
 

بيان بما خّص إغالق مركز حلم للخدمات 

بيروت في، ٢١/١٢/٢٠٢٢ 

خـالل هـذه األوقـات الـصعبة. عـلى مـدى الـسنوات الـثالث الـماضـية كـنا جـميعًا حـلفاء وزمـالء فـي الـمهمة الـصعبة 
الـمتمثلة فـي تـوفـير الحـمايـة والـدعـم والـمساعـدات ألفـراد مـجتمع الـميم عـين فـي لـبنان. فـإن هـذه الـمهمة كـانـت 
وال تـزال دعـوتـنا االسـاسـية ووظـيفتنا كـمنظمة، فشـراكـتكم/ن وتـحالـفكم/ن ودعـمكم/ن مـن األمـور الـتي تـساعـدنـا 
فــي مــواصــلة هــذا الــعمل الــهام. ولــقد غــيرت الــسنوات الــثالث الــماضــية بــشكل جــذري واقــعنا المعيشــي ووضــعية 
الـمجال الـحقوقـي واإلنـسانـي فـي لـبنان. فـباتـت هـذه الـسنوات قـاسـية لـلغايـة وضـغطت مـواردنـا وطـاقـتنا ورفـاهـيتنا 
إلــى أقــصى حــدودهــا، حــتى ولــو انــنا تــعلمنا مــنها الــكثير مــن الــدروس الــصعبة واإلنــجازات الــمهمة. لــذلــك أردنــا أن 

نعلمكم/ن عن اتخاذنا خطوة ضرورية في عملنا الحالي والمستقبلي.  

مــنذ نــشأتــها كــمنظمة، وفــرت مــنظمة حــلم بــشكل دائــم الحــمايــة والســالمــة لــألفــراد المســتهدفــين/ات مــن قــبل 
الــجهات الــفاعــلة الــحكومــية وغــير الــحكومــية بســبب هــويــتهم/ن غــير الــنمطية. لــقد وفــرنــا مــساحــات آمــنة وأنــتجنا 
الـمعرفـة ويّسـرنـا الـوصـول إلـى الـمعلومـات وقـمنا بـتقديـم خـدمـتي الـتمثيل الـقانـونـي والـتدخـل فـي حـاالت الـطوارئ. 
ولـقد دفـعنا مـن أجـل إصـالح السـياسـات والتشـريـعات والـقضاء فـي مـهمة اسـتمرت عـقديـن لهـزيـمة رهـاب الـمثلية 

والعبور الجندري المؤسسية وتحقيق العدالة للذين/للواتي يتعرضون/ن إلى العنف والتمييز.  

وبسـبب تـراكـم األزمـات فـي الـسنوات األخـيرة كـظهور جـائـحة الـكورونـا وتـرّدي االوضـاع االقـتصاديـة وانـفجار مـرفـأ 
بـيروت، الحـظنا فـي مـنظمة حـلم أن األولـويـات الـرئيسـية لـمجتمع الـميم عـين قـد تـحولـت مـن مـناهـضة االنـتهاكـات 
لـلحقوق الـمدنـية والسـياسـية إلـى مـعالـجة االنـتهاكـات االجـتماعـية واالقـتصاديـة، وهـذا بـاإلضـافـة الـى تـضاعـف نسـبة 
االحـتياجـات االنـسانـية واالسـتجابـة لـألزمـات. ونـتيجة لـذلـك، قـمنا بـتوسـيع نـطاق سـياسـتنا كـمنظمة لـنشمل مـواضـيع 
هـامـة كـالـعمل واإلسـكان والـوصـول إلـى الـرعـايـة الـصحية. أيـضا، عـملنا عـلى تـوسـيع قـسم الخـدمـات لـديـنا إلـى أربـعة 
أضـعاف حجـمه األسـاسـي لـتقديـم خـدمـات جـديـدة بـما فـيها خـدمـات الـصحة النفسـية والـمساعـدات اإلنـسانـية، حـيث 
نـمى عـدد الـمتقدمـين/ات لـمنظمتنا بـشكل كـبير مـن حـوالـي 500 فـرد فـي بـدايـة عـام 2020 إلـى أكـثر مـن 2500 فـي 

عام 2021. ففي نهاية عام 2022، نتوقع أن يكون هذا الرقم أعلى من السنة السابقة. 

ولـم يـؤدي هـذا االرتـفاع الـهائـل فـي الـطلب عـلى الخـدمـات، وبـخاصـة خـدمـة الـمساعـدة الـنقديـة الـتي تـفيد فـي تـلبية 
االحــتياجــات األســاســية، إلــى ضــغط شــديــد عــلى مــواردنــا وعــلى قــدرتــنا فــي تــلبية هــذا الــطلب الــمتزايــد بــشكل كــبير 
فحسـب، بـل أيـًضا عـلى قـدرتـنا فـي مـراعـاة مـهمتنا األسـاسـية الـمتمثلة فـي الـمناصـرة وبـناء الـمجتمع وتـعبئته. وقـد 
تـضاءلـت احـتياجـات مـجتمع الـميم عـين مـن الحـمايـة والـمساعـدة الـقانـونـية بسـبب الـطلبات عـلى الـمساعـدة اإلنـسانـية 
الــالزمــة لــتغطية تــكالــيف الــمسكن والــطبابــة والــغذاء والــنقل. فلهــذا الــتغيير الــملحوظ تــداعــيات خــطيرة مــتعددة 



(مـوضـحة أدنـاه) قـد دفـعتنا إلـى إعـادة تـقييم عـملنا ودورنـا فـي تـعزيـز حـقوق وحـمايـة مـجتمع الـميم عـين فـي لـبنان 
كي تكون تدخالتنا مفيدة ومستدامة لحل المشاكل المزمنة.  

بـعد تحـليل دقـيق والـتشاور مـع الـخبراء فـي مـجال عـملنا، قـررت مـنظمة حـلم وقـف تـقديـمها الـمباشـر لـلمساعـدات 
اإلنـسانـية اعـتباًرا مـن كـانـون الـثانـي 2023. لـم نـتوصـل إلـى هـذا الـقرار بـشكل سهـل أو بسـيط، فـإنـه مـن الـصعب اتـخاذ 
قـــرار كهـــذا نـــظًرا الحـــتياجـــات مـــجتمع الـــميم عـــين وعـــدد األفـــراد الـــذيـــن/الـــلواتـــي أصـــبحوا/ن يـــعتمدون/ن عـــلى 
الـمساعـدات اإلنـسانـية لـتلبية أبسـط الـحاجـات المعيشـية، ولـكن صـعوبـة اتـخاذ هـذا الـقرار ال تـقارن بـالـصعوبـات الـتي 
يــواجــهها مــجتمعنا عــلى أرض الــواقــع. ولــم نــتوصــل إلــى هــذا الــقرار بســبب اإلرهــاق أو السخــط فــي الــعمل عــلى 
الـمساعـدات اإلنـسانـية الـذي لـطالـما اعـتبرنـاه مـن أحـد الـمساعـي األكـثر مجـزيـة وتـأثـيًرا الـتي قـمنا بـها. بـل عـلى الـعكس 
مـن ذلـك، فـإن األمـر يـتعلق بـحقائـق وتـطورات خـطيرة ومـثيرة لـلقلق قـد أقـنعتنا بـضرورة الـتصرف بسـرعـة وحـسم 

لمعالجة حالة تزداد سوًءا. وقمنا بتلخيص أسبابنا على النحو التالي لنوضح استنتاجاتنا بشكل فّعال: 

نقص في الموارد المتاحة 
مــنذ بــدايــة عــام 2020، أكــثر مــن 90 ٪ مــن الــذيــن/الــلواتــي تــوجــهوا/ن إلــى مــنظمة حــلم قــد طــلبوا/ن الــمساعــدة 
الــنقديــة لــتغطية تــكلفة احــتياجــاتــهم/ن األســاســية. هــذا يــعني أن خــالل الــسنتين الــماضــيتين الــغالــبية الــعظمى مــن 
الـمتقدمـين/ات لـم يـأتـوا/يـن إلـى الـمنظمة لـلحصول عـلى خـدمـة إدارة الـقضايـا أو الحـمايـة الـقانـونـية واالجـتماعـية. 
فـأتـت االتـصاالت مـن أغـلبية هـذه الـحاالت لـلحصول عـلى هـذه الـمساعـدة الـنقديـة، فـي حـين أن الـموارد الـتي كـنا 
قـادريـن عـلى الـحصول عـليها قـد تـغطي أقـل مـن 10٪ مـن الـرواتـب الشهـريـة بـشكل كـاٍف. ومـن الـمؤسـف أن الـجهات 
الـممولـة المحـلية والـدولـية لـم تـعط األولـويـة لـلمساعـدات الـنقديـة اإلنـسانـية فـي دعـواتـها لـتقديـم طـلبات الـتمويـل 
ولـم تـشّجع إنـشاء بـرامـج مسـتدامـة مـثل الـمالجـئ الـقائـمة عـلى الحـمايـة ومـراكـز الـتغذيـة والـعيادات الـطبية الـشامـلة 
كـبدائـل لـلمساعـدات الـنقديـة. إذ أن جـزء كـبير مـن الـمعونـة الـمقدمـة مـخصصة إلـى مـجتمعات مـعينة عـلى حسـب 
الجنسـية أو الـنوع االجـتماعـي أو عـوامـل أخـرى ال تـعكس بـالـضرورة عـلى أرض الـواقـع احـتياجـات الـتوزيـع الـفعلية. وفـي 
الـوقـت الـحالـي، يـعمل مـوظـفو/ات الحـمايـة فـي مـنظمة حـلم عـلى أكـثر مـن 90 مـلًفا جـارًيـا فـي نـفس الـوقـت، أي 4 
أضـعاف الـمعيار الـعالـمي الـمعتمد إلدارة الـحاالت الـموصـى بـه وهـو 30 حـالـة جـاريـة لـكل مـوظـف/ة حـمايـة، مـما يـدل 

على الحاجة إلى المزيد من الموارد النقدية والبشرية.   

نقص في آليات الدعم 
ال ُتـعتبر مـنظمة حـلم مـؤهـلة لـلتقدم بـطلب لـلحصول عـلى مـنح لـلمساعـدات اإلنـسانـية، وهـذا لـيس بسـبب مـخاوف 
مـتعلقة بـكفاءة الـمنظمة أو مسـتوى مـهنيتها، بـل بسـبب الـقواعـد والـممارسـات الـقائـمة الـتي تـمنع الـمنظمات غـير 
المسجــلة مــن تــلقي الــتمويــل فــتتطلب مــنها ان تــكون مسجــلة لــمدة ال تــقل عــن 4 ســنوات. إذ يــطلب مــمولــو 
الـمشاريـع اإلنـسانـية الـحالـيون ومـعظم وكـاالت األمـم المتحـدة أن تـكون الـمنظمة مسجـلة ألكـثر مـن 4 سـنوات قـبل 
اعـتبارهـا مـؤّهـلة، األمـر الـذي لـم يـكن مـمكنا بـالنسـبة لـنا بسـبب االسـتهداف المسـتمر الـناجـم عـن طـبيعة عـملنا مـن 
قـبل وزارة الـداخـلية الـلبنانـية. كـما أن صـغر حجـم الجـمعية وافـتقارهـا إلـى قـسم أكـبر لـإلدارة الـمالـية وقـسم لـلرصـد 
والـتقييم والـمسائـلة والـتعلم (MEAL) جـعلها غـير مـؤهـلة لـلحصول عـلى الـمنح اإلنـسانـية الـتي تـتطلب بـنية تـحتية 



مـتينة ومـوجـودة مسـبقا، فـإنـها مـتوفـرة فـقط لـدى الـمنظمات الـكبيرة. لـسوء الحـظ، لـم يـكن لـدى الـجهات الـممولـة 
فــي هــذا الــمجال أي آلــيات لــمساعــدة الــمنظمات مــثل مــنظمتنا عــلى أن تــصبح مــؤهــلة لتخــدم شــريــحة أكــبر مــن 
مـجتمعنا، كـما أنـها لـم تـبذل أي جهـد كـبير لـمساعـدة الـمنظمات الـحالـية فـي سـد هـذه الـفجوة مـن خـالل تـقديـم 
الــمساعــدات والخــدمــات الــشامــلة لــمجتمع الــميم عــين، فــال تــزال الــعديــد مــن الــمنظمات فــي هــذا الــمجال تــرفــض 

تقديم الخدمات ألفراد مجتمع الميم عين على الرغم من مبادئها ومصادر تمويلها التي تنص خالف ذلك.  

عدم االندماج في االستراتيجيات الوطنية 
وبسـبب نـقص الـتمويـل واآللـيات الـمالئـمة ُأجـبرت الـمنظمات األصـغر حجـمًا مـثل حـلم أن تـرهـق مـواردهـا الـمتاحـة 
لـدرجـة أن كـل مـساعـدة أصـبحت غـير كـافـية بـتاًتـا لـتلبية احـتياجـات طـالـبي الـمساعـدة. كـما جـاءت الـغالـبية الـعظمى مـن 
هـذا الـتمويـل مـع تحـذيـرات بـشأن نـوع الـمساعـدة الـمقدمـة حسـب جنسـية وهـويـة طـالـبي الـمساعـدة الـمؤهـلين. لـم 
يــقتصر األمــر عــلى تــرك الــمنظمات األصــغر مــثل حــلم أن تشــرح لــطالــبي الــمساعــدة ســبب عــدم تــمّكنها مــن تــوفــير 
األمـوال الـكافـية، فـقد ُتـركـت أيـضا لتحـّمل اإلحـباط الشـديـد وخـيبة األمـل لـدى مـجتمع الـميم عـين الـذي قـد يسـيء 
فـهم الـتنفيذ القسـري لـلبروتـوكـوالت الـتي تحـّددهـا الـجهات الـممولـة عـلى أنـها مـحابـاة وانـتقائـية، مـّتهمينها أيـضا 
بـاالحـتيال. وقـد أسـاء هـذا الـوضـع عـلى الـعالقـات االجـتماعـية بـين أفـراد مـجتمع الـميم عـين، بـاألخـص بـين طـالـبي 
الـمساعـدة المحـليين/ات والـالجـئين/ات فـي حـين أنـنا بـذلـنا قـصارى جهـدنـا فـي الـسنوات الـسابـقة لـبناء هـذه الـعالقـة 
مـن خـالل تـعزيـز روح الـتضامـن والـعمل الـمجتمعي. وقـد أدى هـذا األمـر إلـى زيـادة االنـتقادات الـمجتمعية الـموجـهة 
إلــى مــنظمتنا مــما أضــر بــجهودنــا فــي الــمشاركــة الــمجتمعية والــمناصــرة، وهــذا عــالوًة عــلى عــدة هجــمات خــطيرة 
لـلغايـة تـعّرض لـها مـوظـفي/ات الـمنظمة داخـل الـمركـز بـأسـلحة تهـدف إلـى إلـحاق األذى الجسـدي بـهم. بـحيث لـم 
يـتمكنوا/ن مـن تـلبية تـوقـعات طـالـبي الـمساعـدة الـمحبطين/ات. نـحن ال نحـمل مـجتمع الـميم عـين عـلى اإلطـالق وزر 
هــذه الــتطورات، ولــكن ال يــمكن أن تســتمر الــمنظمات المحــلية الــمتواجــدة عــلى خــطوط الــمواجــهة مــثل حــلم فــي 
تحـمل الـعبء األكـبر مـن هـذا االسـتياء مـن تـلقاء نـفسها وتـصبح مـتواطـئة فـي تـعزيـز هـذا الـنظام الـضار. تجـدر اإلشـارة 
إلـى أنـه لـم يـوافـق مـمول واحـد عـلى تـزويـدنـا بـأمـوال لـتأمـين بـنية تـحتية أمـنية أو فـرديـة، واضـطررنـا إلـى جـمع الـتبرعـات 

للكاميرات واألبواب الحديدية وحراس األمن بأنفسنا.  

عـلى الـرغـم مـن دعـوتـنا لتجـديـد شـراكـتنا مـع جـميع الـممولـين اإلنـسانـيين الـحالـيين فـقد قـررنـا عـدم تجـديـد أي مـنهم 
فـي عـام 2023 نـظرًا إلـى أن الشـروط ظـلت تـعكس نـفس األطـر اإلشـكالـية وأن األمـوال ال تـزال محـدودة بـشكل غـير 
مسـتدام. فـندرك أن دورنـا يـتمثل فـي الـتعامـل مـع هـذا الـنظام االسـتغاللـي والـسعي إلـى تـغييره ولـيس فـي تـعزيـز 

إدامته واستمراريته كما هو. 

رهاب المثلية والعبور الجندري المؤسساتي 

لـقد رفـض جـزء كـبير مـن الـمنظمات والـمؤسـسات اإلنـسانـية الـموجـودة عـلى نـطاق واسـع فـي لـبنان الـتعامـل مـع 
حـاالت مـتعلقة بـمجتمع الـميم عـين بـأعـداد مـتزايـدة، فـي حـين أنـها تـتلقى مـنحى مـتعددة الـسنوات وهـي تـعمل فـي 
الــمجال اإلنــسانــي مــنذ عــقود. فــلكل هــذه الــمنظمات مــيزانــيات تــشغيلية أكــبر مــن مــيزانــية مــنظمة حــلم، إذ إنــها 



مـكّرسـة لـألعـمال اإلنـسانـية عـلى نـطاق أوسـع. كـما رفـض الـعديـد مـن هـذه الـمنظمات طـلبات مـساعـدة مـن أفـراد 
مــجتمع الــميم عــين، وقــامــوا بــتحولــيهم/ن إلــى مــنظمات تــعتني خــصيًصا بــقضايــا مــجتمع الــميم عــين مــثل مــنظمة 
حـلم، بـدًال مـن تـقديـم الـمساعـدة بـأنـفسهم كـما تـتطلب تـفويـضهم ومـراسـلتهم الـعامـة والـتزامـاتـهم تـجاه مـمولـيهم. 
الـعذر الـرئيسـي الـذي نـسمعه يـتعلق بـنقص الـموارد وضـرورة إعـطاء األولـويـة لـلفئات األكـثر ضـعًفا وهـو أمـر مـحير ألن 
أفـراد مـجتمع الـميم عـين يسـتوفـون هـذا الـمطلب. وقـد خـلق هـذا ضـغًطا هـائـًال عـلى مـواردنـا وسـاهـم أيـًضا فـي عـزل 
مـجتمع الـميم عـين عـن الـمجتمع االوسـع حـيث يـتم تـوجـيه كـل مـنهم/هـن أو تـصنيفهم/هـن إلمـكانـية الـحصول عـلى 
الخـدمـات بـمعزل عـن اآلخـر. تسـتمر هـذه الـممارسـات الـتمييزيـة دون مـحاسـبة حـتى اآلن، خـاصـًة مـع الـمنظمات الـتي 
تـديـر الـمالجـئ وتـمّول الـعيادات وتـقّدم الـمساعـدات ولـكنها تـرفـض بـاسـتمرار طـالـبي الـمساعـدة مـن مـجتمع الـميم 
عـين، وذلـك بـذريـعة أن لـيس لـها مـوارد كـافـية أو حـجج أمـنية أخـرى. نـعتقد أن دورنـا كـمنظمة هـو مـساعـدة هـذه 
الـمنظمات لـتوفـية مـسؤولـيتها تـجاه جـميع البشـر، إضـافـة إلـى تـحقيق الـمساءلـة والـعدالـة ألفـراد مـجتمع الـميم عـين 

بدال من محاولة سد الثغرات المستحيلة التي تخلقها هذه المنظمات في تقديم الخدمات.  

انخفاض مستويات السالمة واألمن 
عـلى مـدى الـسنوات الـثالث الـماضـية، حـاولـت مـنظمة حـلم تـحقيق الـتوازن بـين عـملها فـي مـجال الـمناصـرة الـعامـة 
وإصـالح السـياسـات وبـين خـدمـاتـها اإلنـسانـية والـمعونـة. لـقد نـجحنا فـي مـعالـجة الـبيانـات مـن قـسم الخـدمـات لـديـنا 
لـنكون قـادريـن/ات عـلى تـحقيق إصـالح كـبير فـي السـياسـة وزيـادة الـوعـي الـعام بـالـقضايـا الـتي يـواجـهها أفـراد مـجتمع 
الـميم عـين فـي لـبنان. وقـد حـققنا انـتصارات بـارزة بـما فـيها األحـكام األخـيرة ضـد وزيـر الـداخـلية فـي الـمحاكـم الـلبنانـية. 
إال أن هـذا الـنجاح قـد حـصل فـي وقـت تـزايـد مسـتوى الـتضييق واالسـتهداف ضـد مـنظمات مـجتمع الـميم عـين مـن 
قـبل جـهات حـكومـية وغـير حـكومـية، ولـقد ارتـفعت هـذه الـعمليات بـشكل حـاد فـي األشهـر السـتة األخـيرة مـن عـام 
2022 مــع هجــمات غــير مســبوقــة مــن قــبل رجــال الــديــن والجــماعــات الــمتطرفــة والــعديــد مــن الــوزارات. أّثــرت هــذه 
الهجـمات عـلى قـدرتـنا عـلى تـقديـم خـدمـات آمـنة ومـأمـونـة، بـما فـيها بـرنـامـج دعـم الـصحة النفسـية بـاألخـص. بـالـتالـي 
بـدأ أفـراد مـجتمعنا الـذيـن/الـلواتـي بـأمـس الـحاجـة إلـى الـمساعـدة تـفادي الـمجيء إلـى مـراكـز حـلم خـوًفـا مـن تـعرض 
الـمنظمة لـمداهـمة أو مـهاجـمة مـن قـبل مـعتديـن مـن جـهات حـكومـية أو غـير حـكومـية، مـما يـعرقـل مـعامـلتهم/هـن 
وسـالمـتهم/هـن نـتيجة لـذلـك. أصـبح مـن الـواضـح أن الـمنظمات ذات الحجـم المحـدود والـتمويـل المحـدود ال يـمكنها 
تــقديــم الــمساعــدات والخــدمــات اإلنــسانــية وهــي تــعمل عــلى الــمناصــرة فــي آن واحــد. فــالــمنظمات األخــرى جــاهــزة 
ومــمولــة بــشكل أفــضل لــلقيام بــتلك األعــمال االنــسانــية، والــقليل مــن الــمنظمات (إن وجــدت) مســتعدة لــلقيام 

باألخير. قرارنا صعب، ولكنه واضح. 

عـلى الـرغـم مـن ايـقاف بـرامـج الـمساعـدات اإلنـسانـية، إال أن مـنظمة حـلم لـم تتخـل عـن الـتزامـها بـتوفـير هـذه الـبرامـج 
لــمجتمع الــميم عــين. فــلقد أعــدنــا تــصميم هــيكلية عــملنا لــيكون أكــثر اســتراتــيجًيا وتــأثــيرا فــي إحــداث هــذا الــتغيير 
الـمطلوب. وسـيرتـكز عـمل الـمنظمة عـلى األولـويـات الـرئيسـية الـتالـية الـمصممة لحـل الـمشاكـل الـمزمـنة فـي صـلبها 

لتحقيق مكاسب مستدامة: 



لـقد نـجحنا فـي نـقل مـلفات طـالـبي الـمساعـدة الـجاريـة إلـى مـنظمات أخـرى كـنا قـد تـعاونـنا مـعها فـي ١.
األشهر الستة الماضية.  

لــقد أنــشأنــا ووســعنا بــرنــامــج إحــالــة مــفصل ألفــراد الــمجتمع الــذيــن/الــلواتــي يــبحثون/ن عــن مجــموعــة ٢.
مــتنوعــة مــن الخــدمــات مــن الــمنظمات الشــريــكة الــموثــوقــة بــها والــتي تــشكل جــزًءا مــن بــوابــة األمــم 

المتحدة.  

لــقد قــمنا بــتأمــين وتــوســيع الــبرامــج لــبناء قــدرات 17 شــريــًكا حــالــًيا وحــددنــا 20 شــريــكًا جــديــًدا بهــدف ٣.
تـوسـيع فـرص تـقديـم الخـدمـات إلـى مـجتمع الـميم عـين فـي الـمجاالت الـتالـية: إدارة الـحاالت والـصحة 

النفسية والرعاية الصحية واالستجابة لألزمات، خاصة خارج مدينة بيروت.  

لـقد قـمنا بـتوسـيع قـسم الـمساعـدة الـقانـونـية لـديـنا لـيشمل مـحامـًيا مـتفانـًيا وفـريـًقا مـن الـمساعـديـن ٤.
القانونيين لتوفير خدمة كافية وشاملة والوصول إلى العدالة داخل المحاكم وخارجها.  

نـحن بـصدد إنـشاء آلـية لـتقديـم الـشكوى وتـوسـيع مـعايـير تـوثـيق انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان لـديـنا لـتشمل ٥.
الــتمييز عــلى مســتوى الــمنظمات واألفــراد وقــطاع الــعمل مــع مــوظــفين/ات مــكرســين/ات لــلتحقيق 

والمتابعة في هذا األمر. 

لـقد وسـعنا جـهودنـا فـي تـطويـر اإلصـالحـات الـمتعلقة بـالـحقوق االقـتصاديـة عـلى أصـعد مـختلفة بـما ٦.
فـيها إصـالح قـانـون الـعمل والـنقابـات، تـأمـين تـدريـبات مـهنية لـلتوظـيف، والـسعي إلـى الـمساواة فـي 

أماكن العمل.  

لـقد وسـعنا جـهودنـا لتحـديـد ومـعالـجة الـتمييز فـي قـطاع الـرعـايـة الـصحية وبـناء قـدرات 20 مـن مـقدمـي ٧.
الرعاية الصحية الجدد في جميع أنحاء البلد الستقبال مرضى من مجتمع الميم عين بشكل آمن.  

ونـعتقد أن بـناء آلـيات الـمساءلـة وبـناء قـدرات الـقطاعـات اإلنـسانـية واإلنـمائـية وقـطاعـات االسـتجابـة لـألزمـات هـو 
الـتدخـل األكـثر إلـحاًحـا واألكـثر أهـمية الـذي يـمكننا الـقيام بـه لـتأمـين الـدعـم والحـمايـة إلـى أفـراد مـجتمع الـميم عـين 
بـاإلضـافـة إلـى مـكافـحة الـتمييز واإلقـصاء الـراسـخين فـي هـذه الـقطاعـات. كـلما زادت الـطاقـة والـوقـت الـذي نـقضيه 
فــي مــحاولــة ســد هــذه الــفجوات بــأنــفسنا دون دعــم كــبير، كــلما ســمحنا لــها بــاالســتمرار وقــل مــا يــمكننا تــكريــسه 
لـمكافـحة األشـكال األخـرى مـن رهـاب الـمثلية والـعبور الـجندري فـي لـبنان. قـررنـا كـتابـة هـذه الـرسـالـة الـمطولـة ألنـنا 

نؤمن بالتعلم بشكل علني وبمبدأ الشفافية والتواصل في كيفية تعلمنا الدروس الصعبة.  



سـتواصـل مـنظمة حـلم حـمايـة األفـراد مـن انـتهاكـات حـقوقـهم/ن مـن خـالل الـتدخـالت الـقانـونـية وشـبه الـقانـونـية، 
وبـناء شـراكـات لـزيـادة نـطاق وتـوافـر الـموارد والخـدمـات الـشامـلة لـمجتمع الـميم عـين مـن خـالل بـناء الـقدرات وإنـتاج 
الـمعرفـة، وهـذا عـالوًة عـلى سـد الـفجوات الـمعرفـية فـي الـحقوق االجـتماعـية واالقـتصاديـة ألفـراد مـجتمع الـميم 
عـين مـن أجـل صـنع سـياسـات أفـضل والـتركـيز عـلى تـعبئة الـمجتمع مـن أجـل تحـركـات عـامـة مسـتدامـة. ونـرحـب بـأي 
اقـتراح أو تـعليق أو مـالحـظة قـد تـكون لـديـكم/ن وسـنكون عـلى اتـصال مـع الـعديـد مـنكم/ن فـي األشهـر الـمقبلة 

لزيادة نمو وترسيخ الشراكات لتلبية احتياجات أفراد مجتمع الميم عين بشكل شامل ومستدام.  

مع خالص التقدير والتضامن،  

طارق زيدان 
المدير التنفيذي 

حلم


