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أبعــاد هــي مؤسســة مدنيــة، غيــر طائفيــة وغيــر ربحيــة تهــدف إلــى إحقــاق مســاواة النــوع 
االجتماعــي لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة فــي الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا. تســعى أبعــاد إلــى تعزيــز المســاواة بيــن المــرأة والرجــل وتفعيــل مشــاركة النســاء 
اإلجتماعــي،  النــوع  مفهــوم  وإدمــاج  القانونــي،  واإلصــاح  السياســات،  تطويــر  خــال  مــن 
وتعزيــز إشــراك الرجــال فــي هــذه العمليــة، وإلغــاء التمييــز  و تمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن 
للمشــاركة بفعاليــة فــي مجتمعاتهــن. كمــا وتســعى  أبعــاد إلــى التعــاون ودعــم منظمــات 

المجتمــع المدنــي المعنّيــة ببرامــج المســاواة بيــن الجنســين وحمــات المناصــرة.
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أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين



تعمــل الهيئــة الطبيــة الدوليــة فــي لبنــان منــذ العــام 2006 علــى تقديــم الخدمــات التــي تعنــى 
ــة  ــارات والمتابع ــر االستش ــر توفي ــي عب ــم النفس-إجتماع ــية والدع ــة النفس ــة  والصح بالصح
والــدواء وغيرهــا مــن الخدمــات، للنازحيــن/ات والاجئيــن/ات والســكان فــي مناطــق عــدة مــن 
لبنــان علــى مســتوى الشــمال والبقــاع والشــمال والجنــوب وبيــروت وجبــل لبنــان لجميــع مــن 
هــم بحاجــة. يتــم توفيــر الخدمــات مــن خــال فريــق عمــل إدارة الحالــة الــذي يتألــف مــن مديــرة 

الحالــة )االختصاصيــة االجتماعيــة( ومعالــج نفســي  وطبيــب نفســي.

كمــا تعمــل الهيئــة الطبيــة الدوليــة بالشــراكة مــع وزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة العالميــة 
علــى دمــج الصحــة النفســية بالرعايــة الصحيــة االوليــة مــن خــال تنظيــم وتنفيــذ جلســات 
الرعايــة  ومراكــز  المســتوصفات  فــي  العامــل  للطاقــم  والمتابعــة  الدعــم  وتوفيــر  تدريــب 
الصحيــة االوليــة التابعــة لــوزارة الصحــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة والجمعيــات المحليــة.

 

األشرفية، بناية السوديكو طابق 5
 بيروت، لبنان

هاتف:  931 424 1  961+
www.internationalmedicalcorps.org :الموقع اإللكتروني

الهيئة الطبية الدولية



© جميع حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة أبعاد و الهيئة الطبية الدولية ٢٠١٤ 
إن حقوق هذا الكتيّب محفوظة لكن يمكن إستخدام النص دون مقابل من أجل أهداف

تخدم المناصرة، أو التعليم، على أن يتم ذكر المصدر بشكٍل كامل.
يطلب أصحاب حقوق هذا الكتيّب أن يتم توثيق إستخداماته كمرجٍع من أجل أهداف تخدم تقييم األثر.

يجب طلب اإلذن في حال الرغبة بنسخ بعض أو جميع أجزائه بأي ظرف كان،
أو بحال إستخدامه أو ترجمته أو مواءمته.

التنويه والشكر
تــم انتــاج  هــذا الكتّيــب مــن قبــل مؤسســة أبعــاد بالشــراكة مــع الهيئــة الطبيــة الدوليــة ضمــن إطــار 

برنامــج خــاص بتوفيــر الدعم لآلجئيــن/ات الســوريين/ات.

إشراف وتنسيق: غيدا عناني
مراجعة: المحامية دانيال الحويك

كتابة القصة: بول زغيب
تصوير فوتوغرافي: مايا كناكري
Limelight Productions :التنفيذ





مهى:  وهلق يا بنتي شو بدي أعمل شو بدي سوي؟ وين بدنا نروح؟ 
                 من وقت ما هربنا من سوريا ونحنا مشردين ومشنططين.



االبنة:  امي امي  ليش عم تبكي؟



مهى:  ما عم ابكي يا روحي. الهوا فات بعيوني... روحي العبي .





مهى:  يا ريت فيني احكيلك  يا بنتي شو صاير فيني. يا ويلي لمين بدي إبكي ولمين  
                 بدي إشكي هّمي؟

                ما صدقت لقيت شغل  بالخياطة وعا أساس ماشي الحال...



مهى:  ...صار يلي ما  بيتسمى يتحشر فيي وبالقوة كمان. وقال شو؟ يا ْبنام معو يا   
                ما بيعطيني الراتب .



مهى:  واذا رجعت على الدار بال مصاري في قتلي ناطرتني. رجال مسّطح كل النهار 
                 ال شغلى وال مشغلى إال الصريخ والخبيط.



مهى:  وأنا شو بدي سّوي؟  ساعدني يا اهلل !



االبنة:  امي تعي العبي معي
مهى:  هلق بجي يا عمري





مهى:  يوه... مو هي ريم  بنت جيرانا بسوريا؟ 
                 ريم... ريم...



ريم:  ولك يوه مهى... اشتقتلك... شلونك وشلون هااليام معك؟



مهى:  ايامي سودا وحالتي تعبانة ال قرش وال مصاري.
                 يخزي العين عّنك، شو ما شاهلل جايي ايامك شو هالسيارة الغير شكل 

                 النازلي منا ؟



ريم:  شو رايك تجي تشتغلي معي؟  بدبرلك كم زبون مقرش وبتمّشي حالك.



مهى:  يخرب بيتك !! كم زبون؟؟؟ !!  شو عم تشتغلي؟ بنت هوى!!! يوه كيف وليش 
                 وصلتي لهون؟!





ريم:  شو بدي خبرك. القصة طويلة. من بعد ما راحوا اهلي بالحرب
             صفيت  بالشارع. 



ريم:  تعرفت على شب من عنا تضّحك عليي وعدني بشغل وبيت. بس طلع كذاب 
             استغل فقري وجوعي وجبرني اوصل لهون.



ريم:  اي مهى ما تستغربي انضربت وتبهدلت وتعذبت كتير. وهلق عم كمل 
             شغلي بهالبلد.





االبنة:   امي امي بدي كعكة...
مهى:  العبي شوي هلق بجبلك... 



ريم:  ماشاهلل بنتك صارت صبية.

ريم:  شو رأيك مهى عندي فكرة بتطلعك من الهم والغم؟
مهى:  ايه تقبرني كبراني. بس المصيبة مو بقدرتي  طعميا...



مهى:  شو هيي؟ بس ما تقوليلي إشتغل متلك!
ريم:  ولك ال ...  عندي عريس لقطة لبنتك صحيح كبير شوي بس بيدفعلك مهر 

             عالي. بتجوزيا وبترتاحي، وبتنشلك وبتنشليا.



مهى:  ولي على قلبي!  بنتي يا ويلي لّساتها صغيرة عمرا عشر سنين. ولك هي شو 
                 بيفهمها بالجواز؟



ريم:  انا عم خبرك، مش احسن ما تضلي عايشي بالتعتير وعم تاكلي قتل من 
             جوزك ليل نهار؟



مهى:  ال يا ريم انا ما ببيع  بنتي وال ببيع كرامتي. واكيد في حل. شو مش 
                انسانة انا وما في عندي حقوق.



االبنة:  امي يا امي جعت كتير وين صارت الكعكة؟





ما هو عقاب الشخص الذي يعتدي جنسيًا على شخص آخر؟
ــدة ال  ــس م ــب بالحب ــد يعاق ــف والتهدي ــتخدمًا العن ــمة مس ــاٍف للحش ــٍل من ــام بفع ــى القي ــرِك عل ــخص يجب إن أي ش
تنقــص عــن 4 ســنوات. تصــل العقوبــة إلــى حــد الســت ســنوات علــى االقــل إذا كان المعتــدى عليــه لــم يتــم الخامســة 
عشــرة مــن عمــره. إن ارتــكاب أي فعــل منــاٍف للحشــمة تجــاه قاصــٍر معاقــب عليــه بغــض النظــر عــن اســتعمال العنــف 

و/أوالتهديــد.
 

ــبع  ــن س ــة ع ــص العقوب ــل، وال تنق ــى األق ــنوات عل ــس س ــد الخم ــة لح ــل العقوب ــاع، تص ــى الجم ــراه عل ــال اإلك ــي ح ف
ســنوات  إذا كان المعتــدى عليــه لــم يتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره. إن كل مجامعــة لقاصــر معاقــب عليهــا قانونــًا.

ماذا أفعل في حال تعّرضت للضرٍب أو اإليذاء؟
فــي حــال تعرضــت لضــرب أو إيــذاء، يجــب أن تتقدمــي بشــكوى جزائيــة. والعقوبــة تتــراوح -بحســب الضــرر- بيــن الســتة 

أشــهر حبــس وقــد تصــل الــى 10 ســنوات اذا أّدى الضــرب إلــى التســبب بعاهــة دائمــة.

ما هو االتجار باالشخاص؟
ــد  ــطة التهدي ــه بواس ــأوى ل ــاد م ــازه أو إيج ــتقباله أو احتج ــه أو اس ــخص أو نقل ــذاب أي ش ــو اجت ــخاص ه ــار باألش االتج
ــي  ــاء أو تلق ــف، أو إعط ــة الضع ــتغالل حال ــلطة أو اس ــتغالل الس ــداع، أو اس ــاف أو الخ ــتعمالها، أو االختط ــوة أو اس بالق
مبالــغ ماليــة أو مزايــا، أو اســتعمال هــذه الوســائل علــى مــن لــه ســلطة علــى شــخص آخــر بهــدف اســتغالله أو تســهيل 

اســتغالله مــن الغيــر.

والمقصــود باالســتغالل هــو إرغــام شــخص علــى االشــتراك مثــاًل فــي الدعــارة ، االســتغالل الجنســي، التســّول، العمــل 
القســري أو اإللزامــي، تجنيــد األطفــال القســري أو اإللزامــي الســتخدامهم فــي النزاعــات المســلحة.

بالنســبة لمــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة، يكفــي اجتــذاب المجنــى عليــه أو نقلــه أو اســتقباله أو احتجــازه أو تقديــم 
المــأوى لــه، لغــرض االســتغالل، العتبــار ذلــك اتجــارًا باألشــخاص، دون الحاجــة الــى اســتعمال أي مــن الوســائل المذكــورة 

أعاله.

إن االتجار باالشخاص جريمة معاقب عليها في القانون بالسجن لمدة خمس سنوات على االقل.

ماذا تفعل الفتاة اذا اكرهت على الزواج؟
 فــي حــال اكــراه فتــاة علــى الــزواج،  يمكنهــا ان تتقــدم بدعــوى أمــام المحكمــة الروحيــة أو الشــرعية للمطالبــة بإبطــال 

ــزواج والتعويض. ال



ــً  ــر جرم ــد  يعتب ــث أن التهدي ــد حي ــزواج تهدي ــى ال ــا عل ــق إرغامه ــة إذا راف ــكوى جزائي ــّدم بش ــا التق ــا أيض ــا يمكنه كم
ــً عليــه فــي القانــون. معاقب

كيف أتقدم بشكوى جزائية؟

 عنــد وقــوع جــرم، ينبغــي التوجــه إلــى أقــرب مخفــر خــال 24 ســاعة والتقــّدم بشــكوى. أمــا بعــد مــرور الـــ 24 ســاعة، 
يجــب التوّجــه إلــى النيابــة العامــة، وذلــك للتقــّدم  بشــكوى مــع اتخــاذ صفــة االدعــاء الشــخصي. مــن الضــروري طلــب 

معاينــة طبيــب شــرعي وطلــب الحمايــة وعــدم التعــّرض.

على كل نازح/ة عند دخوله/ها الحدود اللبنانية تسجيل اسمه/ها لدى االمن العام.
ُتعطى االقامة لمدة ستة اشهر دون مقابل، وتجّدد لمدة ستة اشهر أخرى مجانًا.

إن تعاطي الدعارة أو تسهيلها أو الحض على الفجور والفساد
أفعال جرمية يعاقب عليه القانون بالحبس.

تعنايل: 24٣ ٠4٨ - ا٧
بعلبك: ا2٧ ٨٩٠ - ا٧  أو  ٣٠٥  ٨٥٦ - ا٧

طرابلس: ٩٠٥ ٨٣٨ - ا٧
عكار: ٨٧٠ ٠٨٥ - ا٧

ــً مــن خدمــات الصحــة النفســية االجتماعيــة  يمكــن لجميــع النازحيــن/ات الســوريين/ات فــي لبنــان اإلســتفادة مجان
التــي تقدمهــا الهيئــة الطبيــة الدوليــة فــي كل مــن المناطــق التاليــة:

برج البراجنة: ٧4٧ ٩٥٣ - ا٧
الغبيري: ٨ا2 ٧٣٥ - ٧٠

الجديدة: 4٩٦ ٦٠٥ - ٧٦
صور: ٠٨٨ ٥٣٠ - ٧٦

الهرمل، اللبوة، عرسال: ٣٩٣ ٠٣٠ - ٧٦  أو  ٩٧٨ ٣٥٩ - ٧٦

باإلضافة إلى الخدمات المتخّصصة التي توّفرها مؤّسسة أبعاد:

»مركز الرجال« - دعم نفسي وإجتماعي مّجاني يحترم السرّية للرجال، بيروت: 2٠ ٣٨ 2٨ - ا٧ )24/24(

»الــدار« - مراكــز إقامــة آمنــة وســرّية مؤّقتــة للنســاء مــع أطفالهــّن وللفتيــات والفتيــان المعّرضيــن/ات للعنــف 
)24/24(   ٧٦ -  ٠٦٠ واإلســاءة: ٦٠2 




