
هويات
َمخفّية
وحياة مدمرة

و
 عدالة بعيدة

المتناول

أشخاص من مجتمع
الميم-عين في لبنان
يعّبرون عن معاناتهم

:



شكر وتقدير

تــوّد منظمــة Legal Action Worldwide بالتوجــه بالشــكر إلــى جميــع األفــراد 
مــن مجتمــع الميم-عيــن الذيــن شــاركوا فــي البحث. نشــكر صراحتكــم وصدقكم 
وشــجاعتكم علــى التحــدث عــن تجاربكــم والتعبيــر عــن أفكاركم. والشــكر موصول 
لمنظمــة »حلــم« وجمعيــة »العنايــة الصحيــة فــي لبنــان« لتيســيرهما التخطيــط 

للنقاشــات الجماعيــة المركــزة إلنجــاز البحــث. 
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المقدمة

القسم األول: لبنان: السياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي

القسم الثاني: اإلطار القانوني الوطني والدولي بشأن مجتمع الميم-عين في لبنان

األطر القانونية الوطنية

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

القسم الثالث: أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث

 تعّرض أفراد مجتمع الميم-عين للتمييز وإساءة المعاملة المنهجيين على نطاق 
واسع في المنزل وفي حياتهم اليومية

 العابرون والعابرات جنسًيا والالجئون والالجئات من مجتمع الميم-عين في 
خطر التعرض للمزيد من التمييز وإساءة المعاملة

 خسارة الذات: أفراد مجتمع الميم-عين يخفون حقيقتهم ويعانون من مستوى 
عاٍل من المشاكل الصحية النفسية

أفراد مجتمع الميم-عين يواجهون عقبات متعددة في طلب المساعدة والدعم القانوني

الخالصة والتوصيات
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ملخص تنفيذي

ــان. فهــم فريســة  ــات المهمشــة والُمســتبعدة مــن المجتمــع فــي لبن ــر الفئ ــن مــن أكث ــزال مجتمــع الميم-عي ال ي
للتمييــز المنهجــي والوصــم وســوء المعاملــة فــي المنــزل كمــا فــي مختلــف نواحــي الحيــاة العامــة بــدًءا مــن الســكن 

والرعاية الصحية والتوظيف وإلى التعليم والضيافة واألسواق. 

ــراد  ــوق أف ــد حق ــي تقّي ــًدا الت ــة ج ــه القمعي ــان »اســتثناًء« فــي الشــرق األوســط نظــًرا ألنظمت ــر لبن ــا ُيعتب ــا م غالًب
مجتمــع الميم-عيــن وتديــن العالقــات بيــن شــخصين مــن الجنــس نفســه. فالمجتمــع اللبنانــي يتســم بأنــه مجتمــع 
ذكــوري محافــظ إلــى أبعــد حــدود قابــع تحــت ســطوة الديــن فــي السياســة واإلعــالم يســاهم فــي ترســيخ القوالــب 
النمطيــة واالفتراضــات الخاطئــة بشــأن مجتمــع الميم-عيــن وينشــر ثقافــة الالتســامح والالتقبــل تجــاه األشــخاص 
الذيــن ُيعتبــرون أو ُينظــر إليهــم علــى أنهــم »شــاذون عــن القاعــدة«. إال أن حمــالت الدعــوة المســتمرة والدؤوبــة 
التــي قامــت بهــا جماعــات مــن مجتمــع الميم-عيــن وغيرهــم مــن الناشــطين ســاهمت فــي إحــداث تغييــرات تقّدميــة 

قابلها المزيد من األفعال القمعية التي مارستها الحكومة اللبنانية ضد مجتمع الميم-عين. 

ــن  ــراد مجتمــع الميم-عي ــز ضــد أف ــى التميي ــا مؤسســًيا عل ــالد طابًع ــي فــي الب ــي واألمن يضفــي اإلطــار القانون
بتجريمــه بعــض األفعــال المثليــة المحــددة والهويــة الجندريــة والتعبيــر الجنــدري غيــر المطابقيــن للمعاييــر، مســتمًرا 
فــي إدامــة اإلقصــاء المجتمعــي والتهميــش واالضطهــاد و«غيــر ذلــك« لمــا يعتبــره المجتمــع هويــات جنســية 
ــذي يضعــف  ــة، األمــر ال ــا فــي ســبل الوصــول إلــى العدال ــة«. وكانــت النتيجــة افتقــاًرا مزمًن ــر نمطي وجندريــة »غي

قدرة أفراد مجتمع الميم-عين على مواجهة التمييز وسوء المعاملة. 

يرتكــز هــذا التقريــر علــى بحــث أجرتــه منظمــة LAW) Legal Action Worldwide( فــي لبنــان. فقــد جمعــت مــن 
ــت  ــر اإلنترن ــالت مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين واســتطالع عب ــزة والمقاب ــة المرك خــالل النقاشــات الجماعي
تجــارب أفــراد مــن مجتمــع الميم-عيــن وآراءهــم ووجهــات نظرهــم حــول مــا يتعرضــون لــه مــن تمييــز وســوء معاملــة 
فــي الحيــاة الخاصــة والعامــة وحــول الصعوبــات الكبيــرة التــي يواجهونهــا فــي الحصــول علــى الدعــم والمســاعدة 
القانونيــة بشــأن األذى والتمييــز اللذيــن يطاالنهــم. وتنــاول البحــث مــدى تأثيــر وبــاء كوفيــد- 19وانفجــار مرفــأ بيــروت 
علــى أفــراد مجتمــع الميم-عيــن ومســاهمتهما فــي مفاقمــة أوجــه الضعــف القائمــة لديهــم وتعرضهــم للتهميــش 
والتمييــز. وقــد تضمــن البحــث مواطنيــن لبنانييــن ومقيميــن دائميــن والجئيــن وأشــخاًصا غيــر مســجلين وغيرهــم 

ممن لديهم أوضاع مختلفة. 

وبهــذا يرفــع البحــث الــذي أجرتــه LAW الســتار عــن مشــهد مقلــق ومــرّوع ألشــخاص ُمحيــوا مــن الوجــود فعلًيــا جــّراء 
أفعــال التمييــز وســوء المعاملــة التــي تمــارس ضدهــم باســتمرار فــي المنــزل وفــي األماكــن العامــة. فأفــراد 
مجتمــع الميم-عيــن محرومــون مــن أبســط حقوقهــم، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي معاملتهــم بكرامــة وإنســانية 
ــن لنــا أيًضــا أن غيــر اللبنانييــن منهــم، ال ســّيما الالجئــون/ات، يتعرضــون لتمييــز مــزدوج نظــًرا إلــى  واحتــرام. وتبّي
ــز وســوء  ــد تعرضهــم للتميي ــّدة المخاطــر ويزي ــي مــن ح ــا يرفــع بالتال ــة، م ــن وهويتهــم الجندري وضعهــم كمهاجري
المعاملــة. كمــا أظهــر بحثنــا أن التمييــز المنهجــي وســوء المعاملــة يتســببان بأزمــة صحيــة نفســية ألفــراد مجتمــع 
ــة واالفتقــار إلــى الثقــة والتمكيــن. فهــم يعيشــون فــي  الميم-عيــن ممــن يواجهــون مســتويات عاليــة مــن العزل
خــوف مســتمر ويعانــون مــن قلــق مزمــن وال يســعهم ســوى إنــكار حقيقتهــم حتى يتفــادوا االســتهداف والتهميش 
بســبب هويتهــم وهويــة األشــخاص الذيــن يحبونهــم، بينمــا ال يجــد بعضهــم أمامــه خيــاًرا ســوى التفكيــر فــي 

االنتحار نتيجة شعورهم باليأس المفرط. 
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اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة CEDAW

نقاش جماعي مرّكز FGD

الناتج المحلي اإلجمالي GDP

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ICESCR

مقابلة مع مقدمي المعلومات الرئيسيين KII

Legal Action Worldwide LAW

 المثليات والمثليون ومزدوجو ومزدوجات الميل الجنسي والعابرون والعابرات جنسًيا
 وحاملو وحامالت صفات الجنسين وثنائيو وثنائيات الجنس. ُيستخدم الرمز “+” كمصطلح

شامل لجميع األشخاص الذين لديهم جنس أو نوع اجتماعي غير معياري )مجتمع الميم-
(عين

LGBTQI+

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان UDHR

األمم المتحدة UN

 اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو المهينة

UNCAT

 اختصارات
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العنف

الصحة النفسية

الوصول إلى العدالة

 من المشاركين قالوا إنهم تعرضوا
للعنف الجسدي كثيًرا جًدا 

أو كثيًرا        .

من المشاركين أخفوا في مرحلة ما عالقة شخصية 
لتفادي التعرض للتمييز أو المضايقة، في حين قال 

%71 إنهم تجنبوا ارتياد األماكن العامة. 

 األسباب الرئيسية للتواني عن طلب المساعدة
 القانونية هي:

 نفسية (%45 شعروا بأنهم محبطون جًدا وغير 
 جاهزين نفسًيا( 

 نقص المعلومات (%44 لم يعرفوا ممن 
 يطلبون المساعدة(

 مادية (%42 لم يملكوا المال(

خوف من العواقب (%38 تخوفوا من تداعيات فعلتهم(. 

قال أكثر من ربع 
المشاركين
إنهم شعروا برغبة 
 في االنتحار

مشاركين سبق أن 
حاولوا االنتحار

من المشاركين قالوا إنهم ال يملكون المال. 

شعروا باإلحباط،
شعروا بالعزلة، 
شعروا باليأس

بسبب التمييز و/أو إساءة المعاملة، بحسب إفادتهم.

ميدان العمل

وقطاع التعليم 

 وقطاع البيع بالتجزئة 

ومن جانب أفراد الشرطة

والجهاز القانوني 

ينتشر العنف اللفظي بالمستوى عينه، إال أنه سائد 
تحديًدا في: 

شعروا بالقلق/الضيق،

من المشاركين أشاروا إلى أنهم لم يطلبوا 
المساعدة القانونية بشأن التمييز و/أو إساءة 

المعاملة. 



 أهم االستنتاجات التي توصل إليها االستطالع
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التمييز في المنزل

التمييز في األماكن العامة

 من المشاركين الذين يعيشون مع والديهم أو 
أشقائهم أو غيرهم من أفراد األسرة يخفون هويتهم 

الجنسية خوًفا من التعرض

                  من المشاركين

                  من المشاركين

الذين قالوا إن بعض أفراد عائلتهم
يعرفون بشأن يعرفون بشأن هويتهم      

            الجنسية، أفادت نسبة

الذين تعرف أسرهم بهويتهم الجنسية،       
              قالت نسبة

إنهم تسببوا بأذيتهم جسدًيا ولفظًيا. 

منهم بأنهم رفضوهم. 

وأذى نفسيألذى جسدي

من بين

من بين

فقط من المشاركين قالوا 
إنهم لم يتعرضوا للتمييز. 

من المشاركين ال يحصلون على 
الخدمات مثل الرعاية الصحية 

حتى ال يتعرضوا للتمييز أو 
المضايقة.

تقريًبا من المشاركين في 
االستطالع يتعرضون أو تعرضوا 
للتمييز في الحصول على سكن. 

من المشاركين تعرضوا 
للتمييز في األسواق/قطاع 

الضيافة، بما في ذلك 
الصيدليات والمطاعم. 

تقريًبا من المشاركين في 
االستطالع تعرضوا للتمييز 

في المدرسة.

تعرضوا للتمييز من جانب 
أفراد الشرطة.

تعرضوا للتمييز من جانب مؤسسات الجهاز القانوني. 



المقدمة

يتجلــى الطابــع التقليــدي والذكــوري الــذي يطغــى علــى المجتمــع اللبنانــي 
والسياســي  القانونــي  اإلطــار  وغيــاب  والتمييزيــة  التقييديــة  بالقوانيــن 
التمكينــي والداعــم وانتشــار التمييــز ضــد مجتمــع الميم-عيــن علــى نطــاق 
المجتمــع. مــا يســاعد فــي ترســيخ وتوطيــد عــدم تقبــل المجتمــع لهــذه الفئــة 
التــي تتحكــم بالحيــاة السياســية1 وتؤثــر علــى جــزء  هــو الســلطات الدينيــة 
كبيــر مــن وســائل اإلعــالم المطبوعــة اللبنانيــة التــي تثّبــت األفــكار الخاطئــة 
واألخبــار التحقيريــة ضــد بعــض الفئــات األكثــر تهميًشــا وضعًفــا. وعلــى الرغــم 
مــن بعــض التطــورات اإليجابيــة التــي حققهــا بعــض النشــطاء هــذا المجــال 
والتغييــرات الواعــدة التــي تأمنــت عــن طريــق نتائــج قانونيــة رياديــة، إال أن أفــراد 
ــة  ــز المنهجــي وســوء المعامل ــون يواجهــون التميي ــن ال يزال مجتمــع الميم-عي
ــر بشــدة علــى قدرتهــم  ــذي يؤث ــزل وفــي األماكــن العامــة، األمــر ال فــي المن
علــى الوصــول إلــى الخدمــات األساســية والتوظيــف والتعليــم،  واألهــم مــن 
ذلــك، علــى صحتهــم النفســية ورفاههــم. وفــي حيــن أن الشــبكات الرســمية 
ــك الدعــم المقــّدم مــن المنظمــات المخصصــة،  ــر الرســمية، بمــا فــي ذل وغي
ــا كحبــل نجــاة ألفــراد مجتمــع الميم-عيــن، فقــد ســاهم انفجــار مرفــأ  ُتعتبــر غالًب
بيــروت وجائحــة كوفيــد19- فــي مضاعفــة تهميشــهم اقتصادًيــا واجتماعًيــا 

وزيــادة تعرضهــم للتمييــز والعنــف وســوء المعاملــة.  

وفــي هــذا الســياق، أجــرت منظمــة LAW بحًثــا يهــدف إلــى تحســين فهــم 
مــا يتعــرض لــه األشــخاص مــن مجتمــع الميم-عيــن مــن تمييــز وســوء معاملــة 
فــي لبنــان، وكذلــك التحديــات التــي يواجهونهــا فــي الوصــول إلــى الدعــم، ال 
ســيما المعلومــات والمســاعدة القانونيــة والتمثيــل القانونــي لطلــب العدالــة. 

وقــد انطــوى البحــث علــى أربعــة أهــداف:  

1. تقديــم نبــذة عــن أطــر العمــل القانونيــة ذات الصلــة بالتمييــز وانتهــاكات 
ــون الســوابق  ــن وقان ــراد مــن مجتمــع الميم-عي حقــوق اإلنســان ضــد األف

ــة.  ــة ذي الصل القضائي
2. تقديــم لمحــة عــن التجــارب التــي يعيشــها أفــراد مــن مجتمــع الميــم-
عيــن فــي مــا يتعلــق بالتمييــز وســوء المعاملــة فــي مختلــف نواحــي الحيــاة 
االجتماعيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الســكن والتوظيــف والرعايــة الصحيــة، 
وال ســيما تجــارب التمييــز والعوائــق فــي الحصول على المســاعدة القانونية 

والدعــم وتأثيــر انفجــار مرفــأ بيــروت وجائحــة كوفيــد- 19. 
القــرارات  صانعــي  إلــى  الميم-عيــن  مجتمــع  أفــراد  أصــوات  إيصــال   .3

الدعــوة.  مجــال  فــي  المؤثــرة  والجهــات 
4. تحديد توصيات أساسية للمضي قدًما بجدول األعمال. 
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التوصيات

اإلصالح القانوني
 

يتعّين على الحكومة اللبنانية: 

طابًعــا  تضفــي  التــي  التشــريعات  جميــع  • إلغــاء 
مؤسســًيا علــى التمييــز واإلســاءة ضــد مجتمــع الميــم-
ــك، مــن  ــن وتســاعد فــي اســتمرارهما، بمــا فــي ذل عي
بــاب األولويــة، المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات التــي 
ــم- ــز ضــد األشــخاص مــن مجتمــع المي ُتســتخدم للتميي

عين.  
• حظــر التمييــز ضــد أفــراد مجتمــع الميم-عيــن وأذيتهــم 
أو إســاءة معاملتهــم جســدًيا ونفســًيا فــي كافــة نواحــي 
الحيــاة الخاصــة )المنــزل( والعامــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة 
واألســواق  والتعليــم  والتوظيــف  والســكن  الصحيــة 
ــة علــى هــذه  ــا والمعاقب وقطــاع الضيافــة، حظــًرا صريًح

األفعال باعتبارها جرائم.   
المعنيــة  والمنظمــات  الناشــطين  تمّكــن  • ضمــان 
ــة الدفــاع عــن  ــن مــن مواصل بشــؤون مجتمــع الميم-عي
حقــوق أفــراد مجتمــع الميم-عيــن وتعزيزهــا، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــالل تجمعــات جماهيريــة، مــن دون التخــوف 
ــد بســبب اهتمامهــم  مــن التعــرض لالعتقــال أو التهدي

بمســائل التوجــه الجنســي والهويــة الجندريــة. 
 

 الدعم القانوني والوصول
إلى العدالة

 
مجتمــع  بشــؤون  المعنيــة  المنظمــات  علــى  يتعيــن 
الميم-عيــن ، ومعهــا منظمات حقوق اإلنســان والهيئات 
ــام  ــة القي ــة الفاعل ــة والجهــات القضائي ــة القانوني  المهني

بما يلي: 

ــن  ــن والمحامي ــن العامي ــادة وعــي القضــاة والمدعي • زي
وعناصــر الشــرطة حــول التمييــز ضــد مجتمــع الميــم-
عيــن وإســاءة معاملتهــم وإتاحــة اجــراء احــاالت بيــن مراكــز 
االعتقــال والمنظمــات مــن خــالل التدريــب علــى بنــاء 
القــدرات وتشــكيل مجموعــة تنســيق مــن شــأنها تحســين 

التواصــل وطــرق العمــل لضمــان حصــول أفــراد مجتمــع 
الميم-عيــن علــى مــا يحتاجــون إليــه مــن دعــم ومســاعدة. 
اإلنترنــت  عبــر  مســاعدة/منصات  خطــوط  • إنشــاء 
للمســاعدة القانونيــة يســتطيع أفــراد مجتمــع الميــم-
عيــن مــن خاللهــا الحصــول علــى المعلومــات وبيانــات 

المفيــدة.  االتصــال 
جميــع  بمعاملــة  المحاميــن  ُيلــزم  »ميثــاق«  • وضــع 
األفــراد الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة قانونيــة علــى 
قــدم المســاواة، وإجــراء دعــاوى قانونيــة بــدون مقابــل، 
المســاعدة  إلــى  الوصــول  فــي  المســاواة  وضمــان 

للجميــع.  المتاحــة  القانونيــة 
لهــا  التــي يتعــرض  التمييــز والعنــف  • توثيــق أفعــال 
أفــراد مجتمــع الميم-عيــن مــن جانــب الدولــة والمجتمــع.
عــن  الســلطات  لمســاءلة  مجّمعــة  أدلــة  • اســتعمال 
ــي.  ــى المناصــرة واإلصــالح القانون ــا والحــث عل أفعاله

 

التوعية العامة والتعبئة
 

يتعّيــن علــى الجهــات الفاعلــة فــي مجــال حقوق اإلنســان 
والزعمــاء  اإلعــالم  ووســائل  الحكومــة  مــع  العمــل 
الدينييــن والمنظمــات المعنيــة بشــؤون مجتمــع الميــم-
ــر الخطــاب العــام بشــأن مجتمــع الميم-عيــن،  عيــن لتغيي
عبــر تعزيــز حقوقهــم وتبديــد المفاهيــم والمعلومــات 
الخاطئــة واآلراء المتحيــزة ضــد هــذا المجتمــع، ويتضمــن 

ذلــك: 

• االســتعانة بوســائل اإلعــالم لنشــر رســائل وقصــص 
ــاة إيجابيــة ودقيقــة، بمــا فــي ذلــك دعــوة أفــراد مــن  حي

ــر عــن أنفســهم.  ــن للتعبي مجتمــع الميم-عي
• العمــل مــع وســائل اإلعــالم والقــادة الدينييــن وقــادة 
المجتمــع والمنظمــات المعنيــة بشــؤون مجتمــع الميــم-
عيــن لالتفــاق علــى اعتمــاد إجــراءات جماعيــة تهــدف إلــى 
زيــادة الوعــي العــام بحقــوق أفــراد مجتمــع الميم-عيــن، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحمــالت وزيــادة تمثيــل أفــراد 

مجتمــع الميم-عيــن فــي المجــال العــام. 
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 القسم األول 
لبنان: السياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي

تتوفــر فــي الشــرق األوســط بعــض القوانيــن والسياســات والممارســات األكثر 
تقييــًدا فــي العالــم فــي مــا يخــص مجتمــع الميم-عيــن.2

الناشــطون  بــه  قــام  لمــا  المنطقــة  فــي  »اســتثناء«  فيشــكل  لبنــان  أمــا 
والمدافعــون عــن حقــوق اإلنســان مــن تعبئــة جماعيــة ومثابــرة أّديتــا إلــى إنشــاء 
ــى أنهــم  ــاورة، مــع اإلشــارة إل ــدان المج ــر تســامًحا – نســبًيا – مــن البل ــد أكث بل
أحــرزوا التقــدم األهــم فــي العقــد الفائــت3. ففــي العــام 2013، أعلنــت جمعيــة 
األطبــاء النفســانيين فــي لبنــان أن المثليــة الجنســية ليســت اضطراًبــا نفســًيا 
وال تحتــاج إلــى العالج4.كمــا اعتــرف لبنــان فــي العــام 2016 بوجــود رجــل عابــر 
جنســًيا وُســمح لــه بتغييــر جنســه قانونًيــا ورســمًيا5.كما تــم الســماح لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي الخاصــة بشــؤون مجتمــع الميم-عيــن بالتســجيل والقيــام 
ــر ضــرورة  ــر الدعــم إلنقــاذ هــذا المجتمــع والتعبي ــي لتوفي بعملهــا بشــكل علن

إحــداث تغييــر جــذري. 

وعلــى الرغــم مــن اإلنجــازات اإليجابيــة التــي شــهدها البلــد بــدون أدنــى شــك، 
فقــد أدى تزايــد أنشــطة الدعــوة والحمــالت العامــة التــي قامــت بهــا مجموعــات 
شــجاعة إلــى التعــرض للمزيــد مــن المجابهــة مــن جانــب الســلطات، تخللهــا 
اعتقــاالت وعقوبــات وقمــع وســوء معاملــة وأفعــال تعذيــب وعنــف علــى 
أســاس يومي6.وفــي األعــوام الفائتــة، شــهدت فعاليــات مجتمــع الميم-عيــن 

أعمــال قمــع مــن الجهــات السياســية وجهــات إنفــاذ القانــون.

ــام  ــروت فــي الع ــه فــي بي ــن األول مــن نوع ــر للمثليي ــد أســبوع الفخ ــد عق لق
2017 إال أن المهرجــان الــذي تــاله فــي العــام 2018 ألغــي بعــد أن أوقفــت 
القــوى األمنيــة احتفــااًل أولًيــا واعتقلــت منظمه7.ومنــذ ذلــك الحيــن تلغــي 
إلــى  ذلــك  ويرجــع  الميم-عيــن،  بمجتمــع  المتعلقــة  األنشــطة  الســلطات 
ــذي  ــر ال ــة متشــددة8، األم ــات ديني ــا جماع ــف تطلقه ــدات بممارســة العن تهدي
يعكــس العالقــة المترابطــة بيــن الديــن والسياســة مــن جهــة9، وســيطرة الديــن 
علــى المجتمــع مــن جهــة أخــرى بمــا يســاعد فــي إدامــة النظــام الطائفــي الــذي 
يســعى إلــى قمــع تمثيــل التنــوع، بمــا فــي ذلــك تنــوع الهويــات الجنســية 
والجندريــة. وقــد تجلــى ذلــك مؤخــًرا فــي خطــاب وجهــه وزيــر الداخليــة فــي 
ــن لقــوى األمــن الداخلــي واألمــن  ــو 2022 إلــى المديريــن العامي حزيران/يوني
العــام طالــب فيــه بمنــع كافــة تجمعــات وأنشــطة »شــهر الفخــر«، مفــاده أن مثل 
هــذه األنشــطة تــروج لـــ »االنحرافــات الجنســية« وتنتهــك »العــادات والتقاليد«. 
وجــاء خطابــه هــذا بعــد دعــوات مــن جهــات وشــخصيات دينيــة إللغائها10.وتــم 
بالنتيجــة إلغــاء الفعاليــات والتجمعــات، بمــا فــي ذلــك المســيرات الســلمية ضــد 
المنــع المفــروض بســبب المخاطــر العاليــة والتهديــدات والخــوف مــن عــدم 

ــة. حمايتهــا مــن قبــل ســلطات الدول
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شخصان لهما وضع مختلف

معلومات إضافية: منهجية البحث والتقييدات والمصطلحات

ــع نقاشــات  ــه ويرتكــز علــى أرب ــا بطبيعت كان البحــث نوعًي
مــع أفــراد مــن مجتمــع الميم-عيــن وتســع مقابــالت مــع 
مقدمــي معلومــات رئيســيين واســتطالع عبــر اإلنترنــت 

اســتهدف 

 أجري البحث في نيسان/أبريل 2022 
واسُتكمل بمراجعة أدبية 

حول المسائل التي يتناولها هذا التقرير. 

بلــغ العــدد اإلجمالــي لــآراء والتجــارب التــي جمعهــا بحــث LAW 157 رأًيــا وتجربــة. وبالرغــم مــن أن عّينــة البحــث صغيرة 
نســبًيا، إال أنهــا تقــدم لمحــة عمــا يتعــرض لــه األشــخاص مــن مجتمــع الميم-عيــن من حرمــان على الصعيــد االجتماعي 
واالقتصــادي وانعــزال وكــرب نفســي ومعنــوي بعــد االســتماع إلــى تجاربهم بشــكل مباشــر وجمع آرائهــم وأفكارهم. 

ــاًل للســياق  ــر تحلي يقــدم القســم األول مــن هــذا التقري
السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي وكذلــك لألطــر 
القانونيــة الوطنيــة والدوليــة نظــًرا الرتباطهــا بحقــوق 
ــان. ويســلط الضــوء  أفــراد مجتمــع الميم-عيــن فــي لبن
ــز  ــي تحفــز الالمســاواة والتميي ــى أهــم العوامــل الت عل
اللذيــن يطــاالن أفــراد مجتمــع الميم-عيــن فــي لبنــان. 
كمــا يتنــاول عواقــب األطــر القانونيــة الهشــة والتمييزيــة 

المتعلقــة بمســائل مجتمــع الميم-عيــن.  

بينمــا يركــز القســم الثانــي علــى أهم االســتنتاجات التي 
ــز  توصــل إليهــا البحــث، مــع التشــديد علــى حجــم التميي
وســوء المعاملــة اللذيــن يتعــرض لهمــا أفــراد مجتمــع 
والحرمــان  االســتبعاد  وتأثيــر  لبنــان،  فــي  الميم-عيــن 
النفســية.  وصحتهــم  رفاههــم  علــى  والتهميــش 

التــي تواجههــم فــي  التحديــات  إلــى  أيًضــا  ويتطــرق 
الوصــول إلــى المســاعدة القانونيــة وتحقيــق العدالــة، 
والمســاعدة  الدعــم  غيــاب  علــى  الضــوء  تســليط  مــع 
الــذي يرّســخ التمييــز المنهجــي وتجــارب ســوء المعاملــة 

خلــف األبــواب المغلقــة.  

 LAW وفــي القســم األخيــر مــن هــذا التقريــر، تحــّدد
ــة  ــع الجهــات الفاعل ــى جمي ــات رئيســية موجهــة إل توصي
ذات الصلــة، داعيــًة إياهــا إلــى اعتمــاد نهــج علــى صعيــد 
وملموســة  هادفــة  إجــراءات  لتأميــن  ككل  المجتمــع 
ومغيــرة للحيــاة لضمــان تمكــن أفــراد مجتمــع الميم-عيــن 
ــز  مــن أن يكونــوا علــى حقيقتهــم والتخلــص مــن التميي

وســوء المعاملــة. 
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أجريت 9 مقابالت مع مقدمي معلومات رئيسيين مع ممثلين من القطاع القانوني والمنظمات غير الحكومية. 

 أنجز االستطالع عبر اإلنترنت        شخًصا:



القسم األول: لبنان: السياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي

‘‘

‘‘

 لوسائل اإلعالم، برأيي، دور في ذلك أيًضا إذ تطلق عليهم 
 صفة »شذوذ«، أي غير طبيعي أو غريب األطوار، ألن االنتماء 
 إلى مجتمع الميم-عين جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني. 

 وأرى بشكل عام أن الثقافة في لبنان هي أساس المشكلة 
ويمكن حّل هذه المشكلة بزيادة الوعي«.

ال يرى المجتمع أفراد مجتمع الميم-عين لقدراتهم ومواهبهم وإمكانياتهم بل يركز 
على التمييز والحكم عليهم. وربما ال يراهم المجتمع حتى كأشخاص عاديين بل يركز 

في المقابل على حياتهم الجنسية. إنهم )أفراد مجتمع الميم-عين( أشخاص عاديون. 
يجب على المجتمع أن ينظر إليهم على أنهم بشر فحسب من دون وصفهم بأنهم 

مرضى نفسًيا أو منحرفين أو حتى مسؤولين عن اكتساح المجتمع«.

-مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

ممــن أفــادوا بــأن المجتمــع ال ينبغــي أن يقبــل المثليــة الجنســية بلغــت 85 
فــي المئــة14. وأيًضــا، وجــدت دراســة أجرتهــا فــي العــام عينــه قنــاة »بــي بــي 
ســي العربيــة« تخللتهــا مقابــالت مــع أكثــر مــن 25 ألــف شــخص مــن 10 دول 
ــة أن  ــا المجتمعي ــا حــول بعــض القضاي فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
األشــخاص الُمســتطَلعين فــي لبنــان الذيــن اعتبــروا »المثليــة الجنســية« أمــًرا 

مقبــواًل لــم تتجــاوز نســبتهم 6 فــي المئــة15.

وباإلضافــة إلــى البيئــة السياســية العدائيــة والقمعيــة، ازدادت حــّدة األزمــات 
االقتصاديــة والماليــة المزمنــة التــي طــال أمدهــا فــي لبنــان مــع انفجــار مرفــأ 
زيــادة  إلــى  2020 وجائحــة كوفيــد- 19، مــا أدى  بيــروت فــي آب/أغســطس 
أوجــه الضعــف وانعــدام المســاواة فــي أوســاط الفئــات األكثــر تهميًشــا. كمــا 
انخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبنــان فــي العــام 2021 إلــى حوالــى 20،5 
مليــار دوالر أمريكــي بعــد أن ســّجل حوالــى 55 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 
2018، وانخفــض معــه نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 
بنســبة 37،1 فــي المئــة، مــا يشــّكل انكماًشــا اقتصادًيــا يرتبط عــادًة ببدء الحرب 
ــالد  ــاع بينمــا تشــهد الب ــذان فــي االرتف ــة آخ ــر والبطال ــك الفق ــزاع16. وكذل والن
انخفاًضــا كبيــًرا فــي تقديــم الخدمــات األساســية ونقًصــا فــي الغــذاء والوقــود 
واألدويــة17. وعلــى الرغــم مــن أن تداعيــات االنفجــار والوبــاء قــد طالــت الجميــع، 
إال أن تأثيرهمــا األكبــر وقــع علــى الفئــات الســكانية األكثــر تهميًشــا والفقيــرة، 

بمــا فــي ذلــك الالجئــون/ات18 وأفــراد مجتمــع الميم-عيــن19. 
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‘‘

‘‘

‘‘

يحظر الدين سواء في المسيحية أو في اإلسالم 
العالقات الجنسية المثلية، وهذا ما يدفع الناس 

إلى رفض أفراد مجتمع الميم-عين أو األشخاص إذ 
يعتقدون أنهم أشخاص ضد الطبيعة وغير طبيعيين 
ويعارضون مشيئة الله. كما أن لوسائل اإلعالم دور 

في ذلك بتقديمها صورة خاطئة عن أفراد مجتمع 
الميم-عين«.

يتأثر المجتمع أحياًنا بالشخصيات العامة وما يمكن أن يقولوه على التلفاز أو 
وسائل التواصل االجتماعي... فقد ينقل أحدهم قوالب نمطية غير صحيحة 

تشّوش تفكير الناس. تلحق مثل هذه الشخصيات أذًى كبيًرا بمجتمع الميم-عين. 
فيمكن لبضع دقائق على التلفاز أو وسائل التواصل االجتماعي أن تتسبب في 

الكثير من الضرر الذي قد يستغرق سنوات لمواجهته وإصالحه«.

يسمح الدين بحدوث التمييز«. 

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

بوســائل  الميم-عيــن  مجتمــع  أفــراد  تجــاه  الســلبية  المجتمــع  نظــرة  تقتــرن 
اإلعــالم الرئيســية وشــبكات التواصــل االجتماعــي11 التــي غالًبــا مــا ترتبــط 
ــا، وهــو مــا يرّســخ بشــكل عــام  ــا بأصحــاب النفــوذ سياســًيا ودينًي ــا وثيًق ارتباًط
القوالــب النمطيــة المؤذيــة والمعلومــات الخاطئــة بشــأن أفــراد مجتمــع الميــم-
عيــن. ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت مســائل مجتمــع الميم-عيــن حالًيــا َتــرُد أكثــر على 

ــر.   ــا بشــكل كبي ــت منقســمة حوله ــا زال ــدات السياســية إن اآلراء م األجن

وفــي مــا يتعلــق بوســائل اإلعــالم، ســلط بحثنــا الضــوء على أن معظم وســائل 
اإلعــالم الرئيســية المطبوعــة فــي لبنــان التــي ترتبــط باألحــزاب السياســية 
القائمــة والمؤسســات الدينيــة ال تــزال معاديــة جــًدا ألفــراد مجتمــع الميــم-
ــز الوعــي  عيــن12 وتمنعهــم مــن التحــدث عــن قصصهــم وتجاربهــم ومــن تعزي

ونشــر معلومــات صحيحــة عــن مجتمعهــم13. 

يتــرك أصحــاب النفــوذ هــؤالء، ســواء كانــوا مــن المجــال السياســي أو الدينــي 
أو اإلعالمــي، تأثيــًرا هائــاًل علــى وجهــات نظــر النــاس وتصوراتهــم عــن أفــراد 
مجتمــع الميم-عيــن وعلــى أفعالهــم ضدهــم. وفــي هــذا اإلطــار، أجــرى »مركــز 
بيــو للبحــوث« فــي العــام 2019 اســتطالًعا واســًعا شــمل 38426 شــخًصا 
مــن 34 دولــة وتبيــن أن نســبة الذيــن شــملهم االســتطالع مــن ســكان لبنــان 
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المجموعــة مــن التهــم الموجهــة إليهــم بارتــكاب أفعــال جنســية بموجــب المــادة 
534 باعتبــار أن قانــون العقوبــات ال يحــدد نــوع االتصــال الجنســي الــذي يمكــن 

ــا للطبيعــة«26.  ــاره »مخالًف اعتب

»يتمثــل الــدور األساســي للمحكمــة بحمايــة الفــرد وحرياتــه الشــخصية داخــل 
ــن«.  ــن المواطني ــز بي ــه دون أي تميي ــث يمــارس حقوقــه وواجبات المجتمــع حي
القاضــي ربيــع معلــوف (2015( )محاكمــة امرأتيــن مثليتيــن وســبعة رجــال 

ــارة( ــكاب أعمــال جنســية مخالفــة للطبيعــة والدع ــن بارت ــن متهمي مثليي

»يجــب أن يتوافــق تفســير المــادة 534 مــع المواثيــق والمعاهــدات التــي 
صــادق عليهــا لبنــان وأدرجت في الدســتور اللبناني«. القاضي القنطــار (2016(

لــم تــأِت هــذه التغييــرات مــن العــدم إنمــا مــن خــالل الدعــوة المســتمرة وتوثيــق 
المنظمــات المعنيــة بشــؤون مجتمــع الميم-عيــن واالختصاصييــن القانونييــن 
الداعميــن والملتزميــن االنتهــاكات والتجــاوزات لحقــوق اإلنســان. ولكــن ال يــزال 
يتعّيــن عمــل الكثيــر فــي ظــل غيــاب نظــام ســوابق قضائية صارم فــي لبنان، ما 
يضــع مصيــر أفــراد مجتمع الميم-عين تحت رحمة القضاة المحافظين27. وعالوة 
علــى ذلــك، ال تتوفــر حتــى اآلن قوانيــن شــاملة لمكافحــة التمييــز لحمايــة أفــراد 
مجتمــع الميم-عيــن، بينمــا ال يــزال األزواج مــن الجنــس نفســه يواجهــون عقوبــة 
 الحبــس فــي البــالد28  وعــدد االعتقــاالت بموجــب المــادة 534 فــي تزايــد، حتــى 
بعــد الحكــم الــذي أصدرتــه محكمــة االســتئناف فــي العــام 2018. وفــي هــذا 
اإلطــار، قامــت منظمــة معنيــة بشــؤون أفــراد مجتمــع الميم-عيــن فــي العــام 
عينــه برصــد االعتقــاالت والمحاكمــات بحــق 27 امــرأة عابــرة جنســًيا وثمانيــة 

رجــال مثلييــن، مــن بينهــم خمســة عســكريين29. 

»ليســت الوثائــق القانونيــة وحدهــا التــي تحــدد الهويــة الجندريــة«. 
القاضــي الدحــداح (2014( )محاكمــة امــرأة عابــرة جنســًيا ُتقاضــى بموجــب المــادة 534(

أعتقد أن قضية مجتمع الميم-عين ال تزال من المحرمات في ثقافتنا، ويرجع ذلك ‘‘
إلى غياب التفاهم بين عامة الناس. كما يؤدي القانون اللبناني دوًرا رئيسًيا في 

التمييز المنهجي الحاصل ضد مجتمع الميم-عين ألنه ال يضمن المساواة في 
حقوق اإلنسان بين جميع األفراد، وال سيما المادة 534 من قانون العقوبات 

اللبناني التي تعتبر تمييزية للغاية ضد مجتمع الميم-عين«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين
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 القسم الثاني 
 األطر القانونية الوطنية والدولية بشأن مجتمع الميم

-عين في لبنان.
1. اإلطار القانوني المحلي

يقــوم الســياق القانونــي المتعلــق بمجتمــع الميم-عيــن فــي لبنــان بمعظمــه 
علــى قانــون العقوبــات اللبنانــي لعــام 1943 البالــي الــذي يحظــر »كل مجامعــة 
علــى خــالف الطبيعــة« بموجــب المــادة 534. وعلــى الرغــم مــن أن قانــون 
العقوبات ال يجرم المثلية الجنسية، إال أن الغموض20 واإلبهام اللذان يحيطان 
بمصطلحــات المــادة 534 اســُتخدما لمعاقبــة بعــض األفعــال الجنســية وانتهاك 
حقــوق آخريــن، ال ســيما الرجــال المثليــون والنســاء العابــرات جنســًيا اللواتــي 
يتعرضن تحديًدا لخطر االعتقال والغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عام واحد21  
 وذلــك لعــدم امتالكهــن غالًبــا لوثائــق قانونيــة تتطابــق مــع هويتهــن الجندريــة22. 
كمــا تــم اســتخدام المــادة 521 لقمع حقوق أفــراد مجتمع الميم-عين التي تحظر 
»دخــول كل رجــل تنكــر بــزي امــرأة مكاًنــا خاًصــا بالنســاء« وتعاقبــه بالحبــس لمــدة 
تصــل إلــى ســتة أشــهر فــي حالــة إدانتــه. وُطبقت هــذه المادة بانتظــام العتقال 
 النســاء العابــرات جنســيًا اللواتــي أســيء تعريفهــن واعُتبــرن »رجــااًل مثلييــن«23، 
مــع أن إحــدى المنظمــات التــي شــاركت فــي البحــث أشــارت إلــى انخفــاض 

اســتخدام هــذا المصطلــح فــي اآلونــة األخيــرة. 

كمــا تــم اســتخدام الكثيــر مــن قوانيــن »اآلداب« والقوانيــن األخــرى التــي تجــرم 
العمــل الجنســي للتمييــز ضــد أفــراد مجتمــع الميم-عيــن24 وإلدامــة المفاهيــم 
المجتمعيــة المتعصبــة والمحافظــة، علًمــا أن هــذه القوانيــن تســتهدف النســاء 
ــة التــي تربطهــن  ــل غيرهــن بســبب االفتراضــات التمييزي ــرات جنســًيا قب العاب

مباشــرة بالعمــل الجنســي.

ازداد فــي العقــد الفائــت عــدد القضــاة الذيــن اتخــذوا موقًفــا تقدمًيــا فــي 
تفســير قانــون العقوبــات، وذلــك بــدًءا مــن العــام 2009 عندمــا بــرأ قــاٍض 
ألول مــرة مدعــى عليــه متهًمــا بموجــب المــادة 534. وَعِقــَب ذلــك ثالثــة أحــكام 
تقدميــة، بمــا فــي ذلــك فــي العــام 2018 عندمــا أيــدت محكمة اســتئناف جنائية 
محليــة أحــد أحــكام البــراءة التــي قضــت بــأن الســلوك الجنســي بالتراضــي 
بيــن شــخصين مــن الجنــس نفســه ليــس غيــر قانونــي25. وشــّكل هــذا الحكــم 
البــارز منعطًفــا هاًمــا لحقــوق مجتمــع الميم-عيــن وفتــح آفاًقــا إيجابيــة للقــرارات 
الالحقــة. وفــي العــام 2019، تابعــت النيابــة العامــة العســكرية فــي بيــروت 
بــّرأ  مــا  »اللــواط«،  بممارســة  متهميــن  عســكريين  أربعــة  وأبــرأت  دعــوى 
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علــى الرغــم مــن أن قوانيــن حقــوق اإلنســان الحاليــة التــي يعتبــر لبنــان طرًفــا فيهــا ال تشــير صراحــًة إلى حقــوق أفراد 
مجتمــع الميم-عيــن، إال أن هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة أكــدت أن التوجــه الجنســي 
والهويــة الجندريــة يندرجــان ضمــن أســباب حظــر التمييــز بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. وقــد تــم تأكيــد 
هــذا الموقــف مــراًرا وتكــراًرا فــي القــرارات والتوجيهــات العامــة الصــادرة عــن الكثيــر مــن هيئــات المعاهــدات، مثــل 
مجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان32، ولجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة33، ولجنــة مناهضــة 

التعذيــب، ولجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة34.

إن لبنان ُملزم بموجب المعاهدات التي أقرها وصادق عليها بما يلي: 

 حمايــة األفــراد مــن التمييــز علــى أســاس التوجــه الجنســي والهويــة الجندريــة )باإلضافــة إلــى وضع الهجــرة( الذي
 قد يمتد إلى التمييز في الحياة/القطاعات العامة مثل اإلسكان والتوظيف والرعاية الصحية والتعليم والضيافة.

الجنســي  توجههــم  عــن  النظــر  بغــض  األشــخاص  وأمــن  والحريــة  الحيــاة  فــي  الحــق  حمايــة 
مجتمــع  ألفــراد  التعســفيين  واالحتجــاز  االعتقــال  حظــر  ذلــك  فــي  بمــا  الجندريــة،  هويتهــم  أو 
الحقيقيــة(. أو  )المفترضــة  الجندريــة  وهويتهــم  الجنســي  توجههــم  أســاس  علــى   الميم-عيــن 

التوجــه  أســاس  علــى  المهينــة  أو  الالإنســانية  أو  القاســية  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  منــع 
الجنســي أو الهويــة الجندريــة35، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق حظــر ضــرب الضحايــا وركلهــم أثنــاء اســتجواب 
ــة الجنســية. ــات« المثلي ــراف بتوجههــم الجنســي وإجــراء الفحوصــات »إلثب  الشــرطة لهــم لحملهــم علــى االعت

أســاس  علــى  التعســفي  االحتجــاز  مــن  والحمايــة  الخصوصيــة  فــي  الحــق  حمايــة 
مظهــره. بســبب  شــخص  اعتقــال  ذلــك  فــي  بمــا  الجندريــة،  الهويــة  أو  الجنســي   التوجــه 

حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع بطريقــة غيــر تمييزيــة، علــى ســبيل المثــال اإللغــاء 
التعســفي ألنشــطة مثــل »بيــروت الفخــر« والمؤتمــرات ومنــع الضيــوف مــن حضــور الفعاليــات.

القسم الثاني: األطر القانونية الوطنية والدولية بشأن مجتمع الميم-عين في لبنان.
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تعاقب »كل مجامعة على خالف الطبيعة« بالحبس لمدة سنة على األكثر. المادة 534 
تعاقب »كل شخص تنكر بزي امرأة ودخل مكاًنا خاًصا بالنساء« بالحبس لمدة ستة أشهر 

على األكثر. 
المادة 521

بشأن »تهديد األخالق واآلداب العامة« – تعاقب »انتهاك اآلداب العامة« بالحبس من 
شهر إلى سنة وغرامة. 

 المواد 531 
و532 و533

بشـأن »الحّض على الفجور« – تعاقب » يسهل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب 
الفجور مع الغير« بالحبس لمدة شهر إلى سنة وبغرامة. 

المادة 526 

تعاقب »كل من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهلها« بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى 
سنة.

المادة 523

تنص على أن الالجئين والمهاجرين في لبنان المتهمين بـ«الحض على الفجور« يمكن أن 
يتم ترحيلهم.  

المادة 530

2. القانون الدولي لحقوق اإلنسان

لبنــان طــرف فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 
أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة  واالتفاقيــة  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
ــز  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــز العنصــري، واالتفاقي التميي
ضــد المــرأة، واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. إال أن تقاعــس لبنــان 
ــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي  ــون الدول ــه بموجــب القان عــن الوفــاء بالتزامات

ذلــك فــي ســياق حقــوق مجتمــع الميم-عيــن، أمــر معــروف ومثبــت.

لقــد أوصــت لجنــة حقــوق اإلنســان فــي اســتعراضها لوضــع لبنــان فــي نيســان/
أبريــل 2018 بــأن علــى لبنــان أن »يحظــر صراحــة التمييــز علــى أســاس التوجــه 
الجنســي والهويــة الجندريــة، وأن يضمــن حصول أفراد مجتمــع الميم-عين في 
القانــون وفــي الممارســة علــى حمايــة كافيــة وفعالة ضــد جميع أشــكال التمييز 
أو الــكالم الــذي يحــض علــى الكراهيــة أو العنــف علــى أســاس التوجــه الجنســي 
أو الهويــة الجندريــة«30. واألهــم مــن ذلــك أنهــا أعربــت أيًضــا عــن مخاوفهــا مــن 
اســتمرار تعــرض أفــراد مجتمــع الميم-عيــن للتمييــز وســوء المعاملــة وأشــكال 
متعــددة مــن العنــف والحرمــان مــن حقوقهــم والبقــاء مــن دون حمايــة القانــون 
ــق المــادة  ــة تطبي ــدم قابلي ــد ع ــي تؤك ــة الت ــكام القضائي ــم مــن األح ــى الرغ  عل

534 عليهم31. 
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 القسم الثالث 
أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث

يوجــد البحــث أن  أفــراد مجتمــع الميم-عيــن يتعرضــون للتمييــز وســوء المعاملــة 
فــي جميــع نواحــي الحيــاة الخاصــة والعامــة، وأولهــا فــي المنــزل والتوظيــف 
واإلســكان. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المشــاركين فــي النقاشــات الجماعيــة 
المركــزة قــد شــعروا بــأن مســتوى القبــول االجتماعــي تجــاه أفــراد مجتمــع 
الميم-عيــن قــد تغيــر إيجاًبــا خــالل الســنوات القليلــة الفائتــة، إال أن النتائــج 
اإلجماليــة ألبحاثنــا ُتظهــر أن هــذه التصــورات المتفائلــة ال تجســد تفكيــًرا ســائًدا 
يجتمــع إليــه األشــخاص الذيــن تحدثنــا إليهــم إليهــم أو شــاركوا فــي اســتطالعنا. 

 التوظيف

الرعاية الصحّية

التعليم

المْسكن

 النظام القانوني 

 الُشرطة / تطبيق القانون

المحاّلت

غير ذلك )يرجى التحديد(

يرجى تقديم التفاصيل إذا 
كنَت/كنِت ترغب/ترغبين في 

القيام بذلك

بيئات التمييز )االستطالع عبر اإلنترنت(

حتى وإن لم يتعرض أفراد مجتمع-الميم للتمييز بشكل واضح، ‘‘
إال أنهم يعانون دائًما معنوًيا. تكفي منهم نظرة واحدى حتى 

يتعرضوا للتمييز«.

مشارك في النقاشات الجماعية المركزة من النازحين

1. تعّرض أفراد مجتمع الميم-عين للتمييز وإساءة المعاملة 
 المنهجيين على نطاق واسع في المنزل وفي حياتهم اليومية
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نجحــت LAW فــي آذار/مــارس 2022 فــي ربــح قضيــة تتنــاول التمييــز ضــد 
شــخص مــن مجتمــع الميم-عيــن، مــا شــّكل انتصــاًرا قانونًيــا آخــر مهًمــا لحقــوق 
أفــراد مجتمــع الميم-عيــن. كان المــوّكل، وهــو لبنانــي يبلــغ مــن العمــر 29 عاًمــا 
ومجنــد ســابق فــي الجيــش اللبنانــي، قــد اُتهــم بموجــب المــادة 534 بعــد أن 
اعتــرف ضابــط عســكري آخــر بتوجهــه الجنســي وإقامــة عالقــة جنســية )جنــس 

فمــوي( مــع المــوّكل أثنــاء الخدمــة.

أدى اعتــراف الّمخبــر إلــى اســتدعاء المــوّكل واســتجوابه وإيجــاد دليــل إدانــة على 
هاتــف المــوّكل بعــد إصــدار مذكــرة اقتضــت تفتيشــه. وبالتالــي اعتــرف المــوّكل 
بأنــه متــورط جنســيًا مــع المخبــر، ثــم وجهــت إليــه تهمــة فــي قضيــة جنائيــة أمــام 

المحكمة العســكرية.

وعليــه حكــم القاضــي العســكري المنفــرد علــى المــوكل بالســجن لمــدة شــهر، 
مســتعيًنا بالســوابق القانونيــة بموجــب المــادة 534 وأحــكام القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان. ولكــن بعــد أن قامــت LAW باالســتئناف أمــام المحكمــة 
العســكرية، تــم إلغــاء الحكــم بالســجن وُأفــرج عــن المدعــى عليــه بغرامــة قدرهــا 

ــا(. ــة )195 دوالًرا أمريكًي ــرة لبناني 300 ألــف لي

 دراسة حالة
منظمة LAW تتصرف: التمييز ضد أفراد مجتمع الميم-عين في الجيش
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القسم الثالث: أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

يدهشني حجم الحاالت التي يشكل فيها أفراد األسرة الجناة. ال يزال هناك الكثير 
من المحافظين في لبنان. يتعرض الكثير من مرضاي لإليذاء في المنزل حتى 

على يد أشقائهم«.

ال أريد التعميم على نطاق واسع، لكن القرى )المناطق الريفية( 
وبعض المناطق في لبنان ال تمارس التمييز فحسب ضد أفراد مجتمع 

الميم-عين، بل تهدد بقتلهم«. 

عندما علم والدي أنني مثلي ضربني. لقد أمضيت كل طفولتي وأنا 
أتعرض للضرب على يد والدي حتى بلغت الحادية والعشرين من 

عمري،  فلم يعد بوسعه ضربي«.

أعرف شخًصا مثلًيا أجبره والداه على الزواج من ابنة عمه حتى يتوقف 
عن كونه مثلًيا«.

»ال بّد من التأكيد على أن األسرة والمنزل هما أساس الكثير من العوائق التي 
يواجهها أفراد مجتمع الميم-عين في حياتهم. فسوء المعاملة والتمييز يبدآن 

في المنزل. لقد تلقيت الكثير من الحاالت المتعلقة بأفراد تعرضت حياتهم 
للتهديد بسبب ردود فعل أسرهم. هذا العائق يؤثر عليهم أيًضا في المدارس 

والجامعات حيث يتعرضون لقدر أكبر من التمييز وسوء المعاملة.« 

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين
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التمييز وسوء المعاملة في المنزل
النقاشــات الجماعيــة المركــزة والمقابــالت مــع مقدمــي المعلومــات  البحــث )االســتطالع عبــر اإلنترنــت،  أبــرز 
الرئيســيين( أنــه غالًبــا مــا يبــدأ التمييــز وإســاءة معاملــة أفــراد مجتمــع الميم-عيــن مــن داخــل المنــزل ويمــر مــن دون 

ــر مــن األحيــان.  عقــاب فــي الكثي

غالًبــا مــا يدفــع هــذا العنــف المنزلــي األشــخاص مــن 
مجتمــع الميم-عيــن للخــروج مــن منازلهــم ومجتمعاتهــم، 
مــا يــؤدي إلــى بــدء حلقة من القهــر والتمييز واالســتبعاد 

المجتمعــي.

من بين                      من المشاركين الذين تعرف 
           أسرهم بحياتهم الجنسية، قال            إنهم   

           يؤذونهم جسدًيا ولفظًيا. 

ومــن المؤســف أن العنــف وســوء المعاملــة في 
المنــزل يجريــان عــادًة خلــف األبــواب الموصــدة، 
وغالًبــا مــا يــؤدي الخــوف مــن التداعيــات فــي 
المجتمــع إلــى التــزام الضحايــا الصمــت وتحمــل 

األذى مــن دون الحصــول علــى دعــم.

ــز وســوء  ــه منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« فــي العــام 2019 38 حــول التميي ــا أجرت ــج اســتطالعنا بحًث ــردد نتائ ت
المعاملــة ضــد النســاء العابــرات جنســًيا فــي لبنــان وتبيــن مــن خاللــه أن 38 مــن أصــل 50 امــرأة عابــرة جنســًيا تمــت 
مقابلتهــن أفــدن بتعرضهــن لعنــف شــديد علــى يــد أحــد أقاربهــن الذكــور بســبب تعبيرهــن عــن نوعهــن االجتماعــي، 
بمــا فــي ذلــك الحبــس فــي غرفــة لفتــرات طويلــة، والحرمــان مــن الطعــام والمــاء، والحــرق والضــرب والطعــن 

واالغتصــاب واالعتــداء تحــت تهديــد الســالح.

وهــذا  طردهــم.  أو  و/  ورؤيتهــم  إليهــم  التحــدث  عــن 
يعكــس المجتمــع اللبنانــي الصغيــر جغرافًيــا والمترابــط، 
وهــذا مــا يقّيــد نطــاق إخفــاء الهويــة36 ويفــرض ضــرورة 

التوافــق كيــال تتأثــر ســمعة العائلــة أو تتلطــخ37.

لقد تقبلوني

لقد رفضوني )على سبيل 
المثال توقفوا عن التحّدث 
معي / رؤيتي ، طردوني(

لقد آذوني جسديًا

لقد آذوني عقليًا

غير ذلك )يرجى التحديد(

المشارك/ـة عن هويته الجنسية

رد فعل األسر عندما أخبرهم 
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ــر مــن نصــف المشــاركين فــي  يخفــي أكث
أفــادوا  اإلنترنــت ممــن  عبــر  االســتطالع 
بأنهــم يقيمــون مــع والديهــم أو أشــقائهم 
أو أفــراد األســرة اآلخريــن حياتهم الجنســية 

بســبب الخــوف مــن التعــرض

وأذى نفسيألذى جسدي

                  من المشاركين
 في االستطالع ممن يعرف أحد أفراد

           أسرهم عن حياتهم الجنسية، قال
إنهم رفضوهم، بما في ذلك توقفوا

من بين



القسم الثالث: أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث.

‘‘

‘‘

رفضت معظم المؤسسات الخاصة 
والعامة توظيف أفراد من مجتمع الميم-

عين حتى وإن كانوا يتمتعون بالمؤهالت 
والمواهب، وذلك بسبب األنظمة 

التمييزية. ويرجع ذلك أيًضا إلى نقص 
الوعي والتفكير الشمولي لدى موظفي 

الموارد البشرية والمديرين«.

ال بّد من أن تتعرض للكثير من الرفض 
حتى تجد أي شيء. ال يمكنك اختيار 
صناعة أو عمل تفضله ألنك ستكون 

محظوًظا إن وجدت أي وظيفة لتبدأ بها«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

إيجــاد وظيفــة رســمية  أن الصعوبــة فــي  تبيــن  وقــد 
تدفــع بالكثيــر مــن النســاء العابــرات جنســًيا إلــى العمــل 
بالجنــس، مــا ُيعــّد جريمــة فــي البــالد، مــع أن هــذا األمــر 
لــم يذكــره األشــخاص الذيــن تحدثنــا إليهــم. ومــن شــأن 
هــذا العمــل أن يجعلهــن أكثــر عرضــة لســوء المعاملــة 
بســبب العوائــق التــي يواجهنهــا فــي ممارســة الحقــوق 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  تشــمل  التــي  األساســية 
الصحيــة والقانونيــة األساســية والحمايــة مــن العنــف، 
ومــع ذلــك يشــعرن بــأن عليهــّن العمــل بالجنــس كحــّل 

ــه40. ــّد من ــر ال ب أخي

أفــراد مجتمــع الميم-عيــن فــي لبنــان يواجهــون عوائــق 
جّمــة فــي الوصــول إلــى الخدمــات األساســية التــي 

يحتاجــون إليهــا

االســتطالع  فــي  المشــاركين  نســبة  بلغــت   •
الخدمــات  علــى  يحصلــون  ال  إنهــم  قالــوا  الذيــن 
)مثــل الرعايــة الصحيــة( لتجنــب التعــرض للتمييــز أو 
ــة. تــم تســليط الضــوء أواًل  المضايقــة 41 فــي المئ
ــاره  علــى الحصــول علــى ســكن آمــن ومناســب باعتب
والتعليــم  المتاجــر  بعــده  ومــن  الرئيســي،  التحــدي 
علــى  والحصــول  القانونــي  والنظــام  والشــرطة 
الرعايــة الصحيــة. ولكــن أكثــر مــا يلفــت االنتبــاه هــو أن 
األشــخاص مــن مجتمــع الميم-عيــن يواجهــون التمييــز 
واالســتبعاد فــي »جميــع أشــكال الحيــاة«، مــا يفــرض 
عليهــم العزلــة ويعّرضهــم بشــدة لســوء المعاملــة 

النفســية. الصحيــة  والمشــاكل 

‘‘

‘‘

يسخرون دائًما مني ومن صوتي ألنه أنثوي، لذلك أخشى التحدث ألن صوتي 
أنثوي، وهذا ما كان يحدث في المدرسة أيًضا«.

لم يكن أحد يرغب في مصادقتي عندما كنت في المدرسة وحتى النكات كانت 
تزعجني. لقد نشأت في عزلة. يتم رفضي كلما أبحث عن وظيفة ألنني الجئ 

سوري وبسبب توجهي الجنسي وليس لدي وثائق قانونية. تعرضت للتمييز من 
جانب أفراد الشرطة لمظهري وألنني الجئ بدون وثائق قانونية«.

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت

 مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت
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التمييز في األماكن العامة أمر ظاهرة واسعة االنتشار وممارسة شائعة

طلب أحد العابرين جنسيًا حضور ممرضات فحسب أثناء خضوعه ‘‘
لعملية جراحية ألنه ال يشعر بالراحة في حضرة ممرضين ذكور. أوضح 

رغبته هذه قبل موعد العملية، ولكن، ولألسف، بينما كان على طاولة 
العمليات رأى ممرضين ذكور، فاعترض وقال بوضوح إنه ال يريد 

 ممرضين ذكور. فتم حينذاك حقنه بالمخّدر على الفور إلسكاته
وبدء العملية«.

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

ــذي تفاقــم بشــدة بســبب  ــر ال ــز فــي العمــل، األم ــى فــرص العمــل والتميي ــار إل ــد االفتق ــم تحدي ــد ت هــذا وق
االقتصــاد المتدهــور وجائحــة كوفيــد- 19، علــى أنــه التحــدي الرئيســي الــذي يواجهــه أفــراد مجتمــع الميم-عيــن 

ــاة العامــة. فــي الحي

تــم  الذيــن  نصــف  يقــارب  مــا  أفــاد   •
عــن  عاطلــون  بأنهــم   )44%( اســتطالعهم 
المشــاركين  مــن   45% قــال  حيــن  فــي  العمــل، 
التوظيــف.  قطــاع  فــي  التمييــز  واجهــوا   إنهــم 

الجماعيــة  النقاشــات  فــي  المشــاركون  أكــد   •
المركــزة باإلجمــاع علــى أن التوظيــف مــن األوضــاع 
الصعوبــات  علــى  مشــددين  بالتمييــز،  المتســمة 
وظائــف  علــى  العثــور  فــي  يواجهونهــا  التــي 
المشــاركين  أحــد  أخبرنــا  وقــد  بهــا.  االحتفــاظ  أو 
بأنــه واجــه صعوبــة إيجــاد عمــل بعــد أن ُطــرد مــن 
المدرســة لكونــه عابــًرا جنســيًا، بينمــا أوضــح آخــر أنــه 
عندمــا يــرى صاحــب عمــل محتمــل بطاقــة هويتــه، 

أيًضــا أن  الهويــة. ذكــر المشــاركون  ســيظنه ســرق 
علــى  التمييــز ضدهــم  يمارســون  العمــل  أصحــاب 
أســاس األمــن أو »الحمايــة«، األمــر الــذي يعكــس 
أفــراد  عــن  الدينيــة  وخاصــة  العامــة  المفاهيــم 
ــًدا« للمجتمــع. ــن باعتبارهــم »تهدي  مجتمــع الميم-عي

العدائــي،  العمــل  ســوق  علــى  األمــر  يقتصــر  وال 
فاألشــخاص مــن مجتمــع الميم-عين ُيحرمــون من العمل 
بســبب توجههــم الجنســي، إذ يواجــه العابرون/العابــرات 
جنســيًا والالجئــون/ات والمهاجــرون/ات عوامــل إضافيــة 
مــن االســتبعاد نتيجــة االفتقــار إلــى أوراق ثبوتيــة تظهــر 
ــة التــي تحــّد مــن  تعبيرهــم الجنــدري، واإلقامــة القانوني

قدرتهــم علــى العمــل39.

تبّين في بحثنا انتشار وتكرار التمييز أو المضايقة في األماكن العامة. 

فقد أفاد نسبة          من المشاركين في 
االستطالع عبر اإلنترنت بأنهم تعرضوا 

للتمييز “كثيًرا جًدا” 

          “كثيًرا” 

          “أحياًنا”

في حين أن نسبة الذين ذكروا 

بأنهم لم يتعرضوا للتمييز لم 

تتجاوز
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معلومات إضافية: اآلثار المضاعفة النفجار مرفأ بيروت وجائحة كوفيد- 19 
على أفراد مجتمع الميم-عين

كان لالنفجــار تأثيــر قــوي علــى الوضــع الســكني تحديــًدا لألفــراد مــن مجتمــع الميم-عيــن. فقــد ُعرفــت المناطــق 
األكثــر تضــررًا مــن االنفجــار، ال ســيما أحيــاء مــار مخايــل والجميــزة والجعيتــاوي، بأنهــا »األحيــاء األكثــر مالءمــة ألفــراد 
مجتمــع الميم-عيــن« فــي بيــروت46. وشــكلت هــذه المناطــق، باإلضافــة إلــى بيوتهــا الســكنية، مواقــع المطاعــم 

كانــت الفئــات األكثــر تهميًشــا وضعًفــا من أكثــر المتأثرين 
 2020 آب/أغســطس   4 فــي  بيــروت  مرفــأ  بانفجــار 
إلــى أن بعــض  الوبــاء، إذ توصلــت األبحــاث  وانتشــار 
المجموعــات مــن مجتمــع الميم-عيــن تأثــروا أكثــر مــن 
بتداعيــات االنفجــار االجتماعيــة واالقتصاديــة،  غيرهــم 
غيــر  واألشــخاص  جنســًيا  العابرون/العابــرات  ســيما  ال 
صفــات  وحاملو/حامــالت  االجتماعــي  النــوع  ثنائيــي 

الالجئيــن/ات 42. مــن  الجنســين 

وباإلضافــة إلــى األزمــات الماليــة والصحيــة الواضحــة 
الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد- 19، أضــّرت إجــراءات اإلغــالق 
باألشــخاص مــن مجتمــع الميم-عيــن تحديــًدا إذ ازدادت 
الصعوبــات القائمــة مثــل انعــدام الوصــول إلــى فــرص 
كســب الــرزق نظــًرا لمســتوى تمثيلهــم المرتفــع فــي 
القطــاع غيــر الرســمي، وحتــى أنهــا كانــت أكثــر حــّدة علــى 

ــر المســجلين43. الالجئيــن والمهاجريــن غي

وكذلــك أدت القيــود التــي فرضهــا الوبــاء إلــى تفاقــم 
العنــف خلــف األبــواب المغلقــة. فقــد اضطــر الكثيــر 
مــن أفــراد مجتمــع الميم-عيــن أثنــاء فتــرات اإلغــالق إلــى 

ممارســة الحجــر الصحــي أو العــودة للعيــش مــع أفــراد 
عائــالت ال يتقبلوهــم ومــن المحتمــل أنهــم يســيئون 
إليهــم، بينمــا يعجــزون أيًضــا عــن طلــب الدعــم مــن خــالل 
شــبكاتهم االجتماعيــة أو فــي مســاحاتهم المجتمعيــة 
اآلمنــة44. فقــد أفــادت نســبة %18 مــن المشــاركين 
فــي االســتطالع أن مســتوى التمييــز و/أو اإلســاءة 
ــد  ــة المزي ــي تعرضــوا لهــا قــد ارتفــع بســبب تمضي الت

ــرات اإلغــالق. ــاء فت ــة أثن مــن الوقــت مــع العائل

خــالل  وقــع  الــذي  بيــروت  مرفــأ  انفجــار  ســاهم  كمــا 
فتــرة انتشــار الوبــاء إلــى تفاقــم الحرمــان االجتماعــي 
الذيــن  الميم-عيــن  مجتمــع  أفــراد  إلــى  واالقتصــادي 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  فــي  أكبــر  صعوبــة  وجــدوا 
وتركــوا  الصحيــة،  الرعايــة  ذلــك  فــي  بمــا  األساســية، 
دون ســقف فــوق رؤوســهم وبــدون دعــم. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن االنفجــار أدى فــي مقتــل أكثــر من 200 شــخص 
وإصابــة 7000 شــخص وأحــدث دمــاًرا هائــاًل فــي جميــع 
أنحــاء العاصمــة تســبب فــي خســارة اآلالف لمنازلهــم45. 

‘‘

‘‘

بعد انفجار مرفأ بيروت، رفضوا إدخالي إلى أحد المستشفيات بسبب توجهي 
الجنسي وتنمروا علّي«.

عندما أقول إنني فقدت وظيفتي بسبب توجهي الجنسي، يجيبونني بأن الله 
يعاقبك وهذا ما تستحقه«.

 مشارك في االستطالع عبر اإلنترنت

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت

القسم الثالث: أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث.
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يجب أن أترك العمل ألن صاحب العمل يضايقني، فالوضع يخيفني. لقد تركت ‘‘
التعليم بسبب المضايقات الكثيرة في المدرسة«.

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت

الخاصــة، فــي   %12 فقــط ممــن شــملهم االســتطالع يملكــون منــازل 
حيــن أن %14 ال يملكــون عنواًنــا دائًمــا، وأكثــر مــن نصفهــم يعيشــون فــي 

منــزل األســرة حيــث يتعرضــون لســوء المعاملــة مــن جانــب أفــراد األســرة.

‘‘

‘‘

حتى في نظام الرعاية الصحية، يمارس بعض مقدمي الرعاية الصحية التمييز ضد 
العمالء على أساس هويتهم الجنسية أو الجندرية. وهذا ما يجعل أفراد مجتمع الميم-

عين يترددون في ارتياد مرافق الرعاية الصحية والتعامل مع مقدميها، حتى لو لم 
يواجهوا التمييز بأنفسهم، إال أن سماع تجارب اآلخرين كفيلة بثنيهم عن ذلك«. 

أثناء العمل في مراكز االعتقال ومراكز الشرطة، كان يتم احتجاز األفراد على أساس 
هويتهم الجنسية والجندرية وليس على أساس الجرائم التي ارتكبوها أو لم يرتكبوها. 

كانت تتم معاملتهم بطريقة غير إنسانية«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

24

من المشاركين في االستطالع أفادوا بأنهم تعرضوا للتمييز أو المضايقة 
في بيئة الرعاية الصحية، ما أدى إلى عدم حصولهم على العالج الطبي41.

حوالى 

ذكر ربع المشاركين في 
االستطالع أنهم تعرضوا 

للتمييز في المحالت التجارية/
قطاع الضيافة، بما في ذلك 

الصيدليات والمطاعم.

من المشاركين في االستطالع 
تعرضوا للتمييز في المدرسة.

ما يقارب نسبة 
تعرضوا للتمييز من جانب 

أفراد الشرطة.

تعرضوا للتمييز من جانب 
مؤسسات الجهاز القانوني.

االســتطالع  فــي  المشــاركين  مــن 
يواجهــون أو ســبق أن واجهــوا التمييــز 

فــي الحصــول علــى ســكن. 

ما يقارب نسبة
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• تعــرض المشــاركون للعنــف الجســدي فــي مختلــف نواحــي الحيــاة العامــة، بينمــا تتصــدر القائمــة الحــوادث فــي 
مجــال التوظيــف )%22(، واإلســكان )%23(، ومــن جانــب أفــراد الشــرطة/إنفاذ القانــون )%20(. ومــن البيئــات 
ــا  ــش. وعندم ــة والجي ــن االجتماعي ــك«( األماك ــر ذل ــف الجســدي )»غي ــا المشــاركون للعن ــي تعــرض فيه ــرى الت األخ
ســئل المشــاركون عــن عــدد المــرات التــي تعرضــوا فيهــا للعنــف الجســدي بســبب توجههــم الجنســي و/أو هويتهــم 

الجندريــة، أجابــت نســبة %45 منهــم بأنهــم تعرضــوا للعنــف الجســدي كثيــًرا جــًدا )%21( أو كثيــًرا )24%(. 

• ينتشــر العنــف اللفظــي بالقــدر عينــه ولكــن نســبته ترتفــع فــي مجــال التوظيــف )%39( والتعليــم )%38( والبيــع 
بالتجزئــة )%38(، ومــن بعدهــا مــن جانــب الشــرطة )%19( والجهــاز القانونــي )13%(.

‘‘

‘‘

كان أفراد المجتمع يتعرضون في مكان االحتجاز للعنف والتنمر، فضاًل عن التحرش 
الجنسي. ونتيجة لذلك، ال أحد في المجتمع على استعداد التخاذ إجراء قانوني لمنع 

تعرضه للسجن بسبب توجهه الجنسية أو مظهره الجسدي )التعبير الجنسي(«.

كنت على عالقة مع شخص من الجيش وتم استدعاؤه لالستجواب وجررني معه. 
استجوبوني واحتجزوني لمدة 13 يوًما تعرضت فيها ألبشع أنواع اإلهانة. طرحوا علّي 

أسئلة شخصية وتحدثوا معي وكأنني امرأة وسألوني عن حجم قضيبي، وقالوا لي إنني 
ذاهب إلى الجحيم«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت

تلقينا حالة رجل مثلي الجنس كان قد ‘‘
تعرض العتداء جنسي. وقد سبق أن 

أحيل إلينا مرات عديدة إال أن العاملين 
راحوا يفوضون بعضهم البعض بهذه 

الحالة ألنهم لم يرغبوا في العمل معه«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

القسم الثالث: أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث.

 التوظيف

الرعاية الصحّية

التعليم

المْسكن

 النظام القانوني 

 الُشرطة / تطبيق القانون

المحاّلت

غير ذلك )يرجى التحديد(

يرجى تقديم التفاصيل إذا 
كنَت/كنِت ترغب/ترغبين في 

القيام بذلك

الذين أبلغوا عن تعرضهم إساءة لفظية في البيئات العامة

 النسبة المئوية للمشاركين في االستطالع عبر اإلنترنت
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والنــوادي والمراكــز المجتمعيــة المناســبة لحاملــي صفــات الجنســين. موفــرة بذلــك مســاحة آمنــة لمجتمــع الميــم-
عيــن فــي بيــروت. أمــا اآلن فبــات مــن الصعــب إيجــاد مســاحات شــاملة مماثلــة فــي أماكــن أخــرى فــي لبنــان47.

ــه منظمــة »أوكســفام« فــي العــام 2021 إلــى أن نســبة %40 مــن األشــخاص الذيــن شــملهم  يشــير بحــث أجرت
االســتطالع مــن مجتمــع الميم-عيــن قــد تضــرروا مــن االنفجــار. ومــن بيــن هــؤالء األشــخاص، أفــادت نســبة 58% 
بــأن مســاكنهم تعرضــت ألضــرار، واضطــرت نســبة %35 منهــم إلــى االنتقــال أو تغييــر ترتيبــات معيشــتهم، بينمــا 

ذكــرت نســبة %11 بأنهــم عــادوا للســكن مــع عائالتهــم و%10 بأنهــم ال يملكــون مــكان إقامــة دائًمــا 48. 

كمــا ســاهم الحضــور المتزايــد ألفــراد لشــرطة والجيــش فــي بيــروت بعــد االنفجــار فــي تخــوف أفــراد مجتمــع الميــم-
عيــن مــن التمييــز والمضايقــة واحتمــال احتجازهــم. ولذلــك اختــار البعــض مغــادرة أحيائهــم ومجتمعاتهــم التــي 
اعتــادوا عليهــا نســبًيا، بينمــا غــادر آخــرون بيــروت بحًثــا عــن ســكن بأســعار معقولــة بعــد االنفجــار، فانتقلــوا للســكن 
فــي مجتمعــات أقــل تســامًحا حيــث يمكــن لتوجههــم الجنســي وهويتهــم الجنســية أن يعرضاهــم لخطــر العنــف 
والتمييــز. أمــا بعضهــم اآلخــر فذهــب للعيــش مــع مجموعــات مــن المســتأجرين ليتمكنــوا مــن تحمــل اإليجــار، مــا أدى 
إلــى الســكن فــي أماكــن أكثــر اكتظاًظــا، والتــي، علــى الرغــم مــن أنهــا قدمــت بــال شــك مســتوى معيًنــا مــن المــأوى 
والدعــم االجتماعــي، تزيــد مــن الضغــط الناجــم عــن نقــص المســاحة الشــخصية وخطــر اإلصابــة بوبــاء كوفيــد- 19 49.

لقــد أظهــر بحثنــا أن نســبة %20 ممــن شــملهم االســتطالع تعرضــوا لمســتوى متزايــد مــن التمييــز وســوء 
المعاملــة منــذ انفجــار بيــروت، وذلــك بحســب إفادتهــم. وذكــروا أســباًبا مثــل »تقييــد الوصــول إلــى األماكــن 
ــى المســاعدات  ــدم الوصــول إل ــى األزمــة المتشــعبة وع ــة إل ــة«، و«ضــرر الحــق فــي المســكن«، و«إضاف اآلمن

المالية/اإلنســانية والتعويضــات الرســمية بســبب توجههــم الجنســية«.

تدمر منزلي كلًيا وبسبب توجهي الجنسي لم أحصل على مساعدة مالية. يعتقدون أنني ‘‘
متحرش جنسي، كما أنني لم أتلق أي تعويض رسمي من الدولة أيًضا بالرغم من كل ما 

تعرضت له من أذى«.

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت

يواجه أفراد مجتمع الميم 
مستوى عالًيا من العنف 

وسوء المعاملة في مختلف 
نواحي الحياة العامة. 

 التوظيف

الرعاية الصحّية

التعليم

المْسكن

 النظام القانوني 

 الُشرطة / تطبيق القانون

المحاّلت

غير ذلك )يرجى التحديد(

يرجى تقديم التفاصيل إذا 
كنَت/كنِت ترغب/ترغبين في 

القيام بذلك

الذين أبلغوا عن تعرضهم لإليذاء الجسدي في البيئات العامة

 النسبة المئوية للمشاركين في االستطالع عبر اإلنترنت
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القسم الثالث: أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث.

كمــا يواجــه العابرون/العابــرات جنســًيا المزيــد مــن مخاطــر االعتــداء الجســدي 
ــذي  ــان، بمــا فــي ذلــك االعتقــال التعســفي ال واللفظــي والجنســي فــي لبن
غالًبــا مــا يكــون مصحوًبــا بالعنــف الجســدي والجنســي مــن جانــب أفراد الشــرطة 
والمســؤولين عــن إنفــاذ القانــون54. إال أن ارتــكاب هــذه االنتهــاكات ال يقتصــر 
علــى القــوات األمنيــة، إذ وجــدت البحــوث التــي أجرتهــا منظمــة »إنترناشــونال 
العابــرات جنســًيا تعرضــن  الكثيــر مــن النســاء  2017 أن  العــام  ألــرت« فــي 
لالســتغالل الجنســي واالبتــزاز مــن قبــل صاحــب العقــار مقابــل توفيــر خدمــات 

إســكان لهــن 55.

ــم  ــز بســبب وضعه ــن التميي ــة م ــون/ات مــن أشــكال متقاطع ــي الالجئ يعان
كالجئيــن وهويتهــم الجندريــة. فقــد تبيــن فــي البحــوث الســابقة 56 أن الالجئين/
ات الســوريين/ات مــن مجتمــع الميم-عيــن - الذيــن يشــكلون أكبــر نســبة مــن 
الالجئيــن فــي لبنــان - هــم مــن بيــن أكثر الالجئيــن ضعفًا في لبنــان إذ يواجهون 
تحديــات فــي دمجهــم وتقبلهــم، بما في ذلك بســبب أصلهم الســوري. وليس 
ــف  ــز والعن ــة مــن التميي ــة القانوني ــب الحماي ــن طل ــر مــن الالجئي بمقــدور الكثي
ألنهــم يفتقــرون إلــى اإلقامــة القانونيــة والوثائــق. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
يواجهــون عوائــق منهجيــة فــي الوصــول إلى العمل والرعايــة الصحية والتعليم 
 والحــق فــي التملــك بســبب هويتهــم الجنســية ووضعهم كمهاجريــن، ما يؤدي
بهــم إلــى التعــرض للمزيــد مــن االســتبعاد والوصــم ألنهــم غربــاء وليســوا 

مواطنيــن لبنانييــن 57.

تبين في بحثنا أيًضا أن الالجئين/الالجئات من مجتمع الميم-عين ال يتوافقون 
مــع معاييــر االختيــار الحاليــة الموجهــة نحــو المغاييريــن جنســًيا للحصــول علــى 
برامــج الدعــم واالندمــاج. وغالًبــا مــا تكــون العالقــات وتركيبــة األســرة معيــار 
اختيــار مهــم لمنــح خدمــات الدعــم، مــا يعنــي أن الالجئين/الالجئــات مــن مجتمــع 
الميم-عيــن الذيــن يواجهــون الرفــض والوصــم مــن عائالتهــم، ال يتــم منحهــم 
ــة للحصــول علــى المســاعدة والدعــم 58. وقــد تجلــى هــذا األمــر فــي  األولوي
النقاشــات الجماعيــة المركــزة التــي أجريناهــا. فقــد أفــاد الجئــان إن انتماءهمــا 
إلــى مجتمــع الميم-عيــن ووضعهمــا كالجئيــن ســاهما فــي مواجهتهمــا لتمييــز 
ــم  ــى خدمــات الدع ــى الوصــول إل ــدم قدرتهمــا عل ــى تفاقــم ع مــزدوج أدى إل

وإيجــاد عمــل.

أعتقد أن العابرين جنسًيا أكثر عرضة للتحيز واإلساءة من غيرهم من مجتمع الميم-‘‘
عين، وذلك بسبب االختالف بين هويتهم الجندرية وكيفية االعتراف بهم قانوًنا في 

الوثائق الرسمية«. 

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

يعتقد المجتمع أن كل عابر/ة جنسًيا يمارس العمل الجنسي«.‘‘

مشارك/ـة في النقاشات الجماعية المركزة

»غالًبا ما ُينظر إلى ‘‘
العابرين جنسًيا على 

أنهم عاملون بالجنس 
وأغراض جنسية«.

مشارك/ـة في النقاشات
 الجماعية المركزة
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ال يشكل مجتمع الميم-عين فئة متجانسة بل يتألف من مجموعات مختلفة 
تتعدد فيها الهويات والعوامل، بما في ذلك وضع المهاجرين. 

وقــد حــّدد البحــث عامليــن يســاهمان فــي زيــادة التعــرض للتمييــز وســوء 
ووضــع  الجنســية  الهويــة  وتقاطــع  جنســًيا  العابــر  هويــة  وهمــا  المعاملــة، 

الالجــئ.

ــرات جنســيًا معرضــون بشــكل  ــث LAW أن العابرين/العاب ــن فــي بح ــا تبّي كم
ــرات جنســيًا  ــى العابرين/العاب ــا بالنســبة إل ــف. أم ــز والعن ــد لخطــر التميي متزاي
فــي لبنــان، تــزداد حــّدة التمييــز في مجــاالت التعليــم والعمل والســكن والرعاية 
الصحيــة عندمــا ال تتوفــر وثائــق ثبوتيــة رســمية تتطابــق مــع تعبيرهــم الجنــدري.

وبالرغــم مــن أن القانــون اللبنانــي يجيــز تغييــر االســم والنــوع االجتماعــي، إال 
كل قضيــة يتــم الفصــل فيهــا علــى حــدة مــن خــالل حكــم قضائــي، وتتطلــب 
عــدم  و«إثبــات  والنفســية«  واالجتماعيــة  الجســدية  »الطبيعــة  علــى  دليــاًل 
قابليــة الرجــوع فــي تغييــر الجنس/العبــور الجنســي والمقتضيــات النفســية 
واالجتماعيــة التــي تبــرر الحاجــة إلــى االعتــراف القانونــي« 50. ويعنــي هــذا عــادًة 
توفيــر دليــل علــى تغييــر الجنــس أو جراحــة تؤكــد ذلــك وتلقــي عــالج هرمونــي 
وتقريــر مــن طبيــب نفســي »يثبــت حالــة العبــور الجنســي«51. ومــن جهــة 
أخــرى، يواجــه األفــراد العابــرون جنســيًا صعوبــات فــي تحصيــل وثائــق الهويــة 
الرســمية الالزمــة، وقــد تفاقمــت بســبب نقــص المــوارد والخدمــات المصممــة 
الحتياجــات األشــخاص العابريــن جنســيًا، بمــا فــي ذلــك الدعــم القانونــي 52.

ومــع ذلــك، أصــدرت محكمــة االســتئناف فــي لبنــان فــي كانــون الثاني/ينايــر 
2016 حكًمــا يجيــز لرجــل عابــر جنســًيا تغييــر اســمه وجنســه رســمًيا فــي وثائــق 
الهويــة، ناقضــة بذلــك حكــم صــادر عــن محكمــة أدنــى درجــة ومســتنتجة أن 
الجراحــة ال ينبغــي أن تشــكل شــرطا مســبًقا لالعتــراف بالهويــة الجندريــة53. 
وهــذا يعنــي أنــه يمكــن ألي شــخص أن يختــار هويتــه علــى أنــه عابــر جنســًيا مــن 

دون خــوض عمليــة إعــادة تحديــد الجنــس.

2. العابرون والعابرات جنسًيا والالجئون والالجئات من مجتمع الميم-عين 
في خطر التعرض للمزيد من التمييز وإساءة المعاملة

ال يواجه المتعّلم من العابرين جنسًيا والمدعوم عائلًيا ومالًيا، على سبيل المثال، العقبات ‘‘
التي يواجهها األشخاص اآلخرون من مجتمع الميم-عين. ومع ذلك، فإن معظم العابرين 
جنسيًا الذين أعمل معهم يمارسون العمل الجنسي ألنهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية 

دنيا ولديهم مستوى تعليمي بسيط«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين
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‘‘

‘‘

إنني مصاب باضطراب ما بعد الصدمة وأعيش في عزلة. لدي رغبة قوية في إنهاء 
حياتي، لكن لألسف لم أجد طريقة تضمن النتائج من دون التسبب لي باأللم«.

كل ما أخاف منه هو أن أخفق في االنتحار وأن العواقب الصحية التي قد تنتج عن ذلك 
قد تجعلني بحاجة إلى مساعدة اآلخرين. إذا وجدت طريقة مضمونة بخالف طريقة تناول 

كمية كبيرة من الدواء، فسأفعلها بدون تردد«.

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت

 • أشارت نسبة ساحقة بلغت 71% إلى أنهم شعروا بالقلق/التوتر، 
و 53% شعروا باالكتئاب، و 52% شعروا بالعزلة و44% شعروا باليأس 

بسبب تعرضهم للتمييز و/أو اإلساءة. وقال أكثر من ربع المستجيبين 
)26%( إنهم شعروا برغبة في االنتحار، بينما حاولت نسبة 20% من 

المشاركين سابًقا االنتحار.

تتفاقــم هــذه األزمــة الصحيــة النفســية التــي يواجههــا أفــراد مجتمــع الميــم-
عيــن ألن مجتمــع الميم-عيــن يواجهــون تحديــات منــذ األزل فــي الوصــول 
ــود المفروضــة  ــز والقي ــم بســبب التميي ــة النفســية والدع ــى خدمــات الصح إل
علــى التنقــل والصعوبــات الماليــة فــي بيئــة توصــم أصــاًل خدمــات الصحــة 
النفســية61. وقــد وجــدت األبحــاث أيًضــا أن انفجــار مرفــأ بيــروت وجائحــة كوفيــد- 
19 قــد أّثــرا إلــى حــد كبيــر فــي وصــول أفــراد مجتمــع الميم-عيــن إلــى خدمــات 
ــة  ــات الصح ــة للصدمــات واحتياج ــادة الهائل ــم مــن الزي ــة النفســية، بالرغ الصح
النفســية الناجمــة عــن القيــود التــي فرضهــا انتشــار الوبــاء 62، ال ســيما بالنســبة 
إلــى المجموعــات المهمشــة والموصوميــن الذيــن وجــدوا أنفســهم أكثــر عزلــة 

وبــدون نظــام دعــم 63.

لدي مشكلة ثقة. أميل إلى ‘‘
االعتقاد بأنني لست قادر 

وغير مؤهل ألنني لم أعمل 
أو ُأوظف يوًما«.

مشارك/ـة في االستطالع عبر اإلنترنت
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يجب أال ننسى أبًدا أن الكثير من أفراد مجتمع الميم-عين هم من الالجئين السوريين، ما ‘‘
يؤدي إلى التمييز وسوء المعاملة ألنهم أواًل وقبل كل شيء الجئون ومن ثم أفراد من 

مجتمع الميم-عين. ونتيجة لذلك، ُيمارس التمييز ألسباب متنوعة«. 

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

بســبب  الحرمــان  مــن  عاليــة  مســتويات  الميــم  مجتمــع  أفــراد  يواجــه 
كاف،  غيــر  دخــل  علــى  العيــش  إلــى  مضطــرون  فهــم  والعنــف.  التمييــز 
يتعــذر  الــذي  الســكن  بوجــه  بــه  التنبــؤ  يمكــن  ال  حيــاة  أســلوب  وتحمــل 
الحصــول  فــي  بالمســاواة  يتمتعــون  وال  اآلمــن،  غيــر  أو  إليــه  الوصــول 
والتمييــز  البطالــة  معــدالت  الرتفــاع  نتيجــة  هــذا  ويأتــي  الخدمــات.  علــى 
 واالفتقــار إلــى الحمايــة الحكوميــة الشــاملة وبرامــج المســاعدة اإلنســانية 59.

• ذكــرت نســبة هائلــة بلغــت %67 مــن المشــاركين فــي االســتطالع أنهم ال 
يملكــون المــال، ونســبة %28 إنهــم ال يســتطيعون العمــل؛ ونســبة 27% 
أنهــم ال يســتطيعون مغــادرة منازلهــم ونســبة %13 أنهــم ال يســتطيعون 

االلتحــاق بالمدرســة/الجامعة.

ولكــن إحــدى أفظــع النتائــج التــي توصــل إليهــا بحثنــا هــي تأثيــر التمييــز وســوء 
المعاملــة والحرمــان االجتماعــي واالقتصــادي علــى الصحة النفســية والرفاهية 

والشــعور بالــذات لألفــراد مــن مجتمــع الميم-عيــن. 

بأفــراد  الجســدي واللفظــي  للتمييــز واإليــذاء  التعــرض  الخــوف مــن  يدفــع 
مجتمــع الميم-عيــن إلــى إخفــاء حقيقتهــم ومراقبــة تصرفاتهــم فــي المجاليــن 
الخــاص والعــام لحمايــة أنفســهم. وهــذا يشــمل تعديــل الطريقــة التــي يرغبون 
 بهــا فــي ارتــداء المالبــس والتحــدث والتصــرف وإخفــاء عالقــة شــخصية 60.

• مــن بيــن المشــاركين فــي االســتطالع، أفــادت نســبة %92 بأنهــم أخفــوا 
فــي مرحلــة مــا عالقــة شــخصية لتجنــب التعــرض للتمييــز أو المضايقــة، 

بينمــا قالــت نســبة %71 إنهــم تجنبــوا األماكــن العامــة.

إن إلنــكار الــذات والتعــرض للتمييــز وســوء المعاملــة تأثيــر مدمــر علــى رفاهيــة 
أفــراد مجتمــع الميم-عيــن وصحتهــم النفســية. 

3. خسارة الذات: أفراد مجتمع الميم-عين يخفون حقيقتهم 
ويعانون من مستوى عاٍل من المشاكل الصحية النفسية
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يتمثل أبرز العقبات بعدم توفر 
قوانين تحمي مجتمع الميم-عين،

فلماذا يطلبون المساعدة القانونية؟
ليس جميع المحامين يوافقون على تولي مثل هذه القضايا ألنهم يخشون على سمعة 

مكاتبهم. وباإلضافة إلى ذلك، أعتقد أن أفراد مجتمع الميم-عين ال يطلبون المساعدة 
القانونية ألنهم ال يستطيعون تحمل تكاليفها«.

0%     10%      20%     30%      40%     50%      60%       70%     80%      90%   100%

القسم الثالث: أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث.

قدمــت المقابــالت مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين مزيــًدا مــن التوضيحــات حــول بعــض العوائــق الرئيســية 
ــاذ  ــات إنف ــع جه ــق بالتواصــل م ــا يتعل ــة، ال ســيما فــي م ــى المســاعدة القانوني ــول دون الوصــول إل ــي تح الت
القانــون والجهــات القضائيــة. وقــد تضمنــت التحديــات التــي أبرزهــا االختصاصيــون القانونيــون الذيــن تمــت 
مقابلتهــم الخــوف مــن التعــرض لالحتجــاز إذا ذهبــوا إلــى مركــز الشــرطة، والتمييــز الصريــح مــن المحاميــن الذيــن 

ــر علــى ســمعتهم، وعــدم تفهــم الموضــوع مــن جانــب القضــاء.  ــا مــن التأثي ــة خوًف يرفضــون تولــي القضي

تشــكل زيــادة الوصــول إلــى المســاعدة والدعــم القانونييــن حبــل نجــاة بالنســبة إلــى األشــخاص المتضرريــن بشــدة 
ــن  ــار. شــعر األشــخاص الذي ــى حافــة االنهي ــن وجــدوا أنفســهم يائســين وعل ــة والذي ــز وســوء المعامل مــن التميي
ــم اســتعادوا الشــعور  ــة عددهــم، بأنه ــم مــن ضآل ــة، بالرغ ــى المســاعدة القانوني ــوا عل ــا إليهــم ممــن حصل تحدثن
باألمــان والســيطرة علــى حياتهــم. وفــي هــذا اإلطــار، أخبرتنــا امــرأة عابــرة جنســًيا بأنهــا طلبــت المســاعدة القانونيــة 
إليقــاف مــا تتعــرض لــه يومًيــا مــن عنــف وإســاءة علــى يــد والديهــا وشــقيقها. وبذلــك ُألــزم والداهــا بالتوقيــع علــى 
ــذي وضــع حــًدا لالنتهــاكات، بينمــا رفعــت أيًضــا  تعهــد أمــام القاضــي بعــدم إلحــاق األذى بهــا بعــد اآلن، األمــر ال

دعــاوى قانونيــة ضــد شــقيقها الــذي ارتكــب جــزًءا كبيــًرا مــن اإلســاءة النفســية والجســدية التــي تعرضــت لهــا.

ــى اإلطــالق، كمــا أن  ــة عل ــر كافي ــاكات غي ــز واالنته ــة المتعلقــة بالتميي ــزال المالحقــات القضائي ــك، ال ت ومــع ذل
الفجــوة بيــن احتياجــات أفــراد مجتمــع الميــم والخيــارات المتاحــة للدعــم مثيــرة للقلــق. ال يــزال يتعــذر علــى معظــم 
األشــخاص الوصــول إلــى المســاعدة القانونيــة ألســباب تعــود بمعظمهــا إلــى تأثيــر التمييــز وســوء المعاملــة الــذي 

يواجهونــه فــي األماكــن الخاصــة والعامــة.

يعّد الخوف من أهم العقبات ‘‘
التي تحول دون طلب أفراد 

مجتمع الميم-عين الدعم 
 القانوني. فهم يخشون أن 

 يتم احتجازهم إذا ذهبوا إلى 
مركز الشرطة لتسجيل شكوى«. 

مشارك/ـة في المقابالت مع 
مقدمي المعلومات الرئيسيين

‘‘

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

كنت قِلق/قِلقة بشأن العواقب

لم يكن لدي المال

لم أكن أعرف من أسأل

 شعرت باإلكتئاب الشديد / 
غير مستعد/ مستعدة عقلًيا

غير ذلك )يرجى التحديد(

يرجى تقديم التفاصيل إذا كنَت/كنِت 
ترغب/ترغبين في القيام بذلك

)استطالع عبر اإلنترنت(

 األسباب وراء عدم طلب المساعدة القانونية
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4. أفراد مجتمع الميم-عين يواجهون عوائق متعددة في طلب 
المساعدة والدعم القانوني

يواجه أفراد مجتمع الميم-عين صعوبات مالية ومعنوية وعملية جّمة تمنعهم 
مــن الوصــول إلــى الدعم القانوني والمســاعدة اللذين يحتاجــون إليهما، وذلك 
 إزاء انتشــار التمييــز وإســاءة المعاملــة المنهجييــن اللذيــن يســتنزفان حياتهــم. 

ــر اإلنترنــت تبلــغ  • يفيــد عــدد هائــل مــن المشــاركين فــي االســتطالع عب
ــا يخــص  ــة فــي م ــوا المســاعدة القانوني ــم يطلب نســبتهم %80 بأنهــم ل
التمييــز و/أو ســوء المعاملــة. كانــت األســباب الرئيســية نفســية )شــعر 
%45 بأنهــم محبطــون جــًدا وغيــر مســتعدين نفســًيا(، واالفتقــار إلــى 
المعلومــات )لــم يعــرف %44 ممــن يطلبونهــا(، وماديــة )لــم يملــك 42% 
المــال( والخــوف مــن العواقــب )تخــوف %38 مــن عواقــب فعلتهــم(. كمــا 
عرفنــا مــن المقابــالت الشــخصية أن االفتقــار إلــى المــال والخــوف مــن 
»اكتشــاف أمرهــم« شــكال عائقيــن أساســيين حــاال دون طلــب أفــراد مجتمــع 

الميم-عيــن المســاعدة القانونيــة. 

وكذلــك األمــر أبــرزت النقاشــات الجماعيــة المركــزة تحدًيــا آخــر بعــد أن أخبرنــا 
الكثيــر مــن المشــاركين بأنهــم ال يطلبــون المســاعدة مــن المنظمــات المعنيــة 
بشــؤون مجتمــع الميم-عيــن ألنهــم ال يثقــون بهــا. وأشــار أحــد المشــاركين إلــى 
أن هــذه المنظمــات تســتفيد مــن قضيــة مجتمــع الميم-عيــن للحصــول علــى 
فوائــد ومكاســب أخــرى. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن بيــن نســبة %20 ممــن أفــادوا 
بإنهــم طلبــوا المســاعدة، أشــارت الغالبيــة العظمــى )%80( إلــى أنهــم طلبــوا 
الدعــم مــن إحــدى المنظمــات المعنيــة بشــؤون مجتمــع الميم-عيــن، ثــم مــن 

مجموعــة أخــرى مناصــرة أو مجتمــع مدنــي )%20( أو مــن محــام )16%(.

‘‘

‘‘

‘‘

نظًرا ألن أفراد مجتمع 
الميم-عين غير قادرين على 

الحصول على وظيفة أو 
مصدر دخل، فهم بالنتيجة 

غير قادرين على تحمل 
تكاليف التمثيل القانوني«.

طلب المساعدة من 
منظمات مجتمع الميم-عين 
ليس باألمر السهل وتتخلله 

صعوبات«.

 لم يعلن البعض 
 هويتهم الحقيقية، 

ولذلك يتجنبون طلب 
 المساعدة القانونية 
 المتعلقة بوضعهم

 ألنهم ال يريدون أن 
يعرف أحد بها«. 

مشارك/ـة في المقابالت مع 
مقدمي المعلومات الرئيسيين

  مشارك/ـة في النقاشات
الجماعية المركزة

مشارك/ـة في المقابالت مع 
مقدمي المعلومات الرئيسيين

يتعلق الكثير من الحاالت التي أتعامل معها بأشخاص ‘‘
تعرضوا لالبتزاز من جانب أفراد من مجتمع الميم-عين 
ويترددون في تقديم شكوى خشية أن يقوم الجاني 

بكشف توجههم الجنسي أمام السلطات«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين
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 • حظــر التمييــز ضــد أفــراد مجتمــع الميم-عيــن وأذيتهــم أو إســاءة معاملتهــم جســدًيا ونفســًيا
فــي كافــة نواحــي الحيــاة الخاصــة )المنــزل( والعامــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والســكن 
والتوظيــف والتعليــم واألســواق وقطــاع الضيافــة، حظــًرا صريًحــا والمعاقبــة علــى هــذه األفعــال 

باعتبارهــا جرائــم.   
ــة  ــن مــن مواصل ــة بشــؤون مجتمــع الميم-عي ــن الناشــطين والمنظمــات المعني • ضمــان تمّك
الدفــاع عــن حقــوق أفــراد مجتمــع الميم-عيــن وتعزيزهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تجمعــات 
جماهيريــة، مــن دون التخــوف مــن التعــرض لالعتقــال أو التهديــد بســبب اهتمامهــم بمســائل 

ــة.  ــة الجندري ــه الجنســي والهوي التوج

الدعم القانوني والوصول إلى العدالة
يتعيــن علــى المنظمــات المعنيــة بشــؤون ضــد مجتمــع الميم-عيــن، ومعهــا منظمــات حقــوق 

اإلنســان والهيئــات المهنيــة القانونيــة والجهــات القضائيــة الفاعلــة القيــام بمــا يلــي: 
• زيــادة وعــي القضــاة والمدعيــن العاميــن والمحاميــن وعناصــر الشــرطة حــول التمييــز ضــد 
مجتمــع الميم-عيــن وإســاءة معاملتهــم وإتاحــة إجــراءات إحالــة بيــن مراكــز االعتقــال والمنظمــات 
مــن خــالل التدريــب علــى بنــاء القــدرات وتشــكيل مجموعــة تنســيق مــن شــأنها تحســين التواصــل 
وطــرق العمــل لضمــان حصــول أفــراد مجتمــع الميم-عيــن علــى مــا يحتاجــون إليــه مــن دعــم 

ومســاعدة. 
• إنشــاء خطــوط مســاعدة/منصات عبــر اإلنترنــت للمســاعدة القانونيــة يســتطيع أفــراد مجتمــع 

الميم-عيــن مــن خاللهــا الحصــول علــى المعلومــات وبيانــات االتصــال المفيــدة. 
• وضــع »ميثــاق« ُيلــزم المحاميــن بمعاملــة جميــع األفــراد الذيــن يحتاجــون إلى مســاعدة قانونية 
علــى قــدم المســاواة، وإجــراء دعــاوى قانونيــة بــدون مقابــل، وضمــان المســاواة فــي الوصــول 

إلــى المســاعدة القانونيــة المتاحــة للجميع. 
• توثيــق أفعــال التمييــز والعنــف التــي يتعــرض لهــا أفــراد مجتمــع الميم-عيــن مــن جانــب الدولــة 

والمجتمع.
المناصــرة علــى  والحــث  أفعالهــا  عــن  الســلطات  لمســاءلة  مجّمعــة  أدلــة  اســتعمال   • 

واإلصالح القانوني. 

التوعية العامة والتعبئة
يتعّيــن علــى الجهــات الفاعلــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان العمــل مــع الحكومــة ووســائل اإلعــالم 
والزعمــاء الدينييــن والمنظمــات المعنيــة بشــؤون مجتمــع الميم-عيــن لتغييــر الخطــاب العــام بشــأن 
مجتمــع الميم-عيــن، عبــر تعزيــز حقوقهــم وتبديــد المفاهيــم والمعلومــات الخاطئــة واآلراء المتحيــزة 

ضــد هــذا المجتمــع، ويتضمــن ذلــك: 
ــة ودقيقــة، بمــا فــي ذلــك  ــاة إيجابي • االســتعانة بوســائل اإلعــالم لنشــر رســائل وقصــص حي

ــر عــن أنفســهم.  دعــوة أفــراد مــن مجتمــع الميم-عيــن للتعبي
• العمــل مــع وســائل اإلعــالم والزعمــاء الدينييــن وقــادة المجتمــع والمنظمــات المعنيــة بشــؤون 
ــام  ــي الع ــادة الوع ــى زي ــة تهــدف إل ــراءات جماعي ــاد إج ــى اعتم ــاق عل ــن لالتف مجتمــع الميم-عي
بحقــوق أفــراد مجتمــع الميم-عيــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحمــالت وزيــادة تمثيــل أفــراد 

مجتمــع الميم-عيــن فــي المجــال العــام. 
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إذا تعرض أفراد مجتمع الميم-عين للتحرش الجنسي في مكان العمل، فإن ‘‘
القانون يجرمهم بداًل من حمايتهم. يواجه األشخاص من مجتمع الميم-عين 

الذين يسعون للحصول على مساعدة قانونية صعوبات مثل عدم تفهم 
القضاة والنظام القضائي لمشكلتهم«.

مشارك/ـة في المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

الخالصة والتوصيات

فــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه أفــراد مجتمــع الميم-عيــن 
المزيــد مــن القمــع في المنطقة، يبدو هــذا التقرير كتنبيه 
لاللتفــات إلــى ثقافــة التمييــز وســوء المعاملــة فــي لبنــان 
التــي تتجلــى فــي معاملــة أفــراد مجتمــع الميم-عيــن، مــا 
ــا يلجــأون إليــه، وال حتــى المنــزل  ــا آمًن ال يتــرك لهــم مكاًن
الــذي يشــكل إحــدى البيئــات األساســية التــي يتعــرض 
والرفــض  للمضايقــة  الميم-عيــن  مجتمــع  أفــراد  فيهــا 
والعنــف، فــي حيــن أنهــم ُيحرمــون مــن أهــم الخدمــات 
األساســية والمســتحقات مثــل الرعايــة الصحيــة والســكن 
والوظائــف علــى أســاس الهويــة الجندريــة. كانــت لجائحــة 
كوفيــد- 19 وانفجــار مرفــأ بيــروت آثــار وخيمــة علــى أفــراد 
مجتمــع الميم-عيــن فاقمــت الحرمــان علــى الصعيديــن 
االجتماعــي واالقتصــادي، بمــا فــي ذلــك الفقــر وانعــدام 
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والوظائــف، وعّرضتهــم 
إلــى المزيــد مــن العنــف وإســاءة المعاملــة فــي المنــزل 

عندمــا ُتركــوا مــن دون ســقف يأويهــم.  

اإلصالح القانوني
 يتعّين على الحكومة اللبنانية: 

• إلغــاء جميــع التشــريعات التــي تضفــي طابًعــا مؤسســًيا علــى التمييــز واإلســاءة ضــد المثلييــن 
الجنســي والعابريــن والعابــرات جنســًيا وحاملــي  الميــل  والمثليــات ومزدوجــي ومزدوجــات 
وحامــالت صفــات الجنســين وثنائيــي وثنائيــات الجنــس )مجتمــع الميم-عيــن( وتســاعد فــي 
اســتمرارهما، بمــا فــي ذلــك، مــن بــاب األولويــة، المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات التــي 

ــن.  ــز ضــد األشــخاص مــن مجتمــع الميم-عي ُتســتخدم للتميي

وأخيًرا، حددت منظمة LAW ثالثة مجاالت عمل ذات أولوية للدعوة: 

إثــارة للدهشــة فــي هــذا  أكثــر االســتنتاجات  أحــد  لكــن 
البحــث الجديــد هــو المســتوى المثيــر للقلــق الحتياجــات 
الصحــة النفســية بيــن أفــراد مجتمــع الميم-عيــن. فللعزلــة 
والحرمــان والخــوف والتوتــر آثــار ال تحمــد عقباهــا علــى 
مــن ال يملكــون شــيًئا ومــن يتعرضــون للرفــض وســوء 
خيارهــم  االنتحــار  يصبــح  ومــن  واالســتبعاد  المعاملــة 
ــة  ــة النفســية نتيج ــد. وتتفاقــم هــذه األزمــة الصحي الوحي
ــن  ــراد مجتمــع الميم-عي ــة العظمــى مــن أف ــار الغالبي اختي
عــدم طلــب المســاعدة والدعــم القانونييــن، ال ســيما مــن 
أفــراد الشــرطة والجهــات القضائيــة وأيًضا مــن المنظمات 
التــي يفتــرض أنهــا تهــدف إلــى حمايتهــم وتزويدهــم 

ــه.  ــون إلي ــن يحتاج ــم الذي بالدع

وفــي هــذا اإلطــار، تدعــو منظمــة LAW الجهــات الفاعلــة 
أفــراد  حقــوق  إلــى  الدعــوة  إلــى  الصلــة  ذات  الوطنيــة 
مجتمــع الميم-عيــن، وضمــان مراعــاة احتياجاتهــم الفريــدة 
والمتنوعــة والمخاطــر المتزايــدة للتمييــز وســوء المعاملــة 

ــألة ذات أولويــة. ومعالجتهــا كمسـ
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