الشراكة مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسالم WLP
تعد جمعية معهد تضامن النساء األردني منظمة شريكة لمنظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل
الحقوق والتنمية والسالم  WLPمنذ عام  ، 2001وقد عملنا على المستويات المحلية والوطنية
واإلقليمية لبنااء قادرات النسااء والشابات ،وتعاياا المشااركة السياساية ،ووضا حاد للعنا

ضاد

الماارأ ، ،وتنذيااذ ورع العماال وتاادريت الماادربين فااي المعا ااد علااى اساات دام المنااا ا الدراسااية
المكيذة ثقافيًاا ولوويًاا فاي مجاالت الادعو ،والقيااد ،وبنااء الساالم وحقاوق اإلنساان والديمقراطياة
وإنهاء العن

القائم على النوع الجتماعي .عملت جمعية معهد تضامن النساء الردني عن كثت

م  WLPعلى تطوير المنا ا وبراما التدريت من الل ا تبار مواد جديد ،،وتوفير دراسات
الحالة وتحديد الثورات في المحتوى.
"تضااامن" لااديها باار ،واسااعة فااي العماال علااى موضااوع اااحة النساااء والذتيااات ،والاااحة
اإلنجابية ،وقضايا الاواج المبكر كجاء من مبادر WLP ،بشأن المرأ ،والساالم واألمان ،قاادت
"تضامن" ورع عمل م نساء في األردن ،بما في ذلك الالجئات السوريات والنساء األردنيات،
حول الواول إلى ال دمات الاحية وربط ؤلء النساء بالمنظمات المحلية التي تادعم وااول
المرأ ،إلى ال دمات الجتماعية .باإلضافة إلاى ذلاك  ،اسات دمت "تضاامن" سانوات برتهاا فاي
العمل على مستوى المجتم لتطوير المواد التدريبية التي تساعد األسار علاى فهام ا ثاار السالبية
لاواج األطذال.
SIGI- Jordan has been a partner organization of the Women’s Learning
Partnership (WLP) since 2001, working on the local, national, and
regional levels to build the capacities of women and youth, strengthen
political participation, end violence against women, and implement
workshops and Training of Trainers Institutes using culturally and
linguistically adapted curricula on advocacy, leadership, peacebuilding,
human rights, democracy, and ending gender-based violence.

SIGI- Jordan has worked closely with WLP on the development of the
curriculum and training programs by testing new materials, providing
case studies and identifying gaps and opportunities in the content.
SIGI- Jordan has extensive experience working on the topic of women
and girls’ health, SHRR, and early marriage issues. As part of WLP’s
initiative on women, peace, and security, SIGI- Jordan led workshops
with women in Jordan, including Syrian refugee women and Jordanian
women, on accessing health services and connected these women to
local organizations that support women’s access to social services.
Additionally, SIGI- Jordan used its years of knowledge working at the
community level to develop training materials that help families
understand the negative effects of child marriage.

