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خلفية 

مـنذ بـدء جـائـحة كـورونـا مـن حـوالـي عـامـين، يـليها انـفجار مـرفـأ بـيروت والـركـود االقـتصادي الـّلبنانـّي ومـعانـاة الـشعب 
الـّلبنانـّي تـتفاقـم، ال سـيما عـلى الـصعيد االجـتماعـي واالقـتصادي، وتحـديـًدا مـقومـات الـعيش بـشكٍل عـام، وخـاّصـةً 
فــي الــمجتمعات الــفقيرة والــمهمشة. شهــدت هــذه الــفترة، أيــًضا انــخفاض لــقيمة الــّليرة الــّلبنانــّية إلــى مســتويــات 
قـياسـّية حـتى بـلغت حـوالـي 28000 لـيرة لـبنانـية لـكّل دوالر أمـريـكي (الـسعر الـرسـمي ال يـزال عـند 1500 لـيرة لـبنانـية 
لـكل دوالر أمـريـكي) فـي كـانـون األول مـن عـام 2021، تـزامـًنا مـع فـرض الـبنوك بـعض اإلجـراءات الـصارمـة لـمراقـبة 
رؤوس األمـوال، فـمنعت الـمودعـين مـن الـحصول عـلى امـوالـهم الـموجـودة بـالـدوالر األمـريـكي لـديـها. عـالوًة عـلى 
ذلـك، أدى اتـكال لـبنان عـلى اسـتيراد مـعظم احـتياجـاتـه فـي مـقابـل قـدرة إنـتاجـّية أو تـصنيعّية شـبه مـعدومـة، فـي زيـادة 
حـادة فـي أسـعار الـمواد الـغذائـّية واألدويـة والـوقـود وغـيرهـا مـن االحـتياجـات األسـاسـية. نـتج كـّل ذلـك الـى تـفعيل 
الـزبـائـنّية السـياسـّية والحـزبـّية مـما ازاد االضـطراب وعـكس فشـل الـحكومـة بـإيـجاد حـلول لـألزمـة وكـرس الـتفاوت بـين 

األفراد اّلذي كان قد تبلور في ظل جائحة كورونا. 

مـع ازديـاد نـدرة الـوقـود والـبنزيـن واألدويـة واالتـصاالت والـغذاء يـوًمـا بـعد يـوم، وتـفاقـم سـوء الـحالـة نـتيجة االحـتكار 
الــكثيف وتخــزيــن الــموارد والــقيادة الســياســية الــفاســدة وغــياب أي إجــراءات لــمعالــجة األزمــة، أصــبح الــوصــول إلــى 
االحـتياجـات األسـاسـية والـحفاظ عـلى المسـتويـات الـسابـقة مـن االسـتقرار االقـتصادّي صـعًبا. تـأثـرت شـرائـح كـبيرة مـن 
الـمجتمع وقـد تـفاقـم ذلـك بسـبب اسـتمرار عـدم االسـتقرار السـياسـي واالضـطرابـات فـي الـشارع، بـدًءا مـن ثـورة تشـريـن 
2019 اسـتمراًرا حـتى االنـتخابـات الـبرلـمانـّية فـي عـام 2022 ومـا بـعدهـا. كـما سـاهـمت الـقيود الـمفروضـة عـلى حـريـة 

التعبير والتجمع وساحة المجتمع المدني في تدهور الّظروف المعيشّية أكثر فأكثر. 

كـان مـجتمع الـميم-عـين فـي لـبنان مـن أكـثر الـمتضرريـن مـن األزمـة الـثالثـية االبـعاد، اذ شـوهـدت ارتـفاع كـبير فـي عـدد 
االنــتهاكــات والــمتطلبات الــمتعلقة بــاالحــتياجــات األســاســية. لــقد واجــه الــعديــد مــن الــمقيمين الــمثليين والــالجــئين 

تحديات عديدة بسبب عدم المساواة والعنف  



  ٤

1المســتشريــين، فــقد فــقدوا وظــائــفهم بــما يــقارب مــن ضــعفي الــمتوســط الــوطــني المسجــل، ولــم يــتمكنوا مــن 

الـحصول عـلى مـأوى وسـكن مـناسـبين، كـما أصـبحوا غـير قـادريـن عـلى تـكبد تـكالـيف الـرعـايـة الـصحية األسـاسـية بـما فـي 
ذلـك الـضمان االجـتماعـي بسـبب ارتـفاع أسـعار األدويـة ونـدرة تـوفـرهـا فـي االسـواق الـلبنانـية الـعامـلة عـلى الـسعر 
الـرسـمي المحـدد. بـاإلضـافـة الـى ذلـك، كـان لـجائـحة كـورونـا تـأثـيًرا سـلبًيا عـلى الـّصحة والسـالمـة النفسـّية، عـلى رفـاهـية 
أفـراد الـمجتمع بـشكًل عـام، ومـجتمع الـميم بـشكٍل خـاص، وخـاّصـة فـي فـترة اإلقـفال الـتام وحـظر الـتجول، بـذلـك، 
أصـبحت الـرعـايـة الـصحية النفسـية مـقتصرة فـقط عـلى الـطبقة الـميسورة، الـتي أصـبحت نـتيجًة لـألزمـة جـزًءا صـغيًرا مـن 
الـمجتمع، ولـم يـعد بمسـتطاع كـافـة االفـراد تحـمل تـكالـيف االدويـة وجـلسات الـعالج. مـوجـة الهجـرة غـير المسـبوقـة 
2الـتي َشِهـدهـا لـبنان خـالل هـذه الـفترة كـان لـها تـأثـيًرا سـلبًيا أيـًضا عـلى مـجال الـصحة النفسـّية، فـحوالـي 77000 لـبنانـّي 

غـادروا الـبالد، فـيما بـينهم عـدًدا مـن الـخبراء فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية الـشامـلة والـعمل االجـتماعـي لــمجتمع الـميم 
مـا أدى إلـى انـخفاض كـبير فـي عـدد الـمتخصصين الـذي كـان فـي األسـاس مـنخفًضا نسـبًيا فـي لـبنان مـقارنـًة بـدول 

أخرى وعدد السكان في البالد.  

أدت أحـداث عـامـي 2020 و2021 إلىـ تفـاقمـ ثقـافةـ العـنف والتـمييز الرـاسخـ ضدـ مجـتمع المـيم-عيـن فيـ لبـنان، ال 
بـل تـمت إضـافـة انـتهاكـات جـديـدة ومـتزايـدة لـلحقوق االجـتماعـية واالقـتصاديـة إلـى تـلك الـتي كـانـت مـوجـودة مسـبًقا 
لـلحقوق الـمدنـية والسـياسـية ألفـراد هـذا الـمجتمع. أكـثر االنـتهاكـات شـيوًعـا كـانـت وتـبقى الـمادة 534 مـن قـانـون 
الــعقوبــات الــلبنانــي، الــتي تجــرم أي "مــجامــعة عــلى خــالف الــطبيعة"، ويــتم اســتخدام هــذه الــمادة لــقمع واحــتجاز 
وانـتهاك حـقوق أفـراد مـجتمع الـميم عـين، حـيث تسـتخدم كـغطاء إلضـفاء الشـرعـية عـلى عـدم تـقبل الـمثلية الجنسـية. 
يــتعرض الــضحايــا الــمتهمون عــادة لــالعــتقاالت الــتعسفية واالحــتجاز، فــضًال عــن أســالــيب اســتجواب تــعتمد الــعنف 
وتــخالــف حــقوق الــمعتقلين. هــذه الــمادة، إلــى جــانــب عــدد مــن األحــكام األخــرى فــي قــانــون الــعقوبــات الــمتعلقة 
بـموضـوع "األخـالق واآلداب الـعامـة"، تـضفي الشـرعـية عـلى عـدد مـن أشـكال الـتمييز واالنـتهاك الـتي يـواجـه افـراد 

3مجتمع الميم عين وُتفسر عادة بطرق تسمح بحصول انتهاكات بوجههم. ومن أبرز هذه األحكام المواد 523   

 Oxfam Lebanon, Queer Community in Crisis: Trauma, Inequality and Vulnerability; https://1

www.oxfam.org/en/research/queer-community-crisis-trauma-inequality-and-vulnerability ; June 2021. 

 Miguel Mendelek, The Lebanese Trend of Emigration: A New Peak Since 2019?; https://soas.lau.edu.lb/2

news/2022/01/the-lebanese-trend-of-emigration-a-new-peak-since-2019.php; January 12,2022.

3 المادة 523 ع.: "من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم یبلغ الحادیة والعشرین من عمره على الفجور والفساد أو سھلھما لھ أو مساعدتھ 
على إتیانھما عوقب بالحبس من شھر الى سنة وبغرامة تتراوح بین الحد األدنى لألجور وثالثة أضعافھ. 

یعاقب بالعقوبة ذاتھا من تعاطى الدعارة السریة أو سھلھا. 
مع االحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تشدد العقوبة وفاقاً ألحكام المادة 257 من ھذا القانون إذا وقع الجرم ضمن األسرة وذلك 

دون اإلعتداد بسن الشخص الواقع علیھ الجرم.".

https://soas.lau.edu.lb/news/2022/01/the-lebanese-trend-of-emigration-a-new-peak-since-2019.php
https://soas.lau.edu.lb/news/2022/01/the-lebanese-trend-of-emigration-a-new-peak-since-2019.php
https://www.oxfam.org/en/research/queer-community-crisis-trauma-inequality-and-vulnerability
https://www.oxfam.org/en/research/queer-community-crisis-trauma-inequality-and-vulnerability
https://www.oxfam.org/en/research/queer-community-crisis-trauma-inequality-and-vulnerability
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7و 524  و 526  و 531  و 532  مـن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي. وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الـقوانـين الـلبنانـية، بـما فـي  6 5 4

ذلـك قـانـون الـعمل أو أي أحـكام قـانـونـية أخـرى مـوجـودة، ال تـوفـر أي ذكـر ألفـراد مـجتمع الـميم عـين وال تـؤمـن أي 
حــمايــة لــهم عــلى أســاس الــتوجــه الجنســي والــهويــة والــتعبير الــجندري األمــر الــذي يــؤدي الــى الــمزيــد مــن الــتمييز، 

والمساهمة في ثقافة اإلفالت من العقاب، وحظر أي لجوء إلى العدالة للضحايا. 

كجـزء مـن عـمل الحـمايـة والـمشاركـة الـمجتمعية، أنـشأت حـلم نـظاًمـا مـتطوًرا لتحـديـد وتـسجيل مجـموعـة كـبيرة مـن 
انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان الـحاصـلة ضـد افـراد مـجتمع الـميم عـين بـاالضـاقـة الـى عـملها الـمجتمعّي عـبر مـركـز الحـمايـة 
والخـدمـات كـقنوات لجـمع الـمعلومـات واإلحـصاءات حـول عـدد ونـوع ومـوقـع وشـدة االنـتهاكـات. هـذا الـتقريـر هـو 
نــتيجة جــهود الــتوثــيق لــقسم الخــدمــات والحــمايــة فــي حــلم ودمــج التحــديــات األكــثر إلــحاًحــا وأبــرزهــا الــتي واجــهها 

المستفيدين من هذا القسم في لبنان خالل عام 2021. 

4 المادة 524 ع.: "یعاقب بالحبس سنة على األقل وبغرامة ال تنقص عن نصف قیمة الحد األدنى الرسمي لألجور من أقدم إرضاء ألھواء الغیر على 
إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.".

5 المادة 526 ع.: "من اعتاد ان یسھل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغیر ومن استعمل احدى الوسائل المشار الیھا في الفقرتین 
الـ2 و3 من المادة الـ209 الستجالب الناس الى الفجور یعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبالغرامة من عشرین الف لیرة الى مایتي الف لیرة."

6المادة 531 ع.: "یعاقب على التعرض لآلداب العامة   باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة االولى من المادة 209 بالحبس من شھر الى سنة." 

7 المادة 532 ع.: "یعاقب على التعرض لالخالق العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة الــ 209 بالحبس من شھر الى 
سنة وبالغرامة من عشرین ألف الى مائتي ألف لیرة."
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مسرد للمصطلحات 

ُمـمتِثل/ة جـندرًيـا (سـيز): هـي الـمرأة الـمولـودة أنـثى أو الـرجـل الـمولـود ذكـًرا، أي َمـن ُتـطابـق هـوّيـته/ا الـجندريـة 
جنسه/ا الُمحّدد عند الوالدة. 

امـرأة ُمـمتِثلة جـندرًيـا (امـرأة سـيز): هـي الـمرأة الـمولـودة أنـثى، والـتي ُتـطابـق هـوّيـتها الـجندريـة السـلوكـيات 
والّسمات الُمرتبطة بجنسها األنثوي وفًقا للمعايير الثقافية التقليدية السائدة.  

ِمــثلي/ ِمــثلية: َمــن ينجــذب أو تنجــذب عــاطــفًيا و/أو جنســًيا إلــى شــخٍص مــن الــجنس و/أو الــهويــة الــجندريــة 
نفسها. 

مـجتمع الـميم عـين: تـسميٌة مـختصرٌة لـمجتمع الـمثلّيات، الـمثلّيين، مـزدوجـو/ات الـميول الجنسـية، الـعابـرون، 
الـعابـرات، الـكويـرّيـون والـكويـرّيـات، ثـنائـّيو/ات الـجنس وغـير ذلـك مـن الـتوّجـهات والـهوّيـات غـير الـمعيارّيـة و/أو غـير 

الممتِثلة للتعريفات السائدة. 

كــويــري/ة الــجندر: َمــن ال يــمتثلون لــلتصنيفات الــجندريــة الــتقليديــة، فــيعتبرون انــفسهم خــارج خــانــَتي الــرجــل 
والمرأة، أو كَليهما مًعا، أو مزيًجا من الهويات والتعابير الجندرية المختلفة. 

كــويــري/ة: وصــٌف ُيــطلق عــلى شــخٍص مــا لــإلشــارة إلــى أّن جــزًءا مــن مــيولــه/ا الجنســية، هــوّيــته/ا وتــعابــيره/ا 
الـجندريـة أو خـصائـصه/ا الجنسـية أو كـّلها المـعياريـًة أو غـير مـمتِثلٍة لـلتوّقـعات الـُمجتمعية، وُيـعتبر أيـًضا مـصطلًحا 

فضفاًضا يضّم جميع أفراد مجتمع الميم عين. 

الـهويـة الـجندريـة: تـصّور الـشخص لـذاتـه/ا أو إحـساسـه/ا الـذاتـي بـها كـفًتى أو فـتاة، أو كـمزيـٍج مـن فـتى/رجـل 
وفتاة/امرأة، أو كشخٍص خارج الثنائية الجندرية وتصنيفاتها تماًما. 

عـابـر/ة لـلنوع االجـتماعـي/لـلجندر أو تـرانـس*: شـخٌص ال تـتطابـق هـوّيـته/ا الـشخصية والـجندريـة مـع الـجنس 
الـبيولـوجـي الُمحـّدد لـه/ا عـند الـوالدة. وُيسـتخدم رمـز النجـمة شـارة إلـى مـروحـٍة واسـعٍة مـن تـجارب الـترانـس 

بغّض النظر عن مراحل العبور.  
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عن حلم وهذا التقرير 

حـلم هـي أول مـنظمة تـعمل مـن أجـل حـقوق مـجتمع الـميم عـين فـي الـعالـم الـعربـي، تـأسسـت 

رسـمًيا فـي بـيروت، لـبنان فـي عـام 2001. وتـتمثل مـهمتها فـي قـيادة الـنضال السـلمي مـن أجـل 

تحـريـر كـافـة افـراد مـجتمع الـميم عـين مـن الـمثليين والـمثليات وثـنائـيي الـتوجـه الجنسـي والـعابـريـن/

ات والمتحــرريــن/ات جــندريــًا وثــنائــيي الــجنس وغــيرهــم/ن مــن األفــراد الــذيــن/الــلواتــي لــديــهم/ن 

صـفات جنسـية و/أو هـويـات جـندريـة غـير نـمطية وغـير مـقبولـة بـعد فـي لـبنان ومـنطقة الشـرق 

األوسـط وشـمال أفـريـقيا مـن جـميع أنـواع االنـتهاكـات لـحقوقـهم الـفرديـة والجـماعـية، الـمدنـية 

السـياسـية، االقـتصاديـة، االجـتماعـية والـثقافـية. هـذه الـمنظمة تـقوم ايـًضا بـتقديـم مجـموعـة مـن 

بـرامـج تـتضمن تـقديـم الـمساعـدات الـقانـونـية والنفسـية واالجـتماعـية كـما االسـتجابـة الـى حـاالت 

الـطوارئ الـتي تـردهـا. ايـًضا، تـديـر حـلم أكـبر مـركـز اجـتماعـي ألفـراد مـجتمع الـميم عـين فـي الشـرق 

األوسـط وشـمال افـريـقيا كـما تـقود الـنضال مـن اجـل إلـغاء تجـريـم الـمثلية الجنسـية وتـعزيـز مـكانـة 

االفراد الكويريين االقتصادية والحفاظ على كافة حقوقهم بما فيها حقوق العمل والسكن.  

فـي عـام 2021، تـجاوز عـدد الـحاالت الـتي تـم تـسجيلها لـدى حـلم 4000 حـالـة تـم تـوثـيقها مـن بـين 

أكـثر مـن 2330 زيـارة فـرديـة لـديـها. يـعالـج مـركـز حـلم للخـدمـات والحـمايـة جـميع هـذه الـحاالت مـن 

خــالل نــظام مــتخصص إلدارة الــحاالت كــما انــه يــؤمــن دعــًما مــجانــًيا لــلصحة النفســية ويــقوم 

بـالـتدخـل واالسـتجابـة فـي حـاالت الـطوارئ وبـرمـجة الـمساعـدة الـماديـة. سـمحت هـذه الـبرامـج 

لـلمركـز بـتوثـيق االنـتهاكـات الـتي يـتعرض لـها جـميع األفـراد الـذيـن يـسعون لـلحصول عـلى خـدمـاتـه 

وهـي سـبب اسـاسـي فـي مـعالـجة الـنقص الـتقليدي لـلبيانـات الـموثـوقـة حـول مـجتمع الـميم عـين 

فــي لــبنان وفــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفــريــقيا بــشكل أوســع. لــذلــك، لــغرض اعــداد 

الـتقريـر، عـمل فـريـق حـلم عـلى تـوثـيق الـحاالت الـتي تـلقاهـا، وتـصفيتها حسـب الـفئات وتقسـيمها 

إلـى فـئات مـختلفة مـن انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان واالحـتياجـات اإلنـسانـية والحـمايـة الـتي ال يـنص 

عليها القانون المحلي الدولي. 
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تجزئة وفًقا لالعتداءات واالحتياجات الموثقة  

4,033 عدد الحوادث االجمالي

2,133 العدد اإلجمالي لزيارات الحاالت

1,328 العدد اإلجمالي لالنتهاكات

2,393 العدد اإلجمالي للمساعدات المقدمة

312 مختلف

النســـبة مـــن اإلجـــمالـــي 
الحاالت

ارقام عام 2021 الوصف المخالفة

العنف المبني على الهوية او التوجه الجنسي / الجندري

19.1% 254 أي ســـلوك جســـدي وعـــدوانـــي يـــمارس عـــلى 

شــخص آخــر داخــل أو خــارج الــنطاق الــمنزلــي او 

األسرة. 

الـــعنف الجســـدي 

والعنف األسري 

3.77% 50 أي عــــمل غــــير الئــــق  ذو طــــبيعة جنســــية أو 

إيحائية غير مرغوب فيه من قبل المتلقي. 

التحرش الجنسي 

2.26% 30 أي فـــــعل يـــــنطوي عـــــلى االتـــــصال الجنســـــي 

بـاإلكـراه مـن أي نـوع كـان غـير مـرغـوب فـيه مـن 

قبل المتلقي.

اغتصاب 

0.83% 11 أي معاملة عنيفة، جسدية أو معنوية، لقاصر.  إســــاءة مــــوجــــهة 

لألطفال 

1.81% 24 الحـــرمـــان مـــن الحـــريـــة الجســـديـــة لـــشخص آخـــر 

وحجزه رغًما عن ارادته. 

الحــــــرمــــــان مــــــن 

الحرية 
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2% 27 إيــــذاء الــــنفس: أي شــــكل مــــن أشــــكال إيــــذاء 

النفس أو محاولة إيذاء النفس. 

االنــتحار: أي مــحاوالت تهــدف إلــى إنــهاء حــياة. 

يــتضمن ذلــك األفــكار االنــتحاريــة وأفــكار إيــذاء 

النفس في هذا التقرير.

األذى الـــــــذاتـــــــي 

واالنتحار

57.45% 763 تهـــديـــد بـــالـــقتل: أي نـــية صـــريـــحة إلنـــهاء حـــياة 

شــــخص اخــــر والــــموجــــه الــــيه شــــخصًيا أو عــــبر 

اإلنترنت أو عبر وسائل المراسلة األخرى.  

الــــعنف الــــلفظي: أي هــــجوم لــــفظي صــــريــــح، 

شــخصًيا أو عــبر اإلنــترنــت أو بــأي طــريــقة أخــرى 

بقصد تخويف أو التمييز ضد شخص آخر.  

االبـــتزاز: أي مـــحاولـــة إلجـــبار شـــخص آخـــر عـــلى 

تـقديـم مـعلومـات أو مـوارد عـن غـير ارادة وذلـك 

تـحت التهـديـد بـالـتعرض أو الـعنف أو أي شـكل 

آخر من أشكال القوة. 

التهـــديـــد بـــالـــقتل 

والــعنف الــلفظي 

واالبتزاز 

0.52% 7 اخــتطاف ونــقل و / أو تــجنيد األفــراد ألغــراض 

االستغالل الجنسي. 

االتجار بالجنس

1.81% 24 أي مـــعامـــلة غـــير عـــادلـــة لـــموظـــف أو عـــامـــل 

بسبب SOGIESC أو هويات أخرى.

الــتمييز الــمرتــبط 

بالعمل
0.45% 6 فصل فرد من وظيفته دون سبب قانوني الـــــــصــــــــــــــــــــــــرف 

التعسفي
0.6% 8 أي فـــعل غـــير الئـــق وغـــير مـــرغـــوب فـــيه مـــن 

يحمل داللة جنسية يحدث في مكان العمل.

التحـرش الجنسـي 

في مكان العمل
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المخالفات المتعلقة بالعمل

1.81% 24 أي مـعامـلة غـير عـادلـة لـموظـف أو عـامـل بسـبب 

الـهويـة او الـتوجـه الجنسـي / الـجندري أو هـويـات 

أخرى.

الــــتمييز الــــمرتــــبط 

بالعمل

0.45% 6 فصل فرد من وظيفته دون سبب قانوني الصرف التعسفي
0.6% 8 أي فـعل غـير الئـق وغـير مـرغـوب فـيه يحـمل داللـة 

جنسية يحدث في مكان العمل.

التحـــرش الجنســـي 

في مكان العمل
 تقديم المساعدات

 4.26% 102 تقديم المساعدة القانونية أو المشورة أو التمثيل 
في المحكمة لألفراد الذين يواجهون التمييز على 

أساس الهوية او التوجه الجنسي / الجندري 
الخاص بهم.  

 مساعدة قانونية

19.39% 464 توفير الرعاية الصحية النفسية والعالجات 

النفسية الالزمة لألفراد.

الرعاية الصحية 

النفسية
16.92% 405 توفير المأوى و / أو السكن للمشردين أو 

المعرضين لخطر اإلخالء.

المأوى واإلسكان

45.55% 1090 توفير المساعدة النقدية الطارئة لمختلف 

االحتياجات العاجلة بما في ذلك السكن والصحة 

واألمن الغذائي واالحتياجات األساسية األخرى.

المساعدة 

النقدية

10.2% 244 تقديم المساعدة لألدوية والعمليات الجراحية 

الطارئة والفحص واحتياجات الرعاية الصحية 

األخرى.

المساعدة الطبية

8.4% 201 توفير المعلومات المتعلقة باإلجراءات القانونية 

لمقدمي طلب اللجوء بسبب حظر او تهديد او 

عنف يتعرض له الفرد.

اللجوء



التقسيم الديموغرافي والجندري 
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التقسيم الديموغرافي والجندري: 

مـركـز حـلم للحـمايـة والخـدمـات هـو كـيان مـكرس لـتوفـير الحـمايـة الـالزمـة ودعـم الـصحة النفسـية و تـقديـم الـمساعـدة  
عـلى كـافـة أنـواعـها ألفـراد الـمجتمع الـمحتاجـين. يـوفـر هـذا الـمركـز ألعـضاء مـجتمع الـميم عـين (LGBTQ +) الـمساعـدة 
الـقانـونـية الـمطلوبـة، مـن خـالل خـدمـة االسـتشارات الـقانـونـية الـمجانـية الـمقدمـة بـغض الـنظر عـن جنسـيتهم عـند 
مـواجهـتهم أي تـمييز مـتعلق بـالـهويـة الجنسـية أو الـتوجـه الجنسـي عـلى سـبيل الـمثال دون الـحصر، الـعنف الجسـدي 
أو االبـتزاز أو التحـرش الجنسـي أو أي اعـتداء اخـر. عـالوة عـلى ذلـك، يـقدم الـمركـز الـمساعـدة النفسـية الـمطلوبـة كجـزء 
مـن بـرنـامـج دعـم الـصحة النفسـية وذلـك عـبر تـقديـم جـلسات عـالج نفسـي مـجانـية مـع مـتخصصين فـي الـصحة الـعقلية 
والنفسـية لـألفـراد الـمثليين واحـالـتهم، عـند الـحاجـة، إلـى الـمنظمات الـتي تـقدم الـدعـم الـمطلوب. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، 
يـوفـر الـمركـز خـدمـة دعـم الخـط الـساخـن لـلطوارئ عـلى مـدار الـساعـة طـوال أيـام األسـبوع لـتأمـين لـلمتضرريـن خـدمـات 

الحماية الالزمة للمتضررين. .  

فيما يلي النتائج الرئيسية للتجزئة الديموغرافية والجنسانية: 

يــقدم الجــدول 1 نــتائــج التجــزئــة الــديــموغــرافــية والــجنسانــية الــرئيســية حســب الجنســية. يــتبين ان غــالــبية الــمتقدمــين 

لخـدمـات حـلم يحـملون الجنسـية الـسوريـة بنسـبة حـوالـي 60٪ مـن الـعدد اإلجـمالـي. أمـا بـاقـي الـحاالت فـتنقسم بـين 

 لبنانيين بنسبة 31٪، ٪8 منهم الجئين غير سوريين أو فلسطينيين وحوالي 1٪ يحملون الجنسية الفلسطينية.

60%

1%

7%

31%
الجنسية اللبنانية
نازح/ة أو الجئ/ة (جنسيات غير السورية أو الفلسطينية)
الجنسية الفلسطينية
الجنسية السورية
غير محدد

جدول رقم 1: نتائج التجزئة الديموغرافية والجنسانية الرئيسية حسب الجنسية.
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يـعرض الجـدول أعـاله تـوزيـع الـحاالت الـموثـقة حسـب الـهويـة الـجندريـة مـع تحـديـد أكـثر مـن نـصفهم عـلى أنـهم رجـال 
مــمتثلين جــندرًيــا (٪54). أمــا بــالنســبة لــلقسم الــمتبقي الــبالــغ 46٪ مــن اجــمالــي الــحاالت، فــقد اشــتمل عــلى نــساء 
عــابــرات جــندريــًا بنســبة 34٪، ونــساء مــمتثلين جــندرًيــا بنســبة 7٪ ورجــال تــرانــس بنســبة 3٪. امــا بــما يــخص ال ٪2 

 المتبقين فهم موزعون بين األفراد غير ثنائيي الجنس واألفراد الذين لم يكشفوا عن توجههم الجنسي.
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جدول رقم ٢: توزيع الحاالت الموثقة حسب الهوية الجندرية.

جدول رقم ٣:  توزيع الحاالت على الفئات العمرية المختلفة
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Translation is too long to be saved 

يــوضــح الجــدول رقــم 3 كــيفية تــوزيــع الــحاالت عــلى الــفئات الــعمريــة الــمختلفة. تــبرز الــفئات الــعمريــة لــمرحــلة الــبلوغ 

الـمبكرة عـلى انـها األكـثر اسـتفادًة مـن خـدمـات حـلم فـي عـام 2021، حـيث ان الـفئتين الـعمريـة بـين 18-24 و35-25 

شــكلت أكــبر عــدد مــن الــحاالت بــحوالــي 31٪ و36٪ عــلى الــتوالــي. أمــا فــيما خــص الــفئات األكــبر ســًنا فيظهــر أن 

الــحاالت المسجــلة هــي أقــل نســبًيا ســواء كــانــت لــلفئة الــعمريــة 35-44 (حــوالــي 10٪) أو 45-59 (٪3.62) أو 60+ 

(حـوالـي 0٪). يجـدر اإلشـارة إلـى أن الـفئة الـعمريـة الـتي تـقل عـن 18 عـاًمـا شـكلت نسـبة مـنخفضة مـن الـحاالت الـمبلغ 

عـنها عـند حـوالـي 3٪ مـن مجـمل الـحاالت خـاصـة وأن حـلم ال تـقدم أي خـدمـات أو بـرامـج لـلقصر وتـحال مـثل تـلك 

الــحاالت إلــى الــمنظمات الشــريــكة الــمتخصصة فــي حــمايــة وخــدمــة الــقاصــريــن. أخــيًرا، حــوالــي 16٪ مــن الــحاالت 

المسجلة لم تحدد في أي من الفئات العمرية المذكورة أعاله أو لم يتم تسجيل أعمارها. 

يـبين الجـدول 4 تـوزيـع الـحاالت بـين مـختلف الـمحافـظات فـي لـبنان. سجـلت مـحافـظتا بـيروت وجـبل لـبنان أعـلى نسـبة 

حـاالت مسجـلة بنسـب بـلغت 31٪ و42٪. ويـمكن أن ُيفسـر ذلـك ارتـفاع كـثافـة الـسكان مـن مـجتمع الـميم عـين فـي 

الــعاصــمة وحــولــها وزيــادة الــوعــي بخــدمــات ومــكاتــب "حــلم" الــموجــودة فــي بــيروت. فــي الــمقابــل، ُسجــل فــي 

الـمحافـظات الـمتبقية عـدًدا مـنخفًضا حـيث تـم تـسجيل 4٪ فـقط مـن مجـموع الـحاالت فـي الـشمال، ٪2 فـي الـبقاع 

و1٪ فــي الــجنوب. أخــيًرا 20٪ مــن إجــمالــي عــدد الــحاالت لــم يــصرحــوا عــن مــكان تــواجــدهــم وســكنهم اذ فــضلوا 

التحفظ عن الكشف عن تلك المعلومات. 

20%

1%

4%
0%

42% 0%
2%

31%

عكار
بعلبك
بيروت
بقاع
خارج لبنان
جبل لبنان
النبطية
شمال لبنان
جنوب لبنان
غير موثق

جدول رقم ٤:  توزيع الحاالت بين مختلف المحافظات في لبنان



النتائج الرئيسية 
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العنف الجنسي 

العنف الجسدي والعنف األسري 

ُتظهـر الـنتائـج عـدًدا مـقلًقا مـن الـحاالت الـتي تـنطوي عـلى عـنف جسـدي اسـتهدفـت مـجتمع الـميم عـين فـي عـام 
2021. بـّلغ حـوالـي 254 فـرًدا عـن تـعرضـهم لـلعنف الجسـدي عـلى أنـواعـه ومـن بـينهم كـان الـالجـئون الـسوريـون هـم 
األكـثر تـعرًضـا، اذ شـكلوا مـا يـقارب ال 70٪ مـن إجـمالـي الـحاالت المسجـلة. يـكافـح الـالجـئون الـسوريـون بـشكل عـام 
مـن أجـل الـبقاء وتـلبية احـتياجـاتـهم األسـاسـية فـي لـبنان، انـما مـن يـنتمون الـى مـجتمع الـميم مـنهم يـتعرضـون لـلمزيـد 
مـن الـعنف والـتمييز الـناتـج عـن رهـاب الـمثلية والـعابـريـن جنسـيًا الـسائـدة فـي كـافـة الـمجتمعات بـما فـيها مـجتمعات 
الـالجـئين الـسوريـين وكـذلـك الـمجتمعات والـمؤسـسات الـلبنانـية الـمضيفة. إضـافـة الـى ذلـك، يـتعرض هـؤالء بـشكل 
خـاص لـلعنف مـن قـبل الـجهات الـرسـمية، ال سـيما عـند احـتجازهـم مـن قـبل قـوى األمـن الـعام الـلبنانـي، كـما أنـهم أكـثر 
عـرضـة لـالسـتغالل واألذى مـن قـبل كـل مـن الـلبنانـيين والـسوريـين مـع احـتمال عـدم الـتبليغ عـن هـذه االنـتهاكـات  أو 

معالجتها لدى الجهات المختصة. 

يـرتـبط أحـد الـمظاهـر الـرئيسـية لـلعنف الجسـدي بـالـعنف األسـري و / أو عـنف الشـريـك، وكـالهـما ال يـزاالن مـن الجـرائـم 
التـي ال يتـم التـبليغ عنـها أو المـغطاة إلىـ حدـ كبـير بسبـب تصـويرـهاـ علـى أنهـا أموـر خاـصةـ أو عاـئلـية ال تتـطلب تدـخًال 
خـارجـًيا. فـرض اإلغـالق الـناتـج عـن جـائـحة كـورونـا عـام 2021 عـلى الـعديـد مـن أفـراد مـجتمع الـميم عـين الـعودة إلـى 
مــنازل األســرة فــي خــارج الــمدن مــما أدى إلــى تــفاقــم حــاالت الــعنف األســري. لــسوء الحــظ، ال يــوفــر الــقانــون رقــم 

204/2020، المخصص لتجريم العنف األسري، الحماية الكافية لألفراد كونه يضع عبء اإلثبات على عاتق  

رجل مماثل للجندر امرأة مماثلة للجندر انسيابيي الجندر رجل عابر للجندر امرأة عابرة للجندر
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جدول رقم ٥:  توزيع حاالت العنف الجسدي حسب الهوية الجندرية والجنسية
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الـضحية ويـخضع إلـى حـد كـبير لـثقافـة الـخصوصـية واإلفـالت مـن الـعقاب الـتي تـتغلغل فـي قـضايـا الـعنف األسـري 
بشكل عام. 

خـارج نـطاق الـعنف األسـري، تسـتهدف الـمواد مـن 554 إلـى 557 مـن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي الجـرائـم الـمتعلقة 
بـالـعنف الجسـدي أو اإلسـاءة ضـد األفـراد حـيث تـختلف شـدة الـعقوبـات الـمنصوص عـنها بـاخـتالف خـطورة اإلصـابـة 
10الــتي لــحقت بــالــمجني عــليه. بــشكل خــاص، إن الــمواد 554  و555  و556  تتخــذ كــسند قــانــونــي لــإلدانــة فــترة  9 8

11تـعطيل الـضحية عـن الـعمل فـي حـين أن الـمادة 557  مـن نـفس الـقانـون تـزيـد قـساوة اإلدانـة عـندمـا يـترتـب عـلى 

العنف الممارس تعطيل أحد أعضاء الضحية أو اإلضرار بأي من حواسه. 

8 المادة 554 ع.: "من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحھ أو ایذائھ ولم ینجم عن ھذه االفعال مرض او تعطیل شخص عن العمل لمدة تزید عن 

 عشرة ایام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة اشھر على االكثر او بالتوقیف التكدیري وبالغرامة من عشرة آالف الى خمسین الف لیرة او
 .باحدى ھاتین العقوبتین

.ان تنازل الشاكي یسقط الحق العام، ویكون لھ على العقوبة ما أصفح المدعي الشخصي من المفعول."

9 المادة 555 ع.: " اذا نجم عن االذى الحاصل مرض أو تعطیل شخص عن العمل مدة تزید عن عشرة أیام عوقب المجرم بالحبس مدة ال تجاوز 
السنة وبغرامة مئة ألف لیرة على االكثر أو باحدى ھاتین العقوبتین. واذا تنازل الشاكي عن حقھ خفضت العقوبة الى النصف."

10 المادة 556 ع.: "اذا تجاوز  المرض أو التعطیل عن العمل العشرین یوما قضي بعقوبة الحبس من ثالثة أشھر الى ثالث سنوات فضال عن الغرامة 
السابق ذكرھا."

11 المادة 557 ع.: " اذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد االطراف  أو الى تعطیل أحدھما أو تعطیل احدى الحواس عن العمل أو 
تسبب في احداث تشویھ جسیم أو أیة عاھة أخرى دائمة أو لھا مظھر العاھة الدائمة عوقب المجرم باالشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على االكثر."



  ١٨

التحرش الجنسي 

مـن إجـمالـي عـدد الـحاالت الـمَوثـقة فـي عـام 2021، سجـلت حـلم 50 حـالـة تحـرش جنسـي حـيث ان 75 ٪ مـن هـذه 
الـحاالت هـن نـساء تـرانـس. تـواجـه الـنساء الـترانـس، وال سـيما الـالجـئات والـعامـالت فـي الـجنس والـعامـالت المهّجـرات، 
عـنًفا جنسـًيا غـير مـتناسـب مـن الـُمحّققين والشـرطـة والـجنات اآلخـريـن. هـذا ويـقل احـتمال إبـالغ السـلطات عـن التحـرش 
واالعــتداء الجنســيين - ويــعانــون مــن ثــقافــة اإلفــالت مــن الــعقاب الــدائــمة فــي هــذه األمــاكــن. تــم تجــريــم التحــرش 
12الجنسـي فـي لـبنان مـن خـالل الـقانـون رقـم 205/2020 الـصادر فـي كـانـون األول مـن عـام 2020،  لـكنه ال يـزال غـير 

كـاٍف ألنـه ال يـوفـر ردًعـا كـافـًيا ولـم يـتم دعـمه بـالـموارد والـمعرفـة الـالزمـة حـول كـيفية تـأثـيره عـلى األفـراد ذات هـويـة 
جندرية مختلفة وخاصة متغيرات النوع االجتماعي. 

فـي حـين يـواصـل المشـرع الـلبنانـي بـإنـشاء اسـتثناءات للتهـرب مـن تـهم االغـتصاب أو االعـتداءات فـي األمـاكـن الـعامـة، 
ال يـزال االغـتصاب والـعنف ضـد مـجتمع الـميم عـين مـشكلة مسـتمرة غـير مـعالـجة. حـتى كـانـون األول مـن عـام 2020، 
لـم تـكن الـقوانـين الـلبنانـية تـديـن مـرتـكبي التحـرش الجنسـي ألن هـذا الـفعل لـم ُيجـرم ولـم ُتـقدم أي تـداعـيات قـانـونـية 
أو حـمايـة لـلضحايـا. ومـع ذلـك، وعـلى الـرغـم مـن أن المشـرع الـلبنانـي قـام بتجـريـم فـعل التحـرش فـي قـانـون تـاريـخي 
طــال انــتظاره مــن قــبل الــناشــطين فــي حــقوق االنــسان والــمرأة، لــكنه لــم يــعالــج الــمشكلة الــمزمــنة الــمتمثلة فــي 

التحرش واالعتداء الجنسيين إلى الدرجة المطلوبة. 

 Law 205/2020; Criminalization of Sexual Harassment and Rehabilitation of Victims; https://12

lebanon.saderlex.com/category/205-أخبار-قانونیة/11511/نص-قانون-تجریم-التحرش-الجنسي-وتأھیل-ضحایاه-(قانون-رقم) ; 
2020.
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جدول رقم ٦:  توزيع حاالت التحرش الجنسي حسب الهوية الجندرية
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13حـددت الـمادة االولـى مـن الـقانـون رقـم 205/2020 التحـرش الجنسـي   بـأنـه " أي سـلوك سـيء مـتكرر خـارج عـن 

الـمألـوف، غـير مـرغـوب فـيه مـن الـضحية، ذي مـدلـول جنسـي يـشّكل انـتهاكـًا للجسـد أو لـلخصوصـية أو لـلمشاعـر ". 
لـألسـف، قـامـت الـمادة 2 مـن هـذا الـقانـون بـإدانـة المتحـرشـين بـجنحة بـدًال مـن رفـع الجـريـمة الـى جـنايـة تـاركـة عـقوبـة 
هـذه الجـريـمة مـن الـحبس لـمدة تـتراوح بـين شهـر واحـد وسـنة وغـرامـة محـددة بـثالثـة إلـى عشـرة أضـعاف الحـد األدنـى 
14لألجور (675000 ليرة لبنانية) والتي  تقدر اليوم بحوالي 30 دوالر أمريكي، نظًرا لتدهور قيمة العملة الوطنية.  

فـي ظـل غـياب آلـيات مـراقـبة وتـطبيق الـقانـون، الـى جـانـب نـقص الـتدريـب لـعناصـر قـوى األمـن الـداخـلي عـلى حـمايـة 
الـضحايـا والـتعامـل مـعهم، وثـقافـة اإلفـالت مـن الـعقاب الـتي تـتغلغل فـي الـمؤسـسات الـحكومـية، وغـياب االدارة 
السـياسـية والـتنفيذيـة، يـشكل مـثل هـذا االنـتهاك خـطرا هـام ال يـمكن مـعالـجته بـشكل صـحيح، والـتخفيف مـن وطـأتـه. 
إضـافـة الـى ذلـك، وحـتى مـع اقـرار قـانـون تجـريـم التحـرش الجنسـي كجـريـمة فـرديـة، ال يـزال عـبء اإلثـبات يـقع عـلى 
عـاتـق الـضحية، مـما يـعني أن األفـراد الـمثليين والـترانـس ومـزدوجـي الـميل الجنسـي ومـغايـري الـهويـة الـجنسانـية يـجب 
أن يـخاطـروا بـشكل حـتمي بـتداعـيات مـيولـهم الجنسـية وهـويـتهم الـجندريـة الـخاصـة بـهم، رغـم احـتمال اسـتخدامـها 
ضــدهــم إذا أبــلغوا عــن حــالــة تحــرش. حــتى  مــع اشــارة الــمادة 3 إلــى وجــوب اتــخاذ خــطوات لحــمايــة الــضحية أثــناء 
الـتحقيق والـمقاضـاة، تـظل الـمادة غـامـضة وال تـذكـر بـصراحـة ال الـهويـة او الـتوجـه الجنسـي / الـجندري ضـمن الـحاالت 
الــموجــب حــمايــتها. يــتعرض ضــحايــا التحــرش الجنســي مــن مــجتمع الــميم لخــطر إعــادة الــصدمــة والــوصــم عــند طــلب 

المساعدة من القانون بسبب المواقف التمييزية للشرطة والمدعين العامين والقضاة. 

13 المادة 1 قانون رقم 205/2020: "التحرش الجنسي ھو أي سلوك سيء متكرر خارج عن المألوف، غیر مرغوب فیھ من الضحیة، ذو مدلول 
جنسي یشّكل انتھاكاً للجسد أو للخصوصیة أو للمشاعر یقع على الضحّیة، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إیحاءات أو تلمیحات جنسیة أو إباحیة 

وبأي وسیلة ّشّةرمتحتال بما في ذلك الوسائل اإللكترونیة. 
یعتَبر أیضاً تحرشاً جنسیاّ، كل فعل أو مسعى ولو كان غیر متكرر یستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري یھدف فعلیاً 

للحصول على منفعة ذات طبیعة جنسیة یستفید منھا الفاعل أو الغیر."

14  المادة 2 قانون رقم 205/2020: "أ- یعاقب كل من اقدم على ارتكاب جریمة التحرش الجنسي بالحبس من شھر حتى سنة وبغرامة تتراوح بین 
ثالثة اضعاف وعشرة اضعاف الحد االدنى الرسمي لألجور أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

ب- یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة من عشرة أضعاف إلى عشرین ضعف الحد االدنى الرسمي لألجور أو بإحدى ھاتین العقوبتین: 
1- إذا كانت جریمة التحرش حاصلة في إطار رابطة التبعیة أو عالقة العمل. 

2- اذا وقع التحرش في إحدى اإلدارات الرسمیة أو العسكریة أو المؤسسات العامة أو البلدیات أو الجامعات أو المدارس أو الحضانات أو المعاھد أو 
األندیة أو وسائل النقل. 

3- إذا كان المتحرش موظفاً وفقاً للتعریف المنصوص علیھ في المادة 350 من قانون العقوبات، وتعّسف باستعمال السلطة التي یتمّتع بھا بحكم المھام 
المكلَّف بھا، أو بمعرض القیام بالوظیفة أو بسببھا. 

ج- یعاقب بالحبس من سنتین إلى اربع سنوات وبغرامة تتراوح من ثالثین إلى خمسین ضعف الحد االدنى الرسمي لألجور في الحاالت التالیة: 
1- إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي االحتیاجات اإلضافیة أو على من كان ال یستطیع المدافعة عن نفسھ بسبب وضعھ الصحي 

الجسدي أو النفسي. 
2- إذا كان الجاني ممن لھ سلطة مادیة أو معنویة أو وظیفیة أو تعلیمیة على المجني علیھ. 

3- إذا ارتكب فعل التحرش شخصان أو أكثر. 
4- إذا استخدم الجاني الضغط الشدید النفسي أو المعنوي أو المادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبیعة جنسیة. 

في حال التكرار أو المعاودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حدیھما األدنى واألقصى في كل الحاالت المذكورة أعاله ویحكم بعقوبتي الحبس 
والغرامة معاً في الحاالت المنصوص علیھا في الفقرتین) ب (و) ج (من ھذه المادة."



  ٢٠

اغتصاب 

فـي الـعام الـماضـي، أبـلغت حـلم عـن 30 حـالـة اغـتصاب فـرديـة حـيث كـانـت 25 مـنها تـخص مـواطـنين سـوريـين، و 
60٪ مـنها تـم اإلبـالغ عـنها مـن قـبل رجـال مـمتثلين جـندرًيـا فـي حـين ان 10 حـاالت كـانـت مـن نـساء تـرانـس وواحـدة 
مـن قـبل كـل مـن نـساء مـمتثلين جـندرًيـا ورجـال تـرانـس. بـعد االضـطرار للهجـرة مـن بـالدهـم نـظًرا للحـرب الـحاصـلة 
ومـخاوف السـالمـة الـمتزايـدة، يـعتبر الـالجـئون األكـثر عـرضـة لـالعـتداء الجنسـي بسـبب نـقص الحـمايـة الـمؤمـنة لـهم، 
وتـدهـور الـظروف المعيشـية، وعـدم تـوفـر األمـاكـن الـعامـة اآلمـنة الـواسـعة لـهم األمـر الـذي أدى إلـى تـفاقـم 

االنتهاكات ضدهم بناًءا على هويتهم الجنسية و/أو الهوية الجندرية. 

يـعتبر االغـتصاب وأشـكال االعـتداء الجنسـي الـمختلفة مـن أكـثر مـا ال يـتم االبـالغ  عـنه فـي لـبنان بسـبب الـخوف مـن 
انـتقام الـجناة أو مـن قـبل الـمجتمع، أو بسـبب عـدم االعـتقاد بـإمـكانـية مـواجـهة مـثل هـذا االعـتداء. االغـتصاب، 
كـما هـو مـعّرف فـي الـمادة 503 مـن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي، هـو " مـن أكـره غـير زوجـه بـالـعنف والتهـديـد عـلى 
15الجــماع ".  تــضع الــقوانــين الــلبنانــية الــحالــية االغــتصاب فــي خــانــة الــجنايــات وتــتفاوت شــدة الــعقوبــة بحســب 

الـظروف الـمحيطة بـه. عـلى سـبيل الـمثال، االغـتصاب يـعاقـب عـليه فـي األصـل بـاألشـغال الـشاقـة لـمدة خـمس 
سـنوات عـلى األقـل انـما إذا كـانـت الـضحية قـاصـًرا دون 15 عـاًمـا، فـال يـجوز أن تـقل الـعقوبـة الـمطبقة عـن السـبع 
ســنوات أشــغال شــاقــة. تــقوم الــمواد 503 إلــى 506 مــن الــقانــون الــمذكــور أعــاله بتحــديــد الــحاالت الــمختلفة 
الـمعاقـب عـليها مـع تحـديـد الـعقوبـة الـالزمـة وآخـذة بـعين االعـتبار سـن الـضحية وقـدرتـها عـلى مـقاومـة مـثل هـذه 

األفعال. ومع ذلك، ال توفر القوانين الحالية أي نوع من الحماية الخاصة ألفراد مجتمع الميم عين ألنهم  

15 المادة 503 ع.: "من أكره غیر زوجھ  بالعنف والتھدید على الجماع عوقب باالشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على االقل. وال تنقص العقوبة عن 
سبع سنوات اذا كان المعتدى علیھ لم یتم الخامسة عشرة من عمره."

رجل مماثل للجندر امرأة مماثلة للجندر رجل عابر للجندر امرأة عابرة للجندر
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جدول رقم ٧:  توزيع حاالت االغتصاب حسب الهوية الجندرية والجنسية



  ٢١

يـخضعون لـألحـكام الـعامـة الـمنصوص عـليها فـي الـمواد الـمذكـورة. عـلى سـبيل الـمثال، كـانـت الـمادة 522 سـابـًقا 
قـبل إلـغاؤهـا مـؤخـًرا مـن قـانـون الـعقوبـات تـسمح لـلمغتصبين بـاإلفـالت مـن الـتهم إذا تـزوجـوا ضـحايـاهـم، وحـتى 

17اليوم ال تزال المخاوف قائمة بشأن المادتين 505  و518.   16

بـاإلضـافـة إلـى مـا سـبق، صـعوبـة تـأمـين األدلـة الـتي يـمكن تـقديـمها عـند تـقديـم شـكوى، وعـدم الـقدرة عـلى تحـديـد 
هـويـة الـمغتصب ونـقص الـموارد الـمتاحـة فـي مـراكـز قـوى األمـن الـداخـلي، وكـذلـك غـياب اإلرادة لـلتحقيق فـي 
حــاالت االغــتصاب، تــشكل تهــديــًدا خــطيًرا عــلى مســتوى اإلبــالغ عــن الــحاالت والــمساءلــة لــضحايــا االغــتصاب 
والـناجـين. حـتى لـو كـانـت حـلم وبـعض الـمنظمات المحـلية والـدولـية األخـرى تـقدم الـمساعـدة الـقانـونـية والنفسـية 
لـضحايـا االغـتصاب، فـإن الـحاجـة ال تـزال كـبيرة وغـير مـعالـجة إلـى حـد كـبير خـارج الـعاصـمة والـحاالت غـير الـمبلغ عـنها 
مـباشـرة الـى حـلم. يـشكل االسـتهزاء فـي تجـريـم االعـتداء الجنسـي بجـميع أشـكالـه، والفشـل فـي مـعاقـبة الـجناة 

وتحقيق العدالة، تهديًدا خطيًرا ألمن وبقاء أفراد مجتمع الميم عين في لبنان. 

16المادة 505 ع.: " من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن خمس سنوات، وال تنقص العقوبة 
عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم یتم الثانیة عشرة من عمره. 

ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شھرین إلى سنتین، وفي ھذه الحالة إذا عقد زواج صحیح 
بینھما توقفت المالحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضیة ُعلق تنفیذ العقاب المحكوم بھ على أال یصدر قرار القاضي بالتعلیق إال باالستناد إلى 

تقریر یعده مساعد اجتماعي یأخذ بعین االعتبار ظروف القاصر االجتماعیة والنفسیة. 
إذا صدر القرار بوقف المالحقة أو المحاكمة أو بتعلیق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن یكلف المساعد االجتماعي تقدیم تقریر لھ عن وضع 

القاصر النفسي واالجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشھر خالل مھلة ثالث سنوات من تاریخ صدور قراره. 
تتابع المالحقة أو المحاكمة أو یتابع تنفیذ العقوبة قبل انقضاء مھلة الثالث سنوات إذا انتھى الزواج بالطالق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم 

أو إذا تبین وجود أي سبب آخر مشروع یبرر متابعة المالحقة أو المحاكمة أو تنفیذ العقوبة في ضوء التقاریر الدوریة المشار إلیھا في ھذه المادة."

17 المادة 518 ع.: "من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتھا عوقب إذا كان الفعل ال یستوجب عقاباً أشد بالحبس ستة أشھر على األقل وبغرامة 
تتراوح بین ثالثة مالیین وخمسة مالیین لیرة أو بإحدى العقوبتین. 

ال تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى علیھ أتم الخامسة عشر ولم یتم الثامنة عشرة من عمره. 
وفي ھاتین الحالتین إذا عقد زواج صحیح بینھما توقفت المالحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضیة ُعلق تنفیذ العقاب المحكوم بھ، في حال كان 

المعتدى علیھ قاصراً ال یصدر قرار القاضي بالتعلیق إال باالستناد إلى تقریر یعده مساعد اجتماعي یأخذ بعین االعتبار ظروف القاصر االجتماعیة 
والنفسیة. 

إذا صدر القرار بوقف المالحقة أو المحاكمة أو بتعلیق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى علیھ قاصراً، أن یكلف المساعد االجتماعي 
تقدیم تقریر لھ عن وضع القاصر النفسي واالجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشھر خالل مھلة ثالث سنوات من تاریخ صدور قراره. 

تتابع المالحقة أو یتابع تنفیذ العقوبة قبل انقضاء مھلة الثالث سنوات إذا انتھى الزواج بالطالق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبین 
وجود أي سبب آخر مشروع یبرر متابعة المالحقة أو المحاكمة أو تنفیذ العقوبة في ضوء التقاریر الدوریة المشار إلیھا في ھذه المادة. 

أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فال تقل عقوبة األشغال الشاقة عن سبع سنوات. 
في ما خال اإلقرار ال یقبل من أدلة الثبوت على المجرم إال ما نشأ منھا عن الرسائل والوثائق األخرى التي كتبھا."



  ٢٢

العنف ضد األطفال 

فـي ظـل نـقص الـوعـي والـتعليم عـن كـل مـن الـهويـة الـجندريـة والـتوجـه الجنسـي والـتربـية الجنسـية بـشكل عـام ضـمن 
الـمناهـج الـتربـويـة الـلبنانـية، إضـافـًة الـى عـدم كـفايـة الـمعلومـات الـمتداولـة عـبر الـقنوات الـعامـة، بـما فـي ذلـك وسـائـل 
اإلعـالم والـمساحـات الـمدنـية؛ يـظل أطـفال مـجتمع الـميم عـين مـعرضـين بشـدة لـحاالت سـوء الـمعامـلة ونـادًرا مـا 
يـبلغون عـن حـوادث الـعنف الجسـدي أو الجنسـي أو غـيرهـا مـن أشـكال الـعنف الـتي يـتعرضـون لـها. فـي عـام 2021، 
رصــدت حــلم 11 حــالــة عــنف ضــد األطــفال عــلى أســاس مــيولــهم الجنســية و / أو هــويــتهم الجنســية. الــقانــون رقــم 
422/2002 الـمعروف أيـًضا بـاسـم قـانـون "حـمايـة األحـداث الـمخالـفين لـلقانـون أو الـمعرضـين للخـطر" يحـمي األطـفال 
أو الـضحايـا الـمعرضـين للخـطر عـلى الـرغـم مـن أنـه ال يـزال يـفتقر إلـى الـعديـد مـن الـتعريـفات الـضروريـة لـمعالـجة حـاالت 
الـعنف واإلسـاءة الـتي يـتعرض لـها األطـفال. يجـدر الـذكـر الـى انـه ال يـتطلب هـذا الـقانـون الـتدخـل الـقضائـي إال عـندمـا 

تكون "مصالح الطفل الفضلى في خطر". 

ان مــسألــة مــعالــجة حــاالت االعــتداء الجنســي الــتي يــتعرض لــها الــقاصــريــن أمــر مــعقد وصــعب لــلغايــة. آلــية إثــبات 
االنـتهاك الجنسـي ال تـزال غـير محـددة فـي لـبنان، والـقانـون ال يـزال يـتطلب أدلـة مـثل شـهادات الـشهود وعـالمـات 
واضـحة عـن سـوء الـمعامـلة الـتي يـصعب تـوفـرهـا فـي الـعديـد مـن األحـيان. عـالوة عـلى ذلـك، وبسـبب الـخوف مـن 
االنـتقام وردود فـعل مـجتمعهم، يـفضل الـكثيرون الـتزام الـصمت، ال سـيما فـي ظـل الـتداعـيات الـمحتملة الـتي قـد 
يــتعرضــون لــها فــي حــال الــكشف عــن هــويــتهم الــجندريــة و/أو مــيولــهم الجنســية ألي جــهة خــارجــية عــلى انــها قــد 
تســتخدم ضــدهــم إمــا داخــل الــمجتمع لــحالــة مــعينة أو خــارجــًيا مــن خــالل الــعديــد مــن الــوســائــل األخــرى كــتشويــه 
عـالقـاتـهم مـع عـائـالتـهم. مـن مـنظور قـانـونـي، شـهادة األطـفال أمـام الـمحاكـم ال تـعتبر أدلـة مـوثـوقـة ويـشكل ذلـك 
عقــبة هاــمةــ اذ أنهــ فيــ كثــير منــ األحيــان يكــون األطفــال همــ الضــحية والشــاهدــ الوــحيــد وفيــ نفــس الوــقتــ ال 

يتمتعون بالضمانات القانونية الكافية لحماية أنفسهم. 
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 Child Protection Working" فــيما يــخص ســوء الــمعامــلة واإلهــمال، أشــار فــريــق عــمل حــمايــة الــطفل فــي لــبنان
Group18" فـي تـقريـره لـعام 2021  إلـى ارتـفاع نسـبة األطـفال الـمعرضـين لـلعنف واإلهـمال. كـما ذّكـر فـريـق الـعمل 

بـضرورة االلـتزام بـأهـداف الـتنمية المسـتدامـة إلنـهاء ظـاهـرة إيـذاء األطـفال واسـتغاللـهم واالتـجار بـهم وجـميع أشـكال 
19العنف والتعذيب التي تستهدفهم.  

فـي حـين أن الـقانـون رقـم 293/2014 يـسمح لـلنساء وأطـفالـهن بـالـحصول عـلى الحـمايـة مـن الـمعتدي، فـإنـه يـنطبق 
فـقط عـلى األطـفال حـتى سـن الـثانـية عشـرة ويـترك األطـفال االكـبر سـنا مـع حـمايـة أقـل. لـيس لـدى لـبنان خـطة عـمل 
وطــنية لــمكافــحة االســتغالل واالنــتهاك الجنســيين، وال تــوجــد آلــيات وإجــراءات ومــبادئ تــوجيهــية لــضمان اإلبــالغ 
اإللــزامــي عــن حــاالت االعــتداء واالســتغالل الجنســيين لــألطــفال، ولــضمان الــتحقيق الــفعال فــي أعــمال االعــتداء 

واالستغالل، ومحاسبة الجناة امام العدالة. 
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الحرمان من الحرية 

الحـرمـان مـن الحـريـة او الـحبس القسـري هـو عـندمـا َيحـُرم الـجانـي شـخص آخـر حـريـته مسـتعمًال أيـة وسـيلة كـانـت. هـذه 
الجـريـمة كـما وردت فـي الـمادة 569 مـن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي، يـعاقـب عـليها بـاألشـغال الـشاقـة الـمؤقـتة، ولـكن 
20تــسقط الــعقوبــة فــي إحــدى الــحاالت الســبع الــمنصوص عــليها فــي الــمادة الــمذكــورة أدنــاه.   تســببت األزمــة 

االقـتصاديـة المسـتمرة، اضـافـًة الـى االغـالقـات الـمتتالـية الـتي فـرضـتها جـائـحة كـورونـا، الـى عـودة الـعديـد مـن أفـراد 
مـجتمع الـميم عـين، خـاصـًة الشـباب مـنهم، لـلعيش مـع اسـرهـم. تجـدر اإلشـارة الـى ان الـكثير مـنهم ال يـتمكنون مـن 
اإلبـالغ عـن االعـتداء الـحاصـل خـوًفـا مـن الـتداعـيات الـتي قـد تـتبع هـذا الـتبليغ سـواء كـانـت التشـرد والـجوع اوعـدم 

الحصول على الرعاية الصحية. 

خـالل عـام 2021 ، ورد لـدى حـلم 24 حـالـة حـبس قسـري ألفـراد مـن مـجتمع الـميم عـين. تجـدر اإلشـارة الـى ان مـعظم 
ضحايا الحبس القسري المسجلة هي من األطفال أو الشباب الذين قام والديهم باحتجازهم بعد اكتشاف  

20 من حرم آخر حریتھ الشخصیة بالخطف أو أي وسیلة أخرى، عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة. المادة 569 -معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي 112 
تاریخ16/9/1983 

ویعاقب الفاعل باألشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحاالت التالیة: 
1- إذا جاوزت مدة حرمان الحریة الشھر. 

2- إذا أنزل بمن حرم حریتھ تعذیب جسدي أو معنوي. 
3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قیامھ بوظیفتھ أو في معرض قیامھ بھا، أو بسبب انتمائھ إلیھا. 

4- إذا كانت دوافع الجریمة طائفیة أو حزبیة أو ثأًرا  من المجنى علیھ لفعل ارتكبھ غیره من طائفتھ أو محازبیھ أو أقاربھ. 
5- إذا استعمل الفاعل ضحیتھ رھینة للتھویل على األفراد أو المؤسسات أو الدولة بغیة ابتزاز المال أو 

اإلكراه على تنفیذ رغبة أو القیام بعمل أو االمتناع عنھ. 
- 6إذا وقع المجرم تبعا ً لالعتداء على إحدى وسائل النقل اآللیة الخاصة أو العامة كالسیارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة. 

- 7إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصین أو أكثر، كانوا عند ارتكابھ مسلحین. 
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتیجة الرعب أو أي سبب آخر لھ عالقة ًبالحادث.
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مـيولـهم الجنسـي او هـويـتهم الـجندريـة، إمـا عـن قـصد مـن خـالل إفـصاحـهم عـنها شـخصًيا أو مـن خـالل وسـائـل أخـرى 
دون مـوافـقة أو مـعرفـة األفـراد الـمعنيين. مـع ردود الـفعل المتخـلفة والـرجـعية ضـد أي تـصريـحات غـير مـتوافـقة مـع 
الــمعايــير الــمجتمعية الــمفروضــة بــشأن الــميول الجنســية او الــهويــة الــجندريــة، تــبقى مــعالــجة الــضرر الــذي يــنتج عــن 
الـحبس مـوضـوع صـعب ومحـرم نـقاشـه. مـن الـبارز ان 71 ٪ مـن ضـحايـا الـحبس القسـري هـم إمـا رجـال أو نـساء مـن 
مـتغيريـن الـنوع االجـتماعـي، وهـم مـعرضـين للخـطر ومسـتهدفـين بسـبب تـعابـيرهـم الجنسـية و / أو هـويـتهم الـجندريـة 

التي ال تتوافق مع اعتقادات وآراء المجتمع الذي يحيطهم. 

االنتحار وإيذاء النفس 

بسـبب آثـار جـائـحة COVID-19، الـوضـع االقـتصادي الـمتفاقـم، األجـواء السـلبية الـتي تـحيط حـياة سـكان الـبلد، وتـفاقـم 
حــاالت الــتمييز والــعنف، يــعانــي الــعديــد مــن افــراد مــجتمع الــميم عــين بــشكل غــير مــتناســب بــمعدالت عــالــية مــن 
االكـتئاب وتـسودهـم أفـكار إيـذاء الـنفس واالنـتحار. خـالل عـام 2020/2021، سجـلت حـلم زيـادة قـياسـية بنسـبة ٪30 
فـي عـدد األفـراد الـذيـن يـتصلون بخـطها الـساخـن حـامـلين أفـكار انـتحاريـة وأخـرى تهـدف إليـذاء الـنفس - وكـان لـديـها 

أكثر من 100 فرد على قائمة االنتظار لبرنامج دعم الصحة العقلية المجاني. 

لـذلـك ال بـد مـن تحـديـد الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى مـخاطـر االنـتحار، ال سـيما فـي الـمناطـق الـريـفية فـي لـبنان، حـيث تـعتبر 
أقل ترحيبًا بالمجتمعات الكويرية. بشكل عام، تم تسجيل 22 محاولة انتحار في لبنان. على الرغم من االستشارة  
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جدول رقم ٩:  توزيع حاالت االنتحار وايذاء النفس حسب الهوية الجندرية
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الـتي قـدمـتها حـلم وشـركـائـها الـموثـوق بـهم اسـتجابـًة لـمحاولـة االنـتحار، فـإن الـضحايـا الـذيـن حـاولـوا االنـتحار أو إيـذاء 
نــفسهم أفــادوا أنــهم تــلقوا دعــًما اجــتماعــًيا عــاًمــا مــنخفًضا، وانخــراًطــا اجــتماعــًيا مــنخفًضا، ودعــًما مــنخفًضا مــن  
أقــربــائــهم، مــما دفــعهم الــى مــحاوالت مــتكررة بــاالنــتحار. تشــير هــذه الــنتائــج إلــى أن الــتمييز عــلى الــتوجــه الــجنسانــي 
يــمكن أن يــكون لــه عــواقــب غــير مــقصودة تــتعلق بــالــصحة النفســية ومــخاطــر االنــتحار الــتي تــتفاقــم بســبب الــوضــع 
المسـتمر ، كـما أن االفـتقار إلـى أنـظمة الـدعـم االجـتماعـي الـمنقذة لـلحياة والـتي يـمكن أن تـخفف مـن وطـأة مـشاكـل 

الصحة النفسية ال يزال قليل ال بل معدوم خاصًة خارج العاصمة. 
لـذلـك، وفـًقا لـلمادة 554 مـن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي، فـإن أحـد الـعوامـل الـرئيسـية والـضروريـة لـمعاقـبة أي نـوع مـن 
األذى الـذي يـلحق بـالـفرد هـو مـمارسـة الـعنف ضـد شـخص آخـر. اذا، لـم تـشمل أي مـحاولـة إليـذاء الـنفس وال تـتم 

مالحقة هؤالء الذين اقترفوا مثل هذه االفعال و/أو ال يتم إدراجهم ضمن حقوق وحماية األفراد في لبنان. 
بـالنسـبة لـالنـتحار، ال يجـرم قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي االنـتحار أو مـحاولـة االنـتحار، مـتذرًعـا بـالحـريـة الـشخصية لـكل فـرد 

بأن يفعل ما يراه مناسًبا لجسده فيلتزم الصمت تجاه األمر. 

التهديد بالقتل والعنف اللفظي واالبتزاز 

غـالـًبا مـا يـتعرض أعـضاء مـجتمع الـميم عـين لـالبـتزاز أو التهـديـد أو أنـواع أخـرى مـن اإلسـاءة الـلفظية، ذلـك مـن خـالل 
اسـتخدام المهـدد مـا يـعرفـه عـن تـوجـههم الجنسـي أو هـويـتهم الجنسـية، أو بـأي مـواد سـمعية وبـصريـة ُتـَصورهـم فـي 
ســياقــات حــميمة مــع أشــخاص آخــريــن أو بــأنــفسهم. ويــتبين ان مــثل هــذه االنــتهاكــات ضــد الــمجتمع شــائــعة لــلغايــة 

وسائدة ال سيما على منصات التواصل االجتماعي. 

رجل مماثلة للجندر امرأة مماثلة للجندر ال ثنائيي الجندر رجل عابرة للجندر امرأة عابرة للجندر
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جدول رقم ١٠:  توزيع حاالت العنف واالبتزاز والتهديد بالقتل حسب الهوية الجندرية
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فـي عـام 2021، وثـقت حـلم 66 حـالـة ابـتزاز، تـمثل مـا يـقرب 1.6٪ مـن جـميع االنـتهاكـات المسجـلة عـلى مـدار الـعام. 
مـن األفـراد الـذيـن أبـلغوا عـن تـعرضـهم لـالبـتزاز، ٪60 مـنهم كـانـوا مـواطـنين سـوريـين حـيث تـضمنت مـعظم الـحوادث 

ابتزازهم مقابل المال أو الخدمات الجنسية من قبل أرباب العمل أو المتاجرين بالجنس (القوادين) أو الزبائن أو 
األفـراد الـذيـن كـانـوا عـلى عـالقـة بـهم. فـي هـذا السـياق، يـبرز ايـًضا ان 34٪ مـن الـذيـن تـم ابـتزازهـم كـانـوا مـواطـنين 
لـبنانـيين، وأن غـالـبية تـلك الـحوادث تـضمنت تهـديـدات مـن عـالقـات سـابـقة أو قـائـمة و/أو مـن قـبل أفـراد عـائـلتهم 
لـإلفـصاح عـلًنا عـن مـيولـهم الجنسـي أو هـويـتهم الـجندريـة (اظـهارهـم لـلعلن) لـالنـتقام أو لـتسويـة حـسابـات مـن خـالل 

خدمات جنسية و/أو توفير المخدرات - انما نادًرا ما يكون ذلك من اجل الحصول على المال. 

أمـا السـبب األسـاسـي لـلعدد غـير الـمتناسـب لـلحوادث الـحاصـلة مـع الـمواطـنين الـسوريـين، فـهو أنـهم مـن الـالجـئين 
المسجــلين رســمًيا لــدى الــمفوضــية الــسامــية لــألمــم المتحــدة لــشؤون الــالجــئين (UNHCR)، وبــالــتالــي يــعيشون 
ويــعملون فــي لــبنان دون أي شــبكة أمــان اجــتماعــي أو اقــتصادي رســمية ســوى مــا تــقدمــه الــمفوضــية كــمساعــدة 
نـقديـة شهـريـة أو طـارئـة. هـؤالء هـم األكـثر عـرضـة لـالبـتزاز وجـميع االنـتهاكـات األخـرى الـمذكـورة فـي هـذا الـتقريـر بسـبب 
تـعرضـهم النـتهاكـات الـحقوق االجـتماعـية واالقـتصاديـة خـاصـة فـيما يـتعلق بـالـحصول عـلى الـسكن والـمأوى والـعمل. 
إضـافـة الـى ذلـك، أّثـرت األزمـة االقـتصاديـة الـحالـية عـلى الـعديـد مـن أفـراد الـمجتمع الـلبنانـي الـذيـن، عـلى الـرغـم مـن 
تـعرضـهم للخـطر، ال يـزال بـإمـكانـهم الـوصـول إلـى الـوسـائـل األسـاسـية والـبدائـية لـلدعـم االجـتماعـي مـن الـعائـالت أو 
األصـدقـاء عـند الـحاجـة عـلى عـكس الـالجـئين الـذيـن غـالـًبا مـا يـأتـون إلـى لـبنان بـدون أي مـعيل واي مـعرفـة عـن األوضـاع 

السائدة. 

أمـا فـيما يـخص االبـتزاز، فبحسـب قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي هـو الـفعل الـذي مـن خـاللـه يَهـدد شـخص آخـر بـكشف أو 
فــضح أو اإلبــالغ عــن أمــر مــا مــن شــأنــه أن يــمس شــرف أو كــرامــة ذلــك الــفرد نــفسه أو أي شــخص مــن أقــاربــه حــتى 
يـقدم لـهم أو لـآلخـريـن فـائـدة بـشكل غـير قـانـونـي. أيـًضا، اعـتبرت الـمادة 650 مـن الـقانـون نـفسه أن هـذه الجـريـمة هـي 

21جنحة عقوبتها الحبس من شهرين إلى سنتين مع دفع غرامة مالية.   

بــالنســبة للتهــديــد، يجــرم الــقانــون الــلبنانــي أي نــوع مــن التهــديــد الــذي يــتعرض لــه أي فــرد مــعتبًرا هــذه األفــعال مــن 
الجـرائـم الـتي تـمس حـريـة الـفرد وكـرامـته. بـموجـب الـمادة 574 مـن قـانـون الـعقوبـات الـلبنانـي، يـعتبر التهـديـد جـنحة 
يـعاقـب عـليها بـالـحبس مـن سـنة إلـى ثـالث سـنوات. فـفي التهـديـدات بـالـقتل، إن الجـريـمة الـرئيسـية الـتي يـتم التهـديـد 
بارتكابها هي القتل العمدي الذي يحكم عليه، بموجب هذا القانون تتحول الى جنحة معاقبة، باألشغال الشاقة  

21 المادة 650 ع.: "كل من ھدد شخصا بفضح أمر أو افشائھ أو االخبار  عنھ وكان من شأنھ أن ینال من قدر ھذا الشخص أو شرفھ أو من قدر أحد 
أقربائھ أو شرفھ لكي یحملھ على جلب منفعة لھ أو لغیره غیر مشروعة عوقب بالحبس من شھرین الى سنتین وبالغرامة حتى ستمایة ألف لیرة. 

تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان االمر الذي یھدد بفضحھ قد اتصل بعملھ بحكم وظیفتھ أو مھنتھ أو فنھ."
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مــا بــين 15 و20 ســنة. إذا يــعاقــب التهــديــد بــاإلعــدام بــالــعقوبــة الــمنصوص عــليها فــي الــمادة 574 مــن قــانــون 
العقوبات اللبناني، أي الحبس من سنة إلى ثالث سنوات، مما يجعل هذه الجريمة جنحة وليست جناية. 

االتجار بالجنس 

عــالــج المشــرع الــلبنانــي قــضية االتــجار بــالــجنس مــن خــالل الــقانــون رقــم 164/2011 الــمعروف أيــًضا بــاســم قــانــون 
22مـكافـحة االتـجار بـالبشـر الـلبنانـي، والـذي يـوفـر الحـمايـة الـقانـونـية لـلضحايـا ويحـدد الـعقوبـات الـالزمـة لـلمدانـين.  كـما 

أضــاف هــذا الــقانــون إلــى قــانــون الــعقوبــات الــلبنانــي فــصًال خــاًصــا بجــريــمة االتــجار بــالبشــر مــن الــمادة 586 (1) حــتى 
الـمادة 586 (11). فـي هـذا الـفصل ، ُيـعاقـب الُمتِجـر بـعقوبـات مـتفاوتـة تـتراوح بـين اعـتقال الـجانـي لـمدة 5 سـنوات 

ودفع غرامة وحتى 15 عاًما من االعتقال. 

ابـتداًء مـن عـام 2021 ، أبـلغت حـلم عـن 7 حـاالت اتـجار بـالـجنس. مـن بـين هـذه الـحاالت، كـانـت الـغالـبية مـن األفـراد 
الــحامــلين الجنســية الــسوريــة اذ وصــل مجــموعــهم الــى 5 حــاالت مــقابــل الــلبنانــيين والــالجــئين غــير الــسوريــين أو 
الفلســطينيين حــيث تــم تــسجيل حــالــة واحــدة فــقط لــكل مــنهما. وشــملت هــذه الــحاالت الــرجــال الــممتثلين جــندرًيــا 
والــنساء الــترانــس حــيث ان إجــمالــي عــدد الــحاالت بــلغ 4 لــألولــى و3 لــلثانــية. وهــكذا تــبدو األرقــام أكــثر بــروًزا بــين 
الـمجتمعات الـتي تـكافـح اقـتصادًيـا أو اجـتماعـًيا. عـالوة عـلى ذلـك، فـإن أعـضاء مـجتمع الـميم عـين، وخـاصـًة مـتغيريـن 
النوع االجتماعي والرجال الممتثلين جندرًيا وهم األكثر عرضة للجوء إلى ممارسة الجنس من أجل تأمين احتياجاتهم 
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22 المادة 574 ع.: "من توعد آخر بجنایة عقوبتھا االعدام، أو االشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو االعتقال المؤبد سواء بواسطة 
كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة الى ثالث سنوات اذا تضمن الوعید االمر باجراء عمل ولو مشروعا أو باالمتناع 

عنھ."

جدول رقم ١١:  توزيع حاالت االتجار بالجنس حسب الجنسية والهوية الجندرية
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الـماديـة خـاصـًة بسـبب الـتمييز المسـتشري فـي الـوصـول إلـى الـعمل وفـي مـكان الـعمل. قـد يـكون مـثل هـذا الـتمييز إمـا 
أثــناء فــترة خــدمــتهم لــوظــيفة مــعينة أو فــي فــترة الــتوظــيف ألنــهم األكــثر عــرضــة للحــرمــان مــن عــمل مــعين بســبب 

هويتهم أو ميولهم الجنسية. إن حقيقة عدم توفير حماية فعلية لهم عندما يؤدون واجباتهم األساسية 
كـموظـفين تـركـت الـعديـد مـنهم عـاجـزيـن وضـعفاء فـي وجـه أي اعـتداء حـاصـل، األمـر الـذي أدى الـى انحـرافـهم إلـى 
أنشـطة غـير قـانـونـية مـعاقـب عـليها جـنائـيًا. إذا تـم تـوفـير الحـد األدنـى مـن الحـمايـة مـن أي نـوع مـن الـتمييز وتـم الـتعامـل 

معهم على قدم المساواة مع زمالئهم، فإن اللجوء إلى األنشطة غير القانونية سينخفض بشكل كبير. 

يــتمتع االتــجار بــالــجنس فــي لــبنان بــقدر كــبير مــن الــتعقيد والــغموض، وهــي فــي ظــل مــوجــة تــوســع مــلحوظــة مــنذ 
انـدالع الـصراع الـسوري فـي عـام 2011 حـيث يـعمل الـعديـد مـن الـمتاجـريـن بـالـجنس بـين الـبلديـن بـشكل غـير قـانـونـي 
وبـدون عـقاب كـونـها ذات صـالت بـكل الـجهات السـياسـية والـجهات المسـلحة غـير الـتابـعة لـلدولـة الـى جـانـب الحـدود 
الـمتفلتة األمـر الـذي سهـل عـملية االتـجار بـالبشـر بـين الـبلديـن. يـرتـاد الـرجـال الـسوريـون ومـتغيري الـنوع االجـتماعـي فـي 
الــتعرض لــالتــجار بــالــجنس، مــع اخــتالف األســالــيب واألســباب عــلى نــطاق واســع وبــشكل مــتساٍو بــين أولــئك الــذيــن 

أبلغوا عن الحوادث في عام 2021. 
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مخالفات العمل ومكان العمل 

التمييز في العمل 

 

تحـظر الـمادة 26 مـن قـانـون الـعمل الـلبنانـي عـلى صـاحـب الـعمل الـتمييز عـلى أسـاس الـجنس بـين الـرجـل والـمرأة سـواء 
23كـان ذلـك فـيما يـتعلق بـنوع الـعمل أو الـراتـب أو الـتوظـيف أو الـترقـيات أو الـلباس.  ان هـذه الـمادة تـوفـر الحـمايـة 

الـقانـونـية الـالزمـة لـلموظـفين مـن أي تـمييز مـتعلق بـالـجنس اذ فـرضـت عـلى رب الـعمل الحـرص عـلى عـدم الـتمييز بـين 
الـرجـال والـنساء. فـي حـال مـخالـفة احـكام هـذه الـمادة، يـكون لـلعامـل الـحق فـي االسـتقالـة قـبل انـتهاء عـقده ودون 
24الـحاجـة إلـى تـقديـم إنـذار مسـبق وفـًقا لـلمادة 75 الـفقرة 2 مـن قـانـون الـعمل الـلبنانـي.  قـد يسـتهدف الـتمييز فـي 

مـكان الـعمل راتـب الـموظـف - عـندمـا ُيـمنح فـرد يـؤدي نـفس الـعمل أجـًرا أعـلى بسـبب جـنسه. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، 
يـمكن أن تحـدث مـثل هـذه االنـتهاكـات عـلى الـفوائـد الـمتعددة الـتي يـتم مـنحها لـلموظـفين سـواء كـانـت مـزايـا طـبية 

أو نقل أو سكن. 

23 المادة 26 قانون العمل: "یحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بین العامل والعاملة في ما یخص نوع العمل، مقدار االجر، التوظیف، 
الترقیة، الترفیع، التأھیل المھني والملبس."

24 المادة 75 من قانون العمل: " یحق لالجیر ان یترك عملھ قبل انتھاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحاالت التالیة: 
1 - اذا اقدم رب العمل او ممثلھ على خدعة في شروط العمل عند اجراء العقد على انھ ال یحق لالجیر التذرع بھذا الحق بعد انقضاء ثالثین یوما على 

دخولھ في الخدمة. 
2 - اذا لم یقم رب العمل بموجباتھ نحو االجیر وفقا الحكام ھذا القانون. 

3 - اذا ارتكب رب العمل او ممثلھ جرما مخال باآلداب في شخص االجیر او عضو من اعضاء عائلتھ. 
4 - اذا اقدم رب العمل او ممثلھ على ارتكاب اعمال عنف في شخص االجیر."
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عـلى الـرغـم مـن أن قـانـون الـعمل الـلبنانـي قـد اسـتهدف الـتمييز الـحاصـل فـي نـطاق الـعمل فـي الـمواد الـمذكـورة 
أعـاله، إال أنـه ال يـزال هـناك تـغيب هـام فـي تـنفيذهـا، خـاّصـًة عـندمـا تحـدث  مـع أحـد أفـراد مـجتمع الـميم عـين. لـم يـتم 
تحـديـث قـانـون الـعمل مـنذ عـام 1959 وال يـحتوي عـلى أي حـمايـة تسـتند إلـى الـميول الجنسـي والـهويـة الـجندريـة أو 
أي حـالـة ضـعف أخـرى خـارج تـلك الـمتوافـق عـليها. يـوضـح الجـدول 12 أن أفـراد مـجتمع الـميم عـين هـم األكـثر عـرضـة 
لـلتمييز فـي مـكان الـعمل، وخـاصـة عـندمـا يـكونـون مـن حـامـلي الجنسـية الـسوريـة حـيث تـم تـسجيل 11 حـالـة ضـد رجـال 
ممـتثلين جنسيـا سوـرييـن مقـارنةـ باـثنـين فقـط بيـن رجاـل لبـنانيـين. يمـيل أرباـب العـمل إلىـ استـغالل العـمال المـثليين، ال 
سـيما أولـئك الـذيـن يـنتمون إلـى الـطبقة الـعامـلة وأولـئك الـذيـن ال ُيـسمح لـهم قـانـونـّيا بـالـعمل فـي لـبنان مـن خـالل 
تــقديــم أجــور مــنخفضة نســبًيا، وفــوائــد قــليلة أو مــعدومــة، وعــدم تــوقــيع الــعقود، وبــالــتالــي عــدم وجــود ضــمان 
اجـتماعـي أو تـأمـين صـحي خـاص. ال يـتم أيـًضا اإلبـالغ عـن حـاالت التحـرش واالسـتغالل واالبـتزاز عـلى أسـاس الـميول 
الجنسـية والـهويـة الـجندريـة فـي مـكان الـعمل خـوًفـا مـن االسـتغناء عـن خـدمـاتـهم وفـقدان مـصدر دخـل ثـابـت. وجـدت 
دراسـة أجـرتـها OXFAM وHelem فـي حـزيـران مـن عـام 2021 أن الـبطالـة داخـل مـجتمع الـميم عـين كـانـت 78٪، أي 

25ضعف المعدل الوطني آنذاك البالغ ٪40. 

الصرف التعسفي 

 Oxfam Lebanon, Queer Community in Crisis: Trauma, Inequality and Vulnerability; https://25

www.oxfam.org/en/research/queer-community-crisis-trauma-inequality-and-vulnerability ; June 2021.
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نـاقـش قـانـون الـعمل الـلبنانـي مـسألـة الـصرف الـتعسفي فـي الـمادة 50 ، الـفقرة "د" ، حـيث حـددت بـعض الـحاالت 
الــتي تــشكل أســاًســا لــلصرف. هــذه الــحاالت هــي، عــلى ســبيل الــمثال ال الــحصر، حــين أتــاح المشــرع الــلبنانــي الــمجال 
26للتفسـير والـتوسـع تـارًكـا األمـر لـلمحاكـم الـلبنانـية لتحـديـد مـا إذا كـان يـنبغي اعـتبار الـقضايـا األخـرى طـرًدا تـعسفًيا.  مـن 

بــين تــلك الــحاالت الــمذكــورة، تــعتبر الــفقرة د (1) الــفصل بــمثابــة صــرف تــعسفي "مــتى حــدث لســبب غــير مــقبول أو 
ألســباب ال تــتعلق بــأداء الــموظــف". عــالوة عــلى ذلــك، تحــمي الــفقرة د (5) الــموظــفين مــن هــذا الــصرف إذا حــدث 

27بسبب ممارسة الموظف "لحرياته الفردية والعامة في إطار القوانين المعمول بها". 

رغـم أن حـرص التشـريـع الـلبنانـي عـلى مـعالـجة قـضايـا الـطرد الـتعسفي، يـتم تـسجيل حـاالت مـتكررة عـن عـمليات الـطرد 
هـذه. وبحسـب حـلم، ُسّجـلت 6 حـاالت طـرد تـعسفي واسـتهدفـت أكـثر مـن نـصفها الجـئين سـوريـين (3 رجـال وامـرأة 
مــمتثلة لــلجندر) بــينما كــانــت هــناك حــالــتان مــتعلقة بــلبنانــيين. تجــدر الــمالحــظة الــى ان الــعمال الــسوريــون مــعرضــون 
بـشكل خـاص لهـذا األمـر ألن الـعديـد مـن األعـمال فـي لـبنان تـحصل دون عـقد مـكتوب، وبـالـتالـي ال يـوجـد أي ضـمانـة 
حـمايـة فـي حـالـة الـصرف. كـما أدت الـحاالت الـتي تـتضمن أفـراًدا تـعرضـوا لـلصرف الـفوري مـن الـعمل بـناًء عـلى مـيولـهم 
الجنسـية او هـويـتهم الـجندريـة، غـالـًبا بـدون تـعويـض أو حـتى دون انـذار مسـبق. ال يـتم اإلبـالغ عـن حـاالت انـتهاكـات 
الـعمل بـشكل عـام مـن قـبل كـل مـن الـالجـئين والـمواطـنين عـلى حـٍد سـواء، ويـمكن الـعثور عـلى مـزيـد مـن الـمعلومـات 

حول مدى انتهاكات حقوق العمل ضد المجتمع في تقرير "حلم" النتهاكات حقوق العمال لعام 2021. 

26 المادة 50 قانون العمل فقرة د: "د - یعتبر الصرف من قبیل االساءة او التجاوز في استعمال الحق اذا تم في الحاالت التالیة: 
1 - لسبب غیر مقبول او ال یرتبط بأھلیة العامل او تصرفھ داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة والعمل فیھا. 

2 - النتساب العامل او عدم انتسابھ لنقابة مھنیة معینة او لقیامھ بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانین واالنظمة المرعیة االجراء او اتفاق عمل 
جماعي او خاص. 

3 - لتقدمھ لالنتخابات او النتخابھ عضوا في مكتب نقابة او لمھمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طیلة مدة قیامھ بھذه المھمة. 
4 - لتقدیمھ بحسن نیة شكوى الى الدوائر المختصة تتعلق بتطبیق احكام ھذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما واقامتھ دعوى على صاحب 

العمل تبعا لذلك. 
5 - لممارستھ حریاتھ الشخصیة او العامة ضمن نطاق القوانین المرعیة االجراء." 

 Lebanon, Labor Law 1946, Art. 50 d (5)27
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التحرش الجنسي في مكان العمل 

تــبدأ الــمادة 1 مــن الــقانــون رقــم 205/2020 بــتعريــف التحــرش الجنســي بــأنــه " أي ســلوك ســيء مــتكرر خــارج عــن 
28المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذو مدلول جنسي يشّكل انتهاكًا للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر". 

وبــموجــب هــذا الــقانــون يــحكم عــلى المتحــرشــين بــجنحة دون أن تشــّدد هــذه الجــريــمة إلــى مــرتــبة الــجنايــة. الــعقوبــة 
األصـلية الـمطبقة هـي الـحبس بـين شهـر وسـنة واحـدة وغـرامـة محـددة بـثالثـة إلـى عشـرة أضـعاف الحـد األدنـى لـألجـور 
(675000 لـيرة لـبنانـية)، والـتي يـمكن تـقديـرهـا الـيوم إلـى حـوالـي 30 دوالر أمـريـكي بسـبب انهـيار الـعملة الـوطـنية. 
بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، سـمح الـقانـون بـزيـادة هـذه الـعقوبـة فـي حـالـتين. أوًال، تشـدد الـعقوبـة إلـى الـحبس بـين سـتة أشهـر 
وسـنتين وبـغرامـة تـتراوح مـن عشـرة إلـى عشـريـن ضـعف الحـد األدنـى لـألجـور أو بـإحـدى هـاتـين الـعقوبـتين كـلما ارتـكبت 
الجــريــمة فــي مــكان الــعمل أو بســبب رابــطة الــتبعية بــين المســتخدم ورب الــعمل أو عــندمــا تحــدث فــي أي إدارة أو 

مؤسسة عامة أو عسكرية أو بلدية أو جامعة. 
يــعتبر غــياب التشــريــعات الــمتعلقة بــالتحــرش الجنســي واالســتغالل الجنســي فــي مــكان الــعمل بــشكل خــاص قــضية 
هـامـة عـلى المشـرع الـلبنانـي الـتطرق لـها. تـمت الـموافـقة عـلى مشـروع قـانـون بـشأن التحـرش الجنسـي فـي مـكان 

العمل من قبل مجلس الوزراء في عام 2017 لكنه ال يزال ينتظر المعالجة والتصويت في البرلمان. على الرغم من  

28 المادة 1 قانون رقم 205/2020: "التحرش الجنسي ھو أي سلوك سيء متكرر خارج عن المألوف، غیر مرغوب فیھ من الضحیة، ذو مدلول 
جنسي یشّكل انتھاكاً للجسد أو للخصوصیة أو للمشاعر یقع على الضحّیة في ٍأنا یكمَتِدُجو ، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إیحاءات أو تلمیحات 

جنسیة أو إباحیة وبأي وسیلة بما في ذلك الوسائل اإللكترونیة. 
یعتَبر أیضاً تحرشاً جنسیاّ فعل أو مسعى ولو كان غیر متكرر یستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري یھدف فعلیاً 

للحصول على منفعة ذات طبیعة جنسیة یستفید منھا الفاعل أو الغیر."
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إظـهار جهـد فـي الـنهوض بـبيئات الـعمل اآلمـنة لـدى كـافـة االفـراد، إال أن مشـروع الـقانـون هـذا يـساهـم فـي تسهـيل 
عــبء اإلثــبات عــلى الــضحية، و كــذلــك يفشــل فــي حــمابــة  أولــئك الــذيــن ال يــشملهم قــانــون الــعمل واألكــثر عــرضــة 
لـلمضايـقة واالسـتغالل، مـثل عـمال الـمنازل. ال يـحتوي أي مـن هـذيـن الـقانـونـين عـلى أي حـمايـة مسـتندة عـلى الـميول 
الجنسـي او الـهويـة الـجندريـة وال يـأخـذان فـي عـين االعـتبار أن عـبء اإلثـبات عـلى األفـراد الـمثليين أكـثر تـكلفة وأكـثر 
خــطورة مــن بــاقــي األفــراد الــذيــن يــعانــون مــن نــفس االنــتهاكــات. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، ووفــًقا لـ "هــيومــن رايــتس 
ووتـش" (Human Rights Watch)، فـإن الـقوانـين الـمذكـورة الـتي تجـرم التحـرش الجنسـي فـقط ال تـشمل أو تـعالـج 
الــحاجــة إلــى مــمارســة الــمراقــبة والــوقــايــة لهــذه الجــرائــم، فــضًال عــن أنــها ال تــوســع الحــمايــة لــتشمل قــوانــين الــعمل 

29والصحة وهي محدودة على قانون العقوبات فقط.  

فـيما يـتعلق بـالتحـرش الجنسـي فـي مـكان الـعمل، لـم يـتطرق قـانـون الـعمل الـلبنانـي بـشكل واضـح إلـى هـذه الـقضية، 
لـكن الـمادة 75 مـن هـذا الـقانـون، والـتي تـنص عـلى الـمواقـف الـمختلفة الـتي يـمكن لـلموظـف مـن خـاللـها االسـتقالـة 
حـتى لـو لـم تـنقضي الـمدة المحـددة لـعقده ودون انـذار مسـبق، أعـطت لـكل مـوظـف الـحق فـي االسـتقالـة إذا ارتـكب 
صـاحـب الـعمل أو مـن يـنوب عـنه جـريـمة مخـلة بـاآلداب الـعامـة عـلى الـموظـف أو أحـد أفـراد أسـرتـه. بـاإلضـافـة إلـى 
ذلـك، فـإن الـقانـون 205/2020، الـذي يسـتهدف تجـريـم التحـرش الجنسـي، حـرص عـلى تشـديـد الـعقوبـة الـمفروضـة 
عـلى مـثل هـذا اإلجـراء كـلما حـدث فـي مـكان الـعمل أو بسـبب االرتـباط بـين صـاحـب الـعمل ومـوظـفه. تـتطلب هـذه 
الـتبعية مـن األخـير االلـتزام بجـميع الـتعليمات الـتي قـدمـها صـاحـب الـعمل خـالل فـترة عـمله ويـمكن اعـتبار عـدم االلـتزام 

بذلك بمثابة أسباب للفصل. 
يـبين الجـدول 14 عـدد حـاالت التحـرش الجنسـي الـمبلغ عـنها فـي جـبل لـبنان وبـيروت بـين فـئات عـمريـة مـختلفة. ُتظهـر 
الـحاالت الـتي تـم جـمعها، أن األشـخاص الـذيـن تـعرضـوا ألكـبر قـدر مـن التحـرش هـم سـوريـون تـتراوح أعـمارهـم بـين 25 
و34 عـاًمـا حـيث تـم اإلبـالغ عـن ثـالث حـاالت. ُتظهـر بـقية الـحوادث الـتي تـم جـمعها أنـه تـم تـسجيل حـالـة تحـرش جنسـي 
واحـدة لـكل شـريـحة ضـمن الـفئات الـعمريـة والـمحافـظات واألجـناس الـمختلفة. يـتبين أخـيًرا ان هـذه الـحاالت تـتشابـه 
مـع حـاالت الـصرف الـتعسفي والـتمييز فـي مـكان الـعمل كـونـها أيـًضا غـير مـبلغ عـنها بـشكل كـبير ولـنفس األسـباب 

المعددة سابًقا. 

 Human Rights Watch, Lebanon: Sexual Harassment Law Missing Key Protections; https://www.hrw.org/29

news/2021/03/05/lebanon-sexual-harassment-law-missing-key-protections ; 2021  

https://www.hrw.org/news/2021/03/05/lebanon-sexual-harassment-law-missing-key-protections
https://www.hrw.org/news/2021/03/05/lebanon-sexual-harassment-law-missing-key-protections
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تقديم المساعدات 

المساعدة القانونية (االستشارات، تقديم المحامين والتوعية القانونية) 

في عام 2021، استجابت حلم لـ 90 طلًبا للمساعدة قانونية و 12 حالة اعتقال بين افراد مجتمع الميم عين. 
فـيما يـتعلق بـالـحاالت الـتي تـتطلب مـساعـدة قـانـونـية فـإن الـفئة الـرئيسـية تـتألـف مـن األفـراد الـذيـن تـم اسـتدعـاؤهـم 
الــى الــتحقيق ســواء كــانــوا محتجــزيــن بــالــفعل أو مــحتمل اعــتقالــهم. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، تــم تــسجيل الــمساعــدة 
الـقانـونـية أيـًضا فـي قـضايـا الـعنف الجنسـي والـجنسانـي الـذيـن يـسعون إلـى تـوجـيه اتـهامـات ضـد الـجناة ويـطالـبون 
بـتوفـير الحـمايـة الـالزمـة مـن الشـرطـة. ومـن بـين الـحاالت الـتي تـم اإلبـالغ عـنها، كـان 58٪ مـن اجـمالـي الـحاالت مـن 
الـالجـئين الـسوريـين يـليهم الـمواطـنون الـلبنانـيون حـيث شـكلوا حـوالـي 25٪ مـن الـحاالت المسجـلة. بـالنسـبة لـلفئة 
األولـى، تـم احـتجاز مـعظم الـحاالت بـذريـعة عـدم حـمل أوراق اإلقـامـة الـالزمـة أو بسـبب عـدم تـسجيلها لـدى مـفوضـية 
األمـم المتحـدة الـسامـية لـشؤون الـالجـئين (UNHCR)، أثـناء االسـتجواب ظهـر الـتمييز واالسـتهداف الـمتسق عـلى 
أســاس الــميول الجنســّية والــهويــة الــجندرّيــة، مــن خــالل ســوء الــمعامــلة وكــيفية الــتعامــل مــع الــموقــوف مــن قــبل 

المحققين وضباط الشرطة.  
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مساعدات قانونية توقيف



  ٣٦

تجـدر اإلشـارة إلـى أن الـبيانـات الـمذكـورة أعـاله قـد ال تـقدم الـحالـة الـدقـيقة العـتقال افـراد مـجتمع الـميم عـين. ويـعود 
ذلـك إلـى عـوامـل عـدة، مـن أبـرزهـا حـدوث عـدد كـبير مـن االعـتقاالت دون عـلم حـلم، حـيث يخشـى المحتجـزون مـن أن 
يـتم تحـديـدهـم عـلى أنـهم مـن افـراد مـجتمع الـميم عـين وال سـيما فـي بـلد مـثل لـبنان حـيث ال يـزال هـذا الـتعريـف يـعتبر 
"مخـزًيـا". بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإن غـالـبية االعـتقاالت الـتي تـم اإلبـالغ عـنها تـأتـي مـن مـركـز شـرطـة حـبيش فـي رأس 
بـيروت، وهـذا الـقسم هـو الـمعني بـمعالـجة جـميع الـقضايـا الـناشـئة عـن مـخالـفة الـمادة 534 مـن قـانـون الـعقوبـات. 
وهــذا يــعني أن مــعظم الــحاالت الــتي تحــدث خــارج نــطاق هــذا الــمكتب ال يــتم إبــالغــها عــادة إلــى الــمنظمة بســبب 
الـعديـد مـن األسـباب ابـرزهـا الخـلل الـعام ونـقص الـموارد فـي جـميع أنـحاء األجهـزة األمـنية الـلبنانـية مـما يـؤدي إلـى 
تـجاهـل كـامـل لـلبروتـوكـوالت المحـددة وعـملية تـقديـم الـتقاريـر إلـى حـلم. غـالـًبا مـا ُتـشاهـد هـذه الـحاالت فـي مـناطـق 

تقع خارج العاصمة بيروت. 

طــوال عــام 2021 ، أفــاد المحتجــزون الــذيــن أبــلغوا حــلم بــاعــتقالــهم بــتعرضــهم لــإلســاءة الــلفظية وســوء الــمعامــلة 
بــشكل عــام مــن قــبل ضــباط الشــرطــة، لــكن لــم يــتم تــسجيل أي حــوادث عــنف جســدي فــي أي مــن مــراكــز الشــرطــة 
الـثالثـة الـمختلفة الـتي حـدثـت فـيها هـذه االنـتهاكـات. عـالوة عـلى ذلـك، ذكـر جـميع األفـراد أنـهم ُأكـرهـوا عـلى اإلدالء 
بــشهادات زور كجــزء مــن عــملية االســتجواب كــما قــيل لــهم إن مــثل هــذه الــشهادة ســتؤدي إلــى تــخفيف الــعقوبــة 
وتــؤدي إلــى تحســين ظــروف الــعالج - وهــو أســلوب شــائــع يســتخدمــه ضــباط الشــرطــة والــمحققون لــتقليل وقــت 
الـتحقيق وتـرهـيب المحتجـزيـن. ايـًضا، إن غـالـبية الـحاالت الـموثـقة - حـوالـي 90 ٪ منـ العـدد اإلجمـاليـ - تضـمنت رجاـًال 
مـثليين وعـابـرات لـلنوع االجـتماعـي، وهـم عـادًة األفـراد األكـثر تـهميشًا فـي مـجتمع الـميم عـين ويـرجـع ذلـك إلـى أن 
هـذه الـفئات تـتأثـر بـشكل غـير مـتناسـب بتجـريـم الـعالقـات الجنسـية الـمثلية وكـذلـك عـدم الـمطابـقة مـن حـيث الـتعبير 
عـن هـويـتهم الـجندريـة. كـذلـك، كـانـت مـعظم االعـتقاالت الـتي طـالـت الـنساء الـعابـرات عـلى أسـاس االشـتباه فـي 
تـورطـهن فـي الـعمل بـالـدعـارة، دون أي دلـيل عـلى اإلطـالق بسـبب الـتصور الـتمييزي المسـتشري لـدى سـلطات إنـفاذ 

القانون اللبنانية وباقي الشعب. 
بـالـمقارنـة مـع الـحاالت الـمبلغ عـنها لـعام 2019 ، شهـد عـام 2021 انـخفاًضـا فـي عـدد االعـتقاالت مـن 32 حـالـة فـي 
الـعام الـسابـق (٪6 مـن الـعدد اإلجـمالـي لـالنـتهاكـات) إلـى 12 حـالـة اعـتقال فـي األخـيرة (٪0.3 مـن إجـمالـي الـحاالت). 
مـن نـاحـية أخـرى، شهـدت الـفترة بـين عـامـي 2021 و2022 زيـادة طـفيفة فـي عـدد الـحاالت الـموثـقة حـيث بـلغت لـعام 

2021 14 حالة اعتقال تمثل 0.6٪ من إجمالي االنتهاكات المسجلة. 
فـي حـين أن هـذه الـظاهـرة قـد تشـير إلـى الـمزيـد مـن الـوعـي والـتقبل ألفـراد مـجتمع الـميم عـين مـن قـبل سـلطات 
الـدولـة ، إال أنـه مـن الـمرجـح أن تـكون مـرتـبطة بـالـنقص الـعام فـي الـموارد والـوظـائـف داخـل جـميع مـؤسـسات الـدولـة 
فـي لـبنان نـتيجة لـألزمـة الـمالـية ، وكـذلـك إعـطاء األولـويـة لـلحفاظ عـلى األمـن فـي مـواجـهة تـعبئة الـشوارع الـمتزايـدة 
والــتوتــرات الــشعبية فــي الــبالد فــيما يــساهــم فــي تــقليل الــوقــت وتحــديــد أولــويــات اســتهداف مــجتمع الــميم عــين 

والفئات الضعيفة األخرى أيًضا. 



  ٣٧

توفير الرعاية النفسية واحتياجات تساؤل الهوية او التوجه الجنسي / الجندري  

بسـبب األزمـات الـمتتالـية الـمذكـورة أعـاله، شهـد لـبنان ارتـفاع حـاد فـي الـطلبات لـلرعـايـة الـصحية النفسـية مـن قـبل 
افــراد مــجتمع الــميم عــين، حــيث بــلغت ذروتــها فــي حــزيــران مــن عــام 2021 حــيث ان مــا يــقارب ال 73 ٪ مــن جــميع 
الـمشاركـين فـي تـقريـر OXFAM أكـدوا عـلى تـراجـع صـحتهم النفسـية. عـام 2021، سجـلت حـلم 434 حـالـة بـحاجـة الـى 
مـساعـدة نفسـية، وكـانـت غـالـبية الـحاالت تـعانـي مـن الـتفكير االنـتحاري واالكـتئاب السـريـري وضـغوط مـا بـعد الـصدمـة. 

تعكس هذه االرقام الطبيعة المتدهورة لوضع الرعاية الصحية النفسية في لبنان وعدم قدرة غالبية المجتمع من  
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  ٣٨

الـوصـول إلـيها أو حـتى تـكبد تـكالـيفها الـباهـظة وخـاصـة األدويـة غـير الـمتوفـرة، وعـدم كـفاءة الـمعالـجين النفسـيين 
الــذيــن يــتبعون إرشــادات رابــطة الــمعالــجين النفســيين الــلبنانــيين وجــمعية األطــباء النفســيين الــذيــن حــذفــوا الــمثلية 
الجنســية مــن قــائــمة األمــراض واالضــطرابــات فــي عــام 2012. عــالوة عــلى ذلــك، الــضغوط لــتغيير الــميول الجنســي 
والـهويـة الـجندريـة، الـمعروفـة أيـًضا بـاسـم الـعالج الـتحويـلي ، ال تـزال تـمارس بـشكل شـائـع مـن قـبل مـقدمـي الـرعـايـة 

الصحية العقلية في لبنان. 
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  ٣٩

تـم تقسـيم أفـراد مـجتمع الـميم عـين الـذيـن أتـوا إلـى حـلم لـلحصول عـلى رعـايـة صـحية نفسـية وفـًقا لـلنتائـج الـواردة فـي 
الجـدول 17. كـان الـالجـئون الـسوريـون هـم األكـثر تـعرًضـا للخـطر، مـع الـتأثـير اإلضـافـي آلثـار االكـراه الـموجـه لـلسوريـين 
بـشكل عـام بـاإلضـافـة إلـى رهـاب الـمثلية الجنسـية ورهـاب مـتغيريـن الـنوع االجـتماعـي - وخـاصـة األفـراد الـذيـن لـم يـتم 

تسجيلهم رسمًيا لدى المفوضية (UNHCR) وليس لديهم شبكة أمان موثوقة. 

يـشمل تـساؤل ال الـهويـة او الـتوجـه الجنسـي / الـجندري عـدد الـزيـارات إلـى حـلم لـألفـراد الـذيـن لـم يـكونـوا مـتأكـديـن مـن 
مــيولــهم الجنســية هــويــتهم الجنســية الــتعبير أو الــخصائــص الجنســية وطــلبوا الــدعــم أو الــمشورة مــن بــرنــامــج دعــم 
الــصحة الــعقلية الــتابــع لشــركــة حــلم. عــادًة مــا يــتبع الــتوجــيه األســاســي لــلتنوع  فــي الــهويــة او الــتوجــه الجنســي / 
الــجندري الــذي يــقدمــه الــبرنــامــج اإلحــالــة إلــى خــدمــات الــصحة الــعقلية الــمتخصصة الــتي تهــدف إلــى تــزويــد األفــراد 
بــمساحــة آمــنة لــمناقــشة  فــي الــهويــة او الــتوجــه الجنســي / الــجندري الــخاصــة بــهم أو اإلحــاالت الــصحية الــمتعلقة 
بـالـخصائـص الجنسـية. أدى االفـتقار إلـى مسـتشاري الـصحة النفسـية الـموثـوق بـهم والـمتاحـين وبـأسـعار مـعقولـة فـي 

لبنان إلى زيادة الطلب على هذه الخدمة في عام 2021. 

رجل مماثل امرأة مماثلة ال ثنائيي الجندر غيرهم رجل عابر للجندر امرأة عابرة للجندر
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  ٤٠

المأوى وتأمين السكن: التشرد وخطر اإلخالء والحاجة إلى مأوى 

كـما هـو واضـح فـي الجـدول 19، مـن بـين الـحاالت الـتي سجـلتها حـلم، كـانـت 133 حـالـة فـي عـام 2021 تـعانـي مـن 
التشـرد، وكـان مـعظمهم مـن الـمواطـنين الـسوريـين، وعـلى وجـه التحـديـد رجـال مـمتثلين (54 حـالـة) وسـوريـين الـنساء 
الـترانـس (26 حـالـة). الـرجـال الـسوريـون الـذيـن تـم تحـديـدهـم عـلى أنـهم مـثليين أو ثـنائـيي الـجنس هـم أيـًضا األكـثر عـرضـة 
الـى االخـالء مـن مـنازلـهم مـع 92 حـالـة تـم اإلبـالغ عـنها لخـطر الـطرد او االخـالء، تـليها الـنساء الـترانـس مـع 31 حـالـة تـم 
اإلبــالغ عــنها. وسجــلت حــلم حــوالــي 250 حــالــة ألفــراد مــعرضــين لخــطر اإلخــالء الــوشــيك، ومــن بــينهم 41 تــعرضــوا 
لتهـديـد مـباشـر. تـضمنت األسـباب اإلضـافـية لـإلخـالء أيـًضا بـعض الـحاالت الـتي كـشف فـيها أفـراد الـمجتمع األصـغر 
سـًنا عـن مـيولـهم الجنسـية وهـويـتهم الـجندريـة لـعائـالتـهم أو هـربـوا مـن الـعنف الـمنزلـي الـذي كـانـوا ضـحية لـه. كجـزء 
مـن أنشـطة حـلم فـي عـام 2021، وفـرت الـمنظمة الـمأوى لمجـموع 383 فـردا مـن الـذيـن كـانـوا إمـا بـال مـأوى بـالـفعل 

أو مهددين بأن يصبحوا كذلك. 
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لـقد تـرك الـوضـع االقـتصادي الـمتدهـور الـعديـد مـن األفـراد دون الـحصول عـلى عـمل و / أو دخـل - وخـاصـة األفـراد 
الـذيـن ال يسـتطيعون الـعودة إلـى مـنازل عـائـالتـهم إمـا بسـبب مـخاوف تـتعلق بـالسـالمـة الـمتعلقة بــميولـهم الجنسـية 

وهويتهم الجندرية أو ألنهم الجئون أو عمال مهاجرون ليس لديهم مكان آخر للذهاب إليه. باإلضافة إلى ذلك،  
تـرك آثـار انـفجار مـرفـأ بـيروت فـي آب مـن عـام 2020 الـعديـد مـن األفـراد الـمثليين، وخـاصـة أولـئك الـذيـن يـعيشون فـي 
الـمناطـق األفـقر بـالـقرب مـن مـوقـع االنـفجار، مـعرضـين بشـدة لـإلخـالء بسـبب تـدمـير الـمساكـن فـي هـذه الـمناطـق 

وعمل المالكين على ركل المستأجرين الحاليين لصالح أولئك الذين يمكنهم الدفع بالدوالر األمريكي. 

المساعدة النقدية 

تـعطى الـمساعـدة الـنقديـة فـي حـلم ألسـباب مـختلفة تـتضمن تـعرض الـفرد لخـطًرا وشـيًكا أو تهـديـًدا لسـالمـة حـياتـه أو 
أمـــنه أو صـــحته. تـــؤدي التهـــديـــدات و حـــاالت الـــعنف الجنســـي والـــعنف الـــقائـــم عـــلى الـــميول واالعـــتداء الـــلفظي 
والجسـدي والـتمييز فـي الـعمل وغـير ذلـك مـن أشـكال الـتخويـف إلـى احـتياجـات قـد تـختلف عـن االحـتياجـات األسـاسـية 
الــمتعلقة فــي الــغالــب بــالــطعام أو اإليــجار أو إعــادة تــوطــين ضــحايــا الــعنف أو أهــداف الــعنف أو الــنقل، و يــمكن ان 
تـشمل الـطبي أو الـصحة النفسـية. بسـبب الـوضـع االقـتصادي الـمتردي، يجـد الـعديـد مـن الـمتقدمـين فـي حـاجـة إلـى 
رسـوم طـبية إلجـراء فـحوصـات عـاجـلة و شـراء / تـأمـين األدويـة، أو دخـول المسـتشفى، أو الـمأوى، أو أي نـوع أخـر مـن 

النفقات 
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الـمطلوبـة. يـتم تـقديـم هـذا الـنوع مـن الـمساعـدة عـادًة بـعد خـطة إدارة الـحالـة الـتي وضـعها مـسؤولـي/ات الحـمايـة 
باالتفاق مع مقدم/ة الطلب. 

المساعدة الطبية 

ا إلىـ زياـدة التـكلفة وانخـفاض توـافرـ الرـعاـيةـ الصـحية ال سيـما تلـك التـي ال  أدت األزمةـ الثالثية األبعـاد فيـ لبـنان أيضـً

تـتعلق بـالـصحة الجنسـية واإلنـجابـية وأكـثرهـا ارتـباًطـا بـتوفـير الـرعـايـة الـصحية الـعامـة. مـع عـدم قـدرة الـحكومـة عـلى 

تـوفـير أي شـكل مـن أشـكال الـضمان االجـتماعـي والـرعـايـة الـصحية، ومـع عـدم رغـبة شـركـات الـتأمـين الـصحي الـخاصـة أو 

عـدم قـدرتـها عـلى تـغطية احـتياجـات الـرعـايـة الـصحية الـخاصـة بـأفـراد مـجتمع الـميم - عـين أصـبح الـوصـول إلـى الـرعـايـة 

الــصحية أحــد أكــثر التهــديــدات إلــحاًحــا وخــطورة عــلى الــمجتمع. عــالوة عــلى ذلــك، أجــبر الــوضــع المســتمر فــي لــبنان 

أعـداًدا كـبيرة مـن الـمتخصصين فـي الـرعـايـة الـصحية عـلى الهجـرة مـن الـبالد، وبـالـتالـي تـقليل الـتوفـر، الـنادر اسـاًسـا، 

لـمقدمـي الـرعـايـة الـصحية مـن ذوي الـمعرفـة والـخبرة فـي تـلبية احـتياجـات الـرعـايـة الـصحية المحـددة لـلمجتمع ال سـيما 

فـي الـمجاالت ذات الـصلة ألمـراض الـغدد الـصماء وأمـراض الـنساء والـصحة الـعقلية. أدى االنـخفاض فـي مـقدمـي 

الـرعـايـة الـصحية الـموثـوق بـهم إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـعيادات والـممارسـين الـقالئـل الـمتبقية - خـاصـة وأن األمـر 

سـيستغرق وقـًتا طـويـًال لـتتمكن مـن تـدريـب مـقدمـي الـرعـايـة الـصحية الجـدد والـتعامـل مـعهم وفـحصهم إلحـالـة افـراد 

الـمجتمع إلـيهم. تـعرض بـاقـي قـطاع الـرعـايـة الـصحية فـي لـبنان لـضغوط شـديـدة بسـبب جـائـحة كـورونـا وكـذلـك األزمـة 

االقتصادية، 
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وخـيارات الـرعـايـة الـصحية الـحالـية الـتي قـد تـكون مـتاحـة لـألشـخاص الـكويـريـين غـالـًبا مـا تـكون غـير آمـنة وغـير مـتمرسـة 

30في كيفية خدمة وعالج هؤالء.  

فــي عــام 2021، اســتقبلت حــلم 229 حــالــة بــحاجــة إلــى مــساعــدة طــبية، 15 مــنها فــقط تــتعلق بــالــصحة الجنســية 

واألمـراض الـمنقولـة جنسـيًا. وتـنوعـت هـذه الـحاالت بـين احـتياجـات مـزمـنة، احـتياجـات طـبية حـادة، واحـتياجـات لـتغطية 

عمليات جراحية و غير جراحية، واستشارات طبية، واحتياجات أخرى. 

اللجوء 

ربـما كـان أكـثر مـا يـثير الـقلق هـو عـدد األفـراد الـذيـن أتـوا إلـى حـلم طـالـبين الـمساعـدة فـي الـتقدم بـطلب الـلجوء الـى 

الــخارج. فــي عــام 2021، سجــلت حــلم 190 فــرًدا طــلبوا مــساعــدة الــمنظمة ومــشورتــها لــطلب الــلجوء أو إعــادة 

الــتوطــين. 169 مــن بــين 190 هــم أفــراد مــقيمين فــي لــبنان يــسعون إلعــادة الــتوطــين أو الــمشورة بــشأن إجــراءات 

اللجوء، ما يقرب من 55٪ منهم لبنانيون يسعون إلعادة التوطين أو اللجوء في بلد مختلف ألسباب متعددة 

 RUBIN TUTENGES; LEA POLVERINI; Lebanese Hospitals can’t breath anymore; https://www.slate.fr/30

grand-format/dernier-souffle-hopitaux-beyrouth-liban-crise-economique-sanitaire-systeme-sante-libanais-
hopital-rafic-hariri-213777; 21 August 2021.
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مــثل االفــتقار إلــى األمــان والــقمع وانــتهاك حــقوقــهم اإلنــسانــية األســاســية. أمــا الـ 45٪ الــمتبقية مــن 169 شــخًصا 

مقيمين في لبنان فكانوا في الغالب من الالجئين السوريين، ومعظمهم مسجلين لدى المفوضية السامية لألمم 

المتحـدة لـشؤون الـالجـئين، مـع مـالحـظة أن الـعدد الـفعلي لـالجـئين الـمثليين والـمثليات ومـزدوجـي الـميل الجنسـي 

الـذيـن أبـلغوا عـن حـاجـتهم إلـى إعـادة الـتوطـين كـان أعـلى بـكثير مـن الـعدد المسجـل، واألرقـام المسجـلة كـانـت بـالنسـبة 

لالجئين الذين اقتصر حلهم الدائم على إعادة التوطين بعد فترة من إدارة الحالة، 

ويـالحـظ ان الـزيـادة فـي األرقـام فـي عـام 2021 2020 و2019. بـشكل كـبير هـو بسـبب تـدهـور الـظروف المعيشـية 

في لبنان وخاصة نقص المساحات والموارد، وحماية أفراد مجتمع الميم عين. 

كـانـت الـحاالت ال21 الـباقـية مـن هـؤالء الـماكـثين خـارج لـبنان، وكـانـوا أفـراًدا يـتقدمـون بـطلبات لـجوء بـشكل رئيسـي 

فــي الــدول األوروبــية والــذيــن أفــادوا بــأنــهم واجــهوا صــعوبــة فــي إثــبات لــمحاكــم الــلجوء أن لــبنان غــير آمــن ألفــراد 

مـجتمع الـميم، وأفـاد مـعظمهم أن الـقضاة الـمعينين لـهم فـي دول أخـرى زعـمت أن لـبنان آمـن ألفـراد مـجتمع الـميم 

وال تجــرم بــناًء عــلى الــهويــة او الــتوجــه الجنســي / الــجندري الــخاصــة بــهم. هــذا الــتصور لــألســف مــضلل وغــير دقــيق 

ويســتند إلــى صــور غــير دقــيقة إلــى حــد كــبير لــلبنان كــمساحــة مــتسامــحة وحــيويــة لــمجتمع الــميم عــين فــي حــين أن 

الـتصويـر غـالـًبا مـا يـكون مـبالـًغا فـيه، مـؤلـف مـن قـبل صـحفيين ومـؤلـفين غـير لـبنانـيين ، وغـالـًبا مـا يـغطي الـمجتمعات 

الـتي هـي محـميًة بـثرواتـهم الـفرديـة أو وضـعهم االجـتماعـي أو جنسـياتـهم الـمتعددة ، فـي حـين ال يـزال أفـراد مـجتمع 

الـميم فـي لـبنان يـكافـحون لـتلقي الحـمايـة الشـرطـية والـقضائـية ضـد مـرتـكبيهم، بـينما شهـد الـعنف الـقائـم عـلى الـهويـة 

او الـتوجـه الجنسـي / الـجندري ارتـفاًعـا غـير مسـبوق خـاصـة فـي الـسنوات الـثالث الـماضـية بسـبب اسـتمرار األزمـات. فـي 
حــين أن حــلم ال تــقدم أي مــساعــدة قــانــونــية فــي حــاالت الــلجوء، إال أنــها تــوفــر الــوصــول إلــى الــمعلومــات الــمتاحــة 

للجــمهور ألنــها تــتعلق بــطلبات الــلجوء الــقانــونــية لــألفــراد الــمعرضــين للتهــديــد بســبب الــهويــة او الــتوجــه الجنســي / 

الجندري الخاصة بهم. 
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لمنظمات المجتمع المدني 

 - الـمراقـبة والـتأكـد مـن خـالل الـقوانـين والـممارسـة مـن أن جـميع جـهود الـمساعـدة اإلنـسانـية أو االقـتصاديـة 
الـحالـية تـشمل أفـراد مـجتمع الـميم عـين وال تـمّيز أو تـقيد حـاصـل بـحق األشـخاص فـي الـوصـول إلـى الخـدمـات 
األســاســية بــما فــي ذلــك عــلى ســبيل الــمثال غــير الــحصر فــي  تــوفــير الــغذاء والــحصول عــلى الــرعــايــة الــصحية 

والوصول إلى خدمات الصحة النفسية والمأوى والتعليم ، وبناء القدرات. 
 - االشـراف مـن خـالل الـقوانـين والـممارسـة مـن أن جـميع مـبادرات الـتنمية أو حـقوق اإلنـسان لـها تحـليل إلـزامـي 

للتأثير الجندري الذي يعترف بوجهة نظر غير ثنائية ومتنوعة للهوية الجنسانية والتعبير عنها. 
 - الـتأكـد مـن أن الجـماعـات و / أو الـجهات الـفاعـلة الـفرديـة الـمنظمة حـول الـحقوق الجنسـية والجسـديـة قـد تـم 
تــضمينها فــي بــناء الــتحالــفات وجــهود اإلصــالح الــنظامــي حــول الــحقوق الــمدنــية والســياســية واالجــتماعــية 
واالقـتصاديـة وأن جـميع الـمناصـرة التشـريـعية والسـياسـية الـناتـجة تـعترف بـمشاركـتهم وتـعكس احـتياجـاتـهم ، و 

تقدم لهم  الحماية. 
 - االمــتناع عــن الــتعاون مــع الــجهات الــفاعــلة والــكيانــات الــعامــة والــخاصــة وغــير الــحكومــية الــتي تســتهدف أو 
اســتهدفــت مــجتمعات ومــساحــات مــجتمع الــميم عــين، بــما فــي ذلــك الــمنظمات واألحــداث و / أو الــمناصــرة 

الخاصة بهم. 
 - الـتأكـد مـن أن جـميع الـموظـفين والشـركـاء قـد تـعامـلوا مـع أشـخاص و / أو قـضايـا مـجتمع الـميم عـين وأنـهم 
قـد تـم تـوعـية و / أو تـثقيفهم حـول حـقوقـهم خـاصـة اوالئـك الـذيـن يـشكلون  الخـطوط األمـامـية  و الـفاعـلين 

 المشاركين في االستجابة اإلنسانية. 



  ٤٧

للحكومة اللبنانية 

 - تــقديــم الــمساعــدة الــمناســبة لــضحايــا الــعنف الجســدي والتحــرش الجنســي واالغــتصاب والــحبس القســري. 
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، عــلى وزارة الــعدل ودوائــر األمــن ان تجــري الــتحقيقات الــمناســبة فــيما يــتعلق بــالــشكاوى 

المقدمة من الضحايا.  
- تـكليف وزارتـي الـداخـلية والـشؤون االجـتماعـية بـإنـشاء آلـية رقـابـية لـتلقي الـشكاوى ومـراقـبة عـمل قـوى األمـن 

الداخلي في استقبال ضحايا العنف بسبب الجنس ومساعدتهم.  
- تــكليف وزارة الــعدل ودوائــر األمــن بــتنفيذ الــقانــون رقــم 205 و 206/2021 الــمتعلقين بــالتحــرش الجنســي 

والعنف األسري. 
 - تـطويـر سـياسـة إسـكان تـشمل افـراد مـجتمع الـميم عـين لحـل مـشكلة اإلسـكان الـحالـية، وضـمان حـمايـة األفـراد 

من عمليات اإلخالء على أساس ميولهم الجنسية وتفضيالتهم الجنسانية. 
 - إلــغاء الــمواد 534 و521 و526 و531 و532 و533 مــن قــانــون الــعقوبــات الــلبنانــي الــتي ُتســتخدم لتجــريــم 
الـعالقـات الجنسـية الـمثلية والـتعبير عـن الـهويـات الـجندريـة؛ تجـريـم انـتحال صـفة الـنساء ودخـول أمـاكـن مـخصصة 
لـلنساء فـقط؛ تجـريـم الـعمل بـالـجنس؛ تجـريـم انـتهاك اآلداب الـعامـة واألخـالق؛ وتجـريـم الـترويـج أو الـبيع / الشـراء 

لألشياء التي تعتبر مخالفة لآلداب العامة على التوالي.  
- الـتصديـق عـلى اتـفاقـية مـنظمة الـعمل الـدولـية رقـم 190 الـتي تحـمي الـعمال مـن الـعنف والتحـرش فـي مـكان 
الــعمل وأيــًضا قــانــون شــامــل لــمناهــضة الــتمييز فــي الــعمل يــتضمن الحــمايــة مــن الــتمييز عــلى أســاس الــتعبير 

الجندري والتوجه الجنسي. 
 - تسهـيل إجـراءات تـقديـم الـمطالـبات والـحصول عـلى األدويـة لـألشـخاص الـمثليين لـلضمان االجـتماعـي فـي وزارة 

الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية. 
 - الـتصديـق عـلى اتـفاقـية مـنظمة الـعمل الـدولـية رقـم 44 الـتي تـضمن مـخصصات الـبطالـة لـلعاطـلين عـن الـعمل 
بـشكل غـير طـوعـي وتـوسـيع نـطاق تـغطية الـصندوق الـوطـني لـلضمان االجـتماعـي لـضمان الـحق فـي الـضمان 
االجـتماعـي للجـميع، عـلى الـنحو الـمنصوص عـليه فـي الـمادة 9 مـن العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق االقـتصاديـة 

واالجتماعية والثقافية.  



  ٤٨

إلى المجتمع الدولي  
 

- الــتأكــد مــن أن جــميع الــبرامــج اإلنــسانــية واإلنــمائــية وبــرامــج حــقوق اإلنــسان الــممولــة تــتضمن تحــليل تــأثــير الــنوع 

االجتماعي الذي يعترف بوجهة نظر غير ثنائية ومتنوعة للهوية الجنسانية والتعبير عنها.  

- ضـمان أن الـتمويـل والـدعـم للخـدمـات المسـتهدفـة والـدعـوة الـخاصـة بــافـراد مـجتمع الـميم عـين ال يـعطي األولـويـة 

فـقط إللـغاء التجـريـم والـمشاركـة السـياسـية ولـكن أيـًضا اإلصـالحـات االجـتماعـية واالقـتصاديـة فـي فـروع الـحكومـة بـما 

فـي ذلـك عـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر قـانـون الـعمل وقـانـون اإلسـكان وسـياسـة الـرعـايـة الـصحية والـصرف الـصحي 

والتعليم. 

 - الــتأكــد مــن أن الــتمويــل المســتهدف لــمجتمع الــميم عــين يــعطي األولــويــة لحــمايــة ودعــم الــناجــين مــن الــعنف 

واالستغالل واالتجار بالجنس وأنه يعطي األولوية إلنشاء المالجئ والعيادات الصحية واألماكن اآلمنة األخرى. 
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