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السبت 16 نيسان 2016

حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة وملخص تنفيذي.

اثنياً: تفاصيل احلادثة.
اثلثاً: التوصيات واالستنتاجات.

رابعاً: املرفقات.

شكر وتضامن.
 

عصابة استعباد الفتيات السورايت يف لبنان تغتصب 45 فتاة سورية
»الذل املرير«

أواًل: المقدمة والمنهجية:

مل يكن ألحد أن يتخيل هذا احلجم من العنف اجلنسي جتاه الالجئات السورايت يف 
لبنان لوال صدور بالغ شعبة العالقات العامة لقوى األمن الداخلي اللبناين، الذي صدر 
يف يوم 31/ آذار/ 2016، لتبدأ تتكشف معلومات وأخبار تتحدث عن شبكات 
عمليات  تشبه  وبصورة  الالجئات،  تلك  أبجساد  تتاجر  ومنتشرة  متنافسة  عصاابت 
االستعباد اجلنسي اليت ميارسها تنظيم داعش املتطرف، مارست تلك الشبكات عمليات 
الضحااي  بفضح  واستعباد جنسي، وهتديد  وإجهاض،  واغتصاب،  وتشويه،  تعذيب، 
ونشر صورهن وفيديوهاهتن عارايت، وغري ذلك من ممارسات سادية، مع فارق واحد 
عن تنظيم داعش، هو أن التنظيم يقر هبمجيته الوحشية على األقل، واليُهدد بفضح 

الضحااي ونشر الصور والفيديوهات.

إثر تلك األخبار الصادمة، حاولت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عرب ممثلها يف لبنان 
التواصل مع الناجيات هبدف االستماع للشهادة بشكل مباشر، وتوثيق تفاصيل ماجرى 
هلن، ويف هذا التقرير نعرض 4 شهادات لناجيات، ورواية لصحفي كان شاهداً على 
عمليات التحقيق يف مفرزة »استقصاء جبل لبنان«، لقد شرحنا للشهود اهلدف من 
املقابالت وحصلنا على موافقتهم يف استخدام املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، 
وحنتفظ أبرشيفنا على مجيع عناوين االتصال، كما قمنا مبراجعة الصور والفديوهات اليت 

انتشرت عرب املواقع االلكرتونية واليوتيوب، وقمنا مبقاطعتها مع رواايت الشهود.
اجلنسي  والعنف  التعذيب  وأساليب  االحتجاز،  الشهادات من انحية ظروف  تتشابه 
واإلرهاب، وإن كانت ظروف اصطيادهن واإليقاع هبنَّ خمتلفة وتتبع الظروف االجتماعية 

لكل سيدة.

لعنف  تعرضن  سورية  امرأة   45 عن  اليقل  ما  هناك  أن  نتيجة  إىل  وصلنا 
يف  هذا  عشرة، حدث  الثامنة  سن  دون  فتيات   8 بينهن  من  مستمر،  جنسي 
ملوريس  ملكيتهما  تعود  و“silver”اللذين   ”chez Maurice“ انديني
جعجع، يف منطقة املعاملتني يف بلدة جونية، وهي منطقة معروفة ابنتشار األندية 
الليلية، وذلك يف الفرتة املمتدة تقريبًا من هناية عام 2013 حىت آذار/ 2016.

 

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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تكشف روايت الضحااي وجود عصابة مدربة، أعضاؤها لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، سنطلق عليها اسم »عصابة استعباد 
الفتيات السورايت« تستهدف فئتني من النساء بشكل مدروس ومنظم:

الفئة األوىل: الفتيات السورايت داخل سوراي، حيث يقومون بشكل منهجي مبحاوالت مستمرة منذ سنوات إلقناعهن ابلفرار 
من حجيم النزاع يف سوراي، واللجوء إىل لبنان، عرب إغرائهن بوجود عمل وأجر حمرتم ينتظرهن، من خالل العمل يف املطاعم 
اللبنانية، بعد عملية إيقاع الفتاة وإقناعها، يقوم الوسيط السوري بنقلها إىل لبنان، حيث يتم اسقباهلا يف فندق يقع بقضاء 

منطقة الكورة.

الفئة الثانية: تستهدف الالجئات السورايت داخل لبنان، مستغلة ظروف اللجوء الصعبة، وتراجع مستوى الدعم املقدم من 
األمم املتحدة، وتنتقي شبكة العصابة املنظمة ضحاايها خبربة ودراسة مركزة، وتعتمد على احلاالت األشد فقراً، وعلى من فقدت 
 ،”chez Maurice - silver“ زوجها، وعلى من اهنارت نفسيتها، وما شابه ذلك. بعد إقناع الفتاة يتم نقلها إىل أحد النادَيني
وتصبح الفتاة مبثابة حمتجزة، يتم هتديدها وتعذيبها وإرهاهبا، مث جترب على ممارسة اجلنس بكافة أشكاله مع زابئن النادي، وابلتايل 

تعرضت الفتيات لعمليات اغتصاب متكررة على مدى سنوات.

وعلى غرار عصاابت املافيا قامت »عصابة استعباد الفتيات السورايت« بتحويل بعض الفتيات السورايت من مغتصبات إىل 
حارسات، وذلك مقابل إيقاف اغتصاهبن من قبل الزابئن، ومقابل بعض احلوافز املادية واملعنودية، وقد سجلنا وجود 12 

حارسة حتمل اجلنسية السورية كن يـَُقمَن بتعذيب وإهانة الفتيات السورايت احملتجزات.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
»لدينا ختوف حقيقي على مصري الفتيات الـ 45، فال ُهنَّ قادرات على العودة إىل سوراي، وال هنَّ قادرات على 
البقاء يف لبنان، خوفاً من أن تقوم »عصابة استعباد الفتيات السورايت« ابستهدافهن ابخلطف أو التصفية، 
البد على املفوضية العليا لالجئني أن تتحمل مسؤوليتها يف هذا الصدد، جيب أتمني احلماية هلن من قبل 
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، والبد من أتمني دعم نفسي وصحي وسكن آمن هلن يف أقرب فرصة ممكنة، 

وجيب على الدولة اللبنانية محايتهن يف تلك األثناء«.

ثانيًا: تفاصيل الحوادث:
بعد أن متكنت إحدى الضحااي من الفرار، قامت ابالتصال بقوى األمن اللبناين من هاتف أحد املارة، وبعد انقضاء ثالث 
ساعات من التحقيق، متكن األمن اللبناين من اكتشاف بعض أماكن »عصابة استعباد الفتيات السورايت«، وبعض السيدات 
احملتجزات، حيث جرت املدامهة األوىل يف 27/ آذار/ 2016 لألندية الليلة والشقق اليت تستخدم إليواء الفتيات، وألقت 

قوات األمن اللبناين القبض على بعض عناصر »عصابة استعباد الفتيات السورايت«، ومت حترير عدد من احملتجزات.

يف 29/ آذار/ 2016 قامت قوات األمن اللبناين مبدامهة عدد آخر من الشقق والشاليهات يف بلدة جونية، ومتكنوا من حترير 
عدد آخر من الفتيات، وإلقاء القبض على عدد من أفراد »عصابة استعباد الفتيات السورايت«.

يف يوم 31/ آذار/ 2016 أصدرت قوى األمن الداخلي اللبناين بياانً أعلنت فيه كشف مفرزة استقصاء لبنان عن أكرب شبكة 
لالجتار ابلبشر يف منطقة املعاملتني يف بلدة جونية.
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بلغ حىت اآلن عدد السيدات اللوايت مت حتريرهن 45 سيدة سورية، تعرضن مجيعهن لعمليات اغتصاب وعنف جنسي ممهنج، 
إضافة إىل إرهاب وتعذيب جسدي ونفسي.

كما ألقت قوات األمن اللبناين القبض على بعض من أفراد »عصابة استعباد الفتيات السورايت«، وعلى الـ 12 حارسة.
يبدو من دقة عمل هذه اجملموعة، وثقتها وانتشارها أن هناك عدة جمموعات أخرى، مل يكشف عنها حىت اآلن، وتقوم بذات 
النهج يف استغالل الفتيات السورايت، وخاصة أن »عصابة استعباد الفتيات السورايت« اكتشفت يف منطقة تعج ابألندية 

الليلية، ومل يكشف عنها إالَّ عندما متكنت إحدى الضحااي من اهلرب.
 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيدة أ.ه، وهي من حمافظة الرقة، كانت مقيمة يف مدينة دمشق، أفادتنا 
: ”chez maurice“ بشهادهتا، وكيف مت استدراجها إىل لبنان، ومشاهداهتا يف مبىن

“تواصل معي أحد األشخاص )لن نذكر امسه حرصاً على عدم هروبه من لبنان(، عندما كنت يف دمشق 
وأغراين ابلعمل يف أحد املطاعم، خرجت من سوراي إىل لبنان يف آذار/ 2014، كان ابنتظاري، وحجز يل 
غرفة يف فندق “الكورة” ليوم واحد، يف اليوم التايل اصطحبين إىل اندي “شي موريس”، حيث استقبلتين 
سيدة سورية ُتطلق على نفسها اسم “صوفيا”، وأخذت مين هاتفي وجواز سفري وجعلتين أنتظر يف إحدى 
الغرف الداخلية للنادي، كانت الغرفة أشبه ابلزنزانة وعلى ابهبا قفل حديدي، بعد ذلك دخل علي شخص 
شعره طويل ويبلغ من العمر قرابة 45 عاماً، ضربين وأرهبين مث قام ابغتصايب، وصورين جبواله عدة صور ومقاطع 
فيديو، وهددين إبرسال صور فاضحة إىل عائليت يف سوراي، ونشرها على اإلنرتنت، وقبل أن يغادر حذرين من 
اهلرب واالحتماء ابلشرطة وأجهزة األمن، ألن كثرياً من الضباط واملسؤولني هم من زابئن النادي حبسب قوله.
يف اليوم التايل أجربتين احلارسات على ارتداء مالبس خالعية، والصعود إىل صالة النادي حىت خيتارين الزابئن 
يتم  أي  اجلنس،  ممارسة  15 ساعة، وُنرب على  قرابة  يومياً  احلالة  نستمر على هذه  النادي، كنا  رواد  من 

اغتصابنا ما بني 4 إىل 9 مرات يومياً من قبل زابئن النادي.
املشرفات يقمن كل فرتة جبلدان وضربنا بعصا خشبية ويطفئون  وملزيد من ختويفنا وقمعنا كانت احلارسات 
السجائر يف أجسادان وحيرموننا من الطعام، ويوجهون لنا الشتائم وعبارات حُتط من كرامتنا، إضافة إىل عزلنا 

عن العامل اخلارجي ومنعنا من التواصل.
حىت عندما منرض يكتفون بتقدمي املسكنات وأدوية االلتهاب وال يعرضوننا على أطباء ابستثناء طبيب النسائية 
الدكتور »رايض علم«؛ وذلك عند إجراء عمليات اإلجهاض، لقد شهدت بنفسي تعرض 17 سيدة ممن 
ُكّن معي لعمليات إجهاض قسري انتج عن محلهن من زابئن مركز العبودية اجلنسية الذي كنا فيه، بعض 
السيدات محلت عدة مرات، وابلتايل تعرضت لعدة عمليات إجهاض، متت عمليات اإلجهاض يف مشفى 
األرز مبنطقة جل الديب شرقي مدينة بريوت إبشراف الطبيب »رايض علم« وممرضة أخرى كانت تعمل معه 

بشكل مباشر«.
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السيدة م.ع، 25 عاماً، من حمافظة محص، أفادت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشهادهتا عن ظروف احتجازها والتعذيب 
الذي تعرضت له:

»أان مقيمة يف لبنان منذ عام 2010، متزوجة وليس لدي أوالد، يف بداية عام 2015، استغلَّ شخص يُدعى 
أمحد شاهني وهو فلسطيين اجلنسية حاجيت للعمل وعرض علي عماًل يف مطعم يف بلدة جونية، عند وصويل 
إىل هناك اصطحبين إىل اندي شي موريس وهناك التقيت بشخص يُدعى عماد الرحياوي  سوري اجلنسية، 

علمت بعد ذلك أنه املسؤول املباشر عن إجبار السيدات على ممارسة اجلنس.
بعد وصويل متت مصادرة هاتفي مع كافة الواثئق الثبوتية اليت كانت أمحلها من قبل حراس كانوا موجودين يف 
النادي، يف بداية األمر مت احتجازي يف شقة جبانب النادي، وبدأت بعدها مرحلة عملي كفتاة ليل يف النادي، 

كنا مننع من التواصل حىت مع العاملني فيه، واقتصر تواصلنا فقط مع احلارسات وعماد رحياوي وشركائه.
كانوا حيتجزوننا يف غرف صغرية موزعة فيها أسرة حديدية وكأننا يف معتقل، ويف كل غرفة 4 إىل 5 سيدات 

والُيسمح لنا ابخلروج إال للمارسة العمل أو الذهاب إىل طبيب النسائية.
يف كل يوم توجه لنا الشتائم من قبل احلارسات املشرفات علينا، أما التعذيب والضرب فكان نصيبنا ألتفه 
األسباب، كإمهالنا يف وضع املكياج أو عدم االعتناء مبظهران أو عند حصولنا على مبلغ أقل من 10 آالف 

لرية لبنانية من الزابئن، لقد أذلوان بشكل اليتصور«.

متكنت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من التواصل مع )س. م(، البالغة من العمر 17 عاماً )تعترب طفلة(، وهي من حمافظة 
حلب وأفادتنا ابستغالل زوجها هلا وإجبارها على ممارسة الدعارة يف اندي شي موريس:

»أقيم مع عائليت يف مدينة طرابلس منذ عام 2010، ويف بداية 2015 تزوجت من شخص أجربين بعد 
الزواج على ممارسة الدعارة يف اندي شي موريس بعد أن احتجزين ومنعين من التواصل مع عائليت.

تعرضت للضرب املربح وللخنق وحماولة القتل من قبل زوجي ومن قبل إحدى احلارسات بسبب رفضي للعمل، 
بعض  العمل يف “chez Maurice”، يف  وبدأت  ملطالبهم  اهلرب رضخت  أيقنت ابستحالة  وعندما 
األحيان كانوا أيخذونين إىل منازل بعض الزابئن خارج بلدة جونية إلجباري على ممارسة اجلنس واغتصايب 
مقابل املال، يف هناية 2015 علمت إنين حامل يف الشهر الرابع ولكين مل أعرف ممن، أحضروا يل دواء لقتل 
اجلنني، وسبَّب يل نزيفاً، ما اضطرهم لنقلي إىل عيادة الطبيب الذي أجرى يل عملية إجهاض، مل يسمحوا لنا 

ابستخدام الواقيات اجلنسية ألن ذلك ال ميتع الزابئن.
بعد ثالثة أايم من عملية اإلجهاض ُأجربت على العودة إىل العمل، مل نكن نعامل كبشر حنن يف النادي جمرد 

سلع للبيع«. 
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وأفادتنا عن ظروف    عاماً، وهي من حمافظة محص   24 )ر. ق(،  السيدة  مع  اإلنسان  السورية حلقوق  الشبكة  تواصلت 
احتجازها وتعذيبها:

»اضططرت للجوء مع زوجي وطفلي إىل خميم البقاع يف لبنان هناية عام 2014، بعد أن حتولت منطقتنا إىل 
جبهة قتال بني النظام السوري وقوات املعارضة، وبعد أن فقدت عدداً من أفراد عائليت.

مكثنا 6 أشهر يف املخيم، وكانت األوضاع صعبة للغاية وظروف معيشتنا سيئة جداً، مث انتقلنا إىل طرابلس 
املنطقة عن  العمل ملساعدة زوجي وبدأت أنشر يف  حيث وجد زوجي فرصة عمل، وبعد 5 أشهر قررت 
حاجيت للعمل، ويف بداية 2016 جاء شخص سوري عن طريق امرأة سورية تعرفت عليها يف طرابلس إىل 
منزيل، وأخربين أنه حباجة إىل عاملة يف إحدى مطاعم جونيه وكان الراتب مغٍر جداً ابلنسبة لوضعنا، كما 
أخربين أنه ميكن لزوجي أيضاً العمل معي يف جونيه ولكن بعد ترتيب أوراق عملي وإصدار إقامة رمسية يل يف 
لبنان، وافقنا أان وزوجي على العمل، بعد حنو أسبوع اتصل يب الشخص وقال يل أنه حيتاج حلضوري الشخصي 
إىل جونية من أجل إجراء بعض األمور املتعلقة بعقد العمل، مث جاء واصطحبين معه إىل جونيه وكنت مبفردي. 
بعد ساعات من وصويل احتجزوين يف أحد الشقق السكنية التابعة لعماد رحياوي، والتقيت به، وقال يل أن 
عملي معه قد بدأ منذ وصويل إىل هنا، سألته عن العمل فقال أن عملي هو الدعارة، حاولت اخلروج  فمنعين 
احلراس وأخذوا مين حقيبيت وهاتفي، وقال يل أنه دفع مثين، روجوته أن يدعين أذهب وأخربته أن لدي طفاًل 
وزوجاً ينتظرانين وماذا سيحل هبم وبسمعتهم إن عرفوا بعملي، لكنه بدأ ابلصراخ وضربين وطلب من احلراس 
أخذي إىل مكان إقاميت اجلربية يف اندي سيلفر، وهناك أجربت على ممارسة الدعارة وتعرضت للضرب واإلهانة 
اليومية طوال ما يقارب ثالثة أشهر، إىل أن مت حتريران من قبل األمن اللبناين، لقد تدمرت حيايت ال أعرف ماذا 
سأفعل وإىل أين أجلأ من املؤكد أن زوجي لن يقبل يب بعد كل هذا، وهو ليس ذنيب، بل ذنب من خطفين 

وأحلق يب العار إىل األبد«.

تواصلنا مع الصحفي ربيع دمج، الذي زار مفرزة استقصاء جبل لبنان والتقى ابلسيدات احملررات واطلع على التحقيق معهن 
وأخرب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

»شاهدت آاثر التعذيب الواضحة وخاصة يف األقدام على النساء، وقد َرَويَن خالل التحقيق معهن ما تعرضن 
له من تعذيب وإهانة للكرامة وحرماهنن من عائالهتن، كما ُكنَّ سعيدات ابخلالص من اجلحيم الذي كانوا 
به، لكن يف الوقت نفسه ُكنَّ خائفات من العصاابت أواًل ومن عوائلهن واجملتمع اثنياً، لذلك طلبوا تغطية 
وجوههن خالل تصويري هلن، وعندما خرجت هبن إىل الشارع صدموا من ضوء الشمس، ومجيعهن حيتجن 

لعالج وإعادة أتهيل طويل«.
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ثالثًا: االستنتاجات والتوصيات:
 لنا أن أبرز أفراد “عصابة استعباد الفتيات السورايت” هم: تبنيَّ

عماد رحياوي – سوري اجلنسية
علي حسني زعيرت - لبناين اجلنسية
موريس جعجع - لبناين اجلنسية
إيلي أبو رجيلي - لبناين اجلنسية
أمحد شاهني - فلسطيين اجلنسية

أيلول/ 2011،  اللبناين يف  النواب  القانون 164/2011، قانون معاقبة االجتار ابلبشر، الذي أقره جملس  وحبسب 
فيجب »التمييز بني مرتكب اجلرمية، أي الفاعل، والشركاء واملتدخلني فيها من جهة، وبني ضحااي هذه اجلرمية من جهة 

أخرى«. 

إن التفريق بني مرتكيب جرم االجتار ابلبشر والضحااي ضروري ألن قانون معاقبة جرمية االجتار ابألشخاص ينص يف الوقت 
ذاته على إجراءات وضعت خصيصاً حلماية ضحااي هذه اجلرمية والشهود عليها.

وابلنسبة للوصف القانوين املنطبق على فعل من أقدم على االجتار إبنسان، لبنانياً كان أم أجنبياً، واستغالله يف »الدعارة« 
وهي، أي »الدعارة أو استغالل دعارة الغري أو االستغالل اجلنسي هي أحد أوجه أو مظاهر االستغالل اليت تعددها 
املادة 586 )البند 1( من القانون 164«، تنص املادة 586 )البند 4( على أنه »يعاقب ابالعتقال مدة 15 سنة، 
وابلغرامة من 300 ضعف إىل 600 ضعف احلد األدىن الرمسي لألجور، إذا ارتكبت اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 

586 )البند 1(. وتنص هذه املادة على معاقبة أي جرم مت:
1 ـ بفعل مجاعة من شخصني أو أكثر ترتكب أفعااًل جرمية سواء يف لبنان أو يف أكثر من دولة.

2 ـ إذا تناولت اجلرمية أكثر من جميّن عليه.

ويف هذه القضية هناك تعدد بني فاعل وشريك ومتدخل وُمبئ كما تتعدد الضحااي، ما جيعل املادة 586 )4( منطبقة 
ابلنسبة جلهة نوع اجلرمية وتعدد الفاعلني وتعدد الضحااي أيضاً.

وتتعامل املادة 586 )املادة 8( مع حالة السيدات ضحااي “عصابة استعباد الفتيات السورايت” بصفتهن كّن يقمن 
بعمل يعاقب عليه القانون، أي البغاء. وتنص هذه املادة على أنه: يعفى من العقاب اجملين عليه الذي يثبت أنه أرغم 
على ارتكاب أفعال معاقب عليها يف القانون أو خالف شروط اإلقامة أو العمل، وجيوز لقاضي التحقيق أو للقاضي 
الناظر يف ملف الدعوى، مبوجب قرار يصدره، أن جييز للمجين عليه اإلقامة يف لبنان خالل املدة اليت تقتضيها إجراءات 

التحقيق. وهذا يعين أنه على السلطات اللبنانية منح إقامات للنساء الضحااي إىل حني حماكمة اجملرمني املتاجرين هبن.

وابلنسبة للكوادر الطبية اليت سامهت يف إجراء عمليات اإلجهاض، يعتــربهم القــانون متدخلني يف جرمية االجتار ابألشخاص 
وفقاً للمادة 219 من قانون العقوابت اليت حتدد وجوه التدخل يف اجلرمية.

ووفق القانون يعاقبون عقوبة جنائية وتنزل هبم عقوبة الفاعل األساسي بعد ختفيض مدهتا من السدس حىت الثلث.
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وابلنسبة للضحااي السيدات اللوايت ُأِحلَن إىل مجعيات لإليواء، ينص القانون على أن وزارة العدل تتعاقد وفق املادة 
586 )البند 9( مع مجعيات أو مؤسسات متخصصة لتقدمي املساعدة واحلماية لضحااي اجلرائم.

كما ينص القانون نفسه 586 )10( على وجوب مصادرة املبالغ املتأتية عن جرمية االجتار ابألشخاص وإيداعها يف 
حساب خاص ملساعدة ضحااي هذه اجلرائم.

التوصيات: 
 إىل احلكومة اللبنانية:

• أتمني محاية ورعاية الناجيات من االغتصاب والعنف اجلنسي، عرب وضع حراسة على املراكز اليت تؤويهن.
• العمل أبقصى جهد ممكن للكشف عن ارتباطات وتشعبات »عصابة استعباد الفتيات السورايت« فالبد من أن مئات 

الضحااي ينتظرن الكشف عن مصريهن واإلفراج عنهن، ومازلن خيضعن لعبودية شبيهة ابليت كشف عنها التقرير.
• إنزال أقصى العقوابت املمكنة بـ »عصابة استعباد الفتيات السورايت« وجتميد كافة النشطات واألرصدة الغري مشروعة وحىت 

املشروعة منها ألهنا تستخدم كغطاء لتمويل ودعم األنشطة الغري مشروعة.
• فضح »عصابة استعباد الفتيات السورايت« ونشر صورهم يف وسائل اإلعالم بعد انتهاء التحرايت وإلقاء القبض على بقية 

شبكات اإلجرام.
 

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
 • توثيق حاالت استعباد الفتيات السورايت يف لبنان وإصدار تقرير وبيان تفصيلي يفضح مرتكيب اجلرائم ويطالب حبقوق 

الضحااي.
 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني:
• تعويض الضحااي أبكرب قدر ممكن نفسياً ومادايً، وإعطائهن أولوية يف مجيع أشكال املعوانت واملنح.

• املطالبة بتحسني ظروف الالجئني السوريني يف لبنان بشكل عام، حيميهم من الوقوع يف شبكات االجتار ابلبشر.

جملس األمن:
الداخلي  لقانوهنا  بتعهداهتا وفقاً  اللبنانية لإليفاء  السورايت، ومتابعة احلكومة  للمواطنات  إدانة حبق ماجرى  بيان  • إصدار 

وللقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

• حتميل النظام السوري املسؤولية الرئيسة عما حيصل للمواطنني السوريني، بعد عقود طويلة من االستبداد وهنب ثروات البالد 
كما كشفت واثئق بنما من هتريب 48 مليار دوالر، مث احلرب املروعة اليت شنها على مجيع مكوانت اجملتمع السوري منذ 

آذار2011 ومازالت مستمرة حىت اآلن.
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رابعًا: المرفقات والملحقات:

استقصاء  مفرزة  يف  وهن  للسيدات  فيديو  مقطع 
جبل لبنان، وآاثر التعذيب على أجسادهن، ويظهر 
املقطع بناء انديي شيزموريس وسيلفر بعد مدامهتهما 

من قبل األمن العام اللبناين.

والسوط  اخلشبية  العصا  تظهر  صورة 
تعذيب  يف  يستخدم  الذي كان  احلديدي 

وضرب السيدات. 

صورة من خرائط غوغل توضح مكان املنطقة اليت حصل فيها االحتجاز والعبودية اجلنسية لسيدات سورايت يف لبنان.

صورة تظهر آاثر جروح سحجية وتورم يف منطقة حتت الركبة انجتة 
عن الضرب بعصا وسوط حديدي إلحدى ضحااي العبودية اجلنسية 

يف لبنان.

http://www.sn4hr.org
https://www.youtube.com/watch?v=D7Vm8j4FMjI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95WEF6MDVTbmdrY1E/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95YUJ5ZXc2SFFoWFU/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BzDume42gZx4UWp1ZFZIaEtRYnc/view
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مقطع فيديو يظهر تعرض إحدى النساء الضحااي للتعذيب 
من قبل املدعو عماد الرحياوي.

مقطع فيديو ج 2 يظهر رواايت بعض النساء ضحااي العبودية اجلنسية يف لبنان.

رابط يظهر بيان قوى األمن الداخلي 

شكر وتضامن
خالص الشكر للضحااي والشهود الذين أغنت رواايهتم التقرير وكل التضامن معهم لتحقيق العدالة لقضيتهم.

ضحااي  النساء  بعض  رواايت  يظهر   1 ج  فيديو  مقطع 
العبودية اجلنسية يف لبنان.

http://www.sn4hr.org
https://youtu.be/eQ2Hx-qmpo8
https://www.youtube.com/watch?v=iRoM-4Hev0k&list=PLBcWo3dNdE5l0hSGuSuy4juFWulEsNXea&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ggrwfWxONmo&list=PLBcWo3dNdE5l0hSGuSuy4juFWulEsNXea&index=2
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BxEgAjU22L95Wk11NzRRak9uTFk/view

