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يعد العنف المبني على أساس النوع االجتماعي وخاصة العنف األسري ضد النساء 

والفتيات انتهاك أساســـي لحقوق اإلنســـان. يمنع هذا العنـــف المرأة من أن تعيش 

حياة خالية من األذى؛ يهدد كرامتها وأمنها واستقاللها ، ويؤدي إلى عواقب صحية 

، في معظم الحاالت، من  خطيرة. النســـاء والفتيات الالتي يتعرضن للعنف ال يتمكنّ

الوصـــول إلى العدالة والخدمات الصحية الالزمة والمؤسســـات المتخصصة وأنظمة 

الدعـــم. كمـــا أن الكثيـــر منهـــن ال يعرفن آليـــات التبليغ ومســـار الشـــكوى المقدمة 

وكيفية حمايتهم بعد قيامهم بالتبليغ. 

وتعود  جذور العنف األســـري ضد النســـاء والفتيات إلى عدة أســـباب منها الخالفات 

األســـرية،  أو تعاطـــي المخدرات مـــن قبل أحد أفراد األســـرة أو خالفات عائلية على 

مواضيع مالية، واألهم أن دائرة العنف المتكررة هي التي تؤدي بالغالب إلى تطور 

 التعامل معها 
ً
 إلـــى  جرائم قتل النســـاء والفتيـــات والتي يتم الحقـــا

ً
العنـــف وصـــوال

كجرائم شرف.
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مقدمة



أهداف الحملة
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الهدف العام للحملة

مجابهـــة العنف المبني على أســـاس الجنس وخاصة العنف األســـري ضد النســـاء والفتيات 

وإيجاد حلول استباقية تمنع من تطور العنف ليصل إلى القتل.

األهداف الفرعية للحملة على المدى القصير
رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من  العنف المبني على أساس الجنس وخاصة العنف 

األسري ضد النساء والفتيات والذي قد يؤدي إلى وقوع جرائم قتل النساء والفتيات.

التعريف بأنواع العنف ومسبباته وآثاره على األسرة والمجتمع.

 للقيام بمبادرات داخـــل محافظاتهم وفي مواقعهم 
ً
 وإناثـــا

ً
تشـــجيع الفئات الشـــبابية ذكورا

للحد من العنف األسري.

التركيـــز علـــى الجانب الدينـــي النابذ للعنف بشـــكل عام والذي حرم قتـــل النفس بغير حق، 

 القتل بداعي الشرف.
ً
وخصوصا

تعزيز المعرفة بخدمات الحماية والوقاية  وخصوصا كيفية االستفادة من الخدمات المقدمة 

من منظومة الحماية الرسمية واألهلية.

التعريف بحقوق الضحايا والتشريعات الناظمة التي توفر الحماية لضحايا العنف.

بناء حوار حول آليات ووسائل تطوير الخدمات المقدمة لضحايا العنف.

كســـر حاجز الصمت لدى النســـاء المعرضات للخطر ودعوتهن للتبليغ عن تعرضهن ألي نوع 

 لجريمة قتل.
ً
من أنواع العنف الذي قد يصل الحقا



الشركاء

شـــبكة مناهضـــة العنـــف ضـــد المـــرأة 

والشـــؤون  األوقـــاف  ”شـــمعة“، وزارة 

والمقدســـات اإلســـالمية، دائرة االفتاء 

العـــام، النواة الشـــبابية الخاصة باللجنة، 

مكافحـــة  إدارة  األســـرة،  حمايـــة  إدارة 

المخدرات.

هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمســـاواة بيـــن 

الجنسين، برنامج األمم المتحدة للسكان، 

اإلقليمـــي  األوروبـــي  البرنامـــج   ،PLAN

 RDPP للحماية والتنمية

أهداف الحملة
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األهداف الفرعية للحملة على المدى البعيد

توحيـــد الجهـــود على المســـتوى الحكومي وعلى مســـتوى مؤسســـات المجتمع المدني 

المقدمـــة لخدمات حماية الضحايا من العنـــف المبني على النوع االجتماعي وخاصة العنف 

األسري ضد النساء والفتيات.

تحديث وتطوير تدابير الحماية والوقاية للنساء المعرضات للعنف والخطر.

مراعاة اإلعالم للمســـاواة بين الجنســـين بحيث ينقل الوقائع بشفافية ويدعم حقوق المرأة 

ويناصـــر قضاياهـــا، مـــع التركيـــز على تغطيـــة الجانب اإلنســـاني للضحية وتجنب رســـم صورة 

نمطية تعزز الهيمنة والسلطة الذكورية على المرأة.

وضع وتنفيذ اســـتراتيجيات وتربوية وثقافية تتحدى المفاهيم السائدة والممارسات النمطية 

.
ً
 مبررا

ً
التي تجعل من العنف ضد النساء  والفتيات امرا

الشركاء المانحينالشركاء الرئيسيين



الفئات المستهدفة
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المجتمع بشكل عام

رجال الدين

 
ً
اإلعالم بمختلف انواعه وخصوصا
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
والناشطين على مواقع التواصل 

االجتماعي.

طالب المدارس والجامعات

منظومة الحماية في األردن

مجلس األمة بشقيه األعيان 

والنواب.



وسائل تنفيذ الحملة
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تنفيذ مبادرات وورش 
فـــي جميع  توعويـــة 
المملكـــة  محافظـــات 
فريـــق  خـــالل  مـــن 
التابـــع للجنة  الشـــباب 

وشركائها.

تنفيذ مبادرات وورش 
فـــي جميع  توعويـــة 
المملكـــة  محافظـــات 
فريـــق  خـــالل  مـــن 
التابـــع للجنة  الشـــباب 

وشركائها.

تنفيـــذ ورش توعوية بمختلف محافظات 
المملكة مع التركيز على محتوى الورشة، 
بحيـــث يتـــم تنـــاول موضـــوع العنف ضد 
النساء من الجوانب القانونية واالجتماعية 
والنفســـية والدينيـــة، وبمـــا ينســـجم مع 
الهدف العام  واألهداف العامة للحملة.

حملة توعوية معلوماتية 

حملـــة إعالنيـــة فـــي 
اإلعـــالم  مؤسســـات 
ومواقـــع  المرئـــي 
االجتماعي  التواصـــل 
تشـــمل؛ كل مـــن بث 
تم  التي  الفيديوهات 
انتاجهـــا حـــول أهمية 
العنـــف ضد  مجابهـــة 

النساء داخل األسرة.

لقـــاءات فـــي  برامـــج 
تلفزيونية وإذاعية.

حملة إعالنية 

حملـــة إعالنية الكترونيـــة تتضمن بث 
الفيديوهـــات عبـــر منصـــات التواصـــل 
االجتماعـــي وتوثيق الفعاليـــات التي 
قامت بها اللجنة وشبكة شمعة ونشر 

اخبار يومية عن الفعاليات.



وسائل تنفيذ الحملة

من أنشطة النواة الشبابية التابعة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة رسم جرافيتي
على مدخل مدينة هدريان السياحية - جرش

6

إعادة نشـــر سلسة فيديوهات الخدمات 
المقدمة من منظومـــة الحماية والتي 
تشـــمل الفريق الوطني لحماية األســـرة 
من العنف والجهات الرسمية ومنظمات 
المجتمـــع المدنـــي للتعريـــف بالخدمات 

التي تقدمها كل جهة.

نشـــر برشـــور يحـــوي معظـــم عناويـــن 
االتصـــال الخاصـــة بالجهـــات التـــي تقدم 

خدمات حماية لضحايا العنف.

حملة إعالمية 



رسائل الحملة
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1

4

789

56

23

الصمت عن العنف 
مشاركة فيه

قال رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص: ”أكمل 

 
ً
المؤمنين إيمانا
 
ً
أحسنهم خلقا

وخياركم خياركم 
لنسائهم“

قال رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص: ”ليس 

عة،  رَ الشديد بالصُّ
إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند 

الغضب“

قال رسول الله 
رحم  ملسو هيلع هللا ىلص: ”من ال يَ

رحم“ ال يُ

إيد بإيد بنبني أسر 
مستقرة وخالية 

من العنف التغيير 
ببلش فينا

قال رسول الله 
مْ 

ُ
ك رُ يْ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص: ”خ

ا 
َ
ن
َ
أ هِ وَ لِ

هْ
َ
مْ ألِ

ُ
ك رُ يْ

َ
خ

ي“ لِ
هْ
َ
مْ أل

ُ
ك رُ يْ

َ
خ

 
َ

دٌ ال حَ
َ
انَ أ

َ
نْ ك إِ

وَ
 ، هِ تِ

اصَّ
َ

خ ي بِ نِ
َ
ت عْ يَ

لُ  هْ
َ
ا أ مَ يَّ  سِ

َ
ال وَ

رَ 
َ
ك

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ق

َ
، ف هِ تِ

يْ بَ
رٌّ 

َ
وَ ش هُ ، وَ انَ يمَ ِ

ْ
ٱإل

. نِ مِ
ْ

ؤ مُ
ْ
رِ ٱل

يْ
َ

نْ غ مِ

اكسري دائرة 
العنف واحمي 
حالك وعيلتك 

بتبليغك عن أي 
عنف أسري

العنف يهدد أمن 
األسرة والمجتمع، 

 ألسر 
ً
معا

مستقرة آمنة 
للجميع



فيديوهات الحملة
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قانـــون الحمايـــة مـــن العنـــف األســـري يحمـــي ضحايا 
العنف والمبلغين والشهود

ال تتـــرددوا في طلب المســـاعدة في حـــال تعرضكم 
توثيق لفعاليات حملة 16 يوم لعام 2022ألي نوع من أنواع العنف

تنبذ جميع الشرائع السماوية العنف ضد المرأة

الرابط

الرابطالرابط

الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=TizJcPm1lGg
https://www.youtube.com/watch?v=ifT4Kp7i9ug
https://www.youtube.com/watch?v=7kIWljDnR0E
https://www.youtube.com/watch?v=bWP4x9dzGfU


أنشطة اللجنة خالل الحملة
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الرابطموقع التنفيذالتاريـــخالنشـــاط
مقر اللجنة الوطنية مؤتمر صحفي إلطالق الحملة 

الزرقاء/ جمعية رعاية االسر الخيرية 

مركز االميرة بسمة/النزهة 

عمان الشرقية/جمعية الدار البيضاء 

الطفيلة

اربد/جمعية الفاروق الخيرية 

وسط عمان/جمعية النشميات الخيرية 

الزرقاء/شارع الوينك 

مركز شابات ماركا 

جامعة جرش 

عمان 

مركز االميرة بسمة/الكرك 

عمان

26/11/2022

27/11/2022

27/11/2022

28/11/2022

28/11/2022

29/11/2022

30/11/2022

1 / 1 2 / 2 0 2 2

3 / 1 2 / 2 0 2 2

4 / 1 2 / 2 0 2 2

6 / 1 2 / 2 0 2 2

8 / 1 2 / 2 0 2 2

1 1 / 1 2/ 2022

ورشة توعوية لذوي االعاقة 

ورشـــة توعويـــة حـــول العنـــف االســـري 

ورشـــة توعويـــة حـــول العنـــف االســـري 

ورشـــة توعويـــة حـــول العنـــف االســـري 

ورشـــة توعويـــة حـــول العنـــف االســـري 

مسار شبابي للتوعية بالعنف االسري 

مسرح دمى حول العنف االسري 

يوم مفتوح حول العنف االسري 

مسرحية حول العنف االسري 

الحفل الختامي للحملة برعاية ســـمو االميرة 
بسمة بنت طالل 

الجلسة النقاشية حول منظومة الحماية من 
العنف بين الواقع والتحديات 

ورشة توعوية للشباب 

https://www.youtube.com/watch?v=JhVApJLSMU0
https://www.youtube.com/watch?v=QCzi2zgSrD8
https://www.youtube.com/watch?v=x65BxOHpt5U
https://www.youtube.com/watch?v=YRv5fQ-HpMY
https://www.youtube.com/watch?v=SqWuHgjDkxU
https://www.youtube.com/watch?v=g8JTvM3fw5U
https://www.youtube.com/watch?v=h_SqrmwXj7E
https://www.youtube.com/watch?v=rayLjHhS7yk
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نفذت شـــبكة شـــمعة خالل الحملة الدولية الســـنوية لمناهضة العنف المبني على أساس النوع 

االجتماعي لعام 2022 540 نشاط في مختلف محافظات المملكة. 

اضغـــط علـــى األيقونـــة لمشـــاهدة جميع أنشـــطة 

وفعاليات شـــبكة شـــمعة لعام 2022 خـــالل الحملة

أنشطة شبكة شمعة خالل الحملة

رزنامة األنشطة

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vD-EeKq8D2scqJrkjUpckNY1uLf2NInQ650jInwnRXg/edit#gid=0
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الرابطالتاريـــخالجهة اإلعالمية

اإلذاعة األردنية

Jordan TV - التلفزيون األردني

Jordan TV - التلفزيون األردني

التغطية اإلعالمية

28/11/2022

11/12/2022

11/12/2022

القنوات الرسمية

الرابطالتاريـــخالجهة اإلعالمية

وكالة االنباء االردنية (بترا)

جريدة االنباط

صراحه نيوز

مدار الساعة األخبارية 

جريدة الرأي

همم

الدستور

موقع خبرني

الحقيقة الدولية

سرايا نيوز

صحيفة الحرير اإللكترونية

The Jordan Times

 MENAFN- Al Wakeel

وكالة االنباء االردنية (بترا)

وكالة كليوباترا لالنباء

26/11/2022

27/11/2022

26/11/2022

11/12/2022

6/12/2022

27/11/2022

27/11/2022

26/11/2022

26/11/2022

28/11/2022

26/11/2022

26/11/2022

26/11/2022

27/11/2022

27/11/2022

وكاالت األنباء

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=76881&lang=ar&name=local_news
https://menafn.com/arabic/1105275725/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
bit.ly/3HA70jx
bit.ly/3Uezn9x
bit.ly/3Vf3HSJ
bit.ly/3ViDByj
bit.ly/3FAk3QN
bit.ly/3VNUuRW
bit.ly/3Bq6DEc
bit.ly/3YjkaaO
bit.ly/3uJIp44
bit.ly/3FIIGun
bit.ly/3FOnofd
bit.ly/3iT5sH7
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=230630&lang=ar&name=news
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أنشـــطة عـــدد مـــن أعضـــاء الفريق 

الوطني لحماية األســـرة من العنف

مؤسسة نهر األردن

جمعية اتحاد المرآة األردنية

تنفيـــذ عـــدة أنشـــطة تفاعلية منها الرســـم، صلصـــال، عرض فلم توعوي، عرض مســـرحي، عرض مســـرح 
الدمى ومعرض رسومات، حيث تم اختيار النشاط بناء على الفئة المستهدفة. حيث استهدفت األنشطة 

والمحاضرات جميع فئات المجتمع المحلي.

 UNHCR، FCDO، تنفيـــذ بعض االنشـــطة والمحاضرات من خالل مشـــاريع المؤسســـة وبتمويل من قبـــل
 .UNICEF، She Leads

شاركت مؤسسة نهر االردن في النشاط المشترك المنفذ في عمان من قبل المجموعة الفرعية للحملة 
وهذا من خالل تنفيذ نشـــاط فني يســـمح للعاملين ضمن قطاعات الحماية بالتعبير عن مفهوم التمكين 
للمراة من خالل خبراتهم  ووجهات نظرهم حيث تم تنفيذ النشـــاط المشـــترك يوم 1/12/2022 في رأس 

العين ضمن حضور عدد من المنظات العالمية والمحلية.

شـــاركت مؤسســـة نهـــر االردن بتفيـــذ جلســـة مشـــتركة مـــع المجموعـــة الفرعيـــة فـــي المفـــرق بتاريـــخ 
6/12/2022 حيـــث تـــم تنفيذ محاضرة توعوية للفتيات و عددهن 60 طالبـــة حيث كانت المحاضرة بعنوان 

"العنف المبنى على النوع االجتماعي".

نفـــذ مركـــز الملكـــة رانيا العبدالله لتمكيـــن المجتمعات في العقبـــة  بتاريخ 10/12/2022 نشـــاط للمجتمع 
المحلـــي بهـــدف تســـليط الضوءعلى القيـــادات النســـوية بالعقبة والتحديـــات واالنجازات واالشـــادة بالدور 

المجتمعي للنساء في المجتمع.

العمل على تنفيذ دورة تدريب مدرببين  ل 25 محام ومحامية متطوعين ولمدة ثالثة أيام، نوقشت خاللها 
قضايا أساسية في قانون األحوال الشخصية.

تنفيـــذ 15 محاضـــرة توعيـــة اســـتهدفت 450 ســـيدة نفذها محاميـــن متطوعين مدربين في فـــروع ومراكز 
الجمعيـــة في: عمـــان، مخيم الحســـين، مخيم الوحدات، مخيم حطين، الســـلط، ديرعـــال، الفحيص، الكرك، 

الزرقاء، البقعة، عجلون، اربد، الرمثا، الخالدية ومادبا.

تنظيـــم احتفال في ختام الســـتة عشـــر يوما حضره ما يقرب 500 شـــخصا ، ممثلين للجهـــات المختلفة من 
المؤسســـات الوطنية و الســـفارات و هيئات األمم المتحدة والجمعيات الشـــريكة حول ســـن الزواج والنفقة 

والوالية الشتركة لألبناء.
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مؤسسة إنقاذ الطفل
تنظيم جلســـة نقاشـــية لبحث أجرته المؤسسة حول "التعليمات المعدلة لمنح اإلذن بالزواج لمن هم دون 

أ" والتي عقدت بتاريخ 27 تشـــرين الثاني 2022 بفندق الشيراتون – عمان. وتأتي الجلسة  ســـن ال،18 عامً

ضمن جهود مؤسسة إنقاذ الطفل األردن في الحد من زواج األطفال. 

حملـــة الكترونيـــة تضمنت رســـائل مكتوبـــة من قبل فتيات يافعـــات من مخيم الزعتري حـــول رفض العنف 

األسري والعنف الواقع على النساء والفتيات.

المشـــاركة في تنظيم الفعالية المشـــتركة لمجموعة العمل الفرعية المعنية بالعنف المبني على النوع 

االجتماعي تحت عنوان "لنتحد لوقف العنف" في 1 كانون األول 2022 في جاليري راس العين وتضمنت 

مشـــاركة المؤسســـة تنظيم معرض صور يحمل رســـائل مناهضة للعنف الى جانب المشـــاركة في جلسة 

حوارية حول حراك حقوق المرأة في األردن وكذلك المساهمة في اعداد رسائل الحملة.

تنظيـــم 3 ورشـــات تدريبية داخل مركز فتيـــات قائدات نحو التغيير الذي تديره إنقـــاذ الطفل األردن ويموله 

صنـــدوق األمم المتحدة للســـكان داخـــل مخيم الزعتري واســـتهدفت التدريبات تعزيز قـــدرات الفتيات في 

المناصرة والحشد المجتمعي لنبذ العنف األسري والحد من زواج األطفال خالل الفترة من 5 الى 7 كانون 

األول 2022.

المشـــاركة في الفعالية المشـــتركة لمنظمات األمم المتحدة ومؤسســـات المجتمع المدني في مخيم 

الزعتري (نهائي دوري كرة القدم للفتيات في ملعب المركز الشبابي في مخيم الزعتري) لرفع الوعي 

حـــول العنف المبني على النوع االجتماعي بتاريخ 8 كانون األول 2022.
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