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لـقد عـانـى أفـراد مـجتمع الـميم-ع فـي لـبنان، بـصرف الـنظر عـن جنسـياتـهم، اعـمارهـم، أو مـكان سـكنهم، مـن الـتمييز 

والـعنف عـلى مـر تـاريـخ الـبالد الـمعاصـر؛ وغـالـبًا مـا تـكون األجـساد الـكويـريـة مـكانـًا لـتبلور قـوة الـدولـة وتـعديـاتـها. وفـي 

حــين أن الــعالقــات الــمثلية مجــّرمــة ضــمنيًا فــي الــمادة ٥٣٤ مــن قــانــون الــعقوبــات ومــواٍد أخــرى تــعنى بتفســيرات 

غــامــضة لــألخــالق الــعامــة، الــواقــع هــو أن الــكويــريــة والــهويــات الــعابــرة والــمثلية مــقصاة ومــبعدة عــن الــحقوق 

الـقانـونـية، االجـتماعـية، الـمدنـية والسـياسـية فـي لـبنان. عـادًة مـا يـتم الـتركـيز عـلى الـحقوق الـمدنـية والسـياسـية مـن 

هـذا اإلقـصاء فـي الـمناصـرة والـتغطية اإلعـالمـية، لـكنه لـطالـما شـمل خـروقـات أقـل وضـوحـًا لـحقوق الـعمل، الـوصـول 

إلـى الـطبابـة، الـتعليم، الـعمل الـديـمقراطـي، الـمشاركـة الـمدنـية، الـسكن وغـيرهـا مـن الـقطاعـات الـتي تـوّسـع عـمل حـلم 

إلـيها. فـالتحـديـات لـمواجـهة هـذه الـمشاكـل ال تـكمن بـبطء وصـعوبـة تـكويـن قـوة دفـع وراء الـمناصـرة لـمجتمع الـميم-

ع فـقط، بـل بـضعف وغـياب الـمساحـات والـبرامـج الـمخصصة لـدعـم وتجـميع الـمعلومـات عـن هـذا الـمجتمع فـي لـبنان 

بهـدف الـوصـول إلـى الـتعبئة الـكافـية لـفرض الـتغييرات الـقانـونـية والسـياسـية الـمطلوبـة. يـتطلب هـذا تـوثـيقًا دقـيقاً 

النتهاكات حقوق االنسان من أجل تحديد أين ومتى وكيف وكم من هذه الخروقات تحصل في لبنان. 

وفـي حـين أن أفـراد مـجتمع الـميم-ع طـالـما عـانـوا مـن الـتمييز والـعنف، فـإن هـذه االنـتهاكـات قـد تـزايـدت بـشكل كـبير 

مـنذ اواخـر سـنة ٢٠١٩ وحـتى وقـت كـتابـة هـذا الـتقريـر فـي بـدايـة ال ٢٠٢٢. فـمجتمعات الـميم-ع كـانـت األكـثر تـضرراً 

مـن الـمفاعـيل الـمتراكـمة الحـتجاجـات عـام ٢٠١٩، جـائـحة كـورونـا، األزمـة االقـتصاديـة المسـتمرة، وتـبعات انـفجار مـرفـأ 

بـيروت فـي ال ٢٠٢٠ والـذي أتـى عـلى األجـزاء مـن الـمديـنة ذات الـتركـيز الـعالـي لـسكن وعـمل أفـراد مـجتمع الـميم-ع. 

وقـد وجـد تـقريـر فـي حـزيـران ٢٠٢١ الوكـسفام، بـالـتعاون مـع حـلم، أن ٧٠% مـن ال ١٠١ فـرد مـن مـجتمع الـميم-ع قـد 

خسـروا وظـائـفهم فـي الـسنة الـسابـقة، مـقابـل نسـبة بـطالـة ٤٠% لمجـمل الـقوى الـعامـلة فـي لـبنان. كـما وجـد الـبحث 

أن ٤١% مـن أفـراد مـجتمع الـميم-ع أصـبحوا غـير قـادريـن عـلى تحـمل كـلفة الـسكن، حـيث اضـطر ٣٥% إلـى االنـتقال أو 

تغير ترتيبات سكنهم، في حين أبلغ ٣٩% عن عدم قدرتهم للوصول إلى مسكن أو ملجأ آمن. 

إن هـذا تـدهـور فـي الـحالـة االجـتماعـية واالقـتصاديـة قـد أثـر سـلبًا عـلى سـالمـة وأمـن واسـتدامـة الـمجتمع، بـاإلضـافـة 

إلــى زيــادة االنــتهاكــات لــلحقوق الــمدنــية والســياســية ألفــراده -الــمرتــبط بــالــرهــاب الــمؤســساتــي لــلمثلية والــعبور 

الــجندري فــي جــميع الخــدمــات الــعامــة وال ســيما فــي مــؤســسات حــفظ الــقانــون؛ وهــو يــمتد أيــضًا إلــى الــمشاركــة 

السـياسـية، أمـور األحـوال الـشخصية، خـطاب الـكراهـية، واألذى الجسـدي. فـيتناول هـذا الـتقريـر مـدى تـأثـير األزمـات 

فـي لـبنان فـي الـسنوات الـثالث الـماضـية عـلى االنـتهاكـات الـموجـودة أصـًال بـحق أفـراد مـجتمع الـميم-ع عـبر مجـموعـة 

من المؤشرات التي قامت حلم بتوثيقها قبل توسيع عملها ليتضمن االنتهاكات االجتماعية واالقتصادية. 

تحليل للسياق



 4

بــعدمــا كــان هــذا الــرقــم ٢١٦١ فــي ال٢٠٢٠ و٥٢٢ فــي ال٢٠١٩ -أي بــزيــادة اجــمالــية تــصل لــل٦٦٧% فــي الــحاالت 

المسجـلة. لـكن لـغرض هـذا الـتقريـر، سـتنظر حـلم إلـى حـاالت انـتهاك حـقوق االنـسان تحـديـدًا، دون مـعالـجة حـاالت 

طــلب الــمساعــدة الــطارئــة مــن أجــل مــأوى، دواء أو أكــل. وفــي هــذا التقســيم، سجــلت حــلم ١٢٦٢ خــرق لــحقوق 

االنـسان فـي ال٢٠٢١. لـقد اخـترنـا أن نـرّكـز عـلى خـمس مـؤشـرات أسـاسـية تـتعلق بـأكـثر أنـواع االنـتهاكـات لـلحقوق 

الــمدنــية والســياســية ضــررًا. الــمؤشــرات الــمختارة هــي: االعــتقال، االبــتزاز، الــعنف الجســدي، االغــتصاب، واالتــجار 

الجنسـي. مـجتمعة، كـان عـدد الخـروقـات الـمنطويـة تـحت هـذه الـمؤشـرات فـي ال٢٠٢١ ٣٦٩ خـرقـًا، فـي حـين كـان 

١٨٣ في ال٢٠٢٠ و١٠٩ في ال٢٠١٩، ما يشكل زيادة ٢٣٨% في االنتهاكات في السنتين الماضيتين. 

حسـب الـمعلومـات الـمراكـمة، إن ٦٨% مـن االنـتهاكـات حـصلت مـع مـن يحـملون الجنسـية الـسوريـة، ومـعظمهم 

مـمن يـمتلك مـلفًا لـدى الحـمايـة الـمقدمـة مـن الـمفوضـية الـسامـية لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجـئين واضـطر أن 

يـعول عـلى خـدمـات مـنها، أو مـن حـلم أو إحـدى الـمنظمات الـعامـلة فـي لـبنان. والسـبب لهـذه النسـبة الـعالـية 

يـكمن فـي قـابـلية الـالجـئين الـغير لـبنانـيين والـنازحـين الـغير مسجـلين لـلتأثـر بـاألوضـاع االقـتصاديـة واألمـنية الـمترديـة 

كـونـهم يـفتقدون لـعوامـل الـدعـم األسـري والـمجتمعي الـمتوفـرة لـلبنانـيين. إضـافـًة إلـى ذلـك، تنتشـر الـعنصريـة 

ورهـاب األجـانـب فـي الـمجتمع الـلبنانـي وغـالـبًا مـا تـكون عـامـًال مـؤثـرًا وراء االنـتهاكـات بـحق هـذا الـمجتمع الـذي 

يـعانـي أصـًال مـن رهـاب الـمثلية والـعبور الـجندري؛ فـيصعب فـي الـكثير مـن الـحاالت تحـديـد الـدافـع الـرئيسـي وراء 

أي مـن الخـروقـات المسجـلة. والجـديـر بـالـذكـر أن عـامـًال أسـاسـيًا آخـرًا فـي ازديـاد الـعنف ضـد الـالجـئين هـو مـعرفـة 

الـمرتـكبين أن الـالجـئين، وخـصوصـًا الـذيـن ال يـعملون أو يـعملون دون كـفيل، غـالـبًا ال يـملكون أوراق إقـامـة قـانـونـية 

وبالتالي نادرًا ما يلجؤون إلى قانون تفاديًا لالعتقال بسبب اقامتهم الغير قانونية.  

بـاإلضـافـة، نجـد أن ٥٧% مـن األفـراد الـذيـن بـّلغوا عـن هـذه الـحوادث هـم رجـال مـماثـلي الـجندر ذوو مـيول جنسـية 

مـثلية، ثـنائـية، أو قـيد الـتساؤل. هـذا الـتمثيل الـمرتـفع فـي الـبيانـات يـعود فـي الـغالـب إلـى عـرضـة أولـئك الـرجـال 

لـالسـتهداف بـالـقوانـين والسـياسـات الـكارهـة لـلمثليين والـعابـريـن مـن قـبل الـمؤسـسات الـعامـة والـخاصـة عـلى 

الـسواء. هـم أيـضًا يـمثلون أكـثريـة مـن األفـراد الـذيـن يـلجؤون إلـى اسـتفادة مـن خـدمـات حـلم و٥٠% مـن الـحاضـريـن 

فـي بـرامـج حـلم االجـتماعـية. كـما أن ٣٥% مـمن بـّلغوا عـن انـتهاكـات هـن نـساء عـابـرات لـلجندر، وهـن عـادًة أكـثر 

عـرضـًة بسـبب الـتمييز والـعنف الـلذان يـتعرضـن لـهما بـناًء عـلى تـعبيرهـن الـجندري الـغير نـمطي، عـدم قـدرتـهن عـلى 

تـعديـل الـمؤشـرات الـجندريـة فـي األوراق الـرسـمية، وصـعوبـة إيـجاد عـمل مسـتدام يـؤمـن لـهن خـدمـات ضـمن 

الــتوظــيف الــرســمي. أمــا الــنساء الــمماثــالت لــلجندر والــرجــال الــعابــريــن، فــهم يــمثلون ٥% و١% ضــمن هــذه 

الـمؤشـرات. ومـن الـمهم أن نـذكـر أن هـذه الـبيانـات ال تـعني أن الـنساء الـمماثـالت الـجندر والـرجـال الـعابـريـن هـم أقـل 

عـرضـة لـلتمييز والـعنف فـي لـبنان، إال أنـهم أقـل قـابـلية لـلتأثـر بـالـمؤشـرات الخـمس الـمختارة فـي هـذا الـتقريـر، أو 

أنهم يلجؤون إلى حلم بشكل أقل كالمصدر األساسي لخدمات الحماية في لبنان. 

  سجلت حلم ٤٠٠٧ حالة من االنتهاكات المخاطر والحاجات
االنسانية في ٢٣٣١ تقييمًا مختلفًا متعلقًا بمجتمع الميم -

عين في سنة ٢٠٢١،
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وفــي الــمزيــد مــن الــتفاصــيل، وقــعت ٤١٫٧% مــن مجــمل االنــتهاكــات فــي بــيروت وجــبل لــبنان، وهــما الــمنطقتين 

األكـثر كـثافـة ألفـراد مـجتمع الـميم-ع الـذيـن يـترددون إلـى مجـلة وخـدمـات حـلم فـي لـبنان. كـما وقـعت ٢٣% مـن 

الـحوادث فـي الـمتن وكسـروان واألولـى مـجاورة لـبيروت وجـبل لـبنان وتـشكل امـتدادا أقـل كـلفًة لـلتوسـع الـعمرانـي 

لـلعاصـمة (خـاصـًة بـعد انـفجار 4 آب ٢٠٢٠) ومـركـزًا اقـتصاديـًا وصـناعـيًا؛ أمـا الـالحـقة فـتحتوي الـمناطـق فـي لـبنان 

المشهورة بالسياحة والحياة الليلية وترتبط بالوصول السهل نسبّيًا للعّمال الجنسيين. 
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 إن االنـتهاكـات األكـثر فـظاعـًة عـادًة مـا تـرتـكب مـن قـبل الـدولـة، وتحـديـدًا مـن الـمكاتـب األمـنية الـمختلفة الـتي
 تــعمل بــشكٍل مــتوازي. فهــذه الــمؤســسات، كــقوى األمــن الــداخــلي واألمــن الــعام، ارتــكبت الــعدد األكــبر مــن

 االعــتقاالت واالحــتجازات الــعشوائــية ألفــراد مــجتمع الــميم-ع بــاســتخدام الــمادة ٥٣٤ مــن قــانــون الــعقوبــات أو
 الـمواد األخـرى الـتي تسـتعمل فـي كـثير مـن األحـيان السـتهداف أفـراد مـجتمع الـميم-ع تـحت حـجة الـحفاظ عـلى

 اآلداب واألخــالق الــعامــة؛ مســتهدفــين األفــراد مــن الجنســية الــلبنانــية والــسوريــة، وخــصوصــًا الــنساء الــعابــرات
 واألفـــراد الـــغير نـــمطيين والـــغير مـــماثـــلين لـــلجندر. إن الـــتغير الســـريـــع فـــي األوضـــاع االجـــتماعـــية، االقـــتصاديـــة
 والـجيوسـياسـية فـي لـبنان الـمفّصل فـي التحـليل السـياقـي أعـاله، كـان لـه تـأثـيرًا عـميقًا عـلى أمـاكـن، طـبيعة ووتـيرة

 انـتهاكـات حـقوق االنـسان فـي لـبنان. فـعلى سـبيل الـمثال، اضـطرت حـلم إلـى تـوسـيع دائـرة تـوثـيق الخـروقـات فـي
 حـقوق االنـسان مـن االنـتهاكـات لـلحقوق الـمدنـية وسـياسـية لـتتضمن الخـروقـات لـلحقوق االجـتماعـية واالقـتصاديـة

 كـذلـك؛ األمـر الـذي أدى إلـى زيـادة مـضاعـفة لـلحاالت المسجـلة سـنويـًا. فـعلى سـبيل الـمثال، إن إجـمالـي الـحاالت
 المسجـلة مـن قـبل حـلم سـنة ٢٠١٩ كـانـت 522. وقـد تـضاعـف هـذا الـرقـم إلـى ٢١٦١ فـي ال٢٠٢٠ و٤٠٠٧ حـالـة فـي
 ال٢٠٢١. وكــانــت الــغالــبية الــساحــقة لهــذه الــحاالت مــرتــبطة بــالــسكن، الــعمل، الــوصــول إلــى الــطبابــة، الــمعيشة،

 وغـيرهـا مـن الـعوامـل االقـتصاديـة واالجـتماعـية الـمرتـبطة مـباشـرًة بـتردي الخـدمـات ومسـتوى وظـروف الـمعيشة
 فـي لـبنان.  مـع هـذا، قـد تـم تـخفيض عـدد الـمؤشـرات المسـتعملة فـي تـوثـيق االنـتهاكـات بـحق هـذا الـمجتمع مـن

 قــبل الــدولــة ومــؤســساتــها وعــامــة الــمجتمع. وفــي هــذا الــتقريــر، ســتركــز حــلم عــلى خـمس مـؤشـرات لخــروقــات
 مـرتـبطة مـباشـرًة بـانـتهاك سـالمـة، أمـان وكـرامـة أفـراد مـجتمع الـميم-ع وأجـسادهـم فـي لـبنان مـن مـصادر حـكومـية
 وغــير حــكومــية. هــذه الــمؤشــرات مــطروحــة فــي األســفل مــع تحــليل ســياقــي لــكل مــؤشــر بــاإلضــافــة إلــى تحــليل

 لـلمعلومـات الـديـموغـرافـية الـمتعلقة بـالـعمر، الجنسـية، والـتواجـد الـجغرافـي فـي لـبنان عـند الـحاجـة. سـيقاس كـل
 مـؤشـر أيـضًا بـالـمقارنـة مـع عـدد الـمخالـفات الـمطابـقة فـي عـام ٢٠٢٠ وعـام ٢٠١٩ لـإلضـاءة عـلى تـزايـد أو تـناقـص

االنتهاكات لحقوق أفراد مجتمع الميم-ع مع تطور الحال العام في البلد.………………………………………………

نظرة عامة عن المؤشرات
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 إن اعتقال واحتجاز أفراد مجتمع الميم-ع في لبنان استنادا للمادة

 ٥٣٤ من قانون العقوبات كان وال يزال محوريًا في مساعينا لقياس
عنف الدولة وتمييزها ضد مجتمعنا منذ انطالقة حلم.

 إن اعــتقال واحــتجاز أفــراد مــجتمع الــميم-ع فــي لــبنان اســتنادا لــلمادة ٥٣٤ مــن قــانــون الــعقوبــات كــان وال يــزال مــحوريــًا فــي

 مـساعـينا لـقياس عـنف الـدولـة وتـمييزهـا ضـد مـجتمعنا مـنذ انـطالقـة حـلم. هـذا عـلى الـرغـم مـن صـعوبـة تجـميع مـعلومـات دقـيقة
 عـن هـذا الـمؤشـر نـتيجة سـعي الـمعتقلين إلـى عـدم إخـبار أي أطـراف خـارجـية لـتفادي الـعار والخـطر الـمترافـقان مـع عـلنية االنـتماء

 إلـى مـجتمع الـميم-ع فـي لـبنان؛ حـتى أن الـعديـد مـنهم يـفضلون الـتكتم عـلى االنـتهاكـات وسـوء الـمعامـلة فـي الـمخافـر مـن أجـل
 إخـفاء الـحادثـة عـن عـائـالتـهم ودوائـرهـم االجـتماعـية. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـاالعـتقاالت الـتي تـحصل خـارج مـكتب حـمايـة اآلداب
 (وهـو الـمكتب الـمسؤول عـن مـعالـجة الـحاالت الـمنطويـة تـحت الـمادة ٥٣٤ مـن قـانـون الـعقوبـات فـي كـل لـبنان) غـالـبًا مـا ال يـتم

 تـبليغها إلـى حـلم؛ هـذا ألن غـياب الـتمويـل والـفعالـية الـعامـة فـي مـختلف األجهـزة األمـنية الـلبنانـية يـودي إلـى الـتجاهـل الـكامـل
 لـلبروتـوكـوالت فـي الـكثير مـن حـاالت االعـتقال واالحـتجاز الـتي تـحصل خـارج الـمكتب الـمعني وخـصوصـًا فـي الـمناطـق الـريـفية

والضواحي البعيدة عن بيروت.………………………………………….………………………….……………………………………………………

 وكـان ٥٨% مـن المحتجـزيـن والـمعتقلين مـن الجـئين سـوريـين، اعـتقلوا عـلى أسـس عـدم حـيازتـهم أوراق إقـامـة
 رسـمية؛ فـي حـين كـان ٢٥% يـمتلكون الجنسـية الـلبنانـية. وتـحصل مـعظم االعـتقاالت لـيس التـهام مـباشـر بخـرق
 الـمادة ٥٣٤ بـل أكـثر لـلشك بـحيازتـهم مـواد مخـدرة أو سـعيهم لـبيعها أو تـرويـجها. ومـن الـمهم أن نلحـظ هـنا أن

 هـذه "الـشكوك" بـحيازة أو اسـتعمال المخـدرات أو بـالـعمل الجنسـي أو غـيرهـا مـن أسـباب االعـتقال هـي بـالمجـمل
 بــاطــلة وتســتعمل كــحجة لــتبريــر اعــتقال أفــراد مــجتمع الــميم-ع. وســبب آخــر العــتقال أفــراد مــن الــمجتمع هــي

 الـشكوك بـممارسـة أو تسهـيل الـعمل الجنسـي. خـالل سـنة ٢٠٢١، ذكـر المحتجـزيـن الـذيـن أبـلغوا حـلم عـن اعـتقالـهم
 تــعرضــهم إلــى ســوء الــمعامــلة واإلســاءات الــلفظية، لــكنهم لــم يــذكــروا الــتعرض لــلعنف الجســدي فــي الــثالث
 مخافــر الــتي حــصلت فــيها هــذه االعــتقاالت. كــما ذكــر جــميعهم تــعرضــهم لــإلكــراه إلعــطاء ادالءت واعــترافــات

 خـاطـئة وتـلقيهم وعـود بـأن هـذه االعـترافـات سـتخّفض فـترة سـجنهم وتـحسن ظـروف مـعامـلتهم؛ وهـو تـكتيك
 شـائـع يسـتعمله رجـال الشـرطـة والـمحققين لـتخفيض مـدة الـتحقيق وتـرهـيب الـمعتقلين. واألغـلبية الـساحـقة مـن

 هـذه الـحاالت، أي أكـثر مـن ٩٠٪ تـضمنت نـساء عـابـرات أو رجـال مـماثـلين لـلجندر ذوو مـيول جنسـية مـثلية، فـي
 حين أن الـ ١٠٪ الـباقـية مـن الـحاالت كـانـت ألفـراد غـير ثـنائـيي الـجندر عـّينوا ذكـورًا عـند الـوالدة. مـما يـعني أن ١٠٠٪
 مـن األفـراد األكـثر عـرضـًة مـن مـجتمع الـميم-ع عـّينوا ذكـورًا عـند الـوالدة، وذلـك بسـبب تـأثـرهـم الـغير مـتناسـب

 بتجـريـم الـعالقـات الـمثلية والـتعبير الـجندري الـغير نـمطي. مـن الـمهم ذكـر أن الـكثير مـن الـنساء الـعابـرات الـلواتـي
 يـعتقلن بـشكوك مـمارسـة الـعمل الجنسـي هـن فـي الـواقـع يـعتقلن بسـبب تـعبيرهـن الـجندري ولـيس بـاالتـصال

جـــــنـــــســــــــيـــــة... أعــــــــمـــــال  أي  بــــــــمـــــمـــــارســــــــة  واقــــــــعـــــيـــــة  شــــــــكـــــوك  أو  دلــــــــيـــــل  بــــــــأي 

.…………………………………………………………………………………………………………

اعتقال
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 وكـــانـــت ٣٦٪ مـــن حـــاالت االعـــتقال وقـــعت فـــي
 بيـــــــــــــــــــــــــــــروت الكبرى و٣٦٪ في قضاء كسروان،

 مـن الجـديـر أن نـذكـر أن عـدد االعـتقاالت فـي ال٢٠٢١ كـان أقـل مـن الـسنين الـسابـقة ويـؤشـر عـلى اتـجاه النـخفاض
 عـدد االعـتقاالت الـموثـقة مـن قـبل حـلم. فـي سـنة ٢٠١٩، سجـل ٣٢ حـالـة اعـتقال، أي حـوالـي ال٦% مـن مجـمل
 االنـتهاكـات المسجـلة ذاك الـعام. وفـي الـمقابـل، سجـلت ١٧ حـالـة اعـتقال فـي ال٢٠٢٠ مـقابـل ١٢ فـي ال٢٠٢١

 مـما يـمثل ٢٫٢% و٠٬٩٥% عـلى الـتوالـي مـن إجـمالـي الخـروقـات. وفـي حـين قـد يـؤشـر هـذا الـتغير فـي ظـاهـره عـلى
 زيــادة الــمعرفــة والــتقبل لــمجتمع الــميم-ع مــن قــبل الســلطات، إنــه فــي الــواقــع عــلى األرجــح مــرتــبط بــغياب

 الـموارد والـفعالـية فـي مـؤسـسات الـدولـة الـلبنانـية نـتيجًة لـألزمـة االقـتصاديـة؛ بـاإلضـافـة إلـى إعـطاء األولـويـة
 لـلحفاظ عـلى األمـن فـي وجـه الحـراك الـشعبي والـتشنجات فـي الـبالد مـما يـقلل مـن األولـويـة والـوقـت الـمتاح
 السـتهداف أفـراد مـجتمع الـميم-ع وغـيرهـم مـن الـمجتمعات الـمهمشة. ومـن الـمهم أيـضًا أن نـذكـر أنـه وعـلى

 الـرغـم مـن انـخفاض حـاالت االعـتقال المسجـلة مـن حـلم فـي سـنة ٢٠٢١، ال تـزال الـنتائـج الـغير مـباشـرة للتجـريـم
 مـوجـودة، كـمحاوالت ثـني الـضحايـا عـن الـلجوء لـلقانـون خشـية االعـتقال بـناًء عـلى الـمواد المجـّرمـة مـما يـعطي

ســـــلطًة أكـــــبر لـــــمقترفـــــي الجـــــرائـــــم الـــــحالـــــيين والمســـــتقبليين الرتـــــكاب الـــــعنف بـــــحق أفـــــراد الـــــمجتمع.

..……………………………………………………………………………………………………………………………

 األولـى لـكونـها الـمركـز األكـثر كـثافـًة لـسكن أفـراد الـمجتمع، والـالحـقة لـقربـها مـن الـمراكـز الـصناعـية واالقـتصاديـة
 الـمهمة مـثل جـونـيه، الـمعامـلتين وطـبرجـا الـمعروفـين لـكونـهم مـراكـز للسـياحـة والـحياة الـليلية حـيث يـعمل

أفرادًا كثيرين من المجتمع بشكل رسمي وغير رسمي بوظائف عديدة من ضمنها العمل الجنســـــــــــــــــــــــــــــــي.
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سجـلت حـلم فـي ال٢٠٢١، ٦٦ حـالـة ابـتزاز، مـا يـمّثل ٥٫٢% مـن إجـمالـي الخـروقـات الـسنويـة. وكـان 

٦٠% مـن الـضحايـا مـن الجنسـية الـسوريـة، حـيث تـعرضـوا لـالبـتزاز مـقابـل الـمال أو خـدمـات جنسـية مـن 

قــبل زبــائــن، متجــريــن جنســيين، أصــحاب الــعمل، أو شــركــاء حــالــيين أو ســابــقين. أمــا ٣٤% فــكانــوا 

مـواطـنين لـبنانـيين، حـيث تـضمنت مـعظم هـذه الـحاالت تهـديـدًا مـن عـالقـة سـابـقة أو حـالـيا أو أفـراد 

الـعائـلة بنشـر مـيولـهم أو هـويـتهم الجنسـية فـي الـعلن مـن أجـل الـثأر أو تـصفيات ديـون مـن خـالل 

خـدمـات جنسـية أو االسـتحصال عـلى المخـدرات -لـكن نـادرًا مـا تـكون مـن أجـل الـمال. ويـعود السـبب 

لــلتمثيل الــغير مــتناســب لــحامــلي الجنســية الــسوريــة إلــى كــونــهم مــن الــالجــئين المسجــلين لــدى 

الــمفوضــية الــسامــية لــألمــم المتحــدة لــشؤون الــالجــئين والــلذيــن ال يــمتلكون أي شــبكات أمــان 

اقـتصاديـة أو اجـتماعـية غـير الـمساعـدات الشهـريـة أو الـطارئـة الـتي تـؤمـنها الـمفوضـية. فـالـالجـئون 

الـسوريـون أكـثر عـرضـًة بـأضـعاف لـلتعرض لـالبـتزاز أو أي مـن الـمخالـفات الـمذكـورة فـي هـذا الـتقريـر؛ 

وذلـك لـقابـليتهم لـلتعرض لـالنـتهاكـات االقـتصاديـة واالجـتماعـية، وخـصوصـًا فـي حـقوق الـسكن، 

الـملجأ والـعمل، بـاإلضـافـة إلـى الـعوائـق الـموجـودة امـامـهم لـلجوء إلـى قـضاء الـمذكـورة سـابـقًا. كـما 

أثـرت األزمـة االقـتصاديـة الـحالـية عـلى الـكثير مـن أفـراد الـمجتمع الـلبنانـيين الـذيـن ال زالـوا يـمتلكون 

الحــد األدنــى مــن الــدعــم االجــتماعــي مــن األصــدقــاء والــعائــلة عــلى الــرغــم مــن زيــادة عــرضــتهم 

لـالنـتهاكـات، عـلى عـكس الـالجـئين الـذيـن عـادًة مـا يـأتـون إلـى لـبنان دون مـمتلكات أو مـعارف. كـما 

أن ٦٩% مـمن بـّلغوا عـن الـتعرض لـالبـتزاز هـم رجـال مـماثـلين لـلجندر ذوو مـيول جنسـية مـثلية، ثـنائـية، 

أو قـيد الـتساؤل، مـن خـالل صـور وفـيديـوهـات أخـذت دون مـوافـقتهم. و٢٥% كـن نـساٍء عـابـرات، 

معظمهن يمارسن العمل الجنسي وتعّرضن لالبتزاز من أجل المال أو خدمات جنسية إضافية.

 إن محاوالت االبتزاز ضد المجتمع شائعة، وخصوصًا على مواقع

 التواصل االجتماعي. فغالبًا ما يتم تهديد أفرد المجتمع باستخدام

 ميولهم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو أي مقطع صوتي أو
بصري يظهرون فيه بسياق حميم بمفردهم أو مع آخرين.

 ويهـدف أكـثريـة االبـتزاز لـلحصول عـلى الـمال، الـعمل أو خـدمـات جنسـية، وعـادًة مـا يـقوم بـه شـركـاء حـالـيين أو سـابـقين أو حـتى 

أربـاب الـعمل. كـما يـقوم المتجـريـن الجنسـيين بـأعـمال ابـتزاز مـشابـهة إلجـبار األفـراد عـلى االسـتمرار بـالـعمل الجنسـي وتـقاسـم 

المكتســبات مــع الُمتجــر. لــم يــكن هــنالــك حــالــة مسجــلة تــدل عــلى زيــادة حــوادث االبــتزاز عــلى تــطبيقات الــمواعــدة الــمثلية ك 

“Grindr" وغــيرهــا؛ فــأكــثريــة حــاالت االبــتزاز تــحصل مــن قــبل مــعارف أو شــركــاء الــضحايــا، ولــيس مــن غــربــاء عــلى تــطبيقات 

المواعدة. 

ابتزاز
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هــذه الــزيــادة بــقيمة ٢٣٠% تــقريــبًا فــي حــاالت االبــتزاز فــي الــعامــين األخــيريــن هــي نــتيجة مــباشــرة 

لـلتدهـور االقـتصادي واالجـتماعـي فـي لـبنان، وتحـديـدًا غـياب الـوسـائـل االقـتصاديـة عـند الـالجـئين 

والـلبنانـيين سـويـًة مـع االرتـفاع المسـتمر فـي التشـرد والـبطالـة. كـما أن غـياب الـوصـول لـلعدالـة، بـما 

فـي ذلـك الـلجوء إلـى السـلطات لـلتبليغ عـن هـذه الـحاالت، يـزيـد مـن صـعوبـات الـتعامـل مـعها؛ فـغالـباً 

مـا تـعتقل الشـرطـة مـن يـحول الـتبليغ عـن االبـتزاز لخـرقـهم الـمادة ٥٣٤ ومـمارسـة الـعالقـات الـمثلية. 

فـمن الـمتوقـع أن تسـتمر حـاالت االبـتزاز فـي االرتـفاع مـع تـزايـد تـدهـور الـظروف المعيشـية واسـتمرار 

القوة األمنية بالعمل تحت قانون عقوبات كاره للمثلية. 

سجلت حلم ٢٠ حالة ابتزاز في سنة ٢٠١٩  
ازدادت إلى ٢٥ في الـ٢٠٢٠ و٦٦ في الـ٢٠٢١
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 تـــشّكل حـــوادث الـــعنف الجســـدي ضـــد أفـــراد مـــجتمع الـــميم-ع
 واحـدة مـن أكـثر االنـتهاكـات المسجـلة لـدى حـلم شـيوعـًا. تـختلف
 هـذه الـحوادث حسـب الـموقـع والسـياق وتـتضمن الـعنف الـمرتـكب
 فــي الــعلن، الــعنف مــن قــبل الــدولــة ومــؤســساتــها بــما فــيهم
 الشـرطـة، الـعنف الـمرتـكب مـن الشـركـاء، الـعنف الـمنزلـي، والـعنف
 فـي مـكان الـعمل. لـم تـملك حـلم الـقدرة عـلى تـفنيد أنـواع الـعنف
 الجسـدي فـي ال٢٠٢١ أو الـسنين الـسابـقة، لـكنها وّسـعت الـفئات
 الــموّثــقة مــن أجــل إضــافــة الــتفاصــيل فــي المســتقبل. إن تــعريــف
 الــعنف الجســدي هــو حــادثــة أو نــمط إســاءة يــوديــان إلــى األذى
 الجســدي، بــغض الــنظر عــن إذا نــتج عــنهما ضــررًا جســديــًا دائــمة أو
الــــــــصــحــيــة. الــــــــرعــــــــايــــــــة  أو  االســــــــتــشــفــاء  إلــــــــى  حــــــــاجــــــــة 
..……………………………………………

ارتــكب ٧٠% مــنها ضــد مــن يحــملون الجنســية الــسوريــة والــالجــئين، غــالــبًا كــعنف اجــتماعــي ومــؤســساتــي مــن قــبل 

مـوظـفو الـدولـة وأصـحاب الـوظـائـف الـعامـة. كـما ذكـر نسـبة عـالـية مـن الـالجـئين الـسوريـين تـعرضـهم لـلعنف الجسـدي 

مــن قــبل جــيران وشــركــاء، خــاصــًة مــع ارتــفاع مــعدل األفــراد الــمقيمين فــي مــكان إقــامــة واحــد مــنذ بــدء األزمــة 

االقـتصاديـة وفـقدان األفـراد الـقدرة عـلى تحـمل عـبء الـسكن الـمنفرد بسـبب انهـيار الـليرة وغـياب الـرقـابـة واألطـر 

الـقانـونـية لـتنظيم قـطاع الـسكن فـي لـبنان. كـما تـضمنت ٢٤% مـن حـوادث المسجـلة لـدى حـلم أفـراد مـن الجنسـية 

الـلبنانـية، ذكـروا تـعرضـهم لـلعنف الجسـدي غـالـبًا مـن أفـراد عـائـالتـهم الـنوويـة أو الـموسـعة. فهـذا هـو حـل مـعظم 

حـوادث الـعنف الجسـدي الـمرتـكب بـحق الـلبنانـيين فـي الـسنوات األخـيرة الـماضـية مـنذ بـدء جـائـحات كـورونـا واألزمـة 

الـمالـية حـيث اضـطر الـعديـد مـن أفـراد الـمجتمع إلـى الـعودة إلـى الـسكن مـع عـائـالتـهم وتحـّمل الـتمييز واإلسـاءات 

ورهـاب الـمثلية والـعبور الـجندري. كـما حـصلت ٥٥% مـن الـحوادث مـع رجـال مـماثـلين لـلجندر ذوو مـيوٍل جنسـية مـثلية، 

ثـنائـية، أو قـيد الـتساؤل، و٣٦% مـع نـساٍء عـابـرات، حـيث تـضمنت أغـلب الـحوادث الـالحـقة حـاالت عـنف مـن شـركـاء 

حــميمين، خــاصــًة لــلنساء الــعابــرات الــلوات يــمارســن الــعمل الجنســي أو الــجنس لــلنجاة. فــي حــين أن حــوالــي ٦% مــن 

الحاالت ارتكبت بحق النساء الممثالت للجندر، غالبًا بسب ميولهن الجنسية أو تعبيرهن الجندري. 

سجـلت حـلم فـي الـ ٢٠١٩، ٤٣ حـالـة عـنف جسـدي طـول الـسنة. ازداد هـذا الـرقـم إلـى ١٠٥ عـام ٢٠٢٠ و٢٥٤ عـام ٢٠٢١، 

مـما يـؤشـر إلـى نسـبة ارتـفاع ١٤٤% بـين عـامـي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و١٤١% بـين عـامـي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. هـذا االتـجاه فـي ارتـفاع 

عـدد الـحاالت مـرتـبط مـباشـرًة بـالـتدهـور االقـتصادي واالجـتماعـي الـذي أدى إلـى االزديـاد فـي حـالـة االبـتزاز الـمذكـورة 

أعاله. 

عنف جسدي

سجلت حلم في الـ٢٠٢١، ٢٥٤ حالة من العنف الجسدي 
ضد أفرادًا من المجتمع.
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 إن االغـتصاب واالعـتداء الجنسـي هـما مـن أكـثر الجـرائـم الـغير مـفصح عـنها
 فــي الــعالــم، ومــجتمع الــميم-ع فــي لــبنان لــيس اســتثناًء لــذلــك. فــال يــتم

 الــتبليغ عــادًة عــن حــاالت الــعنف الجنســي لــذات األســباب عــند الــنساء
 واألقـليات الجنسـية والـجندريـة: الـخوف مـن ثـأر الـمرتـكب أو الـمجتمع، أو

 لـــفقدان األمـــل بـــتحقيق أي شـــيء إن كـــان مـــن خـــالل الـــقضاء أو فـــي
الــمجتمع، بــاإلضــافــة إلــى الــصدمــة والــشعور بــالخــزي ولــوم الــنفس.…
…ز……

وهـو الـرقـم األكـبر بـأشـواط مـنذ بـدء تـوثـيق االنـتهاكـات بـحق الـمجتمع. فـالـحاالت الـموّثـقة هـي عـلى 
ازديـاد مـنذ ال٢٠١٩ حـين سّجـل ١١ حـادثـة، وطـوال عـام ٢٠٢٠ حـين سّجـل ٢١ حـالـة، مـما يـشكل ارتـفاع 
بنسـبة ١٧٢% عـلى مـدار الـعامـين. يـعزى هـذا االرتـفاع إلـى نـفس األسـباب الـتي أودت إلـى ازديـاد حـاالت 

االبــتزاز والــعنف الجســدي المسجــلة وعــلى رأســها غــياب وســائــل الحــمايــة االقــتصاديــة واالجــتماعــية، 

عـدم تـأمـين الـدولـة الحـمايـة أو حـتى الـمسار نـحو الـعدالـة لـلضحايـا والـناجـين، وإقـصاء األقـليات الجنسـية 

والـجندريـة عـن الـمساعـي الـحكومـية لـتفعيل الـعمل نـحو الـوصـول إلـى الحـمايـة والـعدالـة لـلناجـين. وهـنا 
يـجب أن نـنوه أن ١٠٠٪ مـن الـناجـين مـن االغـتصاب فـي الـحاالت الـتي تـديـرهـا حـلم قـرروا عـدم مـالحـقة 

المرتكبين قانونيًا خشيًة من االعتقال بسبب المادة ٥٣٤ أو المواد المتعلقة باإلقامة القانونية. 

كـانـت ٨٣% مـن الـحاالت المسجـلة فـي عـام ٢٠٢١ مـن الـالجـئين الـسوريـين، وهـي النسـبة األعـلى إطـالقـًا. 

واألســباب الــرئيســية لهــذا الــرقــم هــي كــون الــالجــئين الــسوريــين أكــثر انــكشافــًا وعــرضــًة نــتيجة التشــرد 
والـبطالـة وعـدم امـتالك أوراق اإلقـامـة الـقانـونـية مـا يـدفـع الـكثير مـنهم إلـى آلـيات مـواجـهة سـلبية 

كــممارســة الــجنس لــلنجاة. مــّثل الــرجــال الــمماثــلين لــلجندر ذوو مــيول جنســية مــثلية، ثــنائــية، أو قــيد 
الـتساؤل ٦٠% مـن إجـمالـي الـحاالت والـنساء الـعبرات ٣٣%. كـما وقـعت حـوالـي نـصف الـحوادث فـي 

بيروت وجبل لبنان، في حين توزعت باقي الحاالت على باقي المناطق اللبنانية. 

إغتصاب

سجلت حلم في سنة ٢٠٢١، ٣٠ حالة اغتصاب،
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 سجــلت حــلم ٧ حــاالت اتــجار جنســي فــي لــبنان خــالل عــام ٢٠٢١. وكــانــت

 األغــلبية الــساحــقة مــن الــضحايــا مــن الــالجــئين الــغير لــبنانــيين والــلذيــن
شكلوا ٨٥% من إجمالي الحاالت المسجلة.…………………………………..

 يـلف الـغموض والتسـتر عـمليات االتـجار الجنسـي فـي لـبنان الـتي تسـتمر فـي الـتوسـع مـنذ بـدء الـنزاعـات فـي سـوريـا 
 فـي ال٢٠١١؛ فـغالـبًا مـا تـعمل شـبكات اإلتـجار الشـرعـيًا بـين الـبلديـن بـحصانـة كـامـلة مسـتخدمـة عـالقـتها مـع قـوى
 حفــظ األمنــ والميليشيــات المسلــحة الغــير حكــوميــة علــى جاــنبــي الحدــود منــ أجلــ تسهيــل االتجــار باــلبشرـ. فكال

 الــنساء الــعبرات والــرجــال الــمماثــلين لــلجندر الــسوريــون هــم عــرضــة لــإلتــجار الجنســي عــلى رغــم اخــتالف األســباب
 والـطرق بـين الـحاالت المسجـلة فـي الـعام ٢٠٢١. انـضم حـوالـي ٢٥% مـن األفـراد إلـى شـبكات اتـجار جنسـي بسـبب

 ادعـاءات كـاذبـة بـتأمـين مـمرات آمـنة ووظـائـف لـهم فـي لـبنان، لـيكتشف مـعظمهم حـقيقة طـبيعة الـعمل أو تـتم
 مـصادرة أوراقـهم بـعد الـوصـول إلـى لـبنان. ذكـر الـناجـون عـدد مـن الـوسـائـل المسـتعملة إلجـبارهـم عـلى االمـتثال
 للمتجـريـن ومـن ضـمنها األذى الجسـدي، االبـتزاز، والـحبس. وتـكلم جـميع الـناجـون عـن عـالـم سـفلي مـعقد وسـري

 لشـبكات اتـجار مـنظمة ومـمولـة تـقوم بـتطبيق نـظام مـكافـأة وعـقاب مـن أجـل إجـبار األفـراد عـلى االسـتمرار فـي
 الـعمل ومـشاركـة اربـاحـهم مـع المتجـريـن. كـما وصـف الـناجـون عـالقـة وثـيقة لهـذه الشـبكات، الـتي غـالـبًا مـا يـديـرهـا

 أفــراد يحــملون الجنســية الــسوريــة ويــقيمون فــي لــبنان أو بــين لــبنان وســوريــا، مــع قــوى حــفظ األمــن والــقانــون
 الـلبنانـية؛ فـوصـفت هـذه اإلفـادات المتجـريـن كـمزوديـن لـلمال أو للخـدمـات الجنسـية ألفـراد مـن مـؤسـسات األمـن
اللبنانية، أو كمخبرين لمكاتب المعلومات، يسمح لهم باستكمال نشاطاتهم مقابل معلومات عن زبائن أو أفراد.

االتجار بالجنس
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إلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات المستعملة لتجريم العالقات المثلية. •

إلغاء المواد ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣٬ و٤٦٩ التي تستعمل لغة فضفاضة لتجريم الكالم، •
األفعال، والمحتوى الذي يتعرض مع اآلداب العامة. 

إلغاء المواد ٥٢٣، ٥٢٤، و٥٢٦ من قانون العقوبات التي تجرم العمل الجنسي، •
وضمان عدم احتجاز العمال الجنسيين كونهم يتعرضون للتمييز في سوق العمل 

وقد يضطررن للجوء لممارسات الجنس للنجاة. 

التأكد من وجود الرقابة في جميع مراكز االحتجاز وخصوصًا التي تعود ملكيتها •
للدولة واألمن العام، وأن يتم معامالت األفراد المحتجزين من مجتمع الميم-ع 

باحترام وكرامة. 

ضمان محاسبة أي عنف أو إساءة بحق أفراد مجتمع الميم-ع ومحاكمة •
المرتكبين. 

ضمان قدرة أفراد مجتمع الميم-ع الذين وقعوا ضحايا لالبتزاز، العنف أو التمييز •
في اللجوء للقانون من أجل المساعدة والحماية، وإعطاء المصداقية للناجين من 

االعتداءات، وخصوصًا االعتداءات الجنسية واإلتجار، وتأمين الرعاية لهم. 

التحقيق في عالقة المؤسسات األمنية مع عصابات االتجار الجنسي في لبنان •
وأخذ الخطوات الضرورية لكشف شبكات االتجار والمتواطئين معها من داخل 

وخرج مؤسسات األمن. 

 

التوصيات
للدولة اللبنانية
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التأكد من قدرة أفراد مجتمع الميم-ع في الوصول إلى المساعدات والخدمات المقدمة •
خصوصًا في الملجأ، والسكن، والصحة النفسية، والمعيشة. 

التأكد من معرفة كل من يقدم المساعدات االنسانية للحاجات الخاصة ألفراد مجتمع الميم-ع •
وأن عمال الخطوط األمامية والمستجيبين لحاالت الطوارئ يملكون المعلومات والتدريبات 

الضرورية للتعاطي مع أفراد مجتمع الميم-ع. 

العمل على انضمام أفراد مجتمع الميم-ع إلى عمليات أخذ القرارات وبذل مجهود لزيادة •
مؤشرات مجتمع الميم-ع في جميع الجهود لتجميع ومراقبة وتقييم البيانات. 

العمل على توسيع المعرفة والفهم للهويات الجندرية والتأكد من قدرة النساء العبرات •
واألفراد الغير مماثلين للجندر للوصول إلى الموارد المخصصة عادًة لألفراد المماثلين للجندر. 

للمجتمع المدني اللبناني


