املوا�صالت م�ؤمنة جمان ًا حل�صولكم على هذه اخلدمات.

�إذا تعر�ض لك �أي �أحد بالأذى �إعلمي �أن هذا لي�س ذنبك �أو خط�ؤك� .أطلبي
فور ًا امل�ساعدة الطبية/القانونية/النف�سية املتخ�ص�صة املتوفرة جمان ًا يف منطقتك.

�أنت ل�ست وحدك

تعر�ضتِ للأذى؟ � ّإن امل�ساعدة متو ّفرة.
هل ّ

حماور جنوب لبنان

أذى �إعلمي �أن هذا لي�س ذنبك �أو خط�ؤك� .أطلبي
�إذا تعر�ض لك �أي �أحد بال ٌ
فور ًا امل�ساعدة الطبية/القانونية/النف�سية املتخ�ص�صة املتوفرة جمان ًا يف منطقتك.

لديك احلق بامل�ساعدة الإن�سانية وباحلماية الكاملة املجانية ومن دون �أي
مقابل مهما كان البلد/الدين/املجموعة التي تنتمني �إليها.

SGBV TASK FORCE

ن�سخة كانون الأول  /دي�سمرب 2013

اخلط ال�ساخن�( :صور) 78 82 00 56
(�صيدا) 76 96 93 48

�أر�ض الب�رش لوزان

جزّ ين� ،صور ،حا�صب ّيا ،مرجعيون ،النبطية ،بنت جبيل
اخلط ال�ساخن76 80 69 52 :

�إنرت�سو�س

ميكنك �أن حت�صلي على الرعاية الطبية التي تتالءم
تعر�ضت لها.
مع حالة العنف التي ّ

ب�إمكانك �إ�صطحاب طفلك �إىل هذه املنظمة يف حال
تعر�ض للأذى على يد �أح ٍد ما �أو يف حال كنت
ت�شكني ب�أنه تعر�ض للأذى.

ميكنك �أن تطلبي ا�ست�شارة حما ٍم ب�ش�أن حقوقك و�أن
تعلمي ما هي اخليارات املطروحة �أمامك التخاذ
�إجراءات قانونية.

ميكنك �أن جتتمعي مب�س�ؤول عن احلاالت وهو �شخ�ص
متو ّفر للإ�صغاء �إىل ق�صتك وم�ساعدتك.

ً
جتربة
ميكنك �أن تلتقي هنا ب�أ�شخا�ص يعي�شون
ت�شبه جتربتك وجنوا من حالة عنف مع ّينة.

م�ست�شفى �صيدا احلكومي

�إذا كنت بحاجة �إىل م�ساعدة �صح ّية
طارئة ،من املمكن �أن ت�ساعدك املنظمات
إىل
املذكورة �أعاله على الو�صول �
رقم الهاتف07 72 16 06 :
اخلدمات ال�صحية �أو ب�إمكانك الذهاب
مبا�رش ًة �إىل:

ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﺑﻴﻮﻧـــﺪ

النبط ّية ،حا�صب ّيا ،مرجعيون ،بنت جبيل� ،صور
اخلط ال�ساخن 07 76 51 95 :أو 03 16 82 51

بيوند /هارتالند �أالين�س

�صيدا واملناطق املجاورة ،الزهراين (ال�رصفند ،بقب ّية) جزّ ين
اخلط ال�ساخن76 74 89 84 :

املجل�س الدمناركي لالجئني

الزهراين (بي�رص ّية ال�رصفند ،بقب ّية)� ،صيدا (الغاز ّية،
مغدو�شة ،بنقون) ،جزّ ين
اخلط ال�ساخن03 55 91 07 :

كاريتا�س

