
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 " نجود" الحد من الزواج المبكر اسم المشروع
تي المساهمة في دعم الجهود الوطنية التي تسعى إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر وال وصف المشروع

 األطفال /ات في استكمال تعليميهم وبناء مستقبلهم ضمن الخيارات واالرادةتدعم حق 
 الحرة.

 المجتمعحشد منع الزواج المبكر للفتيات ، وحماية حقهن في التعليم والصحة من خالل  - أهداف المشروع
المدرسي ، والمجتمع المدني وخاصة الرجال في منطقتين من األردن حيث يمارس 

الخروج بمبادرات طالبية حول الزواج المبكر تستهدف المجتمع .ةالزواج المبكر عاد
 المحلي 

 بناء قدرات العالملين في مجال االرشاد في المدارس -
حاالت فتيات متوقع تعرضهن لمشكلة الزواج  6تقديم االرشاد االجتماعي والقانوني  -

ن لحيلولة دو المبكر باالضافة الى المساعدة المالية التي تضمن بقائهن في المدارس وا
 زواجهن.

 .نشر المعرفة المباشرة وااللكترونية واالعالمية حول مخاطر التزويج المبكر -
 أشهر 6 مدة تنفيذ المشروع

مدارس للبنات ومدرستان  4مدارس. ) 6نوادي حقوق اإلنسان منظمة في  6 .1 المخرجات المتوقعة للمشروع

 للبنين(

 في مسرحية تفاعلية حول الزواجطالب وأولياء أمورهم ويشاركوا  1500حضور  .2

 .المبكر

ت من الكادر اإلرشاديفي دورة اإلحالة الخاصة بالتعامل مع حاال 30 مشاركة .3

 الطلبة المعرضين/ات للزواج المبكر.
تقديم خدمات دعم نفسي واجتماعي ومالي لعدد من حاالت الطلبة المهددات  .4

 بالتسرب المدرسي، والزواج المبكر.

 .منظمة سيرجير مصدرالتمويل

 ة.منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والناشطات والهيئات الرسمية ذات الصل - الفئات المستهدفة
 الحكومة / مجلس األمة. -
 األهالي / المجتمع المحلي . -
 الكادر اإلرشادي. -
 الطلبة. -

 "نجود"الزواج المبكر  الحد منمشروع 



 
 
 
 
 
 

 

 

المناطق الجعرافية المستهدفة 
 ضمن المشروع 

 مادبا.مناطق عمان الشرقية ومحافظة 

 اختيار الفريق األساسي المتخصص للمشروع .1 االنشطة الرئيسية للمشروع
 مشارك حول  كتيب الزواج المبكر. 30لـ  TOTإجراء  .2
 ج المبكرميدانية للتوعية حول الزوا اتجلس في وقت الحق ، سيقوم هؤالء بإجراء   .3

ت جلسة ميدانية تح، سيتم إجراء كل تستهدف المجتمع المحلي وطلبة المدراس المستهدفة
 .يةإشراف ميسري الجمع

حول نظام وآليات ( من الكادر اإلرشادي، 30إجراء تدريب مدربين/ات  خاص  لـ )  .4
 أيام. 3اإلحالة الخاصة بحاالت الطلبة المعرضين/ات للعنف أو اإلساءة لمدة 

 تنفيذ مبادرات ضمن نوادي حقوق اإلنسان المدرسية. .5
 

 

 


