جمعية النجدة االجتماعية

برنامج العنف ضد المرأة

الفئة المستهدفة
(  %70اناث –  %30ذكور) توعية
(  %90اناث –  %10ذكور ) استماع

التقرير السنوي لعام
2010
1

خلفية البرنامج :
من خالل برنامج التوعية الخاص بالصحة االنجابية عام  1997ومن خالل المناقشات والحوارات التي تمي
ف ي الورتييات بييرتت عيياالت تمييان ميين مشيياك نفسييية وعسييدلة مرت يية بييالمن اأسيير و وسييجذ ي
المالعظييات لتنييوط نا يية ان ييالم لال تمييام بظييا ر المن ي اأسيير و فنان ي ال داليية مييا تراسيية اسييت العية
أمهيييات الفيييال الرو يييات (  ) 2000 – 1999و واسيييتنمذ فيييي تراسييية عيييول ( الممرفييية – المواقيييي
والممارسات بما لتمذق بالمن اأسير ) ميا الماارنية (  ) 2003 – 2001عذي عينية مين مسيتفيد بيرامج
الجممية وعائالتهمو ا افة الي مشتيرات عيول ابير برنيامج المني اأسير عذي المسيتفيدلن وتحدليد عاعية
المجتما أنواع التدخ .
عام  2001بدأ تدرلب الناتر عذ موا يا المن  -التمييز والحاومو ا افة الي تانييات االسيتماع وهير يا
ميين الايييالا المرت يية بييالمرأ وعاوقهييا لتنييوط نييوا المم ي ب رنييامج المن ي وتحيييير اأسييال له ي ال داليية
المتمثي بتمنييين النيياتر وتدرل ييع ليحمي عذي عاتاييع ان ييالم ي ا ال رنييامج بتنظيييم ورتييات وعذسييات توعييية
لذمجتما المحذ ومستفيد برامج الجمميية والمشسسيات اأخير عيام  2003بالموا ييا اأساسيية ( المني
وأتنالع – التمييز – الحاوم).
ونظييرا لخصوةييية مجتمماتنييا والمفييا يم المرت يية بالميياتات والتااليييد كيياط ميين الصييمب فييت مراكييز اسييتماع
ييد المييرأ كمييا ييو ا ط مني المييام 2009و
باييرار اتار في كي المنييالق وبمنييواط مراكييز خاةيية بييالمن
فنان الخ و تدرلجية تح عنواط المن اأسر و وتم افتتاح مركز االستماع اأول ف بيروت بشهر آذار
 2003وتذتع المراكز اأخر بشهر ألذول من نفس المام .

أهداف برنامج العنف ضد المرأة:
الهدف العام
د المرأ الفذس ينية الالعئة ف ل ناطو والتمييز عذ أسال النوع االعتماع و وذلك
الحد من ظا ر المن
من خالل األهداف الفرعية :
o
o
o
o
o
o
o

بناء وتمزلز قدرات الناترو بايالا المن  -التمييز والحاوم .
تلات وع المجتما المحذ ومشسساتع عيول عايوم النسياء الفذسي ينيات الالعئيات في ل نياط
استناتا ال الحاومو الموابيق والمما دات الدولية المتمارف عذيها عالميا .
نشيير الممذومييات والمييوات المتمذايية بايييالا المن ي والحاييوم وانتيياا مييوات تثايفييية خاةيية به ي
الموا يا.
توفير الخدمات المختذفة والمشور لذناعيات من المن .
تمنين الناعيات من المن  :نفسيا  -اعتماعيا واقتصاتلا من خيالل ت يولر الايدرات الممرفيية
والمهارات.
اتييراا الرعي في عمذييية التوعييية والتمييال ممييع كشييرلك في محاربيية المني والتمييييز ييد
المرأ .
ت ولرالتش يك والتنسيق ما المشسسات الت تمم عذ قيالا المرأ وعاوقها.

السياسة الجندرية:
يد الميرأ بتحدليد الفئية المسيتهدفة تتخي باالعت يار خصوةيية
السياسة الجندرلة الت لت مهيا برنيامج المني
المجتما ال لمارل التمييز د المرأ بشن لصمب الحدلث عن فرص متساولة وبالتال فاط نس ة االنياث
باالستفات من ال رنامج تفوم نس ة ال كور ان القا من التمييز االلجاب لصيال الميرأ (  %70انياث – %30
ذكور بما لخص عذسات التوعية ) (  %90اناث –  %10ذكور بما لخص االستماع ) ومن ناعية أخر فاط
ييد النسيياء ميين
ال رنييامج مني بدالتييع لييم لاتصيير التمييال فيييع عذي المسييتفيدلن االنيياث فاييا وال عذي المني
الرعال فاا وانما كاط ومالزال مفتوعا أمام أ نوع أو تن من أتنال المن ال لمارسع ةياعب السيذ ة
د لرف آخر ( .ولتمث ف مجتممنا بالرع ).
اأقو
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 -1مقدمة :
أبرز التغييرات :
-

توقي المستممة سامية ف ةيدا وبدء المم ما مستممة عدلد بثينة رباح ف .2010\5\18
تلات مجموعتين ( اناث – مشسسات ) ف ك من اة و 4مجموعات ف الشمال.
ال دء بجذسات توعية عامة ف عميا المنالق.
التدرلب عذي موا ييا المناةير واالعيالم ( الفييذم الوبيائا الخياص بيالتحرة)و ا يافة الي التيدرلب
عذ المسرح التفاعذ و و موا يا نوعية بدأ بها ال رنامج.
تدرلب مدربات عذ المسرح التفاعذ لناترلن من ال رنامج.
تادلم  4عروض مسرعيات تفاعذية ف المنالق.
التركيز عذ عاالت ممنفة لتمنينها وال دء ممها من بدالة المام.
تييدرلب مجموعييات مسييتفيدلن عذ ي موا يييا نفسييية ( الشييمال ) وت يدرلب عذ ي المناةيير بالتنسيييق مييا
. CRTD
انتاا موات اعالمية خاةة بال رنامج ( اختيار لوهو – انجات بروتور – تلي موا يا التوعية ).
أخصائيين نفسيين ( ةيدا – ةور ) تماقد ما تكتور – باق المنالق بالتنسيق ما المشسسات.

 -2محور التوعية :
المخطط :
تشني  37مجموعة (  11اناث –  5ذكور –  11مشسسات –  5أعياء  5 -مختذ ة ) مين  925مسيتفيد \ %70
اناث –  %30ذكور.
تنظيييم  148عذسيية توعييية (  37عن ي –  37تمييييز –  37عاييوم –  37موا يييا أخيير )  %70انيياث – %30
ذكور.
تنظيم  10عذسات توعية عامة ( محيا – مدارل – مشسسات ) بمشاركة  250مستفيد\ .
تاييدلم  5عيييروض مسيييرعيات تفاعذيييية فيي المنيييالق بموا ييييا خاةييية بايييالا المنييي والتميييييز بمشييياركة 500
مستفيد\ .

المخرجات :
–

تشنذ  42مجموعة بمشاركة  963مستفيد \  %82اناث  %18ذكور ارتفم نس ة ممرفتهم باييالا المني
التمييز والحاوم من خالل المشاركة ب  155عذسة.
تم تنظيم  16عذسة توعية عامة في ميدارل االونيروا ومراكيز المشسسيات اأخير ومحييا المراكيز تيارا فيهيا
 694من ال البو كاتر ومستفيدلن \ ات المشسسات مما رفا من وعيهم بموا يا تتمذيق باييالا المني والتميييز
والحاوم.
تيم تايدلم  4عييروض مسيرعيات تفاعذييية في المنييالق تيارا فيهيا  650ميين مشسسيات وفماليييات وأ يال المجتمييا
المحذ ف أربا منالق ( بيروت – ةيدا – ةور – ال ااع ) مما تن خ و نوعية ف تادلم الموا يا المتمذاية
بالمن والتمييز.

النشاطات :
تشكيل المجموعات :
تم تشني  42مجموعة (  15اناث –  5ذكور –  12مشسسات –  5أعياء –  5مختذ ة ) بزلات عذي المخ يا
(  4اناث –  1مشسسات ).
الجذسات :
تنظيم 155عذسة توعية (  21برا ال راعنة –  17تاتيال –  25ةيدا –  32ةور –  28ال اياع – 32
الشييمال ) بزلييات  7عذسييات ولمييوت ذلييك لزلييات المجموعيياتو باسييتثناء ةيييدا أق ي ميين المخ ييا بييثالث عذسييات
والشمال  4عذساتو بمشاركة  %82اناث  %18ذكور ( تحسن ف نس ة ال كور عين الميام الما ي التي كاني
.) %11
تنييرار الحيييور ف ي الجذسييات  %22عيييروا عذسييتين  %17عيييروا  3عذسييات  %41عيييروا  4عذسيياتو
ولالعظ التحسن المتواة ف الث اتية بحيور  %41من المشاركين \ ات  4عذسات مااب  %20عييروا لمير
كان  %37عيروا  4عذسات مااب  %23عيروا مر واعد ).
واعد ( ماارنة ما المام الما
مواضيع الجلسات :
تم انجات  155عذسة (  41عن –  40تمييز –  38عاوم –  19تحرة –  9مرا اة –  8ةحة نفسية).
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الجلسات العامة :
ت ياا لتوعع ال رنامج با افة عذسات توعية عامة ت ال عدتا أوسا من فئات المجتميا وتذ ي الحاعية الي ممرفية
أكثر بموا يا محدت .
تييم تنظيييم  16عذسيية عاميية ( بييرا ال راعنيية  – 2تيياتيال  –2ةييور – 2ال ايياع – 3الشييمال – 1ةيييدا) 1و
ا افة ال  5عذسات خاةة باانوط تجرلم المن ( بيروت  – 3ةور  ) 2بزلات 6عذسات عن المخ ا .

تقييم األثر :
لاييد تييم تحدلييد  5مجموعييات ( مشسسييات – انيياث – ذكييور – مختذ يية – أعييياء ) وتوتلييا التنذيفييات عذي المنييالق
لدراسة أبر الجذسات عذ المستفيدلن من ك الفئات المستهدفة وكان النتائج كالتال :
تاييم  6مجموعات (  1اناث ةور –  1ذكور تاتيال –  1ذكور ال ااع –  1مختذ ة برا ال راعنة –  1مشسسيات
ةيدا –  1أعياء ال ارت )و بمشاركة  104مستفيد\ (  73اناث  31 - %70ذكور .) %30
لت ين من خالل تحذي االستمارات الت تم المم بها ما المجموعات والت تيم أسئذة عن الممذومات – المواقي
والايم المتمذاة بالمن – التمييز واالتفاقيات الدولية لحاوم االنساط وعاوم المرأ و أط نسي ة الممرفية والممذوميات
بموا يييا المن ي والتمييييز والحاييوم كان ي تتييراوح بييين  30و %50لييد المسييتفيدلن\ات ق ي الجذس يات والنس ي ة
اأك ر كان من االناثو أما بمد الجذسات فتراوع بين  70و - %80أما عذ مستو المواق فياط تتلييد المني
والتمييز تص ق الورتات ال  %80خاةة عند ال كور و %10لد النساء أميا بميد الجذسيات فتت يير المواقي
د المن والتمييز  %70لد ال كور و %90لد االناث و نسب تتايارب ميا الميام الما ي ميا ليدل
لتص
عذ أط المجتما بشن عيام لمتذيك نفيس الموروبيات واأفنيارو ولت يين كي لك أط الممذوميات عين الموا ييا تي ء
خ يو أولي عذي
والمواق منها ت ء آخرو فامتالا الممذومات ال لمن باليرور ت يير ف المواق وانما
لرلق التوعية وابرات الحاائق الت لمنن أط تنوط بمض الفئات هافذة عنهاو ول ا الممي عذي موا ييا التوعيية
من أ م المحاور الت لجب مواةذتها عت تم نتائجها عذ المد ال ميد.
أما المالعظة اأخير فاد ت ين من خالل الجذسات الخاةة بالتحرة الجنسي أ ميية التوعيية عذي ي ا المو يوع
وال كاط من الموا يا الحساسة الت لصمب الحدلث عنها وبمد التجربة اتي أط الحاعية الي ليرح مثي ي
الموا يا ك ير ف المجتما وأة ح من الموا ييا التي ليتم لذ هيا مين ق ي المشسسيات أو المجموعياتو لي لك
برت أط ناا رور لذايام بالدراسة والالم الحمذة الخاةة بالتحرة.

 -3مراكز االستماع :
المخطط :
استا ال  180عالة استماع (  %90انياث –  %10ذكيور ) ليسيتفيدوا \ ط مين خيدمات مراكيز االسيتماع المختذفية
وتاييدلم  50استشييار نفسييية و 25استشييار قانونييية و ا ييافة ال ي  10عيياالت ت يتم متييابمتهن وتمنييينهن اقتصيياتلا
اعتماعيا ونفسيا .
تشني  5مجموعات تاعمة و وا افة مجموعة تاعمة خاةة بال كور ف بيروت.

المخرجات :
استا ذ مراكز االستماع  185مستفيد\ (  %91اناث –  %9ذكور ) استفاتوا \ ط من خدمات مراكز االستماع
بتذا  20استشار نفسية و 14استشار قانونية.
تم متابمة  8عاالت ةم ة لمتابمتها وتمنينها خالل المام عسب توعع ال رنامج.
لم تنجزالمجموعات الداعمة المخ ة باستثناء مجموعة من  5مستفيدات ف مركز ةيدا.

النشاطات :
االستماع :
استا ذ المراكز 185مسيتفيد \ ( بيرا ال راعنية  – 28تياتيال  – 20ةييدا  – 23ةيور  – 38ال اياع – 36
الشمال  ) 40و  % 9ذكور 16مستفيد (  1بيروت  2 -ةيدا  4 -ةيور –  6الشيمال –  3ال اياع )و بزليات 5
عاالت عن المخ ا و ا افة ال المحافظة عذ نس ة ال كور.
تييرتت عذ ي مراكييز االسييتماع عيياالت قدلميية وعدلييد ( 228مسييتفيد\ ) ميينهم  43عاليية قدلميية وقييد تييم تاييدلم 21
استشييار نفسيية (  2بييرا ال راعنيية – تيياتيال  – 1ةيييدا  – 3ةييور  - 3الشييمال  )12و  14قانونييية (  4بييرا
ال راعنة –  1تاتيال –  5ةور –  1ال ااع  3 -الشمال).
الرفد لمراكز االستماع :
برامج الجمميية  - % 41محييا المراكيز  - %16ع رالجذسيات  - %22عالية اسيتماع  –%6مشسسيات % 15
ت ييين النسييب تحسيينا ف ي الرفييد ميين المشسسييات والجذسييات عيين المييام الما ي الت ي كان ي النسييب مشسسييات %7
والجذسات  %11و ا ما لتوافق ما توعهات ال رنامج .

4

انواع العنف :
 %90من المستفيدط\ات تمر وا\ ط لذمن النفس الممنو منهم  %9ذكور –  %37عن
–  % 8عنس منهم  %3ذكور– وعن اقتصات  %17ال لوعد ذكور.

عسد  %1ذكر

تقييم األثر :
نتائج االستماع :
20عالة بنس ة  %11تم اعالتهم أخصائ نفس توةذ لنتيجة  11عالة منهم (  4ذكيور توةيذوا لنتيجية )3
أما الحاالت الت لم تتوة لنتيجة فه ا لموت ال عد أس اب (  2عدم تا أو اقتناع بال اب الي اخصيائ نفسي
–  1لم تتم متابمتها ف ةيدا من عاالت النص اأول ميا المسيتممة السياباة –  7بحاعية الي متابمية )  14اعالية
(
قانونية بنس ة  %8توةذ لنتيجة  4منهم ( ذكر  1لم لتوة لنتيجة ) الس ب بمدم التوة لنتيجة
1تراعم عين رفيا اليدعو بسي ب ي ول عائذيية –  3عياالت تميرض أبنيا م لذسيجن توط تهمية محيدت وتمي
مسيياعدتهم بالرفييد ال ي اأخصييائ الاييانون وتتييابا قييييتهم ميين خاللييع –  6عيياالت مييا تال ي الايييية تتييابا مييا
اأخصييائ الاييانون و يين عيياالت ميين النص ي الثييات ميين المييام ) – توعيييع وارتييات  81بنس ي ة  %44توةييذ
لنتيجة  74عالة منهم (  4ذكور توةذوا لنتيجة  –) 3تدخ اعتمياع  8بنسي ة  % 4توةي لنتيجية  7مينهم ( 2
ذكور توةذوا لنتيجة )  -أما التفرلغ  45بنس ة  %24منهم  5ذكور.
الحاالت القديمة:
ترتت عذ مراكز االستماع  43عالة قدلمة (  9برا ال راعنة –  6تاتيال –  2ةيدا –  17ةور –  9الشمال
).
بدأ المم عذ التوعع بتحدلد  10عاالت ةم ة  2بن مركز لمتابمتهن وتمنينهنو وقد تم متابمة  8عياالت في
المنالق بس ب متابمة عالة واعد ف ةيدا ( المستممة عدلد ) وةور ( والت تلانا ).
بيروت :
عالتين :االول ( تمنين اقتصات واعتماع ) متزوعية عمر يا  42سينة ليدلها  4أوالتو توعهيا ميرلض وعالي
عن المم كان تمان من مشاك اعتماعية واقتصاتلة تم المم ممها ع ر التدخ االعتماع واالقتصات بتتمين
عم لها وتمنينها اقتصاتلاو ا افة ال تدخ ميا االونيروا العتمات يا عالية اعتماعيية ةيم ة وتسيجي لفذهيا في
الرو ة لتتمنن من الخروا ال المم .
الثانييية ( عي قييانون )و متزوعيية عمر ييا  19سيينة كاني لال يية في ممهييد التمييرلض ق ي تواعهييا الي بييدأ بسييفر
الزوا والممالذة بسفر ا اليعو وتمر يها لذمني االعتمياع مين ق ي أ ي اليزوا ومنمهيا مين الي اب الي أ ذهيا
وميالاتها عت من ق الزوا المسافر ال رفض أط ل ذاهاو تم المم ممها عذ عوتتها ال الدراسة ف ممهيد
التمرلضو ا افة لرفد ا ال المحام ال عص لها عذ نفاة بسي ة وأكيد لهيا عاهيا في ال يالم بميد ميرور 6
أتهر عذ عدم المساكنة و ا ط بانتظار مرور المد لذحصول عذ ال الم.
صيدا :
عالة واعد ( تمنين نفس واعتماع ) متزوعة عمر ا  31سنة لدلها  5أوالتو تمان من عن اعتماع من ق ي
المحيا وأ الزوا مما س ب لها مشاك نفسية عمياة وةذ ال االكتئاب ومحاولة االنتحار وقد أبر ذليك عذي
عالقتها بتوالت ا وتوعهياو تيم الممي ممهيا برفيد ا لأخصيائية النفسيية التي تابمي عالتهيا ع ير عذسيات متتابميةو
ا ييافة الي متابميية المسييتممة وقييد تخذصي ميين الحاليية النفسييية تييدرلجياو وبييدأت تمييوت ال ي عالتهييا ال يمييية ع يير
عالقتها بزوعها وأوالت ا والخروا من المنزل بمد أط كان تمان من المزلة واالن واء.
صور :
عالية واعييد ( تمنييين اعتميياع وممنييو ) متزوعية عمر ييا  26سينة لييدلها لفي واعيدو تمييان ميين عني ممنييو
واقتصات من ق الزوا وال أبر عذ عالقتهيا ب فذهيا وتحرلييع عذيهياو تيم الممي ممهيا بالتوعييع واالرتياتو
واسييتدراا الييزوا لحيييور عذسييات التوعييية وبمييد متابميية ميين خييالل عييد عذسييات أة ي الو ييا أفي ي وبييدأت
عالقتها ب فذها وتوعها تتخ الشن ال يم وا تمامها بنفسها وبمظهر ا أة أفي بمد فتر من اال مال .
البقاع :
عييالتين :اأول ي ( تمنييين اعتميياع وممنييو ) متزوعيية عمر ييا  25سيينة لييدلها ولييدلنو كان ي تمييان ميين المن ي
الممنو والجسد من ق الزواو تم المم ممها بالتوعيع واالرتات وتمرلفها بحاوقها ع ر عذسات التوعيية التي
بدأت تنا ممذوماتها ال توعها ال عير الي المركيز ووافيق عي عذسية تفرليغ بينهميا بوعيوت المسيتممةو وتيم
رفد ا ال مركز التت ي لدور تصفي الشمرو مما أعدث ت ييرا ف تخصيتها وانمنال ذلك عذ ل يمة المالقة
وعوت اأمور ال نصابها.
الثانية ( تمنين اقتصات واعتماع )عزباء عمر ا  19سنة عان من المن االعتماع والممنو من ق ي اأب
والجد الت تول تربيتها بمد وفا أمهاو تيم التيدخ بارتيات ا وتوعيههيا والتيدخ االعتمياع ميا عيدتها واقناعهيا
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الشمر وبمد ذلك قيررت فيت ةيالوط خياص

بيرور خروعها من المنزل وتمذم مهنة وبالفم تم رفد ا لتصفي
بها و ا ط تشمر باستااللية واستارار.
الشمال :
عالتين :االول ( ع قانون ) متزوعة عمر ا  44سنة لدلها  5أوالت تمم ف أعد المحال التجارلةو كان تمان
من المن الممنو والجسد واالقتصات واالعتماع من ق الزوا عت أنع تزوا من امرأ أخير وأخرعهيا
ميين المنييزلو تييم المم ي ممهييا باالسييتماع والييدعم الممنييو و ا ييافة ال ي تاييدلم االستشييار الاانونييية ومتابمتهييا مييا
المحام وبمد ممانا تام بالبة أتهر ف المحاكم عصذ عذ ال الم و ا ط مستمر ف عمذها وف و يا
أفي .
الثانية ( تمنين اعتماع وممنو ) متزوعة عمر ا  35سنة لدلها وليدلنو عاني مين المني الجسيد والممنيو
من ق الزواو تم االستماع اليها وتعمها نفسيا وممنولاو ا افة ال التدخ ما الزوا وتوعيهع ال أ مية الحوار
والمالقيية السييذيمة بييين الييزوعين ا ييافة الي عاييوم توعتييع ووعييوب اعترامهييا وقييد تجيياوت االبنييين فنيير ال ييالم
وتحسن عالقتهما اال أنهما بحاعة تائما لذمتابمة عت ال لتجدت المن .

 -4تدريب الكادر :
المخطط :
تدرلب الناتر ( المسرح التفاعذ – المناةر – االعالم – موا يا خاةة باالستماع ).

المخرجات :
الموا يا اأ م الت تم التدرلب عذيها لناتر الاسم ( المناةر والحمالت – االعيالم والفييذم الوبيائا – االعتيياا
التدرل وقيال اأبر )و ا افة ال موا يا أخر مختذفة.

النشاطات :
عسب خ ة التدرلب الخاةة بالمام  2010فاد تم بانجات ورتات تدرل ية لناتر الاسم عذ موا ييا المناةير
والحمالت ( لومين ) – االعالم والفيذم الوبائا (  6أليام ) و ي ورتيات تيم انجات يا رب يا بحمذية التحيرة التي
سوف لتم المم عذ الالقها المام 2011و أما التدرلب المسرع فاد تم بالتنسيق ما المنتد لمد  12لوم تيارا
فيع  3كواترو ا افة ال  3ألام تدرلب مدربات تارا بع كاترلن .
من أ م الموا يا التدرل ية الت تم لي مض كيواتر الاسيم ( االعتيياا التيدرل وقييال اأبير ) ميا منظمية المفيو
الدولية وموا يا أخر عذ مستو المنالق من أ مها كتابة التاارلر والتوبييقو ا يافة الي الموا ييا المتمذاية
بالصحة النفسية الخاةة بالشمالو و اتفاقية السيداو من النظرية للتطبيق في بيروت.

تقييم األثر :
خيييم لييع المسييتممات ي ا المييام اأبيير االلجيياب عذ ي ال رنييامج ونتييائج المم ي

لاييد كيياط لذتييدرلب النييوع ال ي
النوع :
االعالم والمناصررة ( التيدرب عذي الماابذية – التصيولر – منونيات اأفيالم الوبائايية  -الايدر عذي قيراء اأفيالم
الوبائاية بشن رئيس ) و تانيات تحتياا المسيتممة الي اسيتخدامها في عمذهياو ا يافة الي ربيا ي ا التيدرلب
بحمذة التحرة الجنس ف االستفات بانتاا فيذم وبائا وو ا خ ة أولية لذحمذة بالمحاور الرئيسية.
التدريب المسرحي التفاعلي ( تانية فمالية وتفاعذيية متمييز ب يرح الموا ييا عذي المجتميا المحذي بني فئاتيع –
انمنال التدرلب الجابا عذ الادرات الشخصية لذناتر بنتابة نصوص خاةة بموا يا المن – تانييات المسيرح
التفاعذ وأتواتعو ا افة ال تدرلب مدربات لناترلن من ال رنيامج مميا لمنيس الجابيا بناي المهيارات الي كيواتر
أخر من ال رنامج وال رامج اأخر ).
تدرلب كاتر الشمال عذ اتار عذسات الميالا الفيرت والجمياع بالتمياوط ميا أل ياء الميالم وعي النزاعيات ميا
التماوطو مما لفيد العاا بنا المهارات وت اتل الخ رات بين كواتر ال رنامجو أميا التيدرلب عذي موا ييا الصيحة
النفسييية لمسييشوالت مراكييز ةيييدا وةييور فاييد تاتت ميين الممذومييات عيين اأمييراض النفسييية وأعرا ييها وتمييييز
الحاالت الت تحتاا ال رفد أخصائيين.

 -5التنسيق والتشبيك :
المخطط :
اسييتمرار التنسيييق مييا المشسسييات المامذيية في الوسييا الفذسي ين بتشييني  11مجموعيية في المنييالقو ا ييافة الي
عذسات توعية عامةو واستمرار التنسيق بمو وع الرفدو أما المشسسات الذ نانية فاستمرار المم ما منظمية كفي
عذ قانوط تجرلم المن والمشاركة ف نشالات عمذة ال 16لوم و ا افة الي التنسييق ميا  CRTDAفي عمذية
عنسيت و واستمرار المالقة ما التجما الدلمارال في موا ييا التوعيية والتيدرلبو كي لك التنسييق ميا النروعيية
ف مشروع .Women Can Do It
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المخرجات :
تشنذ  11مجموعة بالتنسييق ميا  8مشسسيات عامذية في الوسيا الفذسي ين و تيارا فيهيا  468مسيتفيد \ %84
اناث و %16ذكورو ارتفم نس ة ممرفتهم بايالا المني – التميييز والحايوم مين خيالل المشياركة ب  40عذسية
توعيةو ا افة ال تنظيم  8عذسات توعية عامية مينهم عذسية تمي في مدرسية االونيروا مين أةي  16عذسية في
كافة المنالق.
أما عذ المستو الذ نان وع ر التنسيق ما كف و من عمذة ال  16لوم تم تنظييم  5عذسيات توعيية عذي قيانوط
تجرلم المن بتنذي آمنة عذ المستو الفذسي ين بتيسيير ي الجذسياتو ا يافة الي عذسية في وتار الشيشوط
لمسييتفيدات المركييزو أمييا  CRTDAفاييد تييم تنظيييم ورتييتين تييدرلب عذ ي المناةيير وقييانوط الجنسييية ف ي ةييور
وال ااع.
استنمال منتد النساء الفذس ينيات المم ف مشروع التدرلب المسرع من خالل تدرلب  12كاترو ا يافة الي
ورتة اعدات مدربات لستة كواتر.
أما المروض فاد تم تادلم  4عروض مسرعيات تفاعذية ف ال ص – برا ال راعنة – ولف – عين الحذو .
مشروع  Women Can Do Itتم عد لااءات تنسياية اللالم عمذة خاةة بالمشاركة السياسية ف الوسي ين
الذ نان والفذس ين و ا افة ال ورتيتين تيدرلب لنياتر المشسسيات عذي موا ييا التميييز – المشياركة السياسيية
والمناةر ف ال ااع و بيروت.

النشاطات :
تم تشني 12مجموعة ( برا ال راعنة  – 2تاتيال  - 1ةيدا  - 2ةور  – 3ال ااع  – 2الشمال  ) 2وقد تيارا
المجموعيات في  40عذسية (  6ال يرا –  1تياتيال –  5ةييدا  12 -ةيور –  8ال اياع – 8
مستفيدلن \ ات
الشمال ) بحيور  391 ( 468اناث  77 – % 84ذكور.) %16
وقييد تييم التميياوط مييا  8مشسسييات ( اأنش ي ة النسييائية – رو يية تييهيد فذس ي ين – مجمييا الننييائس – – MPDL
عممية الدعم االعتماعية  -عممية التيامن  -التدرلب المهن – مشسسة تلتونة ).
اسييتنمال منتييد النسيياء الفذسي ينيات المم ي ف ي مشييروع التييدرلب المسييرع ميين خييالل تييدرلب  12كيياتر  6ميين
الجممية (  3من ال رنامج ) وورتة اعدات مدربات لستة كواتر  3من الجممية (  2من ال رنامج ).
أما المروض فاد تم تادلم  4عروض مسرعيات تفاعذية ف ال ص – برا ال راعنة – ولف – عين الحذو بحيور
 650مشارا\ (  480اناث –  170ذكور ) عير ا  53مشسسة منهم  18مشسسة ل نانية .
مشروع  Women Can Do Itتم عد لااءات تنسياية اللالم عمذة خاةة بالمشاركة السياسية ف الوسي ين
الذ نان والفذس ين و ا افة ال ورتيتين تيدرلب لنياتر المشسسيات عذي موا ييا التميييز – المشياركة السياسيية
والمناةر ف ال اياع بمشياركة  21مينهم  10كيواتر مين مشسسيات ل نانييةو وفي بييروت بمشياركة  12كياتر مين
المشسسات المامذة بالوسا الفذس ين .
أما عذ المستو الذ نان وع ر التنسيق ما كف و من عمذة ال  16لوم تم تنظييم  5عذسيات توعيية عذي قيانوط
تجرلم المن بتنذي آمنة عذ المستو الفذسي ين بتيسيير ي الجذسياتو ا يافة الي عذسية في وتار الشيشوط
لمستفيدات المركزو تارا فيها  136من كاتر ومستفيدط \ات المشسسات الفذس ينية والذ نانية.
أما  CRTDAفاد تم تنظيم ورتتين تدرلب عذ المناةير وقيانوط الجنسيية في ةيور وال اياع تيارا فيهيا 27
من النساء المتيررات من قانوط الجنسية.

تقييم األثر :
لاييد كيياط لذتنسيييق مييا المشسسييات ف ي تنظيييم عذسييات التوعييية اأب ير االلجيياب ف ي رفييا مسييتو الييوع لييد ي
المشسسات عذ أ مية الموا يا الت لتم لرعها و رور االستمرار بهاو وبالماارنة ما الميام الما ي فايد تات
عيييدت المسيييتفيدلن \ات مييين  356بنسييي ة  % 12ذكيييور الييي  484بنسييي ة  %19ذكيييور ولميييوت ذليييك لزليييات عيييدت
المجموعاتو ا افة ال المالقة ما مدارل االونروا.
أميا الجذسييات الماميية التي بييدأ الممي بهيا ي ا المييام فايد تييم تنظيييم  8عذسيات ميين أةي  16ميا المشسسييات ومنهييا
مدرسة االونروا في عيين الحذيو و كي لك في مدرسية االونيروا في ال اياع التي قيدم لذجمميية تيهات تايدلر عذي
عهوت ا ف عمذية التوعية ف الموا يا المختذفة.
المالقة وت ولر ا ع ر التنسيق ف أكثر مين
أما عذ مستو المشسسات الذ نانية فاد أظهرت النتائج استمرار
د المرأ عذ المستو الفذس ين .
المشسسات الجممية كمرعمية ف مو وع المن
مجال واعتمات

 -6االعالم والتوثيق :

المخطط  ( :انتاا موات اعالمية – ال دء باستخدام قاعد ال يانات – الصفحة االلنترونية )

المخرجات والنشاطات :

االعالم  :تم انتاا فيذم وبائا خاص بالتحرة الجنس – تصيميم لوهيو خياص بال رنيامج  -انجيات ميوات اعالميية
عن برنامج المن ( بروتور – تلي توعية ) – تصميم وبنياء الصيفحة االلنترونيية  -التنسييق ميا ةيندوم االميم
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الم ني عذي أسيال

المتحد لذسناط والمشاركة في الميدت اأول والميدت الثيان مين نشير خاةية بمنا يية المني
النوع االعتماع .
التوثيررق  :تييم ال ييدء باسييتخدام قاعيد ال يانييات الخاةيية بحيياالت االسييتماعو مييا عييد ةيييدا ( المسييتممة عدلييد ولييم
تخيا لذتدرلب )و ال يدء باسيتخدام النم ييوتر لحفيظ الممذوميات الخاةية بمسيتفيدلن \ ات عذسيات التوعيية 2010
ك لك ف كتابة التاارلر.
مشيياركة بمييض النيياتر بورتييات كتابيية التاييارلر عذ ي مسييتو الجمميييةو ا ييافة ال ي تحسييين ميييموط التاييارلر
بالممذومات النوعية.

تقييم األثر :
اط التنسيييق مييا ةييندوم اأمييم المتحييد لذسييناط والمشيياركة بالنشيير الخاةيية بييالمن الم ن ي عذ ي أسييال النييوع
يد الميرأ عذي مسيتو الجممييات
االعتماع لع اأبر االلجاب بتنرلس الجممية كمرعمية ف مو وع المني
اأ ذية المامذة بالوسا الفذس ين و ولوسا من نشر الممذومات الخاةة بنشالاتها ال عانب نشالات المنتد .
انتيياا م يوات اعالمييية ( لوهييو خيياص بال رنييامج – ال روتييور – تلي ي توعييية – بنيياء الصييفحة االلنترونييية ) ي
خ وات من التوعع بتوسيا تائر النشر والتمرل بال رنامج ونشالاتع.
أما عذ مستو التوبيق فاستخدام النم يوتر لساعد ف عفظ الممذومات وتوفير الوق والسرعة ف تذ ية الحاعيةو
كما أط التحسن ف كتابة التاارلر لمنس نوعية ممذومات أفي وقدر عذ تاييم ال رامج وأبر ا عذي المسيتفيدلن
ما رور المم عذ ت ولر ا الجانب بشن متواة .

 -7دراسة التحرش :

المخطط  :ال دء بدراسة خاةة لالتحرة ف برا ال راعنة.

المخرجات :

لم لتم انجات الدراسة وانما تم الممي عذي تحيييراتها بانجيات االسيتمارات والتيدقيق بهياو ا يافة الي الممي عذي
اختيار المينة (  150عائذة ) بتحدلد الار ا من مستفيدلن \ ات برامج الجممية ف من اة برا ال راعنة.

 -8النتائج الغير متوقعة :
االيجابيات:
 تلات ف المجموعات وبالتال عذسات التوعية عن المخ ا و كي لك عذسيات التوعيية المامية و ي الزليات تم يرعن الحاعة الفمذية له الجذسات وامنانية التنولا ف موا يمها ومستهدفيها.
– التنسيييق مييا مشسسيية اسييالمية بنيياء عذي لذ هيا النجييات عذسيية توعييية عاميية في مو ييوع التحييرة الجنسي في
ةور.
 في الرتيييدلة التي واعهنييا مني عييامين تارل ييا مشيينذة في عذسييات التوعييية في مدرسيية االونييرواو تييم اكتشيياف 3عاالت تمر ن لذتحرة من ق مدرل ف مدرسة االونروا بمد عييور عذسية توعيية خاةية بيالتحرة وقيد تيم
توقيفع ومن بم ناذع ال من اة أخر .
 ك لك ف ال ااع ( ولف ) تم توقي مدرل ف االونروا نتيجة تحرتع بثالث فتيات ف الص الرابا وقيد سياعدعذ ذلك تدخ كاتر الجممية ف ولف واقناع عالة من الحاالت بيرور رفا تعو .
 مشاركة مسشولة مركز الشمال بتكثر من مشروع ما مشسسات تولية تتمذق بموا يا نفسيية تسيا م في تحسيينمهاراتهاو ا افة ال انمنال ذلك الجابا عذ المستفيدلن خاةة مشارلا ( التماوط – أل اء المالم ).
 التماقد ما أخصائية نفسية ف ك مين ةييدا وةيورو ا يافة الي التنسييق برفيد الحياالت لمشسسيات أخير فيباق المنالق.
 تدرلب 12مجموعة من المستفيدلن ف ال ارت عذ موا يا نفسية ع ر مشروع التماوط. تدرلب  27امرأ (  12ةور –  15ال ااع ) لمد لومين ف ك من اة عذ المناةر وقانوط الجنسية بالتنسييقما .CRTDA
 انتاا فيذم وبائا خاص بالتحرة. اتساع شبكة التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة بالوسط الفلسطيني خاصة في الشمما – البقماع –صور ونسبيا في برج البراجنة.
 المشيياركة بالنشيير الخاةيية بييالمن الم ني عذي أسييال النييوع االعتميياع بالتنسيييق مييا ةييندوم االمييم المتحييدلذسناط.

السلبيات :
-

نس ة ال كور ما تال متدنية رهم التحسن  %18مااب  %11المام الما
المجموعات ( ذكور – مختذ ة ).
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ولموت ذلك لصموبة تشيني

 لم لتم انجات المجموعات الداعمة ف المنالق ( بيروت – ةور – ال اياع  -الشيمال )و كي لك المجموعيةالداعمة الخاةة بال كور ( بيروت ).
 لم لتم استا اب مت وعين ذكيور في المراكيزو بيالرهم مين بميض المحياوالت ع ير المشياركة بالتيدرلبالمسرع التفاعذ .
عدم ال دء بدراسة التحرة ف برا ال راعنة وانما اقتصر المم عذ االستمارات والمينة.

 -9الفئة المستهدفة :
عييدت المسييتفيدلن الم اتييرلن لذ رنييامج مخ ييا  (1855مجموعييات التوعييية  –925عذسييات التوعييية الماميية -250
عيييروض مسيييرعية  - 500عييياالت اسيييتماع  ) 180الفمذييي  (2535مجموعيييات  –963عذسيييات عامييية -694
عروض مسرعية  650عاالت استماع  228منهم الحياالت الادلمية التي ال تيدخ بيالمخ ا ) انياث  2152بنسي ة
 - % 85ذكور 383بنس ة . %15
عيييييدت المسيييييتفيدلن هيييييير الم اتيييييرلن لذ رنيييييامج ( المسيييييتفيدلن الم اتيييييرلن ×  (12675 :) 5انييييياث –10760
ذكور.)1915
تظهر اأرقام تدن ف نس ة ال كور عن المخ ا خاةية في عذسيات التوعيية التي تتحيدت في  %30ولميوت ذليك
لذصموبات في اسيتا اب الي كور اال أنهيا تحسين عين الميام الما ي وقيد كاني %10و أميا عيدت المسيتفيدلن\ات
الم اترلن لت ين من خالل االرقام تلات عن المخ يا ب  680مسيتفيد\ وذليك بسي ب تنيوع اأنشي ة واالنجياتات
الت تحاا فوم المخ ا .
الدراسات االجتماعية :

في االستماع :

النس ة اأعذ فئة المتزوعة  % 52مينهم  %6ذكيور و لذيهيا فئية المزبياء  % 31مينهم  % 16ذكيور و اميا اأقي
فه ي فئيية المهجييور و المخ وبيية  %2ال لوعييد ذكييور ف ي ي الفئييات و  % 7م ذايية ذكيير واعييدو ف ي المسييتو
التمذيم النس ة اأعذ لذمتوسا  %49منهم  %8ذكيورو لذيهيا ابتيدائ  %23مينهم  %5ذكيور والثيانو %17
منهم  6ذكورو لذيها اأم  %7واعد ذكرو أما الفئة اأق فه الجامم  % 4ال لوعد ذكور.
اميييا الفئييية الممرلييية فالنسييي ة اأعذييي  ) 40 – 31( %27مييينهم  %4ذكيييور و(  % 24 ) 19 – 15مييينهم %11
ذكورو لذيها  %17لن من الفئات (  ) 30 – 25منهم  4ذكور و (  ) 50 – 41منهم  3ذكورو وأخييرا ( %9
(  %5 ) 51 +منهم ذكر واعد .
 ) 24 – 20منهم ذكر واعدو أما الفئة االق

جلسات التوعية :
تررم التعررديل علررا هررار االسررتمارة بالنسرربة للفئررة العمريررة حتررا تتوافررق مررع مسررتفيدي \ات االسررتماعم مررع اضررافة
المستوى التعليمي:
أظهرت الدراسة االعتماعية أط النس ة اأعذ من المشراركات في الجذسيات ين مين الفئية الممرلية ( ) 19 – 15
 %38و وميين الفئيية (  % 19 ) 40 – 31و لذيهييا  %13لني ميين الفئييات (  ) 30 – 25و ( ) 50 – 41و ( %11
) 24 – 20و اما اأق فه الفئة ( ) + 50نس ة  %6و ا ما ل ين أط عيور الجذسات باهذ يتع من الفئة الممرلية
الشييابة و أمييا الو ييا االعتميياع ف يتعذ نس ي ة ميين الماتبييات  %49لذيهييا المتزوعييات %43و أمييا فئيية المخ وبيية
الم ذايية واأرمذيية فتتييراوح بييين  2و% 3و المسييتو التمذيم ي فالنس ي ة اأعذ ي لذمتوسييا  %52و لذيهييا االبتييدائ
 %18ومن بم الثانو  %17والفئة اأق ي اأمي  %3لذيهيا الجيامم  %10وبالماارنية ميا الميام الما ي ال
ت ييرات بارت بالنسب .
أما المشاركي فاط النس ة اأعذ كاني مين الفئية (  %61 )19 – 15و لذيهيا (  %18 ) 24 - 20و أميا الفئيات (
 ) 50 – 41و (  ) 40 – 31و (  ) 30 – 25تراوعي بييين 7و % 5و أمييا الفئيية اأقي فناني (  %2 ) + 50و
أما الو ا االعتماع فتعذ نس ة  %83فئة اأعزب و لذيها فئة المتزوا %14و أما الفئات اأخر فهي %1
لن فئةو أما المستو التمذيم فالنس ة اأعذي ي المتوسيا %44و لذيهيا الجيامم  %26والثيانو  %23و أميا
الفئة اأق فه اأم  %1واالبتدائ .%6
المالعظيية الماميية كاني بتاييارب النسييب بييين الي كور واالنيياث وترتي هييا ( الفئييات الممرليية والو ييا االعتميياع )
ا افة ال المستو التمذيم اأعذ ف فئة المتوسا لذ كور واالناث ولميوت ذليك لذتوعيع الي ميدارل االونيرواو
ا افة ال ارتفاع الجامم والثانو ليد الشي اب ميا ليدل عذي نوعيية المشياركين ولنين ال نسيت يا الماارنية ميا
أط ا ال ند لم لنن موعوت ف الدراسة االعتماعية الساباة.
المام الما
 ف المالقة ما المستفيدلن تم تدرلب  12مجموعة (  8اناث –  4ذكور ) ك مجموعة  4أتخاص عذ موا يانفسية ف ال ارت عير مشروع التماوطو ا افة الي تيدرلب  27اميرأ (  12ةيور –  15ال اياع ) لميد ليومين في
ك من اة عذ المناةر وقانوط الجنسية بالتنسيق ما .CRTDA
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 -10النتائج متوسطة المدى :
 زيادة الوعي بقضايا العنف والحقوق  :تلات عيدت المسيتفيدلن مين الجذسيات بتشيني مجموعيات فيوم المخ ياوبالتال تلات الوع بايالا المن و ا افة ال عذسات التوعية المامة وموا يمها المتنوعة.
 زيادة نسبة مشاركة الاكور بجلسات التوعية  :بالرهم مين تيدن نسي ة الي كور بالمشياركة في عذسيات التوعييةعن المخ ا اال أط ناا تحسن من  %11ف  2009ال  %18و.2010
 تحسي نوعية الخدمرة المقدمرة النفسرية والقانونيرة  :تليات عيدت االستشيارات المادمية الاانونيية والنفسيية مميالمنس تلات اليوع بت ميية ي االستشيارات والحاعية اليهياو تيتمين أخصيائيين نفسييين وقيانونيين ع ير التماقيد أو
التنسيق ما المشسساتو ا افة ال تدرلب الناتر عذ موا يا الصحة النفسية.
 تطور مستوى الكادر التدريبي وامتالكه للمهارات التكنولوجية  :من الناعية التننولوعية ( بدء الناتر باسيتخدامقاعد ال يانات ما عدا المستممة الجدلد ف ةيداو استخدام النم يوتر في كتابية التايارلر وارسيالها ع ير االلميي )
من الناعية ال رنامجية ( مشاركة كياتر الاسيم بالتيدرلب عذي مسيتو الجمميية والمشسسيات أخير )و ا يافة الي
المشاركة بورتات تدرل ية نوعية وانمنال ذلك عذ االتاء ف ت يق الخ ا.
 التحسررر فررري االدام االعالمررري  :انجيييات الميييوات االعالميييية ( الذوهيييو – ال روتيييور – تليييي توعيييية – الصيييفحةااللنترونيية – فيييذم وبييائا عيين التحيرة الجنسي )  -المسييا مة في النشيير الخاةية بييالمن الم ني عذي أسييال
النوع االعتماع بالتنسيق ما ةندوم اأمم المتحد لذسناط.
 تحس ر التعرراول والتنسرريق مررع المسسسررات المحليررة ( :المشيياركة بييالحمالت وموا يييا تدرل ييية مييا مشسسيياتل نانية – تلات عدت المشسسات التي تيم التنسييق ممهيا بجذسيات التوعيية – تحسين الرفيد مين المشسسيات لمراكيز
االستماع والرفد ال المشسسات ف تادلم االستشارات ).

 -11التحديات :
رفا نس ة مشاركة ال كور ف عذسات التوعية ( الخاةة بال كور و المختذ ة ).
بدء بمض المشسسات بالمم ف مجال المن وخدماتع مما ل رح تادلم ومحافظة عذ عوت الخدمة وت ولر ا.
نشر الممذومات الخاةة بال رنامج وخدماتع بشن أوسا.
تحول ي المشيينالت والظييوا ر االعتماعييية ال ي عمييالت وقيييالا مناةيير ع يير( الدراسييات  -اأبحيياث )و خاةيية
المشنالت الت لم لتم الت رم اليها ساباا مث التحرة الجنس .
د المرأ من ق ألراف تلنية.
عدم تا المم عذ مو وع المن
تمنين الحاالت الممنفة عذ عد مستولات ( االقتصات – االعتماع ).
وعوت أخصائيين بشن منتظم ف المراكز.
م استجابة المستفيد لذجوء ال الحذول الاانونية ( المحاكم والاياء)و ا افة ال الصموبة باقناعها بالحدلث
عن تجربتها بوسائ االعالم ( عت ما االعتيالات السرلة).

 -12الفرص :
وعوت كاتر لمتذك الخ ر ف المم االعتماع والتواة ما المجتما .
خ ة تدرلب وت ولر مهارات الناتر خاةة بالموا يا الجدلد مث االعالم والمسرح التفاعذ .
باة المجتما المحذ بالجممية وكاتر ا.
وعوت ممولين مهتمين بايالا المن والمرأ .
وعوت الجممية كشرلنة بحمالت ولنية ل نانية ( تجرلم المن – عنسيت ).
تتسيس منتد النساء الفذس ينيات.
الجممية أول مشسسة تمم ف برنامج المن بين المشسسات الفذس ينية والمجتما الفذس ين ف ل ناط.
امنانية ت ولر نوعية الخدمات وآليات المم .
وعوت مراكز الجممية بنافة المنالق.
وعوت آليات تواة بين الجممية والمجتما المحذ .
مشاركة الجممية بتكثر من ت نة ومنتد عذ المستو ( الفذس ين  -الذ نان – االقذيم والدول ).

 -13الدروس المستفادة :

التجارب االيجابية التي يجب تكريسها وتطويرها:
أ مية المجموعات المركيز واعتمات يا كيليية اسيت العية وتاييميية لذ رنيامج وخدماتيعو ا يافة الي المشياركة في
عمذية التخ يا واالستفات من االقتراعات الت لادمها المستفيد أوالمحيا والمجتما المحذ .
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أ مية التنولا بوسائ تادلم الممذومات مث المسرعيات التفاعذية التي تيم عر يها في المنيالق واعتمات يا كتانيية
عدلد وخاةة.
أ مية انتاا ونشر موات اعالمية خاةة بال رنامج وموا يا المن – التمييز والحاوم.
أ مية عذسات التوعية المامة باستهداف فئات متنوعة ولرح موا يا مختذفة تذ الحاعة.
أ مية الايام بتبحاث وتراسات متمذاة بالمن خاةة مو يوع التحيرة الي بيدأ لظهير كمشينذة اعتماعيية لجيب
لف االنت ا لخ ورتها.
أ مية وعوت قاعد بيانات الستخالص ممذومات كامذة ومتواةذة.
أ مية التشياركية والتمياوط بيين النياتر ( مسيشوالت مراكيز االسيتماع ) لت ياتل الخ يرات واالسيتفات مين التجيارب
المختذفة.
التنسيق والتش يك من ا ليات المهمة ف قيالا المناةير والحميالت كونهيا تسياعد في عشيد ال اقيات والوةيول
ال الرأ المام بشن أوسا خاةة ما و مشترا بين المشسسات الذ نانية الفذس ينية.

النواقص التي يجب العمل عليها :
التخ يا بشن تفصيذ وأكثير تحدليدا لنيفيية اسيتا اب المسيتفيدلن الي كور خاةية في عذسيات التوعيية فايد كياط
التخ يييا عامييا ف ي الفتييرات السيياباةو واالسييتفات ميين توسيييا عييدت المشسسييات الت ي لييتم التنسيييق ممهييا بتشييني
مجموعات ال كور والمختذ ةو ا افة ال المشسساتو المراكزو واأندلة الش ابية.

 -14التوجهات والتوصيات لعام :2011
برنامجيا بكل مركز:
تشني  7مجموعات عسب الخ ة ( الشمال 9مجموعات )و ا افة ال الجذسات المامة (  2بن مركز ).
التركيز عذ مجموعات ال كور ( مراعا الوق – ت ولر الموا يا واأتوات المستخدمة ف عذسيات التوعيية ).
ت ولر المالقة ما المشسساتو المراكز واأندلة الش ابية لرفا نس ة مشاركة ال كور ف ال رنامج.
استا ال  35عالة استماع ( الشمال  10 – ) 40استشارات نفسية و 5قانونية .
متابمة عاالت ةم ة وتمنينها اقتصاتلا واعتماعيا (  2بن مركز ).
تشني مجموعة تاعمة و وا افة مجموعة تاعمة خاةة بال كور ف بيروت.
استا اب مت وعين ذكور ( مت وع بن مركز ).
انجات الدراسة الخاةة بالتحرة ف برا ال راعنة.
الالم الحمذة الخاةة بالتحرة الجنس ف كافة المنالق.
ال دء باستخدام الصفحة االلنترونية.
ال دء باستخدام المروض المسرعية كتتا توعيةو التنولا ف موات عذسات التوعية.
توتلا الموات االعالمية ( ال روتور – موات التوعية ).
تدرلب الناتر ( الحاوم – اتفاقية السيداو – التحرة الجنس تحييرا لذحمذة – الصحة النفسية ).
استمرار التنسيق ما المشسسات الذ نانية والفذس ينية ف قيالا عاوم المرأ .
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