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 البقاع 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

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

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 �شتورة( 08 54 40 22 :و�سط البقاع)
م�ؤ�س�سة رفيق احلريري اخلريية( 08 51 33 21 :و�سط البقاع)
م�ست�شفى البقاع( 08 54 31 50 :و�سط البقاع)
م�ست�شفى بعلبك احلكومي( 08 37 04 70 :بعلبك)
م�ست�شفى الريان( 08 37 36 82 :بعلبك)
مركز الرعاية ال�صحية الأولية اللبوة( 08 23 36 55 :لبوه/عر�سال)
م�ست�شفى حامد فرحات( 08 66 01 01 :البقاع الغربي)

رقم الهاتف71 85 63 05 :

بعلبك (بعلبك الغربية واملدينة) زحلة (زحلة ،تعنايل� ،سعد نايل ،و�ص ّ
وال �إىل
بعلبك ولكن با�ستثناءها)ّ ،براليا�س

الهيئة الطبية الدولية

البقاع الغربي مبا فيه را�ش ّيا جب جنّني ،املرج وقرى البقاع الغربي (البقاع
الغربي ،م�شغرة ،ميدون)
رقم الهاتف71 80 48 20 :

املنظمة الدولية للمع ّوقني هانديكاب انرتنا�شونال

رقم الهاتف 76 78 49 78 :البقاع ال�شمايل (عر�سال ،العني ،اللبوة ،الفاكهة)
(براليا�س ،جمدل عنجر ،املرج)
رقم الهاتف 71 49 14 17 :البقاع الأو�سط ّ

عر�سال ،العني ،الفاكهة ،اللبوةّ ،براليا�س ،جمدل العنجر

جلنة االنقاذ الدولية

(مراكز التوزيع يف �شمال البقاع )
(مكتب احلماية يف مركز الت�سجيل يف زحلة)
(املركز املجتمعي يف جب جنّني)

رقم الهاتف78 87 30 17 :

بعلبك (�رشق وغرب بعلبك واملدينة) الهرمل – القاع ،زحلة (زحلة ،تعنايل� ،سعد
اً
و�صول �إىل بعلبك ولكن با�ستثناءها ،جمدل العنجر ،البقاع الغربي مبا فيه
نايل،
را�شيا جب جنّني ،املرج وقرى البقاع الغربي (البقاع الغربي ،م�شغرة ،ميدون)

املجل�س الدمناركي لالجئني

