بيان صحف
أيلول/
سبتمب 2019
ر
عمان/األردن

ً
اطالق الحملة اإلعالمية حول عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات

ف – 15أيلول قامت جمعية النساء العربيات ف األردن والمبادرة النسوية األورومتوسطية مع ائتالف مكون من  8منظمات لحقوق النساء
ً
العرب بإطالق حملة إعالمية حول عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات ف الجزائر  ،مرص  ،األردن  ،فلسطي
ف الوطن
ر
 ،لبنان  ،تونس والمغرب كجزء من حملة إقليمية حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ف منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط
األوروب ،من أجل رإشاك المجتمع بأكمله ف منع العنف ضد النساء والفتيات ،وف تعزيز التغيب االجتماع والقانوب.
بتمويل من اإلتحاد
ر
كان الهدف من إطالق الحملة اإلعالمية المساعدة ف القضاء عىل العنف ضد النساء ف الحب الخاص ودعم تغيب المواقف العامة.
قصتك الذي يخاطب النساء ووسم
وتشجع الحملة النساء عىل مشاركة قصص العنف الت تعرضن لها باستخدام الوسم #شو_ ِ
َ
#شو_قصتك الذي يخاطب الرجال بمعت ما ه مشكلتك .يدعو الوسم المخصص للحملة النساء إىل مشاركة قصصهن عن العنف ،مع
رإشاك الرجال للمطالبة بإنهاء هذا الظلم وتحويل اللوم من الضحية إىل الجاب .كما يوفر للنساء منصة آمنة للوصول إىل المعلومات حول
الخدمات الحالية المقدمة للناجيات من العنف.
وتبز الحملة التحديات المشبكة ف المنطقة العربية مع معالجة األولويات الوطنية ف مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ،ولذلك تم
ر
ر
إطالق الحملة ف وقت واحد عىل المستويي اإلقليم والوطت .وتتضمن الحملة لوحات إعالنية خارجية وأفالم وموقع الكبوب ونشات
إذاعية وتغطية تليفزيونية ومقابالت وكذلك تغطية كاملة عىل مواقع التواصل اإلجتماع ف البلدان السبعة.
ً
تتناول الحملة أيضا التحبات المبنية عىل النوع اإلجتماع ف التعليم والصور النمطية المبنية عىل النوع اإلجتماع ف المدارس .وهناك
التشيعات التميبية  ،ر
اهتمام خاص بمعالجة ر
ونش المعلومات عن الخدمات المقدمة للناجيات  ،وتقديم برامج تدريبية للجهات المعنية
(القضاء  ،ر
والشطة  ،والصحة  ،والخدمات االجتماعية) لتعزيز المعرفة المؤسسية ومهارات المستجيبي األوائل.
اضغط/ي هنا لقراءة موجز مؤتمر اطالق الحملة ف ّ
الخباء المستديرة اإلقليمية حول مكافحة التميب ضد
عمان ،وهنا لقراءة موجز مائدة ر
النساء ف ر
للخباء اإلقليميي بشأن تعزيز المساواة المبنية عىل النوع اإلجتماع
التشيعات ،وهنا لقراءة موجز اجتماع المائدة المستديرة
ر
من خالل التعليم .اضغط/ي هنا وهنا وهنا لتصفح ألبومات الصور.
جمعية النساء العربيات ف األردن ،عبارة عن منظمة حقوقية نسائية تتبت القضاء عىل جميع أشكال التميب والعنف ضد النساء منذ 50
ً
عاما .تقدم خدماتها ف  5مراكز ف المفرق واربد والزرقاء ولديها مركز ف مخيم البقعة ومركزها الرئيس ف شارع الرينبو ف جبل عمان .تدير
شبكة محلية للمنظمات النسائية باسم "شبكة مساواة" والت تضم  100جمعية نسائية ف جميع أرجاء األردن.
الموقع االلكبوبwww.awo.org.jo :
مواقع التواصل االجتماع
صفحة الفيسبوكhttp://bit.ly/2kM62Zw :
تويبhttp://bit.ly/2kM62Zw :

يرج الضغط هنا لتصفح ألبوم الصور وهنا لمشاهدة فيديو قصب عن المؤتمر الصحف الطالق الحملة.
ر
الخبة ف
المبادرة النسوية األورومتوسطية ه شبكة سياسات تضم منظمات حقوقية نسائية من ضفت البحر األبيض المتوسط .تقدم ر
مجال المساواة المبنية عىل النوع اإلجتماع وحقوق النساء كجزء ال يتجزأ من بناء الديمقراطية والمواطنة ،وتدعو إىل الحلول السياسية
لجميع الباعات وإىل حق الشعوب ف تقرير المصب.
صفحة الفيسبوكfacebook.com/Ostik.org :
تويبtwitter.com/OrgOstik :
انستغرام instagram.com/ostik.campaign
يرج التواصل من خالل:
لمزيد من المعلومات ر
 awo@nets.com.joأو 0797301002

