s4YlDo

الشهادات الحية

4

4

https://www.youtube.com/watch?v=m1HP_GmAK7o

الفيديو التوثيقي

121,009

9

97,498

3,498

84,001

121,000 https://www.youtube.com/watch?v=4qyhqdnSIt8

التحرش الجسدي
التحرش االيمائي

جمعية نماء
مشاركة وجوه تكامل
ورشات الحملة

الدكتورة روال قواس

94,000 https://www.youtube.com/watch?v=EzILhctIzBA

التحرش النفسي

1

84,000 https://www.youtube.com/watch?v=R_n3J4xF4BE

البث التلفزيوني

199,006

6

199,000 https://www.youtube.com/watch?v=xJ1u963Wlwk

الفيلم التمثيلي

134,636

1,636

93,640

1,640

92,000 https://www.youtube.com/watch?v=zWu9yLfmF_0

84,716

1,716

83,000 t=3s&https://www.youtube.com/watch?v=bgVaD4SOU0M

146,564

1,564

145,000 https://www.youtube.com/watch?v=neOprYd7V0s

التحرش االلكتروني-حدث وتعليق

136,714

3,714

133,000 t=15s&https://www.youtube.com/watch?v=fMD7zz_3ALw

التحرش اللفظي-السلسلة التعليمية

87,537

3,537

84,000 t=3s&https://www.youtube.com/watch?v=RHKLgptFe_w

141,701

1,701

2,236,908

34,908

133,000 https://www.youtube.com/watch?v=qrXU3hrrfpE&t=17s

140,000 https://www.youtube.com/watch?v=ZH0tRseQsZY
2,202,000

التحرش النفسي-السلسلة التعليمية
ريم خشمان-الشهادة الحية
بسام القواسمي-الشهادة الحية

لينا جزراوي-الشهادة الحية
روسن حالق-الشهادة الحية
المجموع

