ت
التصال
بمنسق� فرق
لمزيد من المعلومات ،يرجى إ
ني
الجنس
العمل الفرعية المعنية بالعنف
المب� عىل
ي
ي
النوع االجتماعي:
آنا ي ن
بل� أنجيتا أجورا UNHCR ،المفوضية السامية لالمم
أ
ن
الالجئ� ،الردن:
المتحدة لشؤون
ي
anguita@unhcr.org
ليانا اسالم UNFPA ،صندوق االمم المتحدة لالسكان:
lislam@unfpa.org

٢٤
اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

مؤتمر صحفي عن الحملة.
الموقع مقر اللجنة ،عمان.
التوقيت 11:00
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اليوم 1

انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
النجم �ف
بالموضوع .والدمية
ي
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الموقع المفرق /الخالدية ،المفرق/
رحاب التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

نشاط للبنات أ
والمهات حول اليوم
النساء.
العالمي للحد من العنف ضد
الموقع مركز متعدد النشاطات ف ي�
مخيم ت
الزع�ي ،المناطق  4و 8
التوقيت 14:00 - 10:00
مؤسسة انقاذ الطفل االردن

زيادة الوعي حول الزواج المبكر
خالل عرض مرسحيات ،اداء
من
االدوار ف ي� المرسحية سيكون من قبل
ين
معلم�/طالب نظراء.
الموقع مدرسة البحرين/مساحات
صديقة لالطفال التوقيت 12:30
لجنة االنقاذ الدولية IRC

يوم مفتوح (جلسة ).
الموقع الرمثا – مدرسة مصعب بن
عم� التوقيت 13:00 - 10:00
ي
طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
• زيارات الخيم لتوزيع ت
بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم ت
الزع�ي

لجنة االنقاذ الدولية IRC

لعب أدوار حول الزواج المبكر
والعنف ن
الم� يزل.
الموقع الرمثا – مركز  IRCللسيدات
التوقيت 13:00 - 10:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

جلسة توعية عن « الزواج المبكر»
وتشمل نقاش عن الرسائل االساسية
ن
أما� حول الزواج المبكر.
ضمن حملة ي
المجموعة المستهدفة :النساء فوق
عمر 18
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق  ٨ ،٥ ،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00

مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

فريق متطوعي زيادة التوعية من
وغ� العر ي ن
العر ي ن
اقي� سيعمل
اقي� ي
ف
ين
الالج� ي� مناطقهم
عىل رفع وعي
ن
ومبا� لجنة خدمات
السكنية ي
المحل ،مرتدين شعار
المجتمع
ي
الحملة و سيوزعون الرسائل.
المحل
الموقع لجان خدمة المجتمع
ي
ف ي� عمان ،اربد ،صويلح والزرقاء
التوقيت 14:00-10:00

مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

نساء معرضات لخطر شديد سيقدمن
 3أيام مجانية للجمال لنظرائهن
(نساء معرضات للخطر).
توزيع منشورات للتوعية.
الموقع مركز يك�ف – الزرقاء
التوقيت 12:00

منظمة النهضة العربية
للديمقراطية والتنمية
 أرض العون القانوني-UNHCR

جلسة توعوية عن « المساحات
آ
المنة» و العنف ن
المب� عىل النوع
ي
ف
االجتماعي ي� مناطق شمال عمان
والزرقاء ،وعن العنف ن
المب� عىل
ي
النوع االجتماعي و دعم الرجال
ضد هذا العنف ( ويشمل ورشة
تدريبية للطلبة عن العنف ن
المب�
ي
التعب� بع�
عىل النوع االجتماعي و
ي
الفعل من
والدعم
االعمال الفنية،
ي
خالل النشاطات و احتفال الختيار
الفائزين)
ين
الموقع ن ز
الحس�،
ال�هة ،مخيم
مخيم الزرقاء ،مخيم ماركا ،السخنة
 ,UN Womenاللجنة
الوطنية االردنية لشؤون
المرأة

سيتم عقد مناظرة شبابية ف ي� الجامعة
الهاشمية ،وسيتم مناقشة ت
اق�اح
حول المادة  308من قبل ديوانية.
الموقع جامعة البلقاء
التوقيت 11:00

منظمة االغاثة الدولية RI

الزواج المبكر ومخاطره عىل صحة
االم والطفل باالضافة اىل نتائجه
االجتماعية االقتصادية عىل الفتيات
و العائالت.
الموقع مراكز المنظمة (المدرسة
 )3+2+1المناطق  ٨ ،٥ ،٣مخيم
ت
الزع�ي
التوقيت ( 12:00 - 11:00اناث)
(16:00 - 15:00ذكور)
منظمة االغاثة الدولية RI

مرسحية عن الزواج المبكر
الموقع مراكز المنظمة (المدرسة )1
المنطقة  ،3مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 13:00
 JRCوالجهات في اربد
التي هي جزء من تنسيق
االحالة

جلسات لتقديم المشورة القانونية
والطبية عن الزواج المبكر باالضافة
اىل نشاطات مرتبطة بالطفل.
الموقع الطرة ( الرمثا)

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

• اصدار بيان عن الحملة
• ورشة عمل عن حقوق المرأة ف ي�
التفاقات الدولية و ش
الت�يعات
إ
الوطنية.
الموقع جمعية الفاروق /اربد

٢٦
معهد العناية بصحة
االسرة /مؤسسة نور الحسين
بالتعاون مع UNFPA

حملة لمدة يوم واحد وتشمل:
• فيلم عن االساءة الجنسية و
االلتهابات المنقولة جنسيا.
ئ
اخصا�
• نقاش عن الفيلم مع
ي
اجتماع متخصص.
• جلسة توعوية عن العنف المعتمد
عىل النوع االجتماعي (نفسية وطبية).
• بالونات طائرة مطبوع عليها شعار
(ال للعنف).
• توزيع قبعات و أوشحة مطبوع
عليها ( 16يوم نشاط).
• نشاطات للشباب واالطفال مخيم.
الموقع المدينة ت
االلك�ونية
التوقيت 15:00 - 10:00

االتحاد النسائي االردني العام

ف
الم�اث
حقوق المرأة ي� ي
الموقع مكتب االتحاد /محافظة
معان التوقيت صباحاً
الهيئة الطبية الدولية
/IMCاليونسف

فيلم و توعية عن العنف ن
الم� يزل.
الموقع المساحات
الصديقة �ف
ين
لليافع� أالقرية  3والقرية  6ي
مخيم الزرق.

مؤسسة نهر االردن
والمفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

جلسة توعوية عن مفاهيم الحماية
من االساءة بالتعاون مع مركز العدل
للمساعدة القانونية.
الموقع مركز الملكة رانيا للعناية
باالرسة والطفل  ،عمان

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

عقد مرسحية حول الزواج المبكر
تحت عنوان (غزل البنات)
الموقع جامعة الزرقاء االهلية

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

اليوم ٢

انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
ت
الموقع المفرق /الزع�ي ،المفرق/
باعج التوقيت 12:00
لجنة االنقاذ الدولية IRC

نقاش مجموعات ت
ال� ي ز
ك� حول الزواج
المبكر و عرض فيديو حول الزواج
المبكر.
الموقع بيات يافا
التوقيت 13:00 - 10:00
لجنة االنقاذ الدولية IRC

قص�ة
يوم مفتوح لالطفال ،مرسحية ي
عن عمالة االطفال ،عرض فيديو عن
الزواج المبكر.
الموقع باعج التوقيت 13:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

مث�ة
نشاط ترفيهي ،نقاشات ي
حول «الزواج المبكر».المجموعة
المستهدفة :النساء فوق عمر 18
الموقع مركز النساء والفتيات –
ت
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00

مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

نساء معرضات لخطر شديد سيقدمن
 3أيام مجانية للجمال لنظرائهن
(نساء معرضات للخطر) .توزيع
منشورات للتوعية.
الموقع مركز يك�ف – الزرقاء
التوقيت 09:00

مناظرة حول البند  308من قانون
ن
االرد� بالتعاون مع
العقوبات
ي
ديوانية.
الموقع جامعة البلقاء ف ي� السلط
		

لجنة االنقاذ الدولية IRC

ورشة عمل عن حق المرأة ف ي� حياة
خالية من العنف.المجموعة
المسهدفة  :ضباط ش
ال�طة،
ين
ين
ومدع� ي ن
عام�.
محام�
الموقع عمان

يوم مفتوح (جلسة).
ض
الريا�
اوة
ر
عم
الموقع الرمثا – نادي
ي
التوقيت 15:00 - 10:00

الس�اميك
• حرف يدوية باستخدام ي
والفسيفساء • عرض دمى.
الموقع المدرسة السعودية والمدرسة
البحرينية ،مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 10:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

ميرسي كورس

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

فيديو رسوم متحركة حول «الزواج
المبكر» يتبعها نقاش حول الرسائل.
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00

ميرسي كورس

رسم عىل الجدران
الموقع منطقة  ،1مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 11:00

UN Women
Jordan

البدء بحملة ايام النشاط الستة ش
ع�
ف
ئ
ت
غنا� يقدمه مغن
ي� الزع�ي بعرض ي
و ترفيه للعائلة لزيادة الوعي عن
العنف ضد المرأة.
الموقع واحة  UN Womenف ي� منطقة
 ،4مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 11:00
UN Women
Jordan

جلسة عن الزواج باالكراه ضمن
ن
بتيس�ها قائد
أما� يقوم ي
حملة ي
ن
وتستهدف العائالت السورية
دي�،
ي
ف
المقيمة ي� المخيم (يتوقع مشاركة
 100مشارك).
الموقع واحة  UN Womenف ي� منطقة
 ،4مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 11:00
طفل الحرب – بريطانيا

مناقشات مجموعات ت
ال� ي ز
ك�.
الموقع  3مواقع ف ي� اربد ( الرصيح،
الشمال)
كتم و المزار
ي

طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
• زيارات الخيم لتوزيع ت
بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم
ت
الزع�ي

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

ورشة توعية حول التعريف
ت
باالس�اتيجية الوطنية للمرأة االردنية
أ
للعوام  2017-2013ومحاورها
ومجاالتها والتعريف بمكتب
شكاوى المرأة وخدماته وآلية عمله
ت
ال� تجابهه
والمفاهيم الدينية ي
العنف ضد المرأة وتجربة دار
الوفاق االرسي والتعريف بالمادة
 308من قانون العقوبات وبيان االثار
السلبية والتعريف بالعنف ضد
المرأة وحقوقها ف ي� قانون االحوال
الشخصية.
ن
الوط�
أة
ر
الم
لجان
تجمع
الموقع
ي
ن
االرد� ،بلقا.
ي

اوكسفام

رسومات عىل جدرن مرافق الصحة
العامة مع النساء واالطفال ( رسائل
مدمجة عن ش
م�وع واش  /الحماية /
نقاش /رسومات).
الموقع المنطقة  ،6مخيم ت
الزع�ي
االتحاد النسائي االردني العام

قانون االحوال للمرأة.
الموقع مكتب االتحاد /محافظة
مادبا التوقيت صباحاً

االتحاد النسائي االردني العام

العنف المجتمعي.
الموقع مكتب االتحاد /الزرقاء
التوقيت صباحاً

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

ورشة عمل متخصصة عن العنف
ضد المرأة.
الموقع مكتب  ،SIGIالعقبة

وكالة االمم المتحدة
لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق
االدنى UNRWA

مسابقة فنية لمدارس وكالة الغوث
ف ي� مناطق شمال عمان والزرقاء عن
العنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي و
ي
دعم الذكور ضد هذا العنف (تشمل
ورشة تدريبية للطلبة عن العنف
ن
التعب�
المب� عىل النوع االجتماعي و
ي
ي
من خالل االعمال الفنية و الدعم
الفعل من خالل نشاطات فنية و
ي
احتفال الختيار الفائزين).
ين
الموقع ن ز
الحس�،
ال�هة ،مخيم
مخيم الزرقاء ،مخيم ماركا ،السخنة.
الهيئة الطبية الدولية IMC
 /لجنة االنقاذ الدولية IRC

«يداً بيد لجعل مجتمعي ث
أك� آماناً».
الشباب والشابات برسم
سيقوم
أ
ن
وتحس� المناطق
عالمات المن
ي
العامة حول المخيم.
الموقع المساحات الصديقة
ين
لليافع� أالقرية  3والقرية  6ف ي�
مخيم الزرق.
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اليوم 3

انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الموقع اربد /ايدون ،اربد /المنصورة
التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

عمل ت
بوس�ات و رسومات عن العنف
ت
ضد االطفال • معرض للبوس�ات
لالباء واعضاء لجنة حماية الطفل.
الموقع الزرقاء ،ابو علندا.

المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

جلسة زيادة التوعية حول الزواج
المبكر (مرسحية) -رجال ونساء
ين
بالغ�.
الموقع المفرق التوقيت صباحاً

ميرسي كورس

الس�اميك
• حرف يدوية باستخدام ي
والفسيفساء • عرض دمى.
الموقع المدرسة السعودية والمدرسة
البحرينية ،مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 10:00
اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
ت
والفتيات.ال� ي ز
االساس:
ك�
واالوالد
ي
ف
منع العنف و البقاء ي� أمان.).
الموقع المنطقة  ،6مخيم ت
الزع�ي

وكالة االمم المتحدة
لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق
االدنى UNRWA

مسابقة فنية لمدارس وكالة الغوث
ف ي� مناطق شمال عمان والزرقاء عن
العنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي
ي
و دعم الذكور ضد هذا العنف (
تشمل ورشة تدريبية للطلبة عن
العنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي
ي
التعب� من خالل االعمال الفنية
و
ي
الفعل من خالل نشاطات
الدعم
و
ي
فنية و احتفال الختيار الفائزين).
ين
الموقع ن ز
الحس�،
ال�هة ،مخيم
مخيم الزرقاء ،مخيم ماركا ،السخنة.
لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

مث�ة
نشاط ترفيهي ،نقاشات ي
حول «الزواج المبكر».المجموعة
المستهدفة :النساء فوق عمر 18
الموقع مركز النساء والفتيات –
ت
المناطق  ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

فيديو رسوم متحركة حول «الزواج
المبكر» يتبعها نقاش حول الرسائل.
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق  ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00

مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

نساء معرضات لخطر شديد سيقدمن
 3أيام مجانية للجمال لنظرائهن
(نساء معرضات للخطر) .توزيع
منشورات للتوعية.
الموقع مركز يك�ف – الزرقاء
التوقيت 12:00

مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

ن
اغا�/شعر
عرض مرسحي (للشباب) ،ي
(شباب ذكور) /دبكة (عرض راقص)
(شباب ذكور) ،عرض ترفيهي ،معرض
ن
ف� (اطفال).
ي
المحل،
الموقع مركز  IRDللمجتمع
ي
المنطقة  ،٦مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00-11:00

TDHL

رسائل وقائية تستهدف تعريف االباء
الجنس بع� فجلسات توعوية.
للعنف
ي
الموقع مركز  TdhLي� كفرسوم –
اربد التوقيت 14:00 - 12:30
TDHL

الجنس من خالل
مفهوم العنف
ي
معرض صور يوضح خطر هذا
العنف.
ف
الموقع مركز  TdhLي� كفرسوم –
اربد التوقيت 16:30 - 14:30

UN Women, JWU

نشاطات زيادة التوعية حول المادة
.308
الموقع مركز اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة  -الخالدية
التوقيت 14:00-11:00
 UN Womenو صندوق
االمم المتحدة لالسكان
UNFPA

ين
بك�  20 +مشاورات حول العنف ضد
المرأة.
الموقع فندق الندمارك ،عمان
التوقيت 12:30 – 10:00

معهد العناية بصحة االسرة/
مؤسسة نور الحسين

حملة لمدة يوم واحد بالتعاون مع
 UNFPAو ش�كة زين ،وتشمل:
• جلسات توعوية عن العنف المعتمد
عىل النوع االجتماعي نفسية وطبية).
• بالونات طائرة مطبوع عليها شعار
(ال للعنف).
• توزيع قبعات و أوشحة مطبوع
عليها ( 16يوم نشاط).
• نشاطات للشباب واالطفال
الموقع عيادة المؤسسة  /جرش
التوقيت 15:00 - 10:00
ميدير Medair

توعية المنظمات المجتمعية.
الموقع منظمات مجتمعية ف ي� المفرق
		
التوقيت 11:00

٢٨
اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

ورشة توعية حول التعريف
ت
باالس�اتيجية الوطنية للمرأة االردنية
أ
للعوام  2017-2013ومحاورها
ومجاالتها والتعريف بمكتب
شكاوى المرأة وخدماته وآلية عمله
ت
ال� تجابهه
والمفاهيم الدينية ي
العنف ضد المرأة وتجربة دار
الوفاق االرسي والتعريف بالمادة
 308من قانون العقوبات وبيان االثار
السلبية والتعريف بالعنف ضد
المرأة وحقوقها ف ي� قانون االحوال
الشخصية.
الموقع جمعية سيدات الطفيلة،
الطفيلة
شبكة المرأة لدعم المرأة
بالتعاون مع مركز دراسات
الجامعة االردنية

ندوة حول اتفاقية مجلس اوروبا
للوقاية من العنف ضد النساء
والعنف ن
الم� يزل.
الموقع الجامعة االردنية /كلية
الحقوق ،عمان.

مؤسسة نهر االردن
والمفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

جلسة توعوية حول مفاهيم الحماية
الساءة بالتعاون مع مركز العدل
من إ
القانونية.
للمساعدة
الموقع مركز الملكة رانيا آ
للرسة
والطفل ،عمان.
الهيئة الطبية الدولية
 / IMCاليونسف

جلسة توعوية حول الزواج المبكر +
مواد من  IMCعن نقاش مجموعات
ت
ال� ي ز
ك� و فيلم قصة نجاح.
الموقع المساحات الصديقة
لليافع� ،المنطقة  ،١مخيم ت
ين
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 12:00
جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

ورشة عمل عن حقوق المرأة ف ي�
االتفاقيات الدولية ش
والت�يعات
الوطنية.
الموقع جمعية قميم  /اربد

اليوم ٤

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

• عمل ت
بوس�ات و رسومات عن
العنف ضد االطفال.
ت
للبوس�ات لالباء واعضاء
• معرض
لجنة حماية الطفل.
الموقع الزرقاء ،ابو علندا
التوقيت 15:00 - 11:00

الهيئة الطبية الدولية
IMC/UNFPA

جلسة توعوية حول الزواج المبكر+
مواد من الهيئة الطبية الدولية
لنقاش مجموعات ت
ال� ي ز
ك� و قصة
نجاح فيلم ،باالضافة اىل االسعافات
ت
ال� يقوم بها الكادر الصحي.
االولية ي
الموقع مركز النساء والفتيات ،مخيم
االزرق ،القرية  3و القرية 6
التوقيت 14:00 - 09:30

٢٩

اليوم ٥

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

• عمل ت
بوس�ات و رسومات عن
العنف ضد االطفال.
ت
للبوس�ات لالباء واعضاء
• معرض
لجنة حماية الطفل.
الموقع الزرقاء ،ابو علندا
مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

فريق متطوعي زيادة الوعي و اعضاء
المحل.أسئلة
لجان خدمة المجتمع
ي
واجابات لالطفال خالل عرض الدمى.
الموقع لجان خدمة المجتمع
المحل ،صويلح
ي
التوقيت 13:00 - 11:00

مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

• نشاط ترفيهي لالطفال و تقديم
نفس للتخلص من التوتر.
ارشاد ي
• توزيع منشورات للتوعية.
االم�ة بسمة – فرع
الموقع مركز ي
سحاب التوقيت 12:00 - 10:00

JRS

المحل و
معرض العضاء المجتمع
ي
ش
ال�كاء من المنظمات يغ� الحكومية
حول ثالثة عناوين مرتبطة بالعنف
ن
المب� عىل النوع االجتماعي.
ي
الملكي�،ن
الموقع مدرسة الروم
ي
أ
ال ش�فية التوقيت 18:00 - 16:00
االتحاد النسائي االردني العام

قانون أ
الحوال للمرأة
الموقع مكتب االتحاد /محافظة
جرش التوقيت صباحاً

االتحاد النسائي االردني العام

قانون الضمان االجتماعي
الموقع مكتب االتحاد /محافظة
الكرك التوقيت صباحاً

الهيئة الطبية الدولية
 / IMCاليونسف/
UNHCR

• النشاط  :١جلسة توعوية حول
الزواج المبكر  +مواد من  IMCعن
نقاش مجموعات ت
ال� ي ز
ك� و فيلم قصة
نجاح.
• النشاط  :2العاب مجتمعية مرتبطة
بالوعي عن منع  CPوالعنف ن
المب�
ي
عىل النوع االجتماعي
الموقع اربد YEP
التوقيت 13:00 - 09:00

٣٠

اليوم ٦

انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
حس�ن
الموقع اربد-الشيخ ي
التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

عمل ت
بوس�ات و رسومات عن العنف
ت
ضد االطفال • معرض للبوس�ات
لالباء واعضاء لجنة حماية الطفل.
الموقع الزرقاء ،ابو علندا.

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

المحل يشتمل عىل
نشاط للمجتمع
ي
لعب أدوار حول اليوم العالمي
للحد من العنف ضد النساء و حقوق
االنسان.
المغ�
الموقع اربد  -جمعية ي
االتحاد النسائي االردني
العام

قانون أ
الحوال للمرأة
الموقع مكتب االتحاد /محافظة
الطفيلة التوقيت صباحاً
UN Women Jordan

عرض كوميديا ارتجالية تتطرق لقضايا
النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة.
الموقع واحة ، UN Women
المنطقة  ،4مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

جلسة توعية عن « الزواج المبكر»
وتشمل نقاش عن الرسائل االساسية
ن
أما� حول الزواج المبكر.
ضمن حملة ي
المجموعة المستهدفة :النساء فوق
عمر 18
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

عرض دمى عن «الزواج المبكر».
المجموعة المستهدفة  :النساء
تحت عمر .18
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00
اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
ت
والفتيات.ال� ي ز
االساس:
ك�
واالوالد
ي
ف
منع العنف و البقاء � أمان.
الموقع المناطقة  ،٦يمخيم ت
الزع�ي
جمعية فتيات البادية
للتنمية والتدريب الخيرية

ورشة توعوية بالعنف ضد المرأة
وحقوقها.
الموقع مدرسة الزميلة الثانوية
للبنات  /البادية الوسطى لواء
يز
الج�ة.

01
منظمة اليونسكو،قطاع
الثقافةUN Women /

الوعي و مشاركة
نشاط لزيادة
المحل ف
ووادي
الكرك
�
المجتمع
ي ي
ف
الصا�
غور
جمعية
حول
االردن
ي
االجتماع� .سيشتمل النشاط
للتنمية
ي
عىل ورشة عمل باستخدام فاالصباغ
الطبيعية من البحر الميت ي� صبغ
قمصان الحملة .سيقوم المشاركون
بتطوير الوعي حول العنف ن
المب�
ي
عىل النوع االجتماعي و كتابة شعارات
تيس�
عىل قمصانهم ،وسيتم ي
الحدث بطريقة تشجع الشمولية
والحوار .سيستمتع المشاركون فبوجبة
الصا�
غذاء تح�ض ها جميعة غور
ي
االجتماعية.
للتنمية
ف
الصا�  ،وادي االردن
غور
الموقع
ي
التوقيت 16:00 – 10:00
معهد العناية بصحة
االسرة /مؤسسة نور الحسين
بالتعاون مع UNFPA

حملة لمدة يوم واحد وتشمل:
• فيلم عن االساءة الجنسية و
االلتهابات المنقولة جنسيا.
ئ
اخصا�
• نقاش عن الفيلم مع
ي
اجتماع متخصص.
• جلسة توعوية عن العنف المعتمد
عىل النوع االجتماعي (نفسية وطبية).
• بالونات طائرة مطبوع عليها شعار
(ال للعنف).
• توزيع قبعات و أوشحة مطبوع
عليها ( 16يوم نشاط).
• نشاطات للشباب واالطفال
الموقع مخيم KAP
التوقيت 15:00 - 10:00

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

عرض مرسحية حول الزواج المبكر
تحت عنوان (غزل البنات)
الموقع جامعة عجلون

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

دورة تدريبية حول حماية النساء
المعنفات .الموقع جمعية الشابات
المسيحية ،البقعة.

مؤسسة نهر االردن/
UNHCR

• جلسة توعوية حول مفاهيم
الساءة بالتعاون مع
الحماية من إ
مركز العدل للمساعدة القانونية.
• عرض مرسحي تحت عنوان
الساءة الجسدية
(سلحوف) عن إ
أ
العمرية ()10 – 6
الفئة
ضمن
طفال
لل
الموقع مركز الملكة رانيا أ
للرسة و
الطفل ،عمان
الجامعة االردنية

مهرجان أفالم المرأة االردنية.
الموقع الجامعة االردنية – مركز
دراسات المرأة.

الهيئة الطبية الدولية
IMC/UNFPA

ورشة عمل من اجل جعل المركز
ت
مساح� وخالية من العنف ،وستقوم
ي
رسامات سيدات بالرسم عىل
الجدران وعمل نقاش مجموعات
ت
ال� ي ز
ك� مع الفتيات المراهقات،
للخروج برسائل وصور .الموقع مركز
النساء والفتيات ،مخيم االزرق،
القرى  3و  6التوقيت 14:00 - 10:00

اليوم ٧

انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الموقع عمان التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

عمل ت
بوس�ات و رسومات عن العنف
ت
ضد االطفال • معرض للبوس�ات
لالباء واعضاء لجنة حماية الطفل.
الموقع الزرقاء ،ابو علندا.
لجنة االنقاذ الدولية IRC

نقاش مجموعات ت
ال� ي ز
ك� حول الزواج
المبكر و عرض فيديو حول الزواج
المبكر.
الموقع دير السنا
التوقيت 13:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC

يوم مفتوح عن منع العنف ،ابقى
آمنا ،و اساسيات العنف ن
المب�
ي
عىل النوع االجتماعي لالطفال ذوي
االعاقة وامهاتهم.
الخ�ية
الموقع جمعية بلعما ي
لالطفال ذوي االعاقة/بلعما -المفرق
التوقيت 15:00 - 09:30
TDHL

رسائل وقائية تستهدف تعريف االباء
الجنس بع� فجلسات توعوية.
للعنف
ي
الموقع مركز  TdhLي� عجلون،صخرة
التوقيت 14:00 - 12:30

TDHL

الجنس من خالل
مفهوم العنف
ي
معرض صور يوضح خطر هذا
العنف.
الموقع مركز  TdhLف ي� عجلون،صخرة
التوقيت 16:30 – 14:30
اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
واالوالد والفتيات ت
.ال� ي ز
االساس:
ك�
ي
ف
منع العنف و البقاء � أمان.
الموقع المنطقة  ،6يمخيم ت
الزع�ي.
لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

قص�ة
يوم مفتوح لالطفال ،مرسحية ي
عن عمالة االطفال ،عرض فيديو عن
الزواج المبكر.
الموقع مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

جلسة توعية حول العنف ن
المب� عىل
ي
النوع االجتماعي و الخدمات المتوفرة
ن
اما�.
وتشمل رسائل حملة ي
المجموعة المستهدفة :النساء فوق
عمر .١٨
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

فيديو رسوم متحركة حول «العنف
الجنس» يتبعها نقاش حول الرسائل
ي
الرئيسية والخدمات المتوفرة.
المجموعة المستهدفة  :النساء
والفتيات.
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00
UNV, UN Women
Jordan, JOHUD

تدري� حول
اطالق مطبوعة “ :دليل ب ي
اكتساب فالدعم و المنارصة ف ي� حقوق
االنسان ي� سيداو”.
الشمال
الهاشمي
الموقع مركز زينيد
ي
التوقيت 11:30-10:00
االتحاد النسائي االردني العام

ف
الم�اث.
حقوق المرأة ي� ي
الموقع مكتب االتحاد ،محافظة
المفرق التوقيت صباحاً

االتحاد النسائي االردني العام

قرار .1325
الموقع مكتب االتحاد ،عمان
التوقيت صباحاً

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

دورة تدريبية حول حماية النساء
المعنفات.
الموقع جمعية الشابات المسيحية،
البقعة.

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

ورشة عمل حول المادة  308من
ن
االرد�.
قانون العقوبات
ي
الموقع مركز اصالح وتأهيل الجويدة
للنساء.
طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
ت
• زيارات الخيم لتوزيع بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم
ت
الزع�ي.

 JRCوالجهات في اربد
التي هي جزء من تنسيق
االحالة

جلسات لتقديم المشورة القانونية
والطبية عن الزواج المبكر باالضافة
إىل نشاطات مرتبطة بالطفل.
الموقع جرش
الجامعة االردنية

مهرجان أفالم المرأة االردنية.
الموقع الجامعة االردنية – مركز
دراسات المرأة.

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

ورشة توعية حول التعريف
ت
باالس�اتيجية الوطنية للمرأة االردنية
أ
للعوام  2017-2013ومحاورها
ومجاالتها والتعريف بمكتب
شكاوى المرأة وخدماته وآلية عمله
ت
ال� تجابهه
والمفاهيم الدينية ي
العنف ضد المرأة وتجربة دار
الوفاق االرسي والتعريف بالمادة
 308من قانون العقوبات وبيان االثار
السلبية والتعريف بالعنف ضد
المرأة وحقوقها ف ي� قانون االحوال
الشخصية /مكافحة العنف ضد
المرأة.
الموقع صندوق المرة  /الزرقاء
معهد العناية بصحة
االسرة /مؤسسة نور الحسين
بالتعاون مع UNFPA

حملة لمدة يوم واحد وتشمل:
• فيلم عن االساءة الجنسية و
االلتهابات المنقولة جنسيا.
ئ
اخصا�
• نقاش عن الفيلم مع
ي
اجتماع متخصص.
• جلسة توعوية عن العنف المعتمد
عىل النوع االجتماعي (نفسية وطبية).
• بالونات طائرة مطبوع عليها شعار
(ال للعنف).
• توزيع قبعات و أوشحة مطبوع
عليها ( 16يوم نشاط).
• نشاطات للشباب واالطفال
الموقع مخيم KAP
التوقيت 15:00 - 10:00

الهيئة الطبية الدولية
IMC/UNFPA

ورشة عمل لمدة ي ن
يوم� من اجل
ت
مساح� وخالية من
جعل المركز
ي
العنف ،وستقوم رسامات سيدات
بالرسم عىل الجدران وعمل نقاش
مجموعات ت
ال� ي ز
ك� مع الفتيات
المراهقات ،للخروج برسائل وصور
من اجل ي ن
تزي� الكرفانات.
الموقع مركز النساء والفتيات ،مخيم
االزرق ،القرى  3و 6
التوقيت 14:00 - 10:00
الهيئة الطبية الدولية
 / IMCاليونسف/
UNHCR

جلسة توعوية حول الزواج المبكر +
مواد من  IMCعن نقاش مجموعات
ت
ال� ي ز
ك� و فيلم قصة نجاح.
ين
لليافع�،
الموقع مساحات صديقة
المنطقة  ،4مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 12:00
UNHCR/UNICEF/
UNFPA/SCI/IRC/
IRD

احتفال(بمناسبة ال 16يوم لمناهضة
ن
والمب� عىل
الجنس
العنف
ي
ي
النوع الجتماعي) ،يتضمن عروض
ن
اغا� ،عرض افالم كرتونية
مرسحية ،ي
للتوعية،من انتاج شباب وشابات من
مخيم ت
الزع�ي.
الموقع خيمة  ، IRD/UNHCRالمنطقة
 ،٦مخيم ت
الزع�ي التوقيت 13:00
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انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الكرك-غور الصا�ف
الموقع
ي
التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

تمارين عىل نشاطات محتلفة الدارة
وغ�ها).
حالة الغضب ( كرة الضغط ي
الموقع الكرك ،الزرقاء

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

نشاط ترفيهي يشمل نقاش حول
العنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي
ي
والخدمات المتوفرة و الوصول
للخدمات .المجموعة المستهدفة:
النساء فوق عمر .18
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00
UN Women,JWU

نشاطات زيادة التوعية حول المادة
.308
الموقع مركز اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة  -الزرقاء
التوقيت 14:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

عرض دمى عن «العنف ن
المب�
ي
عىل النوع االجتماعي» .المجموعة
المستهدفة  :النساء والفتيات.
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00
طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
ت
• زيارات الخيم لتوزيع بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم
ت
الزع�ي.
اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
واالوالد والفتيات ت
.ال� ي ز
االساس:
ك�
ي
ف
منع العنف و البقاء � أمان.
الموقع المنطقة  ،6يمخيم ت
الزع�ي.
االتحاد النسائي االردني العام

قانون أ
الحوال للمرأة
الموقع مكتب االتحاد /محافظة اربد
التوقيت صباحاً
الجامعة االردنية

مهرجان افالم المرأة االردنية.
الموقع الجامعة االردنية مركز
دراسات المرأة

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

ورشة توعية حول التعريف
ت
باالس�اتيجية الوطنية للمرأة االردنية
أ
للعوام  2017-2013ومحاورها
ومجاالتها والتعريف بمكتب
شكاوى المرأة وخدماته وآلية عمله
ت
ال� تجابهه
والمفاهيم الدينية ي
العنف ضد المرأة وتجربة دار
الوفاق االرسي والتعريف بالمادة
 308من قانون العقوبات وبيان االثار
السلبية والتعريف بالعنف ضد
المرأة وحقوقها ف ي� قانون االحوال
الشخصية /مكافحة العنف ضد
المرأة.
الموقع جرش /منظمة تنمية مجتمع
محل.
ي
جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

الجنس.
ورشة عمل حول العنف
ي
الموقع جمعية سيدات الظليل

مؤسسة نهر االردن
والمفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

جلسة توعوية حول مفاهيم الحماية
الساءة بالتعاون مع مركز العدل
من إ
للمساعدة
القانونية.رانيا آ
للرسة
الموقع مركز الملكة
والطفل ،عمان.

مؤسسة AVSI

نقاش لمجموعة ي ز
ترك� تتألف من
ين
ين
اجتماعي� ف ي� الميدان،
عامل�
فسيشارك العاملون االجتماعيون
ن
أما� للتدريب قبل عقد
ي� حملة ي
النشاطات مما سيؤهلهم للقيام
بعمل نقاش مجموعات ت
ال� ي ز
ك�.
المشاركون سيتألفون من نساء و
ين
ين
وأردني�).
(سوري�
أطفال
الموقع مادبا التوقيت 14:00 - 12:00
الهيئة الطبية الدولية
IMC/UNFPA

ورشة عمل لمدة ي ن
يوم� من اجل
ت
مساح� وخالية من
جعل المركز
ي
العنف ،وستقوم رسامات سيدات
بالرسم عىل الجدران وعمل نقاش
مجموعات ت
ال� ي ز
ك� مع الفتيات
المراهقات ،للخروج برسائل وصور
من اجل ي ن
تزي� الكرفانات.
الموقع مركز النساء والفتيات ،مخيم
االزرق ،القرى  3و 6
التوقيت 14:00 - 10:00
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مجموعة االمم المتحدة
لالتصال UNCG

نشاط عىل شكل اجتماع معتاد
حيث ستقوم مجموعة مختارة من
االشخاص (لجنة االجتماع) بنقاش
المواضيع المحددة مسبقا المرتبطة
بقضايا النوع االجتماعي.
ستدعو مجموعة االمم المتحدة
لالتصال  100شخص من منظمات
العالم
يغ� حكومية و ناشطي إ
ين
ناشط� ف ي� مجال المرأة
االجتماعي،
والنوع االجتماعي لحضور االجتماع
والمشاركة بحوار مع أعضاء لجنة
االجتماع .أعضاء لجنة االجتماع
ين
المتوقع� هم:
ن
الحسي� :صحفية
• االنسة رنا
ي
حاصلة عىل جوائز ومدافعة عن
ت
وال� كرست حاجز
حقوق االنسان ،ي
الصمت من خالل فضح ما يسمى
بظاهرة جرائم ش
ال�ف باالردن.
• ممثل عن مديرية حماية االرسة.
• ممثل عن منظمة يغ� حكومية
تعمل ف ي� قضايا النوع االجتماعي مثل
معهد صحة االرسة او مؤسسة نهر
وغ�ها.
االردن ي
ف
• متطوع شاب يعمل ي� قضايا
العنف المعتمد عىل النوع
االجتماعي.
بشكل موازي ،معرض صور خاص
ببلد ي ن
مع� بحيث يستمر لمدة 3
أيام ،ويتم اختيار الصور من قبل
وكاالت االمم المتحدة المختلفة ف ي�
االردن ،بحيث يعكس قضايا مرتبطة
بالنوع االجتماعي مع فرض رسائل
محددة.
الموقع عمان

مؤسسة AVSI

نقاش لمجموعة ي ز
ترك� تتألف من
ين
ين
اجتماعي� ف ي� الميدان،
عامل�
فسيشارك العاملون االجتماعيون
ن
أما� للتدريب قبل عقد
ي� حملة ي
النشاطات مما سيؤهلهم للقيام
بعمل نقاش مجموعات ت
ال� ي ز
ك�.
المشاركون سيتألفون من نساء و
ين
ين
وأردني�).
(سوري�
أطفال
الموقع العقبة
التوقيت 14:00 - 12:00
ميرسي كورس
رسم عىل الجدران ف ي� ساحة متعددة
االغراض.
الموقع منطقة  ،10مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 11:00
انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الموقع الكرك-القصبة،الكرك-
القطرانة التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

فكيفية حماية االطفال من العنف
الم�ل – نشاطات ت
مش�كة ي ن
� نز
ب�
ي
آ
االطفال والباء.
الموقع الكرك ،الزرقاء

لجنة االنقاذ الدولية IRC

زيارات ن ز
م�لية و نقاش عىل فنجان
ن
المب� عىل النوع
شاي حول العنف
ي
االجتماعي و الزواج المبكر.
الموقع الرصيح
التوقيت 13:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC

قص�ة
يوم مفتوح لالطفال ،مرسحية ي
عن عمالة االطفال ،عرض فيديو عن
الزواج المبكر.
الموقع الخالدية
التوقيت 13:00 - 10:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

نشاط ترفيهي يشمل نقاش حول
العنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي
ي
والخدمات المتوفرة و الوصول
للخدمات .المجموعة المستهدفة:
النساء فوق عمر .18
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

دورة تدريبية حول حماية النساء
المعنفات.
مركز أ
ال يم�ة بسمه ،الباعج/
الموقع
المفرق

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

عرض فيلم رسوم متحركة عن
الجنس» يتبعه نقاش
«العنف
ي
حول الرسائل الرئيسية و الخدمات
المتوفرة .المجموعة المستهدفة :
النساء والفتيات.
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00
UN Women Jordan

جلسة توعوية عن العنف ن
المب� عىل
ي
النوع االجتماعي تيرسها المخرجة
االردنية المعروفة غادة سابا مع 50
الجئة سورية.
الموقع واحة  ،UN Womenالمنطقة
 ،3مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 11:00
طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
ت
• زيارات الخيم لتوزيع بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم
ت
الزع�ي.
اوكسفام

رسومات عىل جدرن مرافق الصحة
العامة مع النساء واالطفال ( رسائل
مدمجة عن ش
م�وع واش  /الحماية /
نقاش /رسومات).
الموقع المنطقة  ،7مخيم ت
الزع�ي.

04
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توعية حول الزواج المبكر بالتعاون
الخ�ية.
مع جمعية النعمة ي
الموقع قاعة كلية بنات اربد
التوقيت 12:00 - 10:00

االتحاد النسائي االردني العام

ف
الم�اث
حقوق المرأة ي� ي
الموقع مكتب االتحاد /البلقاء
التوقيت صباحاً

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

ورشة توعية حول التعريف
ت
باالس�اتيجية الوطنية للمرأة االردنية
أ
للعوام  2017-2013ومحاورها
ومجاالتها والتعريف بمكتب
شكاوى المرأة وخدماته وآلية عمله
ت
ال� تجابهه
والمفاهيم الدينية ي
العنف ضد المرأة وتجربة دار
الوفاق االرسي والتعريف بالمادة
 308من قانون العقوبات وبيان االثار
السلبية والتعريف بالعنف ضد المرأة
وحقوقها ف ي� قانون االحوال الشخصية
مجابهة العنف ضد المرأة.
الموقع مركز الطيبة  /لواء ت
الب�اء.
الجامعة االردنية

مهرجان افالم المرأة االردنية.
الموقع الجامعة االردنية مركز
دراسات المرأة

الهيئة الطبية الدولية
IMC/UNFPA

ورشة عمل لمدة ي ن
يوم� من اجل
ت
مساح� وخالية من
جعل المركز
ي
العنف ،وستقوم رسامات سيدات
بالرسم عىل الجدران وعمل نقاش
مجموعات ت
ال� ي ز
ك� مع الفتيات
المراهقات ،للخروج برسائل وصور
من اجل ي ن
تزي� الكرفانات.
الموقع مركز النساء والفتيات ،مخيم
االزرق ،القرى  3و 6
التوقيت 14:00 - 10:00
الهيئة الطبية الدولية
 / IMCاليونسف/
UNHCR

• جلسة توعوية حول الزواج المبكر +
مواد من  IMCعن نقاش مجموعات
ت
ال� ي ز
ك� و فيلم قصة نجاح.
• لعب أدوار عن العنف.
• العاب مجتمعية ش
ال�اك االهل و
أ
الطفال.
الموقع  YEPالرمثا
التوقيت 15:00 - 10:00
الهيئة الطبية الدولية
 / IMCاليونسف/
UNHCR

جلسة توعوية حول الزواج المبكر +
مواد من  IMCعن نقاش مجموعات
ت
ال� ي ز
ك� و فيلم قصة نجاح.
اهق�،ن
الموقع مركز صديق للمر ي
المنطقة  ،٥مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 12:00
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مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية  /SCIاليونسف

مرسحية اطفال حول االشكل
المختلفة للعنف يتبعها نقاش –
بقيادة نادي االطفال.
الموقع مؤسسة انقاذ الطفل/
اليونسيف مراكز العائلة والطفل ف ي�
كل المناطق.
التوقيت ( 11:00 - 10:00اوالد)
(14:00 - 13:00بنات)
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

المحل يشتمل عىل
نشاط للمجتمع
ي
لعب أدوار حول اليوم العالمي
للحد من العنف ضد النساء و حقوق
االنسان.
الموقع جمعية حكما ،اربد
انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الموقع مادبا التوقيت 12:00
المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

جلسة زيادة التوعية حول الزواج
المبكر (مرسحية).
الموقع المفرق التوقيت صباحاً

لجنة االنقاذ الدولية IRC

يوم مفتوح لالطفال وامهاتهم
(الزواج المبكر) ويشمل رسم عىل
الوجوه والعاب وتوزيع رسائل
توعوية.
الموقع اربد التوقيت طوال اليوم
اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
واالوالد والفتيات ت
.ال� ي ز
االساس:
ك�
ي
ف
منع العنف و البقاء ي� أمان.
ت
الموقع المنطقة  ،6مخيم الزع�ي.
لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

نشاط ترفيهي يشمل نقاش حول
العنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي
ي
والخدمات المتوفرة و الوصول
للخدمات .المجموعة المستهدفة:
النساء فوق عمر .18
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 12:00 - 11:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

عرض دمى عن «العنف ن
المب�
ي
عىل النوع االجتماعي» .المجموعة
المستهدفة  :النساء والفتيات.
الموقع مركز النساء والفتيات –
المناطق ،٨ ،٥ ،٣،٢مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00

/UN Womenاللجنة
الوطنية االردنية لشؤون
المرأة

هو لها تجمع وسائل االعالم
االجتماعية
الموقع اعالم اجتماعي،
مركز UN Women
التوقيت طوال اليوم

الجامعة االردنية

مهرجان افالم المرأة االردنية.
الموقع الجامعة االردنية مركز
دراسات المرأة.

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

ورشة توعية حول التعريف
ت
اتيجية الوطنية للمرأة
باالس�
أ
معهد العناية بصحة
االردنية للعوام 2017-2013
االسرة /مؤسسة نور
ومحاورها ومجاالتها والتعريف
الحسين
بمكتب شكاوى المرأة وخدماته
حملة لمدة يوم واحد و ش�كة زين ،وآلية عمله والمفاهيم الدينية ت
ال�
ي
وتشمل:
تجابهه العنف ضد المرأة وتجربة
• جلسات توعوية عن العنف
دار الوفاق االرسي والتعريف
المعتمد عىل النوع االجتماعي
بالمادة  308من قانون العقوبات
نفسية وطبية).
والتعريف
السلبية
االثار
وبيان
• بالونات طائرة مطبوع عليها شعار بالعنف ضد المرأة وحقوقها ف ي�
(ال للعنف).
قانون االحوال الشخصية مجابهة
• توزيع قبعات و أوشحة مطبوع
العنف ضد المرأة .
عليها ( 16يوم نشاط).
االم�ة بسمة
الموقع العقبة  /مركز ي
للتنمية ش
• نشاطات للشباب واالطفال
الب�ية .
الشمال – عمان
الموقع الهاشمي
ي
التوقيت 15:00-10:00
جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

دورة تدريبية حول حماية النساء
ميدير Medair
ن
توعية المنظمات
الثا�).
المعنفات(اليوم ي
المجتمعية �.اربد .الموقع مركز أ
منظمات مجتمعية ف
الموقع
ال يم�ة بسمه/الباعج-
ي
التوقيت 11:00
المفرق.

الهيئة الطبية الدولية
IMC/UNFPA

ورشة عمل لمدة ي ن
يوم� من اجل
ت
مساح� وخالية من
جعل المركز
ي
العنف ،وستقوم رسامات سيدات
بالرسم عىل الجدران وعمل نقاش
مجموعات ت
ال� ي ز
ك� مع الفتيات
المراهقات ،للخروج برسائل وصور
من اجل ي ن
تزي� الكرفانات.
الموقع مركز النساء والفتيات،
مخيم االزرق ،القرى  3و 6
التوقيت 14:00 - 10:00
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الموقع مركز اللجنة الوطنية
االردنية لشؤون المرأة – الرمثا
التوقيت 14:00 - 11:00

اليوم 11

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية /SCIاليونسف

مرسحية اطفال حول االشكل
المختلفة للعنف يتبعها نقاش –
بقيادة نادي االطفال.
الموقع مؤسسة انقاذ الطفل/
اليونسيف مراكز العائلة والطفل ف ي�
كل المناطق.
التوقيت (11:00-10:00اوالد)
منظمة النهضة العربية
للديمقراطية والتنمية/أرض
العون القانونيUNHCR/

عرض صور لمساحات آمنة خالية من
العنف.
ئ
السينما�
امة
ر
ك
مهرجان
الموقع
ي

منظمة اليونسكو ،قطاع
الثقافةUN Women /

نشاط توعوي و مشاركة المجتمع
المحل ف ي� ام الجمال حول جمعية
ي
النشميات النسائية ،سيشتمل النشاط
عىل عدة احداث مرتبطة ت
بال�اث و
الثقافة كأداة لزيادة الوعي عن قضايا
مرتبطة بالعنف ن
المب� عىل العنف
ي
االجتماعي ،ومن المحتمل ان يتم
ذلك من خالل نشاط مرسحي تح�ض ه
السيدات من جمعية النشميات.
الموقع ام الجمال  ،المفرق
التوقيت 14:00-09:00
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منظمة النهضة العربية
للديمقراطية والتنمية/أرض
العون القانونيUNHCR/

• دائرة مستديرة عن بناء «المساحات
االمنة» ومنع العنف ن
المب� عىل
ي
العنف االجتماعي ،باالضافة اىل
ن
اغا� للشباب ف ي�
معرض صور و اداء ي
نهاية االمسية.
• جلسة حوار حول ش
م�وع أصوات
ئ
السينما� عن
مهرجان كرامة
خالل
ي
المساحات آ
المنة والعنف القائم عىل
النوع االجتماعي.
الموقع مهرجان كرامة لالفالم ،عمان
االتحاد النسائي االردني العام

ف
الم�اث.
حقوق المرأة ي� ي
الموقع مكتب االتحاد /محافظة
عجلون التوقيت صباحاً

االتحاد النسائي االردني العام

العنف ضد المرأة.
الموقع مكتب االتحاد /عمان
التوقيت صباحاً

UN Women Jordan/
Shams community

تجمع ن
ف� حول انهاء العنف ضد
ي
ين
متطوع� من
المرأة يقوم بادائه
الشباب و طالب تجمع شمس.
الموقع الجامعة االردنية للعلوم
والتكنولوجيا ()JUST
التوقيت 20:00-18:00

0٧

اليوم ١٣

انترسوس /جهد/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
النجم �ف
بالموضوع .والدمية
ي
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الموقع معان/القصبة ،معان/
الشوبك التوقيت 12:00
/UN Womenاللجنة
الوطنية االردنية لشؤون
المرأة

مناظرة عىل راديو البلد حول المادة
ن
االرد�.
 308ف ي� قانون العقوبات
ي
الموقع بث اذاعي ش
مبا� التوقيت
11:00

اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
واالوالد والفتيات ت
.ال� ي ز
االساس:
ك�
ي
ف
منع العنف و البقاء ي� أمان.
ت
الموقع المنطقة  ،6مخيم الزع�ي.
اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

مناظرة حول المادة  308من قانون
ن
االرد� ش
بال�اكة مع اذاعة
العقوبات
ي
راديو البلد.
الموقع مركز دراسات المرأة،
الجامعة االردنية ،عمان

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

الجماه� (مرسحية).
تجميد
ي
الموقع الزرقاء ،ابو علندا

جمعية معهد تضامن
النساء األردني SIGI

قتل)
عرض فلم (إذا كنت تقصد ي
السف� الهولندي حول
برعاية
ي
الداري.
التوقيف إ
الموقع مقر جمعية المعهد لتضامن
ن
االرد� ،عمان
النساء
ي

أرض العون القانوني/
المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

معرض صور لمساحات آمنة خالية
من العنف.
ئ
السينما�،
امة
ر
ك
مهرجان
الموقع
ي
عمان

مؤسسة نهر االردن

جلسة توعوية حول مفاهيم الحماية
الساءة بالتعاون مع مركز العدل
من إ
للمساعدة
القانونية.رانيا آ
للرسة
الموقع مركز الملكة
والطفل ،عمان.
UN Women Jordan/
Shams community

تجمع ن
ف� حول انهاء العنف ضد
ي
ين
متطوع� من
المرأة يقوم بادائه
الشباب و طالب تجمع شمس.
الموقع الجامعة االردنية للعلوم
والتكنولوجيا ()JUST
التوقيت 12:00-10:00
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اليوم 14

انترسوس/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
بالموضوع .والدمية النجم ف ي�
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
محل
الموقع اربد-مؤسسات مجتمع ي
خارجه ITS 1
التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

المحل يشتمل عىل
نشاط للمجتمع
ي
لعب أدوار حول اليوم العالمي
للحد من العنف ضد النساء و حقوق
االنسان.
الموقع المفرق-جمعية بلعما
مؤسسة النهوض االجتماعي
للثقافة FPSC

محا�ض ة توعوية و عمل جماعي عن
الجنس والمعتمد عىل النوع
العنف
ي
االجتماعي لالشخاص ذوي االعاقة
وتوزيع بعض المنشورات التعليمية
عن نفس الموضوع.
الموقع الرمثا – مركز التكافل الصحي
التوقيت 12:30 - 10:30
لجنة االنقاذ الدولية IRC

قص�ة
يوم مفتوح لالطفال ،مرسحية ي
عن عمالة االطفال ،عرض فيديو عن
الزواج المبكر.
الموقع رحاب التوقيت 13:00-10:00

اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
واالوالد والفتيات ت
.ال� ي ز
االساس:
ك�
ي
ف
منع العنف و البقاء � أمان.
الموقع المنطقة  ،6يمخيم ت
الزع�ي.
ميرسي كورس
تصوير افالم ف ي� ارض االحالم (دريم
الند)
الموقع المنطقة  ،4مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 11:00
UN Women Jordan

االجتماع�:
#هو لها» يوم التعبئة
ني
ين
السوري�
لالجئ�
جلسة توعوية
ي
بتيس�ها قائد دي�ن
يقوم
الرجال،
ي
ي
حول العنف ن
الم� يزل و السلوكيات
المسيئة مع ي ز
ترك� خاص عىل الحرمان
من الموارد والفرص أو الخدمات.
الموقع واحة ،UN Women
المنطقة  ،4مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 13:00 - 11:00
طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
ت
• زيارات الخيم لتوزيع بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم
ت
الزع�ي

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

ورشة عمل حول دور االرسة ف ي� حماية
النساء من العنف.
الموقع مركز اصالح وتأهيل جويدة
للنساء ،عمان.
أرض العون القانوني/
المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

معرض صور لمساحات آمنة خالية
من العنف.
ئ
السينما�،
امة
ر
ك
مهرجان
الموقع
ي
عمان
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الموقع مركز اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة – عمان
التوقيت 14:00 - 11:00
اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

عقد مرسحية حول الزواج المبكر
تحت عنوان غزل البنات
الموقع جامعة مؤتة

اليوم ١٥

انترسوس/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
النجم �ف
بالموضوع .والدمية
ي
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
محل
شالموقع اربد-مؤسسات مجتمع ي
ب�ى ITS 2التوقيت 12:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

نقاش مجموعة ت
ال� ي ز
ك� مع الفتيات
حول االساءة.
الموقع المحطة ،ابو علندا

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

المحل يشتمل عىل
نشاط للمجتمع
ي
لعب أدوار حول اليوم العالمي
للحد من العنف ضد النساء و حقوق
االنسان.
الموقع المفرق-مركز االحتياجات
الخاصة
لجنة االنقاذ الدولية IRC

جلسة توعية حول الزواج المبكر
وعرض فيديو.
ال�موك
جامعة
الموقع
ي
التوقيت 13:00 - 11:00

١0
لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

عرض فيديو رسوم متحركة عن
«الزواج المبكر» و العنف ن
المب� عىل
ي
النوع االجتماعي» يتبعها نقشات
ن
أما�.
عن الرسائل الرئيسية لحملة ي
المجموعة المستهدفة مركز IRC
ين
ومتطوع� لعمل التوعية.
للنساء
الموقع مركز النساء والفتيات –
المنطقة  ،٤مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 14:00 - 12:00
UN Women, UNRWA

ين
بك�  20 +مشاورات حول المرأة و
نز
ال�اع المسلح.
الموقع مركز االنروا للنساء
التوقيت 12:30-11:00

طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
• زيارات الخيم لتوزيع ت
بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم
ت
الزع�ي.

اوكسفام

جلسات توعوية للرجال والنساء
واالوالد والفتيات ت
.ال� ي ز
االساس:
ك�
ي
ف
منع العنف و البقاء � أمان.
الموقع المنطقة  ،6يمخيم ت
الزع�ي.
أرض العون القانوني/
المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

معرض صور لمساحات آمنة خالية
من العنف.
ئ
السينما�
امة
ر
ك
مهرجان
الموقع
ي

مؤسسة نهر االردن/
المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

جلسة توعوية حول مفاهيم الحماية
الساءة بالتعاون مع مركز العدل
من إ
.
القانونية
للمساعدة
الموقع مركز الملكة رانيا آ
للرسة
والطفل ،عمان.

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

الجنس.
ورشة عمل حول العنف
ي
الموقع جمعية سيدات الظليل.

اليوم ١٦

انترسوس/اليونسف

عرض دمى الرسال رسائل حول
هو مرتبط
الزواج المبكر و يغ�ه مما
النجم �ف
بالموضوع .والدمية
ي
السيناريو تم عملها/تطويرها من قبل
مر ي ن
اهق�/شباب.
الموقع اربد -مؤسسات مجتمع
محل جديتا  ITS 3التوقيت 12:00
ي
اوكسفام

رسومات عىل جدرن مرافق الصحة
العامة ف ي� المنطقة  8مع النساء
واالطفال ( رسائل مدمجة عن ش
م�وع
واش  /الحماية  /نقاش /رسومات).
الموقع المنطقة  ،٨مخيم ت
الزع�ي.
ميرسي كورس

ين
تمك� للمستقبل – بع� كل برامج
اهق�.ن
حماية االطفال والمر ي
الموقع المجتمعات المضيفة/
ت
الزع�ي واالزرق التوقيت 10:00
مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

جلسات توعوية – جلسة نقاش حول
الزواج المبكر.
الموقع المحطة ،الزرقاء

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية SCI

المحل يشتمل عىل
نشاط للمجتمع
ي
لعب أدوار حول اليوم العالمي
للحد من العنف ضد النساء و حقوق
االنسان.
الموقع الرمثا -جمعية الطرة
جمعية العون الصحي
االردنية  JHASوصندوق
االمم المتحدة لالسكان
UNFPA

• زيادة الوعي ف ي� جميع عياداتJHAS
و  UNFPAحول الزواج المبكر و
العنف ن
الم� يزل.
• زيادة الوعي باستهداف فئة
الشباب ف ي� المدرسة عن الزواج
المبكر و العنف ن
الم� يزل و كيفية منع
الجنس المعتمد عىل النوع
العنف
ي
االجتماعي.
الموقع كافة عيادات  JIHASو
 4 ( UNFPAعيادات)

طفل الحرب – بريطانيا

• مجموعات ي ز
ترك� مع امهات واباء و
اطفال.
• زيارات الخيم لتوزيع ت
بوس�ات و
منشورات و مطبوعات.
الموقع المناطق  9و  ،10مخيم
ت
الزع�ي.

 JRCوالجهات في اربد
التي هي جزء من تنسيق
االحالة

جلسات لتقديم المشورة القانونية
والطبية عن الزواج المبكر باالضافة
اىل نشاطات مرتبطة بالطفل.
الموقع عجلون

أرض العون القانوني/
المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

معرض صور لمساحات آمنة خالية
من العنف.
ئ
السينما�،
امة
ر
ك
مهرجان
الموقع
ي
عمان

مؤسسة انقاذ الطفل االردن

زيادة الوعي حول الزواج المبكر
من خالل عرض مرسحيات ،اداء
االدوار ف ي� المرسحية سيكون من قبل
ين
معلم�/طالب نظراء.
الموقع مدرسة البحرين/مساحات
صديقة لالطفال التوقيت 12:30

مؤسسة االغاثة والتنمية
الدولية  IRDوالمفوضية
السامية لالمم المتحدة
لشؤون الالجئين
UNHCR

نساء معرضات لخطر شديد سيقدمن
 3أيام مجانية للجمال لنظرائهن
(نساء معرضات للخطر).
توزيع منشورات للتوعية.
الموقع مركز يك�ف – الزرقاء
التوقيت 09:00

لجنة االنقاذ الدولية IRC
و صندوق االمم المتحدة
لالسكان UNFPA

• عرض فيديو رسوم محركة عن “
الزواج المبكر” و العنف ن
المب� عىل
ي
النوع االجتماعي” يتبعها نقشات عن
ن
أما�.
الرسائل الرئيسية لحملة ي
المجموعة المستهدفة مركز IRC
ين
ومتطوع� لعمل التوعية
للنساء
• مرسحية تنظمها مجموعات نسائية
لـ IRC
المجموعة المستهدفة  :النساء
والفتيات
الموقع مركز النساء والفتيات –
المنطقة  ،٣مخيم ت
الزع�ي
التوقيت 16:00 - 12:00

جمعية معهد تضامن
النساء االردني SIGI

ورشة عمل حول المادة  308من
ن
االرد�.
قانون العقوبات
ي
الموقع دار الوفاق االرسي ،عمان

اللجنة الوطنية االردنية
لشؤون المرأة

حفل ختام فعاليات حملة  16يوما
لمناهضة العنف ضد المرأة تحت
االم�ة
رعاية صاحبة السمو
الملك ي
ي
بسمة بنت طالل المعظمة.

١ 0 25
منظمة النهضة العربية
للديمقراطية والتنمية/
أرض العون القانوني /
المفوضية السامية لالمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

حلقة ف ي� راديو أيام عن  16يوم
نشاط :فقرة من  15دقيقة تتألف من
ين
العامل�
معلومات عامة ومقابلة من
ف ي� ارض العون وضيوف مدعوين.
الموقع راديو ايام اف ام
التوقيت 10:00 - 09:00
جمعية العون الصحي
االردنية  JHASوصندوق
االمم المتحدة لالسكان
UNFPA

زيادة الوعي ف ي� جميع عيادات JHASو
 UNFPAحول الزواج المبكر و العنف
ن
الم� يزل.
الموقع كافة عيادات  JIHASو
 4 ( UNFPAعيادات).

جمعية العون الصحي
االردنية  JHASوصندوق
االمم المتحدة لالسكان
UNFPA

ين
ين
السوري� (رجال،
المتطوع�
تدريب
نساء ،اوالد ،بنات) عىل توزيع رسائل
رئيسية عن العنف ن
المب� عىل النوع
ي
االجتماعي.
ساي� ت
سي�
الموقع ب
ي

UPP/JWU

فنان يقوم بعمل رسوم كاريكاتورية
ئ
النفس و
االخصا�
سيعمل مع
في
ي
العامل االجتماعي ي� جميع المراكز،
ت
ال� ستقوم
وسيقوم بنشاطات ي
النساء خاللها بالرسم عن عدة
موضيع مثل الزواج المبكر و جرائم
ش
ال�ف.
تعليق جميع الرسومات عىل
سيتم
ف
الحائط ي� نهاية الحملة وسيكون
هناك عرض باستخدم جميع
الرسومات.
ين
الحس�،
الموقع عمان – جبال
عمان-مخيم الوحدات ،عمان –
الفحيص ،الزرقاء ،ي ن
حط� ،عجلون،
مادبا ،الخالدية ،اربد ،رمثا ،مخيم
الحصن ،دير عال ،السلط ،البقعة،
الحمرا ،معان ،قرية ت
الزع�ي.
وكالة االمم المتحدة
لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق
االدنى UNRWA

رسم عىل جدران مدرسة وكالة
ن
الف� قبل حملة
الغوث ش(سبدأ العمل ي
الستة ع� يوما و تستمر النشاطات
التوعوية خاللها).
الموقع اربد ،مخيم جرش ،مخيم
ماركا ،مخيم الزرقاء ،مخيم
ن
ز
ين
الحس� ،ال�هة.
الوحدات ،مخيم

خالل  ١٦يوم

وكالة االمم المتحدة
لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق
االدنى UNRWA

جلسات زيادة توعية فمختلفة من
ين
الديني� ي� المجتم
قبل القادة
المحل الذين تلقوا تدريبا عىل
ي
العنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي
ي
من قبل فريق وكالة الغوث
وستتم
الغرض،المساجد ف
المخصصمعلهذاالرجال ف
و�
�
الجلسات
ي
ي
نقاط االجتماعات االجتماعية.
الموقع ثمانية مخيمات مختلفة
ين
الحس�،
لوكالة الغوث :جرش ،اربد،
البقعة ،الوحدات ،الطالبية ،ماركا،
الزرقاء.
وكالة االمم المتحدة
لغوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق
االدنى UNRWA

صناديق لجمع تواقيع الرجال (كنوع
من العريضة) الذين يتعهدون
ت
باح�ام النساء وعدم ممارسة العنف
ن
المب� عىل النوع االجتماعي.
ي
الموقع كافة المناطق ومرافق االنروا
بما فيها  172مدرسة 24 ،مركز صحي،
مراكز التسجيل ،المراكز النسائية
المحل العادة
ومراكز المجتمع
ي
التأهيل.

الهيئة الطبية الدولية
IMC/UNFPA

• النشاط  :1توزيع مطوية فتحتوي
فعىل معلومات عن خدمات ي� WGC
الخدمات
ي� الموقع بما فيها خريطة
الصحية ،وسيتم التوزيع ايضا ف ي�
المواقع الصحية.
• النشاط  :2فنانو الرسم عىل
الجدران سيقومون برسم خدمات
الهيئة الطبية الدولية و مساحات
آمنة.
الموقع استقبال مخيم االزرق،
العيادة الصحية.
ميدير Medair

حوال  20متطوع ف ي� الصحة
سيصل ي
المجتمعية اىل العائالت و يزيدون
وعيهم حول:
• منع العنف والبقاء ف ي� أمان.
ين
للناج� من العنف.
• االستجابة
• الزواج المبكر
الموقع اربد ،المفرق ،عمان ،جرش،
عجلون ،الزرقاء
التوقيت 11:00

