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 دنالمساهمة في نشر المعلومات بشكل فعال حول المساواة بين الجنسين في األر  اسم المشروع
لطرق زيادة المعرفة باألسباب الرئيسية للعنف المبني على النوع االجتماعي ، وأفضل ا وصف المشروع

لتحسين منع العنف ضد النساء والفتيات من خالل التغييرات في المعرفة والمواقف 
مارسات ومن خالل إنشاء نظام معلومات فعال إلعالم أصحاب المصلحة والم

وصانعي السياسات حول العنف المبني على النوع االجتماعي و توسيع دائرة الجهات 
الفاعلة نحو مزيد من نشر المعلومات حول العنف القائم من حيث الجنس والتحديات 

لى العنف ضد النساء والفتيات ع التي يواجهها المجتمع األردني فيما يتعلق بمكافحة
 جميع المستويات ، االجتماعية والسياسية والتشريعية والمؤسسية

 توظيف وتعيين الموظفين وشراء المعدات. 1 أهداف المشروع

،  والجهات الفاعلة األخرى  SIGIجمع البيانات من اإلدارات ذات الصلة والموظفين داخل . 2
 جتماعي لنشر البيانات وإنتاج ونشر المعلوماتوتحديد قنوات وسائل التواصل اال

 عي على النوع االجتماتبادل المعرفة والمناقشات حول القضايا المتعلقة بالعنف القائم . 3

 مبررات المشروع
 )الخلفية(

 عنفازدياد نسبة العنف المبني على النوع االجتماعي وقلة المصادر التي توثق هذا ال
 

 2021- 2018  مدة تنفيذ المشروع
انشاء منصة تواصل هدفها توثيق التقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة   المخرجات المتوقعة للمشروع

 بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
  توسيع دائرة النقاشات في االردن حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

 الجهات المساهمة
ة في تنفيذ المشروع من الشريك/

 خارج الجمعية
 )محليًا/عربيًا/دوليًا(

 
 دال يوج

  KTK مصدرالتمويل
طالب الجامعة ، الذكور واإلناث ، متخصصون في دراسات المرأة   الفئات المستهدفة

 والصحافة.
  على النوع الباحثون الذين يتدخلون في قضايا المرأة والعنف القائم

 .االجتماعي
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 عالميون الصحفيون واإل 
  منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على منع

العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك االتحاد النسائي األردني ومركز 
التوعية واإلرشاد األسري ومركز ضحايا العنف واللجنة الوطنية األردنية 

 للمرأة.
 النهوض بحقوق المرأة  التحالفات والشبكات الوطنية التي تعمل من أجل

 أعضاء الشبكة. 308 شمعة وتحالفوالفتاة بما في ذلك شبكة 
  والمدافعون عن حقوق المرأة  االنساننشطاء حقوق 
 طالب المدارس 
 .المؤسسات البحثية 
  المؤسسات الحكومية بما في ذلك وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة

 ية األسرة والمركز الوطني لحقوق والمجلس الوطني لشؤون األسرة وإدارة حما
 اإلنسان.

 االنشطة في تضامن  أماكن تطبيق أو تنفيذ المشروع
 
 
 


