
"مرشوع خدمة الباص املتنّقل للوقاية والحد من كافة أشكال العنف 
ضد النساء والفتيات يف لبنان" 

”جينا الدار“ هو باص سيتنقل يف عدة مناطق وبلدات لبنانية مع فريق 
عمل متخصص ليقدم خدمات حول الوقاية والحد من جميع أشكال 

العنف ضد النساء والفتيات. سيزور الباص وفريق عمله الذي يحمل إسم 
"جينا الدار" ستني (60) بلدة وقرية يف لبنان ويقدم الخدمات التالية: 

ينّفذ مرشوع الباص بالتعاون والرشاكة مع منظمة دياكونيا بدعم من 
Church of Swedenو RadioHjalpen منظمة

تواجه النساء والفتيات يف عدة مناطق يف لبنان تحديات للوصول إىل 
املراكز املجتمعية ما يؤثر سلباً عىل إستفادتهن من الخدمات املتخصصة 

لعدة أسباب، أهمها: 

نقص باملعلومات حول مراكز توفّر 
خدمات الوقاية والحامية من العنف 

عموماً، والعنف الجنيس بشكل 
خاص، باإلضافة إىل قضايا الزواج 
املبكر وعمل األطفال والتحرش 
الجنيس وغريها من املواضيع؛ 

عقبات التنقل من منطقة إىل 
أخرى وبني املناطق بسبب 

صعوبات وتحديات ذات طابع 
إقتصادي أو أمني.  

توعية عىل الحقوق 
القانونية للنساء 

والفتيات؛ 

توعية عىل الحقوق الصحية واإلنجابية 
للنساء والفتيات، وإحالة متخصصة إىل 

خدمات الدعم النفيس االجتامعي 
والقانوين والطبي املجاين التي توّفرها 

مراكز أبعاد املختّصة وفقاً للحاجة؛ 

أنشطة ترفيهية 
نفس-إجتامعية هادفة 

للفتيان والفتيات؛ 

أنشطة ترفيهية هادفة 
لألرس والنساء والرجال 

(مرسح تفاعيل، دمى، أفالم 
وثائقية، وغريها)؛ 



إذا كانت املناطق التي تسكنون فيها ضمن مسار الباص، إنتظرونا إبتداًء من آب 2016. سوف 
نحيطكم/كن علامً مبوعد وصول الباص إىل منطقتكم/كن بالتنسيق مع الجهات الرسمية واألهلية 

واملدنية يف كل منطقة. 
إذا مل تكن مناطقكم/كن مدرجة ضمن مسار الباص، وترغبون بوصول خدمات باص "جينا الدار" إىل 

قراكم ومناطقكم، يرجى التواصل مع فريق العمل ليتم تنسيق زيارات مخصصة يف املستقبل. 
ميكنكم متابعة مسار الباص عىل صفحة أبعاد عىل الفيسبوك وعىل مواقع التواصل اإلجتامعي؛ 

أخرياً، يرجى التواصل مع فريق العمل يف حال: 
- كان لديكم موهبة أو تعرفون شخصاً يسكن يف أحد مناطق مسار الباص ولديه/ها مواهب فنية 

ممكن أن يكونوا جزء من برنامجنا الهادف؛ 
- كنتم ترغبون بالتطوع معنا للمشاركة بالنشاطات اإلجتامعية - الرتفيهية، أو تعرفون شخصاً 

يرغب/ترغب بذلك؛ 
hala.jamil@abaadmena.org - منسقة املرشوع: هالة جميل

رقم الهاتف: 81-620333
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