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 قدمة:م

في    3382/ 11/ 21بالمرأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  تأسست اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية معنية  
المجتمع    برئاسة سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، وعضوية نخبة من الوزراء المعنيين وممثلي منظمات  1992عام 

مجاالت  المدني والقطاع الخاص، وذلك من منطلق اهتمام األردن بالنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها وتمكينها في جميع ال
 وتأكيدًا على التزام المملكة بتنفيذ تعهداتها الوطنية والعربية والدولية. وصوال لتحقيق التنمية المستدامة، 

يتم إعدادها    اللجنة وفق محاور االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية المصادق عليها من قبل رئاسة الوزراء والتي  تعمل 
ية وواقعية للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجاالت االقتصادية والسياسية والحياة  بمنهجية تشاركية مبنية على أسس علم

االجتماعية. وإيمانًا من اللجنة بأهمية التشاركية في الوصول إلى توافقات حول القضايا الخاصة بالمرأة شكلت العديد من  
والمؤسسات الرسمية واألهلية كان من أبرزها شبكة    الفرق والشبكات واالئتالفات الشريكة لها من منظمات المجتمع المدني

مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" التي تعمل وفق استراتيجية وخطط عمل انبثقت عن االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية  
يقتصر    (، حيث تعمل الشبكة على رفع  الوعي بالعنف ضد المرأة ونتائجه المدمرة بعيدة المدى؛ والتي ال2017- 2013)

ضررها على حياة الضحية الشخصية بل تمتد آثارها لتمس سالمة العائالت والمجتمع األوسع. وتعّد شبكة شمعة وسيلة  
 لتوحيد جهود عدد كبير من األفراد والمنظمات العاملين على المستوى المحلي لمكافحة العنف ضد المرأة. 

ة مع شبكة شمعة ومنظمات المجتمع المدني األردني، ومنظومة األمم  دأبت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  بالشراك 
تشرين   25المتحدة والدول المانحة على تنفيذ الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة  والتي تعقد سنويًا  من  

لمي لحقوق اإلنسان( والمعروفة كانون األول )اليوم العا 10الثاني )اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة( ولغاية  
، حيث تستخدم الحملة كاستراتيجية منظمة من قبل األفراد  2007يوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام   16بحملة 

 والمنظمات حول العالم للدعوة إلى منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. 

 " يدًا بيد لمواجهة العنف االقتصادي" 2019لنوع االجتماعي  ف المبني على االحملة الدولية السنوية لمناهضة العن

بعنوان "يدًا بيد لمواجهة العنف االقتصادي" / " ألنه حق يستحق" أطلقت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة  
العنف ضد المرأة "شمعة" وبدعم من منظومة األمم المتحدة في األردن ومشروع هيفوس والبرنامج األوروبي اإلقليمي للتنمية  
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، الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي والتي دأبت اللجنة  KVINFOوالحماية وجريدة الغد و
كانون األول بهدف الحد من -10تشرين الثاني ولغاية -25في الفترة ما بين    2007وشركائها على تنفيذها سنويًا منذ عام  

 .العنف المبني على النوع االجتماعي

الجامعة األردنية أبرز نتائج    –دنية لشؤون المرأة  بالتعاون مع مركز الدراسات االستراتيجية  ر كما أطلقت اللجنة الوطنية األ
على عينة وطنية ممثلة من النساء االردنيات  ه  والذي تم تنفيذ  المسح الوطني "العنف االقتصادي ضد المرأة في األردن"،

بهدف تعريف العنف اإلقتصادي وأكثر    2019/ 10/ 15- 2سيدة من كافة محافظات المملكة، خالل الفترة    2000قوامها  
إنتشارًا في مختلف محافظات المملكة باإلضافة إلى إقتراح الحلول الالزمة لمواجهة العنف االقتصادي، والذي يؤدي    هأنواع

تهميش  في حاالت كثيرة الى أنواع أخرى من العنف مثل اللفظي والنفسي والجسدي ويؤدي العنف االقتصادي ضد النساء الى  
دور المرأة والتقليل من مشاركتها االقتصادية وتعريضها لعدد االنتهاكات لحقوقها العمالية، أو سلب ممتلكاتها سواء بالرضى  
أو الغصب، ويأخذ العنف االقتصادي أشكاال عديدة سواء داخل األسرة مثل الحرمان من الميراث والعمل في المشاريع العائلية  

على أخذ قروض لمنفعة الغير أو عدم اإلنفاق الكافي على األسرة من قبل المعيل أو التحكم بممتلكات    دون أجر أوإجبار المرأة 
المرأة ومواردها أو منعها من العمل أو إجبارها على عمل معين، ويأخذ العنف االقتصادي في عالم العمل عدة أشكال منها  

مييز في بيئة العمل بناًء على الجنس، وعدم توفير الحماية االجتماعية  عدم المساواة في األجور للعمل ذي القيمة الواحدة أو الت
 مثل الضمان االجتماعي والرعاية الصحية، أو حرمان عمال وعامالت المياومة من حقوقهم العمالية. 

   الهدف العام واالهداف الفرعية:

 التعريف بأنواع العنف االقتصادي ومجابهته. * الهدف العام: 

الجامعة األردنية مسح وطني بعنوان    –اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  بالتعاون مع مركز الدراسات االستراتيجية  نفذت  
سيدة من    2000على عينة وطنية ممثلة من النساء االردنيات قوامها    ه"العنف االقتصادي ضد المرأة في األردن"، تم تنفيذ 

إنتشارًا في مختلف   هبهدف تعريف العنف اإلقتصادي وأكثر أنواع    2019أكتوبر  15- 2كافة محافظات المملكة، خالل الفترة  
محافظات المملكة باإلضافة إلى إقتراح الحلول الالزمة لمواجهة العنف االقتصادي، والذي يؤدي في حاالت كثيرة الى أنواع  

ساء الى تهميش دور المرأة والتقليل من  أخرى من العنف مثل اللفظي والنفسي والجسدي ويؤدي العنف االقتصادي ضد الن 
 مشاركتها االقتصادية وتعرضها  لعدد من االنتهاكات لحقوقها العمالية، أو سلب ممتلكاتها سواء بالرضى أو الغصب.
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 : 2020خالل فترة الحملة وعام 

 األهداف قصيرة المدى:

 انتشارًا.  التعريف بأنواع العنف االقتصادي المبني على النوع االجتماعي األكثر -

 رفع الوعي المجتمعي بالحقوق العمالية والعمل الالئق. –

 إطالق نتائج دراسة العنف االقتصادي.  –

 إشراك الرجال والشباب والفتيات في مجابهة العنف االقتصادي المبني على النوع االجتماعي.  –

 األهداف طويلة المدى:

منظمات المجتمع المدني بهدف مجابهة العنف  بناء خارطة طريق ألهم البرامج التي يمكن تنفيذها مع  -
 االقتصادي.

 بناًء على أكثر أشكال العنف االقتصادي انتشارًا بحسب نتائج الدراسة.  2020تطوير ورقة سياسات لعام  -

 

 الشركاء:

 الجهة المنفذة: اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة. 
عضو من الجهات الرسمية واألهلية ومنظمات المجتمع   80عضويتها شبكة شمعة والتي تضم في  الشركاء الرئيسيين: 

 المدني، اللجنة الوطنية لإلنصاف في األجور.
منظومة األمم المتحدة في األردن، مشروع هيفوس، البرنامج األوروبي اإلقليمي للتنمية والحماية وجريدة  الشركاء المانحين: 

 .KVINFOالغد و
 : 2019لحملة لعام المتبعة في تنفيذ ا المنهجية 
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تعمل اللجنة لتوحيد الجهود لبناء التوافقات مع منظمات المجتمع المدني حيث تقوم بتنفيذ الحملة الدولية السنوية لمناهضة  
العنف المبني على النوع االجتماعي سنويًا  بالتعاون مع شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" والجهات الشريكة 

 د من األنشطة والفعاليات في جميع محافظات المملكة.والمانحة، وتنفذ العدي

إلى الخروج بنتائج تحتم بناء توافقات مع المجتمع المدني وصانعي القرار نحو بناء   2019وتسعى اللجنة في حملتها لعام  
 برامج تتوافق ونتائج دراسة العنف االقتصادي لتمكين المرأة إقتصادياً 

 

 العمل عليها وفق نتائج الدراسة القضايا االساسية التي تم 

 العمل الالئق والحقوق العمالية.  –

 التعريف بمفهوم العنف االقتصادي وأنواعه وأكثر أشكاله إنتشارًا بناًء على نتائج الدراسة. –

الزراعة،العامالت التركيز على النساء األكثر عرضة للعنف االقتصادي )الفتيات الالتي تزوجن مبكرا،العامالت في  –
 في الصناعة،النساء في القرى واالرياف(. 

 دور الثقافة المالية في الحماية من العنف االقتصادي. –

حق المرأة في الحصول على حصتها من الميراث الشرعي وعدم حرمانها من الميراث او اجبارها على التنازل عن   –
 تركتها الشرعية.

 ترتبة على أخذ قروض واليات السداد واالثار السلبية في حال عدم السداد.نشر الوعي باالجراءات وااللتزامات الم –

 

 الفئات المستهدفة 

 المجتمع المحلي –

 النساء النشيطات إقتصاديًا  –
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 النساء ذوات اإلعاقة  –

 القطاع الخاص.  –

 اإلعالم لتسليط الضوء على أنواع العنف االقتصادي. –

 التواصل االجتماعي.قادة الرأي والمؤثرين على مواقع  –

 صناع القرار وخصوصا لجان العمل في مجلس األمة. –

 مزودي الخدمات خصوصا متلقي شكاوى المرأة لتوثيق حاالت العنف االقتصادي. –

 الالجئات. –

 ة وخصوصا ممولين المشاريع الصغرى.يالجهات التمويل –

 

 األدوات المستخدمة في تنفيذ الحملة: 

الورش التوعوية التي ستنفذها اللجنة وشبكة شمعة في جميع محافظات المملكة ويزيد عددها عن  -1 -
نشاط  حيث تستهدف المجتمع المحلي وطالب/ات الجامعات والواعظين والواعظات ذوي/ات االعاقة   400

 :وتهدف للتعامل مع القضايا األساسية التالية
 التعريف بالعنف االقتصادي وأكثر أنواعه انتشارًا.  -
 العمل الالئق والحقوق العمالية.  -
 الحقوق اإلقتصادية للمرأة من الجانب القانوني.  -
 الحقوق اإلقتصادية للمرأة في الديانات السماوية.  -
االقتصادي  - 2 - العنف  موضوع  لمناقشة  والمختصصين  القرار  اصحاب  مع  متخصصة  مستديرة  مائدة 

)أعضاء لجان العمل في مجلس األمة،النقابات العمالية، الضمان االجتماعي، وزارة العمل، القطاع الخاص، دائرة  
 قاضي القضاة، مؤسسات وصناديق اإلقراض والتمويل األصغر(.
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 اقشة قانون العمل وتعليمات نظام العمل المرن مائدة متخصصة لمن  -3 -
 حملة إعالمية تتضمن: -
إطالق استبيان الكتروني موجه للسيدات في األردن بالتركيز على أبرز القضايا التي ستطرحها الحملة ضمن  -

 . 2019-11- 25موضوع العنف االقتصادي بتاريخ 
- 11-10واقع التواصل االجتماعي بتاريخ إطالق وسم خاص بالعنف اإلقتصادي وتفعيله من قبل رواد م -

2019 
انتاج انفوجرافيك انيميشن فيديو حول أنواع العنف االقتصادي في داخل األسرة وفي عالم العمل وعرضها على   -

 التلفزيون األردني والمملكة ورؤيا. 
 تصادي من خالل اتفاقية مع جريدة الغد لبث الفيديوهات على منصات الغد وتسليط الضوء على العنف االق -
 انتاج تنويهات إذاعية تبث على ترددات اإلذاعات المحلية واالذاعات التجارية المسموعة.  -
خطة إعالمية متكاملة على مواقع التواصل االجتماعي التابعة للجنة والجهات الشريكة وهيئات المرئي   -

 والمسموع والمكتوب )لقاءات مرئية ومسموعة، بيانات صحفية(.  
توثيق فعاليات الحملة للجنة وشركائها خالل الحملة وانتاج فيديوهات يومية توثيقية للفعاليات وبثها على  -

 مواقع التواصل االجتماعي مباشرًة.

 

 الرسائل المستخدمة في الحملة 
 يعتبر حرمان المرأة من حقها في الميراث او اجبارها على التنازل عنه... عنفا افتصاديا  .1
 المرأة من حقها في العمل او تحديد نوعه... عنفا افتصاديا يعتبر منع  .2
 يعتبر اجبار المرأة على اخذ القروض لمنفعة الغير... عنفا افتصاديا  .3
 يعتبر التحكم بموارد وممتلكات وراتب المرأة... عنفا افتصاديا  .4
 يعتبر التمييز في بيئة العمل بناءًا على الجنس... عنفا افتصاديا  .5
 د العائلة في مشروع ربحي لألسرة من غير اجر... عنفا افتصاديا يعتبر تشغيل افرا .6
 يعتبر حرمان عمال/عامالت المياومة في الزراعة من الحقوق العمالية... عنفا افتصاديا  .7
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 اللجنة خالل الحملة: أنشطة 

عدد  التاريخ  المدربين
 الحضور

الفئات 
 المستهدفة 

 المحافظة

 المنسقة : معالي النعيمات 
التعريف بالحملة الدولية السنوية  

لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة ديما عربيات  

 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  
 

وزارة   -د. خولة شحادة  الجانب الديني:
 االوقاف 

العنف االقتصادي داخل االسرة : 
المركز الوطني  -  االستاذة بثينة فريحات 

 النسان  لحقوق ا
العمل الالئق والحقوق العمالية: االستاذة 

 منظمة العمل الدولية . -ريم اصالن  
نتائج دراسة العنف االقتصادي: السيدة 

 اللجنة  -ديما عربيات 

26 -11 -
2019 

المجتمع   25
 المحلي

جمعية سيدات سماء  - جرش
 جرش الخيرية 

 المنسقة : دانيا الحجوج  
التعريف بالحملة الدولية السنوية  

لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة دانيا الحجوج 

 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  
  -الجانب الديني :د. حسان ابو عرقوب 

 دائرة االفتاء العام  

27 -11 -
2019 

المجتمع   39
 المحلي

جمعية رعاية االسر  - الزرقاء
 الخيرية 
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العنف االقتصادي داخل االسرة : 
ني المركز الوط -االستاذة بثينة فريحات  

 لحقوق االنسان  
العمل الالئق والحقوق العمالية : الدكتورة  

 شبكة المرأة لدعم المرأة   -سمر الشهوان 
نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 

اللجنة الوطنية االردنية لشؤون  -عربيات 
 المرأة 

 
 المنسقة : دانيا الحجوج  

التعريف بالحملة الدولية السنوية  
لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة دانيا الحجوج 

 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  
  -الجانب الديني :د. حسان ابو عرقوب 

 دائرة االفتاء العام  
العنف االقتصادي داخل االسرة : 

جمعية تمكين   -ام مغالسة  االستاذة مر 
 لدعم المرأة  

العمل الالئق والحقوق العمالية : الدكتورة  
 شبكة المرأة لدعم المرأة   -سمر الشهوان 

نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 
اللجنة الوطنية االردنية لشؤون   -عربيات 

 المرأة 
 
 

28 -11 -
2019 

مديرية الشؤون   - المفرق  واعظات  35
 وزارة االوقاف   - النسائية
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 المنسقة : معالي النعيمات 
التعريف بالحملة الدولية السنوية  

لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة معالي النعيمات 
 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  

وزارة   -د. خولة شحادة  الجانب الديني:
 االوقاف 

العنف االقتصادي داخل االسرة : 
المركز الوطني  -االستاذة بثينة فريحات  

 لحقوق االنسان  
العمل الالئق والحقوق العمالية : الدكتورة  

 شبكة المرأة لدعم المرأة   -سمر الشهوان 
نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 

اللجنة الوطنية االردنية لشؤون  -عربيات 
 المرأة 

 

1 -12 -
2019 

مركز االميرة بسمة  - لكركا مجتمع محلي  25
 للتنمية البشرية 

 المنسقة :دانيا الحجوج  
التعريف بالحملة الدولية السنوية  

لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة دانيا الحجوج 

 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  
وزارة   -الجانب الديني :د. خولة شحادة 

 االوقاف 
العنف االقتصادي داخل االسرة : 

المركز الوطني  -االستاذة بثينة فريحات  
 النسان  لحقوق ا

2 -12 -
2019 

المجتمع   35
 ،المحلي

 ،ذكور واناث 
عامالت  
 والجئات 

 جمعية الفاروق الخيرية    - اربد 
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العمل الالئق والحقوق العمالية : الدكتورة  
 شبكة المرأة لدعم المرأة   -سمر الشهوان 

نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 
اللجنة الوطنية االردنية لشؤون   -عربيات 

 المرأة 
 

 دانيا الحجوج   المنسقة :
التعريف بالحملة الدولية السنوية  

لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة دانيا الحجوج 

 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  
وزارة   -الجانب الديني :د. خولة شحادة 

 االوقاف 
ة : العنف االقتصادي داخل االسر 

جمعية دعم   -االستاذة مرام مغالسة  
 لتمكين المرأة . 

العمل الالئق والحقوق العمالية : السيدة 
اللجنة الوطنية االردنية   - ديما عربيات 

 لشؤون المرأة . 
نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 

اللجنة الوطنية االردنية لشؤون  -عربيات 
 المرأة 

5 -12 -
2019 

عامالت     35
، وعاملين
 اداريين 

 المدينة الصناعية  -الموقر

 المنسقة : معالي النعيمات 
التعريف بالحملة الدولية السنوية  

لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة معالي النعيمات 
 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  

5 -12 -
2019 

جمعية الكتاب  -  شرق عمان الجئات  25
 والسنة 
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  -الجانب الديني :د. حسان ابو عرقوب 
 دائرة االفتاء العام  

العنف االقتصادي داخل االسرة : 
جمعية دعم   -االستاذة مرام مغالسة  

 لتمكين المرأة . 
العمل الالئق والحقوق العمالية : الدكتورة  

 شبكة المرأة لدعم المرأة   -سمر الشهوان 
نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 

اللجنة الوطنية االردنية لشؤون   -عربيات 
 المرأة .

 
 المنسقة : معالي النعيمات 

التعريف بالحملة الدولية السنوية  
لمناهضة العنف المبني على النوع  

  -االجتماعي : السيدة معالي النعيمات 
 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  

وزارة   -د. خولة شحادة  الجانب الديني :
 االوقاف 

العنف االقتصادي داخل االسرة : 
المركز الوطني  -ريحات  االستاذة بثينة ف

 لحقوق االنسان . 
العمل الالئق والحقوق العمالية : الدكتورة  

 شبكة المرأة لدعم المرأة   -سمر الشهوان 
نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 

اللجنة الوطنية االردنية لشؤون   -عربيات 
 المرأة .

 

10 -12 -
2019 

مديرية الشؤون   - عمان واعظات  25
 النسائية وزارة االوقاف  
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 المنسقة : معالي النعيمات 
التعريف بالحملة الدولية السنوية  

لمناهضة العنف المبني على النوع  
  -االجتماعي : السيدة معالي النعيمات 
 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  

 -د. حسان ابو عرقوب  الجانب الديني :
 عام  دائرة االفتاء ال

العنف االقتصادي داخل االسرة : 
جمعية دعم   -االستاذة مرام مغالسة  

 لتمكين المرأة . 
العمل الالئق والحقوق العمالية : الدكتورة  

 شبكة المرأة لدعم المرأة   -سمر الشهوان 
نتائج دراسة العنف االقتصادي : ديما 

اللجنة الوطنية االردنية لشؤون   -عربيات 
 المرأة .

 

11 -12 -
2019 

مجتمع   25
ذكور ، محلي
واناث 

 وعامالت 

دبا الثقافي  ملتقى ما -مادبا 
 للطفولة 

 

 

 بعض من صور االنشطة : 
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 ل االذاعية التي انتجتها الحملة الرسائ

 الرابط  عنوان الرسالة اإلذاعية  
عمال    –الرسالة االذاعية 

 https://bit.ly/36oUoqa وعامالت المياومة 

العمل في  –الرسالة االذاعية 
 https://bit.ly/35imrpO مشروع ربحي لالسرة 

التمييز في  –الرسالة االذاعية 
 https://bit.ly/2QpiL1j بيئة العمل بناءًا على الجنس 

التحكم   –الرسالة االذاعية 
 https://bit.ly/36pxVsS بالموارد المالية للمرأة 

اخذ القروض  –الرسالة االذاعية 
 https://bit.ly/35poh8e لمنفعة الغير 

منع المرأة من   –الرسالة االذاعية 
 العمل

https://bit.ly/2N9H819 

منع المرأة من   –لة االذاعية الرسال
 حقها في الميراث 

https://bit.ly/2rSeppV 

 

https://bit.ly/36oUoqa
https://bit.ly/35imrpO
https://bit.ly/2QpiL1j
https://bit.ly/36pxVsS
https://bit.ly/35poh8e
https://bit.ly/2N9H819
https://bit.ly/2rSeppV
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 جريات الحملة االعالمية: م

المؤسسة  العنوان رابط الخبر 
 االخبارية  

 التاريخ 

https://bit.ly/358FwL4 
يومًا لمناهضة العنف   16إطالق حملة الـ  

 المبني على النوع االجتماعي

المدينة  
 االخبارية 

25 -11-2019  

https://bit.ly/2ZBTwfc 
يوما الدولية..    16بالتزامن مع حملة  

العنف االقتصادي يتصدر اهتمامات المرأة  
 األردنية 

2019-11- 24 الغد  

https://bit.ly/35e8xoQ 
 

يوما تخصص للعنف  16حملة الـ 
صحيفة الرأي  -االقتصادي   

 

2019-10- 27 الرأي  

https://bit.ly/39r15tt 
 

يومًا لمناهضة العنف   16إطالق حملة الـ 
 المبني على النوع االجتماعي

2019-10- 24 بترا   

https://bit.ly/2MH7ash 
 

لمناهضة   ١٦جهود مميزة ضمن حملة  
 العنف ضد المرأة 

2019-11- 27 راديو البلد   

https://bit.ly/2snlfEo 
 

يوم لمناهضة العنف   16بمناسبة حملة  
اليرموك بعنوان  ضد المرأة فعالية في 

"العنف االقتصادي ضد المرأة: واقع 
 وتحديات 

2019-12- 10 طلبة نيوز   

https://bit.ly/2syjYKr 
 

يوم لمناهضة العنف   16بمناسبة حملة  
ضد المرأة: فعالية في اليرموك بعنوان  
"العنف االقتصادي ضد المرأة: واقع 

 "وتحديات 

2019-12- 10 جامعة اليرموك  

https://bit.ly/358FwL4
https://bit.ly/2ZBTwfc
https://bit.ly/35e8xoQ
https://bit.ly/39r15tt
https://bit.ly/2MH7ash
https://bit.ly/2snlfEo
https://bit.ly/2syjYKr
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https://bit.ly/2MGCOpB 
 

2019-11- 30 خبرني  ياّل نمشي .. حملة لدعم المرأة اقتصادياً   

https://bit.ly/39pfC99 
 

ندوة في الطفيلة حول العنف االقتصادي  
د المرأة ض  

2019-12- 11 الرقيب الدولي  

https://bit.ly/2ZAEN3Z 
 

العنف ضد النساء في األردن.. عالٌم من  
 الصمت 

2019-11- 25 وطنا نيوز   

https://bit.ly/35dMnTH 
 

لمناهضة العنف  يومًا  16إطالق حملة الـ 
 المبني على النوع االجتماعي

2019-11- 24 االنباط   

https://bit.ly/2tb6G6T 
 

األميرة بسمة تشارك في نقاشات الحملة 
الدولية لمناهضة العنف المبني على النوع  

 االجتماعي 

2019-10- 27 بترا   

https://bit.ly/2rCYUC8 
 

شؤون المرأة تطلق الحملة الدولية لمناهضة  
وان  العنف القائم على النوع االجتماعي بعن

"يدًا بيد لمواجهة العنف االقتصادي" " ألنه  
 "حق يستحق

2019-11- 24 وكالة كليوباترا   

https://bit.ly/2rJD0xi 
 

النه حق يستحق ... العنف االقتصادي  
 أولوية

2019-11- 25 سكاي وتر  

https://bit.ly/2MDOg5o 
 

العنف ضد النساء والفتيات باألردن .. 
 أرقام ودالالت صادمة 

2019-11- 25 الهاشمية   

https://bit.ly/39mLriU 
 

يومًا لمناهضة العنف   16إطالق حملة الـ 
 المبني على النوع االجتماعي

2019-11- 24 كلمة االردن  

https://bit.ly/2tiwOMR 
 

إطالق الحملة الدولية السنوية لمناهضة  
المبني على النوع االجتماعي العنف   

2019-11- 24 قناة المملكة  

https://bit.ly/39lHGdA 
 

األميرة بسمة تشارك في مناقشات "مناهضة  
 "العنف المبني على النوع االجتماعي

2019-12- 24 الرأي  

https://bit.ly/2MFyPd3 
 

ندوة في الطفيلة حول العنف االقتصادي  
 ضد المرأة 

2019-12- 11 بترا   

https://bit.ly/2MGCOpB
https://bit.ly/39pfC99
https://bit.ly/2ZAEN3Z
https://bit.ly/35dMnTH
https://bit.ly/2tb6G6T
https://bit.ly/2rCYUC8
https://bit.ly/2rJD0xi
https://bit.ly/2MDOg5o
https://bit.ly/39mLriU
https://bit.ly/2tiwOMR
https://bit.ly/39lHGdA
https://bit.ly/2MFyPd3
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https://bit.ly/2ZCKO00 
 

االميرة بسمة تؤكد اهمية تكاتف الجهود 
المرأة النهاء العنف االقتصادي ضد   

الوقائع 
 االخبارية 

4 -12 -2019  

https://bit.ly/2QuHgsF 
 

مؤتمر صحفي الثالثاء في عمان لإلعالن  
يوم لمناهضة العنف   16عن حملة ال 

 ضد المرأة 

Nisaa FM 19 -11-2019  

https://bit.ly/2snQrDu 
 

األميرة بسمة تدعو إلى الضغط على  
 الجهات الرسمية لرفع المعاناة عن المرأة 

2019-12- 10 انباء الوطن   

https://bit.ly/39rUJKm 
 

العنف ضد في اليوم العالمي للقضاء على 
 المرأة .. كيف هو واقع نساء األردن؟ 

2019-11- 25 رؤية االخبارية   

https://bit.ly/2tWIs0i 
 

يوما ستكون   16شؤون المرأة: حملة أل 
مخصصة للعنف االقتصادي المبني على  

 النوع االجتماعي 

2019-10- 27 االنباء االردنية   

 

 

 

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

عدد  الرابط  المنتج 
 المشاهدات 

 التاريخ  الوصول التفاعل 

العنف االقتصادي في عالم  
 العمل

https://cutt.ly/qrukTHp 
 

104,000 5,694 464,246 27 /11 

العنف االقتصادي داخل 
 األسرة 

https://cutt.ly/rrukTdI 
 

106,000 6,546 338,957 27 /11 

 https://bit.ly/2FnlAte الميراث 
 

230,000 30,588 2,525,572 8/12 

 https://bit.ly/2QmxCtb 35,000 2,196 113,568 3/12 الملكة بلقيس  –كان زمان  

https://bit.ly/2ZCKO00
https://bit.ly/2QuHgsF
https://bit.ly/2snQrDu
https://bit.ly/39rUJKm
https://bit.ly/2tWIs0i
https://cutt.ly/qrukTHp
https://cutt.ly/rrukTdI
https://bit.ly/2FnlAte
https://bit.ly/2QmxCtb
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الملكة   –كان زمان  
 حتشبسوت 

https://bit.ly/2SY0R7H 
 

28,000 1,595 103,932 7/12 

السلطان   –كان زمان  
 جاهان 

https://bit.ly/2QFxYdy 
 

30,000 1,916 96,387 4/12 

الملكة  -كان زمان  
 سميراميس 

https://bit.ly/2ucXy1S 
 

62,000 2,356 779,725 7/12 

 https://bit.ly/2tx8nve الملكة زنوبيا -كان زمان 
 

59,000 6,987 1,002,104 6/12 

 https://bit.ly/2rSeppV رسالة الميراث 
 

17,000 1,020 55,785 10 /12 

 https://bit.ly/2N9H819 رسالة حقها في العمل
 

12,000 685 55,389 10 /12 

 https://bit.ly/35poh8e رسالة القروض 
 

16,000 1,648 67,702 10 /12 

 https://bit.ly/36pxVsS رسالة الموارد
 

46,000 5,120 511,463 10 /12 

 https://bit.ly/2QpiL1j رسالة التمييز في العمل 
 

41,000 5,713 990,998 9/12 

 https://bit.ly/35imrpO رسالة مشروع العائلة 
 

10,000 2,212 161,996 8/12 

 https://bit.ly/36oUoqa رسالة عمال المياومة 
 

10,000 1,267 118,746 8/12 

 https://bit.ly/2MRLZ6Y برومو المائدة المستديرة 
 

51,000 4,074 125,494 7/12 

 https://bit.ly/2SSPdLk برومو ورشة عجلون 
 

9.000 1,568 142,358 4/12 

https://bit.ly/2SY0R7H
https://bit.ly/2QFxYdy
https://bit.ly/2ucXy1S
https://bit.ly/2tx8nve
https://bit.ly/2rSeppV
https://bit.ly/2N9H819
https://bit.ly/35poh8e
https://bit.ly/36pxVsS
https://bit.ly/2QpiL1j
https://bit.ly/35imrpO
https://bit.ly/36oUoqa
https://bit.ly/2MRLZ6Y
https://bit.ly/2SSPdLk
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 https://bit.ly/2STVdTJ برومو المؤتمر الصحفي 
 

19,000 891 64,358 1/12 

 

 

 

 الوصول التفاعل  عدد المشاهدات  الرابط  المنتج 
 https://bit.ly/2QmOosp االستبيان االلكتروني 

 
12,550 679,725 25 /11 

 https://cutt.ly/8rukYri العاصفة االلكترونية 
 

11,200 96,387 30 /11 

 https://bit.ly/2rSayJt انفوجرافيك 
 

725 857 1/12 

 https://bit.ly/2QocsLx انفوجرافيك 
 

895 775 1/12 

 https://bit.ly/37z24WT انفوجرافيك 
 

985 322 1/12 

 https://bit.ly/37vtNaQ انفوجرافيك 
 

667 458 1/12 

 https://bit.ly/2MV3p2r انفوجرافيك 
 

524 385 1/12 

 https://bit.ly/39wnJki انفوجرافيك 
 

656 584 1/12 

 https://bit.ly/2SSBR1A انفوجرافيك 
 

225 568 1/12 

 https://bit.ly/2QJObyf 635 559 1/12 انفوجرافيك 

https://bit.ly/2STVdTJ
https://bit.ly/2QmOosp
https://cutt.ly/8rukYri
https://bit.ly/2rSayJt
https://bit.ly/2QocsLx
https://bit.ly/37z24WT
https://bit.ly/37vtNaQ
https://bit.ly/2MV3p2r
https://bit.ly/39wnJki
https://bit.ly/2SSBR1A
https://bit.ly/2QJObyf
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 https://bit.ly/2SQHXiQ انفوجرافيك 

 
358 696 1/12 

 https://bit.ly/35nOgNi انفوجرافيك 
 

456 521 1/12 

 https://bit.ly/39Dlo7q تغطية ورشة الكرك
 

985 36,387 2/12 

 https://bit.ly/2MS8x7i تغطية ورشة عجلون 
 

456 22,317 3/12 

 https://bit.ly/2QlPDI8 كلمة محافظ عجلون 
 

741 1,000 3/12 

 - كلمة السيد نور الصمادي 
 ورشة عجلون 

https://bit.ly/2rXenNG 
 

568 984 3/12 

 - كلمة السيد صهيب ربابعة 
 ورشة عجلون 

https://bit.ly/2FlbQjq 
 

658 584 3/12 

 https://bit.ly/36o0s27 كلمة رئيس عجلون الكبرى 
 

989 687 3/12 

كلمة أشجان العنانزة في ورشة 
 عجلون 

https://bit.ly/36mMZrb 
 

457 778 3/12 

كلمة السيدة هازار عصفورة في 
 ورشة عجلون 

https://bit.ly/2ujE0Jp 
 

589 1,025 3/12 

 https://bit.ly/37BguGc التحضير للمائدة المستديرة 
 

663 2,258 4/12 

 https://bit.ly/2SQUwL3 كلمة األميرة بسمة 
 

665 1,589 4/12 

كلمات المتحدثين في المائدة 
 المستديرة 

//bit.ly/2MV4NlIhttps: 
 

452 889 4/12 

https://bit.ly/2SQHXiQ
https://bit.ly/35nOgNi
https://bit.ly/39Dlo7q
https://bit.ly/2MS8x7i
https://bit.ly/2QlPDI8
https://bit.ly/2rXenNG
https://bit.ly/2FlbQjq
https://bit.ly/36o0s27
https://bit.ly/36mMZrb
https://bit.ly/2ujE0Jp
https://bit.ly/37BguGc
https://bit.ly/2SQUwL3
https://bit.ly/2MV4NlI
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UN Women https://bit.ly/37B6vRa 
 

558 894 4/12 

تغطية ورشة المنطقة  
 الصناعية 

https://bit.ly/2QHT5vK 
 

559 1,258 5/12 

 https://bit.ly/2QKeftd الكندية تغطية مناظرة السفارة 
 

574 1,564 5/12 

 https://bit.ly/2sKYNFe تغطية ورشة فندق جنيفا 
 

579 2,589 9/12 

كلمات المتحدثين في ورشة  
 فندق جنيفا 

https://bit.ly/35gGKnC 
 

552 254 8/12 

كلمات المتحدثين في لقاء  
 األغوار الوسطى 

https://bit.ly/35gGKnC 
 

540 889 9/12 

 

 

 

 حملة ألنه حق يستحق 

 تمهيد 

ــل االجتماعي  تم اطالق الحملة الدولية  ــة العنف المبني على النوع االجتماعي على منصـــــــــات التواصـــــــ ــنوية لمناهضـــــــ الســـــــ
 المختلفة تحت هاشتاق #ألنه_حق_يستحق حيث تم اختيار العنف االقتصادي موضوعًا للحملة لهذا العام.

 النتائج..تفاعل مع الحملة ناشطين ومتابعين و رواد مواقع التواصل االجتماعي ؛ وفيما يلي تحليل لهذه  

 نتائج التحليل:  •
 :يستحقتحليل هاشتاق #ألنه_حق_  •
 ( 148729منصة التويتر: ) -

https://bit.ly/37B6vRa
https://bit.ly/2QHT5vK
https://bit.ly/2QKeftd
https://bit.ly/2sKYNFe
https://bit.ly/35gGKnC
https://bit.ly/35gGKnC
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 (70566منصة االنستغرام: )  -
 (208339) :منصة الفيسبوك -
 
 :16Daysjo#تحليل هاشتاق •
 ( 7135منصة التويتر: ) -
 (40582منصة االنستغرام: )  -
 (357701منصة الفيسبوك: ) - 

 

 


